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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att belysa vilken relation familjehem har till sina 

fosterbarn – vilket motiv ligger bakom fosterföräldrarnas engagemang i fosterbarn, hur 

fosterföräldrarna upplever uppdraget samt vad ett gott föräldraskap innebär för 

fosterföräldrarna. I undersökningen medverkar åtta fosterföräldrar som har erfarenheter av 

såväl kortvariga som långvariga placeringar. Resultatet visar att samtliga av familjehemmen 

har minst ett barn som de har en mycket god relation till. Oftast har fosterbarnet bott länge i 

familjehemmet eller så har det kommit till familjehemmet när det har varit mycket litet. 

Motiven bakom uppdraget är många men det främsta motivet är empati för barn och viljan att 

ta hand om de mest utsatta och mest behövande, i synnerhet barn och ungdomar. Uppdraget 

har både positiva och negativa aspekter. Den mest positiva aspekten av uppdraget är då 

fosterbarn utvecklas till positiva människor och går den positiva vägen. Däremot är den 

negativa aspekten av uppdraget att egna barn inte får utrymme med sina föräldrar eftersom 

fosterbarn kräver mer tid. Goda fosterföräldrar ska ge barnet trygghet, de ska vara empatiska, 

accepterande, samt se fosterbarn som individer. Fosterföräldrarnas största målsättning är att 

hjälpa fosterbarn att skapa sig ett gott liv. Familjehemmens största uppgift gentemot 

fosterbarnen är att förse dem med trygghet, ge dem struktur i vardagen samt skapa en lugn 

tillvaro. I diskussionsdelen har det insamlade råmaterialet diskuterats och jämförts med 

tidigare studier samt med den relevanta teorin.  
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Abstract 

 

The purpose of this study is to explore the relations between foster parents and their foster 

children, what kind of motivation there is behind their involvement in foster children, how 

they experience the commission and what good parenting mean to them. The study is 

including eight foster parents. They have experience of both long and short placement of 

foster children. The results show that all these foster families have at least one child that they 

have a good relationship with. It is important to know that those children either have spent 

many years in foster families or arrived to foster families when they were very young or as 

infants. Results show that there are many motives for commissions. But the leading motive is 

empathy to children and a desire to take care of those children who are deprived and need 

love. The commission has both positive and negative aspects. The most positive aspects of the 

commission are to see those foster children successfully developed and turned in to good 

human beings. On the other hand the most negative aspects of the commission are, that the 

own children don’t get so much own time and space with the parents, because foster children 

takes most of their free time. Good foster parents are those who ensure to foster children a 

feeling of secure, acceptance, empathy and who have capacity to see foster children as 

individuals. Their most important aim is to help foster children to create a good life. The 

biggest aim is to guarantee the foster children safety, structure and a calm existence. The 

collected material has been compared to earlier studies and theorists.  
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Barn i Sverige har det i många avseenden bra, de lever och växer upp under relativt trygga 

förhållanden. Ett mindre antal barn och ungdomar i Sverige lever under svåra och otrygga 

hemförhållanden som inverkar negativt på deras utveckling och är därför i behov av stöd, 

hjälp och skydd från socialtjänstens sida (Erman, 2003). Oftast handlar det om att barnens 

biologiska föräldrar brister i sin omsorgsförmåga och är oförmögna att ge stöd till sina barn. 

De flesta av dessa barn blir i regel omhändertagna av sociala myndigheter och placeras i ett 

familjehem. Familjehem anses vara ett bra alternativ för barn som är i behov av stöd under en 

temporär period (Andersson, 1995). Det förekommer olika åsikter om huruvida en 

familjehemsplacering är till gagn för alla barn. Enligt Rutter (2000) bör sociala myndigheter i 

första hand ge stöd åt den biologiska familjen och den sista utvägen bör vara 

familjehemsplacering. Han anser att biologiska föräldrar med professionell hjälp kan bli bättre 

föräldrar utan att myndigheter behöver ta ifrån dem deras barn. Vidare menar Rutter att 

familjehem oftast har många fosterbarn vilket medför att de inte klarar av att ge vart och ett av 

barnen den trygghet som de behöver. Han poängterar dock att familjehem är det bästa 

alternativet för vissa barn, men långt ifrån bra för alla barn (Rutter, 2000).  

Att ta sig an uppdraget som familjehem kräver stort ansvar och engagemang. På 

Socialförvaltningens hemsida i Halmstad står det att familjehem är ett av samhällets mest 

betydelsefulla förtroendeuppdrag och att många kommuner är i stort behov av familjehem. 

Trots den stora efterfrågan får familjehem mycket lite respekt och förståelse från 

omgivningen, inräknat sociala myndigheter (Persson, 1990). Under de senaste åren har det 

pågått en del debatter i media (kvällstidningar och tv) kring familjehem, och de flesta 

skuldbelägger familjehem. Familjehem framstår sällan i positiv dager och ute i samhället 

finns många myter och felaktiga föreställningar om familjehem och fosterföräldrar. Ofta 

hävdas det att familjehemmens enda drivkraft är penningbegär (Jonsson, et al 1983). 

Andersson (2001) tar å andra sidan upp en annan diskussion kring familjehem och menar att 

fosterföräldrarna ofta ställs inför många utmaningar i sitt arbete med fosterbarn. De ska vara 

beredda på att skapa en trygg miljö, de förväntas arbeta med att lösa fosterbarns eventuella 

emotionella problem och beteendeproblem, samarbeta med biologiska föräldrar, upprätthålla 

kontakt mellan fosterbarn och deras biologiska föräldrar samt skapa en normal vardaglig 

tillvaro för fosterbarn (Andersson, 2001). Mot bakgrund av ovannämnda resonemang väcktes 

det ett intresse av att belysa situationen ur familjehemsperspektiv.  

Föreliggande studie ämnar belysa familjehemmens upplevelse av uppdraget, motiv bakom 

uppdraget, vad ett gott föräldraskap innebär för fosterföräldrar samt vilken relation 

familjehemmen har till sina fosterbarn, såväl de hemmaboende som utflyttade. 

Lagrum och begrepp 

Det övergripande målet för socialtjänstens verksamhet är att ansvara för att barn och 

ungdomar får goda uppväxtvillkor (Persson, 1990). Socialtjänstlagen 5 kap 1 § 1 st redogör 

för följande kring omsorg om barn och ungdom: ”Socialnämnden skall verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.” Vidare beskrivs i 

Socialtjänstlagen 6 kap 1 § att: ”Vården bör utformas så att den främjar den enskildes 

samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.” Enligt 

Föräldrabalken kap 6 1 § ”har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran” 

(Sveriges Rikes Lag, 2004). Den juridiska definitionen av familjehem är: ”Ett enskilt hem som 

på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna 

för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” 

(Socialtjänsteförordningen 2001: 937; 3 kap. 2 § Sveriges Rikes Lag, 2004). Familjehem är en 

modern beteckning för vad som tidigare kallades fosterhem och inom forskningsvärlden är 

begrepp som ”fosterbarn”, ”fosterhem” och ”fosterföräldrar” fortfarande de vanligaste 

uttrycken (Höjer, 2001). Begrepp som familjehem, fosterbarn, familjehemsföräldrar och 

fosterföräldrar kommer att tillämpas i uppsatsen. 
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Vård i familjehem samt familjehemmets roll 

 

Sverige har en lång tradition av att placera barn i familjehem. Redan i början av 1900-talet 

hade den svenska barnavårdslagstiftningen intentionen att i första hand placera barn i 

familjehem och att institutionsvård enbart skulle vara ett alternativ då placeringen i 

familjehem inte var möjligt eller lämplig (Sköld, 2006). Vård i familjehem ansågs som ett 

bättre alternativ då barn i familjehemsmiljö hade möjlighet att utveckla känslomässiga 

relationer till vuxna vårdare. För att ett barn ska växa upp till en känslomässigt stabil och 

välfungerande människa behöver barnet kärlek, kontinuitet, stimulans, harmoni och trygghet 

(Grönwall, et al 1991; Höjer, 1996; 2001; Börjesson & Håkansson, 1990). I ett familjehem får 

fosterbarn möjlighet till personkontinuitet och därmed möjlighet att knyta an och upprätthålla 

kontakt med ett fåtal människor. Kontinuiteten anses vara en av familjehemmens styrka 

(Sandström et al, 1991; Grönwall, et al 1991). Idag är familjehem den vanligaste och mest 

förekommande vårdformen då ett barn är i behov av extra stöd och vård utanför hemmets 

väggar under en begränsad tid (Erman, 2003). För ett par decennier sedan betraktades 

fosterföräldrar som ersättningsföräldrar och ansågs inte i sin funktion och relation till de 

omhändertagna barnen skilja sig från biologiska föräldrar (Höjer, 2001). Numera betraktas 

familjehem enbart som ett komplement till biologiska föräldrar, alltså som en 

”behandlingsmetod” där fosterbarnet ska få hjälp med att utveckla tillitsfulla relationer, 

rehabiliteras från känslomässiga skador och få hjälp med att upprätthålla goda relationer till 

sin biologiska familj (Höjer, 2001; Börjesson & Håkansson, 1990). Dessutom ska 

fosterföräldrar hjälpa dem att bearbeta sorgen över att skiljas från sina föräldrar (Killèn, 

1999). Utgångspunkten i detta resonemang är att familjehemmen initialt skall ha en klar roll i 

relation till sina fosterbarn (Killèn, 1999).  

Familjehem står idag för vård och omsorg av fosterbarn men saknar bestämmanderätt i 

frågor som rör fosterbarnet. Det är barnens biologiska föräldrar som har det juridiska/rättsliga 

ansvaret i förhållande till barnet och företräder det i samtliga frågor (Erman, 2003). Detta 

avspeglas bland annat i att fosterbarnsplacering ska tillämpas enligt närhetsprincipen vilket 

går ut på att familjehem ska befinna sig nära fosterbarns biologiska föräldrahem för att främja 

samhörighet med anhöriga och kontakt med hemmiljön. Kontakt med sitt biologiska ursprung 

anses vara av stor betydelse för barn och deras utveckling (Vinterhed, 1985; Börjesson & 

Håkansson, 1990; Andersson, 1995). Av den orsaken står socialtjänstlagen för en aktiv 

kontakt mellan fosterbarn och deras föräldrar där fosterföräldrar förväntas arbeta för att 

fosterbarnen ska bibehålla kontakten med sina föräldrar och sitt ursprung, då syftet är att 

fosterbarnen en dag ska återvända till sin biologiska familj.  

Anknytningsteori 

Ett stort antal forskare som har forskat kring familjehem och fostervård har använt sig av 

anknytningsteorin (Andersson, 1995). Anknytningsteorin har utvecklats av Bowlby och har 

sin grund i psykoanalytisk teori (Andersson, et al 2001-2002). Anknytningsteorin lämpar sig 

bra inom forskningsfält som berör frågor kring anknytning och relationen mellan familjehem 

och fosterbarn, eftersom anknytningsteorin tillhandahåller en modell för att förstå betydelsen 

av tidigare relationer och vad som krävs i skapandet av en god relation mellan föräldrar och 

barn, samt vad som kännetecknar ett gott föräldraskap. Mot bakgrund av detta anses 

anknytningsteorin relevant i föreliggande undersökning.   

Anknytningsteorin formulerades då Bowlby (1982) arbetade med barn som hade vuxit upp 

under kaotiska familjeförhållanden och utan föräldrarnas närvaro. Bowlby kom fram till att 

barnen utvecklade olika former av känslokyla och psykisk ohälsa. Bowlby tog sin 

utgångspunkt i grundantagandet att ett barn behöver få uppleva en varm, intim och 

kontinuerlig relation med sin mor eller ett annat permanent moderssubstitut i vilket båda 

finner tillfredställelse och glädje, och endast då kan barn utvecklas positivt samt upprätthålla 

en god psykisk hälsa (Bowlby, 1982).  
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Anknytningsteorin åskådliggör betydelsen av den primära anknytningen mellan mor och 

barn, det vill säga samspelet mellan mor och barn och huruvida en mor har förmåga att ta 

hand om sitt barn (Bowlby, 2001). Den grundläggande utgångspunkten eller förutsättningen i 

anknytningsteorin är att individen upplever en emotionell tillgänglighet (attachment), där 

objekten (attachment person) bidrar till trygghet och tillförlitlighet. Om individens primära 

vårdare har varit emotionellt tillgängliga, särskilt under stressiga situationer, konstruerar 

barnet inre arbetsmodeller av sig själv som värdefullt, ser andra som pålitliga, och relationer 

som viktiga och värdefulla. Bowlby menar vidare att barnets anknytningsbeteende och strävan 

efter anknytning och närhet finns redan från början liksom andra behov (föda) och utvecklas 

mot den som besvarar barnets anknytningsbeteende. Enligt anknytningsteorin är de första åren 

i ett barns liv avgörande för den psykiska utvecklingen och skapandet av nära relationer i 

framtiden. De inre modeller som barn förvärvar under sina tidiga år i livet påverkar deras 

uppfattning av sig själva, förhållande till anknytningspersoner, barns beteende samt 

förhållandet till andra människor. Även om dessa inre modeller kan omvärderas i takt med 

nya erfarenheter anses de första inre modellerna ha stor påverkan på barnets faktiska 

upplevelser och senare utveckling. Bowlby utvecklar sin tankegång vidare och menar att barn 

som förbereds inför en situation inte känner sig fullkomligt lämnade, utan de vet att 

föräldrarna kommer tillbaka och att barn i dessa fall minns de inre bilderna av föräldrarna som 

vårdande och kärleksfulla och har lättare att acceptera när de blir lämnade (Bowlby, 2001).  

 

Relationsorienterad skola och behovsorienterad skola 

Relationsorienterad och behovsorienterad skola diskuteras oftast i samband med 

närhetsprincipen, alltså hur viktigt det är att fosterbarn placeras i närheten av sin 

ursprungsfamilj. Frågan som många inom forskningsvärlden ställer sig är: Hur viktigt är det 

för barn att behålla kontakten med föräldrarna och hemmiljön? (Andersson, 1995).  

Relationsorienterad och behovsorienterad skola har sina rötter i psykoanalytiskt orienterad 

teori om utveckling av objektrelationer, men har olika utgångspunkter (Hessle, 1988). Enligt 

Andersson (1995) har den relationsorienterade inriktningen sina anhängare i 

objektrelationsteorin som betonar det biologiska bandet som viktigast och menar att barn inte 

ska glömma sitt ursprung och sin identitet, medan den behovsorienterade inriktningen har sina 

anhängare i driftteorin som menar att det viktigaste för barns välbefinnande är att etablera nya 

och varaktiga relationer till andra vuxna. De två olika utgångspunkterna ledde till en debatt 

under 1980-talet där det diskuterades om vad som är bäst för barnet – att stanna i en bristfällig 

men välbekant miljö eller att flytta till en miljö där förhållanden är mer gynnsamma? 

(Andersson, 1995) 

Det behovsorienterade synsättet kallades till en början ”barnens rätt” som refererades till 

boken ”Barnets rätt - eller rätten till barnet”. Grundare till denna inriktning är Goldstein, et 

al (1978). Inom den behovsorienterade inriktningen utgår man från den skada som barn kan 

åsamkas genom att stanna i en skadlig miljö. Goldstein, et al (1978) anser vidare att 

lagstiftningen ska garantera barns naturliga utveckling och bör ta hänsyn till barns behov av 

kontinuitet, sätta barns behov i centrum samt ta hänsyn till barns psykologiska föräldrar. 

Goldstein, et al (1978) definierar psykologisk förälder på följande sätt: ”Rollen som 

psykologisk förälder kan innehas av antingen den biologiska föräldern eller en 

adoptivförälder eller någon annan vuxen som verkligen bryr sig om barnet – men aldrig av en 

frånvarande, passiv vuxen, oavsett hans biologiska eller juridiska relationer till barnet” (ibid. 

s. 21). Goldstein, et al (1978) anser att barn inte har någon uppfattning om blodsband förrän 

ganska sent i utvecklingen. Barns känslor för sina föräldrar har inte något direkt samband med 

omständigheterna kring födseln utan känslomässiga bindningar kommer från dagligt samspel 

med vårdaren. Enligt dessa forskare är barn i behov av psykologiska föräldrar som är 

tillgängliga och som tillgodoser barns fysiska och psykiska behov. Förälder blir den 

föräldersfigur som barn har gemensamma upplevelser med, och som barn känner tillgivenhet 

för, vilket inte kan åstadkommas med en frånvarande biologisk förälder. Vidare hävdar 
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forskarna att fosterbarn kan ha svårt att upprätthålla kontakt med två psykologiska föräldrar, 

det vill säga en biologisk förälder och en fosterförälder, som sinsemellan inte har en bra 

relation. Konsekvensen av det kan bli att fosterbarn sätts i lojalitetskonflikt och förlorar 

relationen till bägge föräldrarna. Vidare anser företrädare för den behovsorienterade 

inriktningen att biologiska föräldrar som endast har en sporadisk kontakt med sitt barn har 

föga möjlighet att tjäna som ett verkligt objekt för kärlek, tillit och identifikation då de inte 

finns i barnets närhet varje dag (Goldstein, et al 1978). Detta synsätt har kritiserats av många 

forskare som har uppfattningen att barn mår bäst av att ha fortsatt kontakt med sina föräldrar 

eftersom kontakten med sitt ursprung är en viktig faktor för barns identitetsutveckling och 

allmänna välbefinnande (Cederström, 1990). 

Det relationsorienterade perspektivet introducerades av Barn-i-kris-projektet, av bland 

annat Cederström och Hessle (1980). Perspektivet grundlades på Barnby i Skå med syfte att 

skapa ett forskningsprojekt om barn i familjehem efter förebild från Flanshels (Flanshel, 

1978; ref. i Cederström & Hessle, 1980) fosterbarnsstudie i USA. Författarna som företräder 

det perspektivet betonar relationer mer än behov och har uppfattningen att en fosterförälder 

inte kan ta en biologisk förälders plats eftersom det är just en biologisk förälder som är 

psykologisk förälder och som har en primär relation till barnet. Den biologiska föräldern är 

den som har inlett ett samspel med barnet när det var i spädbarnsåldern och som för alltid 

kommer att finnas kvar i barnets medvetande (Cederström & Hessle, 1980). Vidare hävdas det 

att, om ett barn förlorar kontakten med sina biologiska föräldrar, förlorar de också kontakten 

med en del av sig själva (Cederström & Hessle, 1980; Vinterhed, 1985) Den 

relationsorienterade skolan betonar de faror som kan uppstå om ett barn separeras från sina 

biologiska föräldrar (Andersson, 1995). Det synsättet har medfört att den svenska barnavården 

med dess lagstiftning har påverkats av den relationsorienterade inriktningen eftersom de avser 

att barns biologiska föräldrarelation är viktig för barns identitet och välbefinnande. Andra 

västerländska länder, bland annat England, har influerats av den behovsorienterade skolan 

som hävdar att barn behöver en vård- och personkontinuitet. Lagstiftaren (Socialtjänstlagen 

och LVU) i Sverige anser att det är skadligt för barn att bryta kontakten med de biologiska 

föräldrarna även om föräldrarna är bristfälliga i sin omsorg (Andersson, 1995). Hessle (1988) 

menar i sin bok ”Familjehem i sönderfall”, som är ett resultat av Barnbyn i Skåprojekt, att 

placering av barn i familjehem inte sker på grund av att föräldrarna inte älskar sina barn utan 

på grund av att föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga, på grund av missförhållandena i 

hemmet samt på grund av att de saknar goda förebilder. Familjehemsplaceringen skall i första 

hand tillgodose olika slags primära behov hos barnet, vilka försummas i den biologiska 

familjen. Det är inte barnens och föräldrarnas känslomässiga relation som ifrågasätts utan 

föräldrarnas bristande förmåga att vårda och fostra sina barn till följd av föräldrarnas tillvaro 

som präglas av missbruk, äktenskapsproblem samt andra skäl (Börjesson & Håkansson, 

1990). Cederström och Hessle (1980) anser att fosterbarn måste få hjälp med att bearbeta både 

sitt förhållande till de biologiska föräldrarna och separationen från dem. Därför är det viktigt 

att bidra med insatser som leder till att kontakten mellan fosterbarn och deras biologiska 

föräldrar blir så bra som möjligt. Deras erfarenhet visar, menar de, att fosterbarn utvecklar 

starka anknytningar också till föräldrar som i omgivningens ögon är dåliga föräldrar 

(Cederström & Hessle, 1980). Av den anledningen är lagstiftningen utformad så att 

familjehem ska främja kontakt med anhöriga och hemmiljön och att återföreningen med 

biologiska föräldrar ska prioriteras.   

Efter en längre tids diskussion har man idag kommit fram till en form av förening av dessa 

två inriktningar där man är överens om att fosterbarn behöver två psykosociala perspektiv för 

en god utveckling. Det som är viktigt för fosterbarn ryms inom två begrepp: varaktighet 

(trygghet och stabilitet, familjeliv, vardagsliv) och identitet (bibehålla relationer med viktiga 

personer i det förflutna) (Thoburn, 1994). Detta tydliggör Thoburn med boken, ”Child 

Placement: Principles and practice” (1994) som är en översikt av barnavårdsforskningen, 

främst brittisk forskning. Thoburn skriver följande: “A sense of being loved and belonging 
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with family to whom the child feels fully attached (a sence of permanence) and a sense of 

identity, which is best achieved by continued contact with important people from past, 

especially birth parents and other relatives” (ibid. s. 62). Både kontinuitet och identitet ska 

hållas i balans för att fosterbarn ska kunna utveckla känslan av att han eller hon är värdefull. 

Den känslan är den mest betydelsefulla för att kunna ha tillfredställande relationer i framtiden 

och för att överhuvudtaget bygga relationer. Utifrån den här kunskapen är det svårt att 

argumentera för bara ett alternativ eftersom båda alternativen betraktas som lika viktiga 

(Thoburn, 1994; Rutter, 2000; Andersson, 1995). Att barnet har kvar relationer eller kontakt 

med sitt ursprung behöver inte vara ett hinder för att bygga upp goda och långvariga relationer 

till familjehemmet (Andersson, 1995). 

Tidigare forskning kring förutsättningar som påverkar relationer mellan familjehem och 

fosterbarn. 

Vad kännetecknar ett familjehem? 

Den bild av familjehem som framkommer i tidigare studier är att det är ett fullständigt hem 

med två makar (Höjer, 2001; Vinterhed, 1985) som lever under ordnade och stabila 

förhållanden (Erman, 2003). Vidare beskrivning av familjehem är att det är ett öppet och 

generöst hem där det alltid finns plats för fler än de egna barnen under uppväxttiden 

(Kälvesten, 1973) och där omsorg av barn och familj är viktigare än karriär och ekonomisk 

framgång (Vinterhed, 1985). Den typiska fosterfamiljen bor utanför tätbebyggelse på 

landsbygden och tillhör främst människor ur arbetarklass eller lägre medelklass där 

fostermödrar inte arbetar utanför hemmet eller arbetar på halvtid/deltid (Vinnerljung, 1996; 

Börjeson, et al 1979; Vinterhed 1985; Sköld, 2006). Höjer (2001) drar en slutsats utifrån sin 

undersökning att fosterföräldrar har liknande värderingar och lever traditionellt där kvinnan i 

familjen bär det största ansvaret för hushåll, omsorg och uppfostran (Höjer, 2001; Wilson, et 

al, 2007). Fostermamman betraktas oftast som sträng, medan fosterpappan betraktas som snäll 

och passiv, vilket har sin grund i att kvinnan ofta tar på sig rollen att sätta gränser och ställa 

krav i relationen till fosterbarnet (Kälvesten, 1973). Andra undersökningar finner att de 

familjer som blir familjehem ofta har erfarenheter av uppfostran, genom att deras föräldrar har 

haft fosterbarn. De har även vuxit upp i en stor syskonskara (Kälvesten, 1973) samt tagit 

ansvar för yngre syskon, vilket har bidragit till att de mognat snabbt och blivit ansvarsfulla 

människor (Vinterhed, 1985; Jonsson, et al 1983).  

En anledning till varför det är viktigt med två föräldrar är att många fosterbarn som 

placeras i familjehem ofta har levt endast med sin mor (Börjeson et al, 1979) och därför anses 

ha behov av en fadersgestalt (Höjer, 2001). Wilson, et al (2007) har gjort en studie som är 

byggd på både kvantitativa och kvalitativa data, där 69 fosterpappor omfattades av 

undersökningen. Studien belyser fosterpappornas upplevelse av att uppfostra fosterbarn, samt 

vilken roll och uppgift de har i relation till fosterbarn. Resultatet visar att många fosterpappor 

anser att manliga förebilder är nödvändiga i uppfostringen av fosterbarn, i synnerhet för 

pojkar, eftersom fosterbarns biologiska pappor oftast lyser med sin frånvaro. Utifrån studiens 

resultat drar författarna slutsatsen att fosterpapporna oftast står för en positiv manlig förebild 

för fosterbarn (Wilson, et al, 2007). Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett 

familjehem består av två makar som har en god relation till varandra, lever i en trygg miljö 

och oftast är bosatta utanför tätorten. 

Varför blir man fosterförälder?  

Att ta sig an ett fosterbarn kan innebära en stor påfrestning för en familj och mot bakgrund av 

det kan man ställa sig frågan: Vad driver fosterföräldrarna att ta på sig ett ansvar för ett barn 

som man inte har något biologisk anknytning till? Forskning visar att det finns två sätt att bli 

familjehem: familjen väljer själv att ta hand om barn de känner eller att familjen vill bli 

fosterföräldrar och tar emot barn som kommunen har valt ut åt dem (Wåhlander, 1990). I 
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tidigare studier visar resultatet att nästan samtliga familjehem själva har ansökt om att vara 

familjehem och att det till största delen är kvinnans idé (Wilson, et al, 2007; Höjer, 2001). 

Enligt tidigare forskning kan motiven till att ta sig an ett fosterbarn vara många, allt från 

överskott av energi, resurser, känslor (Kälvesten, 1973), människointresse och tid (Höjer, 

2001; Jonsson et al, 1983; Sköld, 2006) till att familjehem söker efter någon form av 

förändring och önskar göra ett avbrott i sin monotona tillvaro (Vinnerljung, 1996; Jonsson et 

al, 1983; Wåhlander 1990).  

Rodger et al (2006) har gjort en kvantitativ studie med avsikt att undersöka ”Who is caring 

for our most vulnerable children – Motivation to foster in Child welfare”. Undersökningen 

omfattade 652 fosterföräldrar. Studiens resultat pekade på att de två mest förekommande 

motiven var av altruistisk karaktär. Det ena var att ta hand om barn som behöver kärleksfulla 

föräldrar och det andra var att rädda eller beskydda barn från misshandel (ibid.). Resultatet 

går i linje med resultat från andra studier där familjehem vill erbjuda ett barn erfarenhet av 

familjeliv vilket de anser är värdefullt för barn (Wilson et al, 2007; Jonsson et al, 1983). En 

del fosterföräldrar har själva varit fosterbarn och vill därmed hjälpa barn som befinner sig i en 

liknande situation (Rodger et al, 2006). Ytterligare ett motiv kan vara av social karaktär, där 

fosterbarn fungerar som sällskap till dem själva eller till egna barn (Sköld, 2006). Andra ser 

det som ett sätt att utöka familjen (Cole, 2005b) eller ersätta ett förlorat barn (Sandström et al, 

1991; Sköld, 2006).  

Anderssons (2001) studie ”The Motives of Foster Parents, Their Family and Work 

Circumstances” är en kvalitativ studie byggd på intervjuer av 21 familjehem. Studiens syfte 

var att undersöka vilka motiv som ligger bakom familjehems engagemang i fosterbarn. 

Studiens resultat finner fyra olika motiv hos fosterföräldrar; ett släktings barn, familjer som 

vill ha barn men inte kan få barn (Sandström et al, 1991; Sköld, 2006), familjer som vill fylla 

ett tomrum efter egna barn samt familjer där modern föredrar att vara hemma och ta hand om 

biologiska barn och fosterbarn än att ta ett jobb utanför hemmet (ibid.). Att fosterföräldraskap 

fungerar som komplement till ett annat arbete, (Andersson, 1995, Wåhlander, 1990; Höjer, 

2001) och i brist på en yrkesutbildning (Höjer, 2001) styrks även av de nämnda studierna. En 

del av fosterföräldrarna ser det också som ett sätt att använda sig av sin kompetens och känner 

sig därmed som kompetenta omsorgsgivare (Höjer, 2001) och kan på så sätt upprätta en 

yrkesidentitet (Kälvesten, 1973).  

Sköld (2006) har i sin avhandling ”Fosterbarnsindustri eller människokärlek: Barn, 

familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925” studerat fosterbarnsvårdens 

ekonomiska betydelse – om det var att betrakta som en marknad. Sköld (2006) finner att den 

allmänna åsikten i samhället som rådde då var att fosterfamiljer sökte uppdrag på grund av 

ekonomisk ersättning. Sköld menar att det initialt kunde föreligga ekonomiska motiv men 

med tiden växte det fram känslomässiga band mellan fosterföräldrar och fosterbarn. Nutida 

studier visar att ersättning fyller en betydelsefull funktion i familjens ekonomi (Brown & 

Calder, 1999) samtidigt som det är ett erkännande för ett utfört arbete (Höjer, 2001), men att 

det i grunden handlar om en kärlek till barn (Höjer, 2001; Sandström et al, 1991). Den största 

tillfredställelsen i livet för en fosterfamilj är barn och att leva med dem och det är det som 

berikar meningen i deras liv (Vinterhed, 1985) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns många olika motiv bakom 

fosterföräldraskapet, allt från sociala och altruistiska motiv till en form av alternativt arbete. 

Det altruistiska motivet, kärlek till barn och en önskan att hjälpa och skydda fosterbarn från 

olika riskfulla miljöer, synes vara det största motivet. 

Vad utmärker ett gott fosterföräldraskap? 

Killèn (1999) ställer sig frågan om det finns några egenskaper hos föräldrar som förefaller 

vara av större betydelse än andra och som är avgörande för barnets självuppfattning och 

utveckling. Killèns (1999) bok ”Svikna barn” grundar sig på hennes praktiska kliniska arbete 

samt på hennes och andras forskning. Enligt Killèn (1999) är föräldrafunktioner, i form av 
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kognitiva och känslomässiga funktioner, de mest väsentliga och utifrån dem bedöms 

föräldrars omsorgsförmåga. Att bli en ”tillräckligt bra” förälder förutsätter att vissa 

grundläggande behov i form av kärlek, omsorg, trygghet och kontinuitet blivit tillfredställda 

tidigt i livet. Med utgångspunkt i kliniskt arbete och forskning definierar Killèn sju 

föräldrafunktioner som är förbundna med varandra och som påverkar barnets upplevelse av 

sig själv och därtill även samspelet mellan föräldrar och barn. De sju funktionerna är: 

förmågan att uppfatta barn realistiskt, förmågan till realistiska förväntningar om de 

beroendemässiga och känslomässiga behov som barnet kan tillfredställa (föräldrars 

förväntningar på barn om att barn tar hand om dem eller deras syskon, eller att barn fungerar 

som terapeutisk funktion åt föräldrarna), förmågan att ställa realistiska förväntningar på 

barnets förmåga, förmågan att engagera sig positivt i samspel med barnet, förmågan till 

empati med barnet, förmågan att prioritera barnets mest grundläggande behov framför sina 

egna behov samt förmågan att bära egna smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera 

sig på barnet (Killèn, 1999). Utöver det ska fosterföräldrar ha en uppfattning om barns olika 

utvecklingsstadier, respektera barns individuella personlighet, ge regler som är entydiga och 

anpassade till barns ålder och mognad, samt uppmuntra barn till att utveckla autonomi men 

även ge uppskattning och beröm (Winnicott, 1983; 1995).  

Hallas (2002) kvalitativa studie ”A Model for Successful Foster Child – Foster Parent 

Relationships” har som syfte att undersöka framgångsrika relationer mellan fosterbarn och 

fosterföräldrar. Studien lyfter fram gemensamma drag hos fosterföräldrar som framgångsrikt 

har skapat en god relation till sina fosterbarn. Hallas hypotes var: För att kunna hjälpa ett barn 

att bearbeta sitt trauma är det nödvändigt att fosterbarn och fosterföräldrar har en god 

anknytning. Gemensamt för fosterföräldrarna i hennes studie var att de var genuint 

medkännande, hade en stor inlevelseförmåga samt hade mycket tålamod, vilket möjliggjorde 

för fosterbarn att återhämta sig. Dessa egenskaper ansåg både fosterföräldrar och fosterbarn 

har lett till att de har upplevt en känsla av tillit, personligt engagemang samt varaktighet. Det 

medförde att fosterbarnen kände sig som en i familjen och upplevde att de ”kommit hem”.  

Mot bakgrund av ovanstående är Hallas (2002) slutsats att när fosterbarn känner sig som 

familjemedlemmar infinner sig en trygghet där ord som mor, far, farfar, morfar inte har 

innebörden blodsband, utan snarare betyder ett meningsfullt band som har utvecklats mellan 

två icke besläktade individer. Hallas fortsätter sin diskussion och hävdar att när fosterföräldrar 

väl låter fosterbarn vara en del av deras familj möjliggör det för fosterbarn att uppleva 

familjeliv och få känna sig accepterade och värdefulla. När fosterbarn upplevt att de kan lita 

på sina fosterföräldrar vågar de även knyta an till dem. Fosterföräldrarna i Hallas studie ansåg 

att det var viktigt att vara goda förebilder, beskydda fosterbarn från en oförstående omgivning 

och destruktiva beteenden, lära dem överlevnadsstrategier men framför allt acceptera och 

integrera barnet i familjen (Hallas, 2002). Även andra studier visar att integrering av 

fosterbarn i familjen (Leathers, 2005), tillgänglighet, engagemang och tolerans (Coakley et al, 

2007) samt varma och kärleksfulla fosterföräldrar (Triseliotis, 1980) är viktigt för en lyckad 

och varaktig relation. Resultatet i Kälvestens (1973) studie visar att en del fosterföräldrar inte 

hade ambitionen att helt inlemma fosterbarn i familjen, eftersom de hade dessa barn till låns 

och de arbetade således aktivt för att fosterbarnen skulle återvända hem. Deras uppgift ansåg 

de var att sätta upp regler och struktur som barnen saknade hemma. Andra fosterföräldrar 

hade däremot en annan uppfattning. De gjorde allt för att barnen skulle integreras i deras 

familj och känna sig hemma, oavsett hur länge de skulle stanna. Studie av Omre, Cuddebeck 

et al, (2007) finner att förmågan att integrera fosterbarn i sin familj oftast har samband med 

erfarenhet av uppfostran samt under hur lång tid familjen har varit fosterföräldrar.   

Swicks (2007) översiktsstudie syftar till att stödja fosterföräldrar genom att ge exempel på 

strategier och förhållningssätt i utövandet av föräldraskap. Utifrån sin översiktsstudie drar 

Swicks slutsatsen att fosterföräldrar kan hjälpa fosterbarn att bearbeta sitt trauma genom att 

dagligen samspela med dem samt skapa en stödjande och vårdande hemmiljö (Swick, 2007). 

Fosterföräldrarnas mentala hälsa och deras egna barndomserfarenheter avgör huruvida 
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familjehemmet lyckas skapa goda förutsättningarna för fosterbarns utveckling. Caltabianos 

och Thorpes (2007) studie handlar om ”Attachment style of foster carers and caregivining 

role performance”. Gemensamt för fosterföräldrar i Caltabianos och Thorpes studie är att de 

har upplevt trauma i barndomen men har förmått att revidera sina ”attachment working 

models” genom att de har träffat människor som bemött deras emotionella behov samt gett 

dem känslan av att de är värdefulla. Deras slutsats är att fosterföräldrar som identifierar sig 

med utsatta barn kan bli kraftfullt motiverade i sitt engagemang och sin uthållighet som 

fostergivare (ibid. s. 146). Enligt dessa författare har de familjer som tar sig an ett fosterbarn 

ofta haft samma upplevelse som dessa barn och har därmed lätt att identifiera sig med ett 

försummat och misshandlat barn. Coltabiano och Thorpe (2007) menar att när 

fosterföräldrarna väl har bearbetat sin olyckliga barndom medverkar dessa erfarenheter ofta 

till en positiv bild av dem själva som vårdare. Cole (2005a) å andra sidan finner att 

fosterföräldrar som har upplevt trauma löper risk att misslyckas i att skapa en god anknytning 

till fosterbarnet. Liknande finner även Dozier, Stovall et al. (2001) i sin studie, fosterföräldrar 

som har svag anknytning till egna föräldrar har benägenhet att misslyckas att skapa en god 

anknytning till fosterbarn.  

I en longitudinell studie av Ackerman och Dozier (2005) medverkade 39 fostermammor. 

Studiens syfte var att undersöka om det finns samband mellan fostermammors emotionella 

engagemang i fosterbarn och barns självuppfattning och uppfattning av andra. Studiens 

resultat visar att fostermödrar som accepterade sina fosterbarn i ett tidigt skede har bidragit till 

en mer positiv självuppfattning hos fosterbarn än fostermödrar som inte gjorde det. 

Ackermans och Doziers (2005) slutsats är att fostermödrarnas acceptans bidrar till att barn 

både värdesätter sig själva högre samt har lättare att hantera framtida separationer (Ackerman 

& Dozier, 2005). Fostermödrarnas acceptans visar sig också ha samband med fosterbarns 

prestation samt emotionella välbefinnande (McKellar, 2006). En annan studie visar att 

fosterföräldrar som besitter en auktoritär uppfostringsstil ofta misslyckas med att hjälpa 

fosterbarn till att känna sig emotionellt och socialt trygga (Orme & Buehler, 2001) och att 

beteendeproblem hos fosterbarn oftast hänger ihop med negativ upplevelse av vården samt 

misslyckad integrering i familjehem (Leathers, 2005).  

Vinterheds (1985) bok ”De andra föräldrarna” har tillkommit efter Barn-i-kris-projektet 

som är en longitudinell studie av 85 fosterbarnsfall i Malmö kommun. I undersökningen 

medverkade både barnen, de biologiska föräldrarna, fosterföräldrarna samt de inblandade 

socialarbetarna. Vinterheds uppgift i projektet var att studera fosterföräldrarna, framförallt 

fostermammorna. I boken försöker Vinterhed (1985) klassificera fosterhemmen utifrån deras 

förhållningssätt till fosterbarn och deras nätverk. Vinterheds rapport visar bland annat att det 

inom fosterföräldrauppdraget ryms en mängd olika förhållningssätt och relationer mellan 

fosterföräldrar och fosterbarn. Bland annat kategoriserar hon familjehem i goda och onda men 

understryker att dessa inte är några permanenta egenskaper eller tillstånd. Vad som avgör 

fosterhemskaraktären beror på hur relationen mellan fosterföräldrar och fosterbarn uppstår 

och utvecklas. Det kan tänkas att ett fosterhem som klassificeras som dåligt för ett barn kan 

klassas som bra för ett annat, även om detta sällan är fallet. De ”goda” fosterhemmen visar 

upp vissa gemensamma drag – de prioriterar barns behov, de är lyhörda och stödjer barn samt 

accepterar och stödjer barns biologiska föräldrar – medan ”onda” familjehem visar drag som 

skapar risk för misslyckande. Oftast är dessa familjehem auktoritära och rigida i sin 

uppfostring samt har ett negativt och fientligt förhållningssätt till barnens biologiska föräldrar.  

Vinterheds (1985) studie visar också att fosterföräldrarna uppmanas av socialarbetarna att 

ta fosterföräldraskapet som ett jobb och de ska vara beredda att lämna barnen till deras 

biologiska föräldrar. Fosterföräldrarna svarar följande: ”De kan inte komma och säga till mig 

att jag ska ta det som ett jobb. Det måste finnas känslor med annars är man olämplig”. ”Man 

kan inte vara både ’professionell’ och hysa verkliga känslor för barnet på samma gång. Jag 

kan inte ta det som ett jobb – det handlar om människor” (Vinterhed, 1985, s. 38). Ackerman 

& Dozier (2005) visar i sin studie att fosterföräldrar som misslyckas i sin roll oftast är rädda 
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för att engagera sig i fosterbarnet eller är rädda för att knyta an för mycket på grund av att 

fosterbarnet kan omplaceras.  

Utifrån ovanstående studier kan det fastslås att goda fosterföräldrar är de som har kunskap 

om barns utveckling, har erfarenhet av uppfostran, är i gott emotionellt tillstånd, är 

engagerade samt har ett empatiskt förhållningssätt. För fosterföräldrar som inte har bearbetat 

sitt barndomstrauma är det svårt att skapa en harmonisk och stimulerande miljö.  Vidare kan 

det konstateras att de fosterföräldrar som lyckas med uppdraget oftast är lyhörda medan 

auktoritära fosterföräldrar och de som är rädda för att engagera sig i barnet oftast misslyckas i 

sin roll som fosterföräldrar.  

Fosterbarns situation 

Det finns två motiv till att placera barn i familjehem: brister i hemmiljö eller på grund av 

barnets eget beteende. Oftast är det på grund av brister i hemmiljön som barn placeras i 

familjehem (Andersson, 1995). McKellar (2006) har i sin studie ”Foster Homes” gjort en 

sammanfattning av forskning på området och utifrån det dragit slutsatsen att många fosterbarn 

upplever oro och stress när de separeras från sina familjer och sina syskon. Fosterbarn förlorar 

inte bara sin hemmiljö och sina närstående utan även hela det sociala nätverket (McKellar, 

2006) och de förväntas även vara kapabla till att forma sociala band med nya vuxna och 

eventuellt andra fosterbarn (Swick, 2007). Många fosterbarn flyttar ofta från det ena hemmet 

till det andra utan att förmå knyta an till någon eller känna samhörighet med någon (Rutter, 

2000). Fosterbarns trauma och upplevelser av vården skapar en känsla av stigma hos dem och 

svårigheter att ta till sig och komma nära en annan person (McKellar, 2006). Det i sig skapar 

känslor av missnöje hos fosterbarn vilket tenderar att skapa en emotionell störning, framförallt 

om barnet har blivit utsatt för flera separationer. Erfarenheter av ett flertal separationer gör att 

barnet skapar en mur runt sig och intar ett trotsigt beteende samt avvisar den som ger vård till 

honom/henne (McKellar, 2006). I en studie av Hallas (2002) visar resultatet att gemensamt 

för samtliga fosterbarn är att de har upplevt många olyckliga placeringar och upplevt känslor 

av stigma och övergivenhet. Trots dessa känslor och många placeringar önskar dessa 

fosterbarn att bli accepterade, älskade och förstådda. Fosterbarn har en brinnande önskan om 

att tillhöra en familj. Även en annan studie visar fosterbarns desperata sökande efter att bli 

älskade och sedda och detta yttrar sig ofta i form av ett krävande och pockande 

förhållningssätt (Cederström, 1990). Hallas (2002) hävdar vidare att fosterbarn med hjälp av 

ett familjehem kan bearbeta sitt trauma även om de har upplevt flera separationer och 

omplaceringar.  

Utifrån den tidigare forskningen kan man dra slutsatsen att barn som har upplevt flera 

separationer, omplaceringar och trasiga relationer kan revidera sina tidigare upplevelser och 

skapa sig ett bättre liv om de får möjlighet att möta förstående, accepterande och kärleksfulla 

fosterföräldrar.  

Faktorer som bidrar till skapandet av relationer mellan familjehem och fosterbarn 

Tidigare forskning visar att relationer mellan fosterbarn och fosterföräldrar förefaller vara ett 

resultat bland annat av fosterbarnets ålder, placeringens längd, biologiska föräldrar och 

fosterföräldrarnas yrkesval. Huruvida man utvecklar positiva eller negativa känslor gentemot 

barnet beror på både barn och fosterföräldrar (Killèn, 1999). När barnet inte kräver mer än 

vad man kan ge och när det lever upp till förväntningar är ens förhållande till barnet 

övervägande positivt. När barnet däremot kräver mer än man kan erbjuda och när det uppför 

sig annorlunda än man förväntat sig kan den negativa sidan bli den som starkast lyser igenom. 

Detta hänger ihop med ens psykiska uthållighet samt i vilken mån ens egna behov är 

tillfredställda och om man bearbetat sina personliga konflikter (ibid.). Winnicott (1995) 

skriver att vi inte får glömma en viktig aspekt när det gäller fosterbarn. För att kunna ge ett 

barn en hjälpande hand i form av en familj måste barnet kunna ta till sig hjälpen. Barnet måste 

alltså ha haft ett tillräckligt gott familjeliv någon gång under sitt förflutna för att kunna 
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identifiera sig med detta. I familjehem kan barn få chansen att återupptäcka något som de haft 

och som de förlorat. Om ett barn saknar en positiv upplevelse av en familj blir det svårt för 

den nya familjen att hjälpa det barnet. Bäst för dessa barn är att kommer till en annan 

institution där det råder strängare regler (Winnicott, 1995). Den slutsatsen är minst sagt 

kontroversiell då författaren förespråkar en sorts ”tough love” gentemot ett barn som mest av 

allt behöver skapa sig ett koncept av ett familjeliv. 

I sin doktorsavhandling ”Fosterbarns anpassning – en relationsproblematik”, som är en 

delstudie i Barn I Kris-projektet, finner Cederström (1990) att fosterbarns relation till sina 

fosterföräldrar är nästan helt beroende av relationen till ursprungsfamiljen och att 

fosterföräldrar riskerar att upprepa föräldrars förhållningssätt till barnet. Detta leder ofta till 

att fosterföräldrar inte orkar med barnens känslomässiga krav och stöter bort dem (ibid.). 

Cederström (1990) visar att fosterbarn som haft en förhållandevis trygg relation till sina 

biologiska föräldrar hade lättare att relatera till fosterföräldrar. Fosterbarn fick då sin 

känslomässiga försörjning från sina biologiska föräldrar. De utvecklades positivt och 

familjehemmets stora tillgång för barnen blev istället struktur och ordnade förhållanden i 

vardagen. Å andra sidan hade fosterbarn som hade en konfliktfylld relation till sina biologiska 

föräldrar svårt att relatera till andra på ett djupare plan (Cederström, 1990). Snarlikt resultat 

finner även Triseliotis (1989) i en översiktstudie, alltså att fosterbarn som har kontakt med 

sina föräldrar känner sig mer stabila och bofasta i familjehem än barn som saknar kontakt med 

sina föräldrar. Cederström (1990) finner också att en del fosterföräldrar som beskriver sin 

relation till fosterbarn som positiv upplever ofta fosterbarn som snälla, fogliga och lätta att ha 

att göra med. Slutsatsen som Cederström drar utifrån sin studie är att barn som intensivt 

försöker att anpassa sig är motiverade av längtan till en modersgestalt och att bli omtyckta. 

Det är ett sätt att hantera sin tidiga emotionella otillfredsställelse. 

I sin avhandling ”Fosterfamiljens inre liv” fokuserar Höjer (2001) på familjerelationer 

inom familjehem: huruvida uppfostring av fosterbarn påverkar makarnas relation, relationen 

mellan föräldrarna och deras barn samt relationen mellan biologiska barn och fosterbarn. 

Enligt Höjer (2001) är det inte lätt att ge en entydig beskrivning av fosterföräldrarnas relation 

till fosterbarnen eftersom barn i allmänhet och fosterföräldrar i synnerhet är olika. 

Fosterföräldrar har olika förväntningar på sitt föräldraskap och sin relation till fosterbarn. 

Fosterbarns upplevelser av problematiska föräldrarelationer och traumatiska upplevelser kan 

ha gett dem känslomässiga störningar som gör det svårt för barnen att anpassa sig till 

familjehem. Det i sin tur kan medföra svårigheter för fosterföräldrar att relatera till barnet. 

Höjers resonemang är att barn med känslomässiga störningar inte per automatik skapar 

problem i fosterfamilj och att barn utan sådana störningar aldrig gör det, utan det är istället 

många faktorer som samverkar då en relation ska skapas. Fosterföräldrar i studien beskriver 

sin relation till fosterbarn som mycket nära och utrycker starka känslor av närhet. 

Fosterföräldrarna påpekar att förhållandet inte är problemfritt utan många gånger är tungt och 

de möter känslomässiga störningar hos fosterbarnen men att de ändå upplever en stark närhet 

till dem (Höjer, 2001). Liknande resultat visar även Triseliotis studie (1980), där 

fosterföräldrarna berättar att det fanns perioder av spänning och påfrestning med fosterbarn 

under uppväxten, men tillägger att de inte tillät det att förstöra de annars starka känslor av 

tillgivenhet och kärlek som de hade utvecklat för varandra. För att kunna säkerställa att ingen 

kommer att förstöra den djupa relationen de hyser för varandra rekommenderar Triseliotis 

(1980) adoption. Det här resonemanget går inte i linje med svenska forskare inom ämnet, då 

de anser att kontakten med ursprungsfamiljen är avgörande för barnets identitet och 

välbefinnande. För att återgå till Höjers studieresultat visar det däremot att fosterföräldrarna 

trots de starka känslor de känner för sina fosterbarn inte upplever samma känsla som de har 

för sina biologiska barn. Det band som formas vid förlossningen och vid vården av ett 

spädbarn finns inte vilket medför en annan känsla för barnet (Höjer, 2001).  

En del studier visar att tiden i familjehem (placeringens längd), har avgörande betydelse 

för relationen mellan familjehem och fosterbarn. Ju längre tid ett fosterbarn har varit placerat i 
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familjehem desto större sannolikhet är att en god relation dem emellan skapas (Höjer, 2001). 

Andersson (1995) är forskare inom fosterbarnsvården och har skrivit avhandlingen ”Barn i 

samhällsvård” och med denna bidragit med mycket kunskap i ämnet. Anderssons studie är en 

longitudinell studie som omfattar barn som placerades på ett barnhem i Skåne år 1980. Barnen 

var i åldrarna 0-4 vid placeringen och kom från familjer med missbruksproblematik. Barnen 

stannade på barnhemmet under en kort tid och hamnade därefter i familjehem. Andersson har 

följt dessa barn inklusive deras familjer fram till 1995 då barnen var mellan 10 och 15 år. 

Resultatet i hennes studie visar däremot ett motsatt resultat, det vill säga att tiden i familjehem 

inte har någon större betydelse och att fosterföräldrar inte har svårt att ta till sig barn rent 

känslomässigt trots vetskapen om att fosterbarn bara är hos dem under en begränsad tid. Det 

som hämmar anknytningen handlar mer om att barnet distanserar sig och inte ”släpper till” 

samt testar fosterföräldrarna så hårt att de ibland funderar på att ge upp. Andersson finner 

också i sin undersökning att de barn som bott i familjehem hela livet uppfattas av sina 

fosterföräldrar som egna barn och betraktar fosterföräldrar som sina föräldrar (Andersson, 

1984; 1995; 2004). Att fosterbarn betraktar fosterföräldrar som deras föräldrar visar även 

andra studier (Triseliotis, 1989). Anderssons (1995) slutsats är att en god relation kommer 

med en öppen attityd till fosterbarn och deras föräldrar, där barn inte behöver brottas med 

lojalitetskonflikter mellan familjehem och biologisk familj (ibid.). 

Boken ”Barn och familjer – metodutveckling i fosterbarnsvård” (Jonsson et al. 1983) 

bygger på fyra rapporter från ett metodutvecklingsprojekt i fosterbarnsvård. Projektet kom till 

stånd utifrån behovet av att utveckla ändamålsenliga arbetsmetoder inom fosterbarnsvården. I 

projektet ingick 17 fallbeskrivningar av barn och deras familjer samt familjehem. Utifrån 

undersökningen och intervjuer drar författarna slutsatsen att fosterföräldrar har lättare att 

knyta an till barn som saknar biologiska föräldrar. På motsvarande sätt gäller också barn, det 

vill säga barn som inte har sina föräldrar i livet eller som saknar kontakt med dem har lättare 

att knyta an till familjehem än barn som har sina föräldrar i livet (Jonsson, et al. 1983; 

Andersson, 1984). Barn som saknar relation till sina biologiska föräldrar utvecklar i regel en 

relation till fosterföräldrarna (Andersson, 1984). Forskning visar också att barns ålder kan 

vara en avgörande faktor i skapande av relationer mellan familjehem och fosterbarn (Dozier, 

2005; Dozier, Stovall et al, 2001; Cederström, 1990: Andersson, 1984). Doziers (2005) studie 

”Challenges of foster care” är en sammanfattning av hennes tidigare studier på området där 

hon drar slutsatsen att små barn accepterar och anpassar sig lättare och snabbare till 

fosterföräldrar än äldre barn, vilket även kan relateras till en studie av Triseliotis (1980). 

Äldre barn visar ett mer undvikande eller avvisande beteende och detta kan bero på att äldre 

barn har mer erfarenheter av föräldrarna och vården än spädbarn har (Dozier, 2005). 

Triseliotis (1980) finner också att barns ålder vid placeringen, tidigare erfarenheter samt hur 

ofta de biologiska föräldrarna besöker dem har betydelse i huruvida de utvecklar ett djupt 

psykologiskt band till fosterföräldrar. Det innebär att fosterföräldrar engagerar sig mer i små 

barn och hyser önskan att behålla dem även om det inte var meningen från början (Ackerman 

& Dozier, 2005; Cederstöm, 1990; Andersson, 1984).  

Ytterligare en faktor som påstås påverka fosterföräldrarnas förhållningssätt till fosterbarn 

är fosterföräldrarnas yrke (Höjer, 2001). De fosterföräldrar vars yrke kan definieras som 

omsorgsyrke hade en mycket nära relation till fosterbarnet.  Enligt Höjer kan det tänkas att de 

som har valt ett omsorgsyrke finner det tillfredställande att ge omsorg och därför har lättare 

att få en god relation till fosterbarnet (Höjer, 2001). Cole (2005a) finner i sin studie att 

familjehem som har förmåga att organisera hemmiljön efter fosterbarns behov har lättare att 

skapa en trygg anknytning till det.  

Sammanfattningsvis indikerar forskningen på flera faktorer som har inverkan på relationer 

mellan familjehem och fosterbarn. De faktorerna är bland annat fosterbarns relation till den 

biologiska familjen, placeringens längd, fosterbarns emotionella tillstånd och ålder samt 

fosterföräldrarnas yrke.  
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Familjehems förhållningssätt till fosterbarns biologiska föräldrar 

Av tidigare studier framgår det att fosterföräldrar anser att kontakten med biologiska föräldrar 

är viktig och att deras uppgift är att upprätthålla kontakten mellan fosterbarn och deras 

föräldrar (Höjer, 2001; Wåhlander, 1990; Jonsson et al, 1983). Studier visar också att det 

oftast är fosterföräldrars förtjänst när fosterbarn har kontakt med sina föräldrar (Andersson, 

1995). Killèn (1999) menar att det finns en benägenhet att utgå ifrån att barn och föräldrar har 

en anknytning. Det som är viktigt, menar Killèn, är att vara lyhörd för vad barn förmedlar 

beträffande behovet av kontakt med sina föräldrar. Om anknytningen är svag och barnen är 

små är det viktigt att fosterbarn investerar i en trygg anknytning till familjehemsföräldrar 

snarare än en osäker anknytning till biologiska föräldrar (ibid.).  

Tidigare forskning visar att kontakt mellan fosterföräldrar och barns biologiska föräldrar är 

av olika karaktär, allt från god till full av konflikter (Höjer, 2001). De mest förekommande 

konflikterna mellan föräldraparen är då fosterbarnets biologiska föräldrar har svårt att inse att 

de blir ”underkända” och därför hamnar i konflikt med familjehemmet (Höjer, 2001) samt när 

barn har blivit tvångsomhändertagna (Jonsson et al, 1983). Höjers (2001) studie visar att det 

inte bara är fosterbarns biologiska föräldrar som har svårt att acceptera situationen utan även 

familjehem har svårt att upprätthålla kontakt med vissa föräldrar, bland annat missbrukande 

föräldrar eftersom deras tillvaro styrs av missbruket, men även med föräldrar som har utsatt 

sitt barn för misshandel och övergrepp (Höjer, 2001; 2007). I boken ”I föräldrars ställe” 

(Börjeson et al, 1979) finner författarna att fosterföräldrar sällan kan förstå att barn 

fortfarande kan vara känslomässigt knutna till en förälder som enligt deras mening har 

försummat dem. 

Boken ”Leva med andras barn” (Sandström et al, 1991) är ett resultat av flera års arbete, 

där författarna berättar om sina erfarenheter av att arbeta med utsatta barn och ungdomar. 

Boken innehåller berättelser om de miljöer som utsatta barn och ungdomar kommer ifrån samt 

intervjuer med både fosterbarn, biologiska föräldrar, familjehem och socialsekreterare. 

Författarna drar slutsatsen att familjehem som har inlevelseförmåga och som inte gör sig 

prestigefyllda inför barns föräldrar eller konkurrerar med dem har en bättre relation med 

fosterbarns biologiska föräldrar. Fosterföräldrar som bjuder på sig själva och är öppna och 

raka i sin kommunikation har oftast bättre förmåga att skapa god kontakt med fosterbarns 

biologiska föräldrar (ibid.).  

I boken ”Familjehem – stöd och hjälp” av Wåhlander (1990) kartläggs familjehems behov 

av stöd och hjälp i arbetet med barn och ungdomar. Undersökningen omfattar 163 familjehem 

och består av två delar: en enkätundersökning och en intervjuundersökning. Gemensamt för 

familjerna som har en positiv inställning till barns biologiska föräldrar är att de ser föräldrar 

som viktiga personer för barn. Wåhlanders uppfattning är att dessa familjer har en klar 

uppfattning om sin funktion och uppgift. De tycks ha en stark relation till sina fosterbarn och 

något konkurrensförhållande till föräldrarna finns inte. Gemensamt för familjer som har en 

negativ inställning till biologiska föräldrar är att de har svårt att kommunicera med varandra 

eftersom deras uppfattning är att barnens biologiska föräldrar förstör för dem. Dessa 

fosterföräldrar önskar att den biologiska modern skulle avsäga sig sitt moderskap och lämna 

ansvaret till familjehemmet. Enligt dessa fostermödrar skulle fosterbarnet och de själva ha 

haft det bättre om de biologiska föräldrarna inte fanns med i bilden (Wåhlander, 1990).  

Höjers (2001) studie visar att många fosterföräldrar känner sig som ersättningsföräldrar 

eftersom de biologiska föräldrarna på ett eller annat sätt inte finns tillgängliga för sina barn 

(Höjer, 2001). En annan undersökning visar dock att många familjehem är medvetna om att 

de bär en stor del av föräldraansvaret men samtidigt är införstådda med att de aldrig kan 

ersätta barnens biologiska föräldrar. De ser sig enbart som ett komplement och är medvetna 

om att barnen kommer att flytta hem en dag (Sandström et al, 1991).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att relationen mellan familjehemmet och barnets 

biologiska familj är av olika karaktär. I mångt och mycket beror den på parternas inställning 
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och förhållningssätt till varandra samt samarbetsvilja men också grunden till 

omhändertagandet. 

Vad behövs för en lyckad fosterplacering?  

Enligt forskare inom fostervården är det samarbetet mellan olika medverkande parter som 

bestämmer familjehemmets karaktär och huruvida placeringen kommer att fortgå (Vinterhed, 

1985). Browns och Campbells (2007) studie har som syfte att beskriva vad som krävs av 

fosterföräldrarna för att en placering ska lyckas. Studien omfattade 63 fosterföräldrar där de 

tillfrågades ”What do you need for a successful foster placement”? Undersökningsresultatet 

visar att det behövs rätt personlighet och rätta färdigheter, information om fosterbarnet, god 

relation till fostervårdsmyndigheter, individuell service, samhällsstöd samt samarbete med 

andra fosterfamiljer och self-care skills (Brown & Campbells, 2007).  Det är också viktigt att 

kunna ha tid att bekanta sig med varandra och att fosterbarnets biologiska föräldrar förbereder 

barnet inför placeringen (Palmer, 1996). Fosterföräldrarnas ålder är ytterligare en indikator 

som har betydelse för placeringen (Cole & Eamon, 2007). 

Faktorer som ligger till grund för en misslyckad placering är barnets svåra emotionella och 

beteenderelaterade problem (Lindhiem & Dozier, 2007; Hughes, 2006; Triseliotis, 1989). I en 

studie av Brown och Bednar (2006) försöker författarna beskriva faktorer som kan ligga till 

grund för en misslyckad placering. Studien omfattade 63 fosterföräldrar. Resultatet av deras 

studie visar att de skulle avsluta placeringen om det förelåg ett hot mot den egna familjen, om 

fosterbarnet inte kan acceptera familjen eller om de inte förmår att handskas med barnets 

beteende. Andra faktorer som spelar in i detta avseende är om familjens egna personliga, 

medicinska och emotionella problem försämras, brist på lämpligt stöd samt när alla resurser är 

uttömda (Brown & Bendar, 2006). Att inte ha rätt att bestämma i frågor som gäller 

fosterbarnet kan också vara en av anledningarna till avbrott i placeringen (Höjer, 2001). Det 

framgår av många studier att familjehem är missnöjda med sociala myndigheter och deras 

arbete men samtidigt yttras det att de inte ångrar sitt engagemang och sin investering i 

fosterbarn och tänker fortsätta med sitt arbete så länge de har energi (Denby et al, 1999; 

Persson, 1990). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur fosterföräldrarna upplever 

fosterföräldrauppdraget, vilka motiv som ligger bakom uppdraget, vad ett gott 

fosterföräldraskap innebär för fosterföräldrarna samt vilken relation fosterföräldrarna har till 

sina fosterbarn, såväl de hemmaboende som utflyttade. Följande frågeställningar har 

behandlats under intervjutillfällena:  

 

 Hur upplevs uppdraget, positiva respektive negativa sidor av uppdraget?  

 Vilken relation har fosterföräldrar till sina fosterbarn?  

 Vad innebär ett gott föräldraskap? 

 Hur är relationen till utflugna fosterbarn? 

 Hur ser anknytningen/relationen ut mellan fosterbarn och fosterföräldrar? 

 Hur viktiga är de biologiska föräldrarna? 

 Hur är fosterföräldrarnas relation till fosterbarnets biologiska föräldrar? 

Metod 

För denna uppsats valdes en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. Metoden ansågs 

vara den lämpligaste att använda, då syftet är att undersöka upplevelser av fosterföräldraskap. 

Syftet med kvalitativ forskningsintervju är att beskriva och förstå de centrala teman som den 

intervjuade upplever och förhåller sig till (Kvalé, 1997 s. 34). Vid kvalitativa intervjuer talar 
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två personer om ett ämne som båda har intresse av och den centrala uppgiften är att förstå 

innebörden av det som utrycks. Intervjuaren har möjlighet att observera och tolka vad som 

sägs, hur det sägs, uppmärksamma tonfall, ansiktsutryck och andra kroppsliga uttryck. Denna 

metod har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den 

intervjuades världsbild. Det primära syftet med att använda intervjuer är att kunna få tillgång 

till de intervjuades unika berättelse om deras erfarenheter kring ämnet (Kvalé, 1997).  

 

Intervjupersonerna 

Denna uppsats handlar om familjehem. Kriteriet för urvalsgruppen var familjehem som tar 

emot barn och ungdomar för långvarig familjevård. Det handlar om barn och ungdomar som 

av olika skäl inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Sammantaget deltog åtta personer i 

studien, varav sju kvinnor och en man. 

 
1. Medelålders kvinna, har tre egna vuxna barn som är utflugna. Familjen har haft tre fosterbarn 

under sina 27 år som familjehem. Just nu bor ett fosterbarn i hemmet. Ett fosterbarn har blivit 

adopterat av familjen. Fostermamman har ett annat arbete vid sidan om fosterföräldraskapet. 

2. Medelålders kvinna, har fyra egna vuxna barn som är utflugna. Just nu bor två fosterbarn i 

hemmet. Sammanlagt har familjehemmet haft 16 fosterbarn under sina 22 år som fosterfamilj. 

Fostermamman har inget arbete vid sidan om fosterföräldraskapet. 

3. Medelålders kvinna, har fyra egna vuxna barn som är utflugna. Familjehemmet har haft 

mellan 15-20 fosterbarn under sina 30 år som fosterfamilj. Ett fosterbarn har precis flyttat ut. 

Familjen har avsagt sig uppdraget för gott. Fostermamman har ett annat arbete vid sidan om 

fosterföräldraskapet.  

4. Medelålders man, har tre egna barn, varav två bor hemma och ett har flyttat ut. 

Familjehemmet har haft mellan 60-70 fosterbarn under sina 14 år som fosterfamilj. Familjen 

är också jourhem. Ett fosterbarn bor i hemmet nu. Fosterpappan har inget arbete för tillfället. 

5. Medelålders kvinna, har tre egna barn, varav ett barn bor hemma. Familjehemmet har ett 

fosterbarn i hemmet samt en vuxen fosterkvinna. Familjen är också ett jourhem och har haft 

uppemot 60 barn under sina 20 år som familjehem. Fostermamman har inget annat arbete vid 

sidan om uppdraget. 

6. Medelålders kvinna, har ett eget barn som bor hemma. Familjen har haft 6 fosterbarn som har 

varit långtidsplacerade, under sina 17 år som fosterfamilj. Ett fosterbarn flyttade nyligen ut 

från hemmet och ett fosterbarn förväntas komma till hemmet inom de närmaste veckorna. 

Familjen har varit jourfamilj och är också stödfamilj. Fostermamman är egen företagare. 

7. Övre medelålders kvinna, har två vuxna barn som är utflugna. Fyra fosterbarn bor i hemmet 

varav ett av dem är adopterat sedan födseln. Familjehemmet har haft 25-30 fosterbarn under 

sina 20 år som familjehem. Fostermamman har inget jobb vid sidan om fosterföräldraskapet. 

8. Övre medelålders kvinna, har två egna barn som är utflugna. Ett fosterbarn bor i hemmet just 

nu. Familjen har haft 6-7 fosterbarn under sina 25 år som familjehem. Fostermamman har 

inget jobb vid sidan om fosterföräldraskapet. 

Procedur  

Innan den empiriska undersökningen startade formulerades ett introduktionsbrev där syftet 

och tillvägagångssättet med undersökningen förklarades. Brevet innehöll även ett 

samtyckesbrev där de garanterades konfidentialitet. Vidare förklarades att informanterna 

kunde avbryta intervjun när de ville eller avböja frågor de inte ville besvara. Syftet med 

samtyckesbrevet var att det skulle sändas tillbaka om intresse för intervjun uppstod. 

Sedermera kontaktades, via telefon, två olika kommuner och deras ansvariga enhetschefer på 

Socialförvaltningen. Syftet med undersökningen presenterades och enhetscheferna var positivt 

inställda till undersökningen. Breven skulle, enligt överenskommelsen, sändas till 

enhetscheferna och de i sin tur skulle framföra undersökarens intresse för potentiella 

respondenter.  

Enbart en person som kontaktats av kommunerna visade intresse och undertecknade 

samtyckesbrevet. Denna person kontaktades och i samråd med denna bestämdes tid och plats 
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för mötet. Resterande urval av respondenter, sju personer, skedde genom så kallad 

”snöbollsurval”. Snöbollsurval är ett så kallat bekvämlighetsurval, där respondenterna består 

av personer som fanns tillgängliga för undersökningen (Bryman, 2009). 

Intervjupersonerna kontaktades via telefon och tid och plats för intervju bestämdes i 

samråd med dem. Samtliga åtta intervjuer genomfördes hemma hos vederbörande. Respektive 

intervju varade cirka en timma.  

Material 

Intervjuerna genomfördes utifrån en strukturerad intervjuguide med sex teman samt en rad 

färdigformulerade frågor som var till för att skapa struktur åt intervjuerna.  Intervjuguiden 

inrymde också inledande frågor om exempelvis familjesammansättning. Första temat 

behandlade frågor kring motiv bakom uppdraget samt upplevelse av uppdraget. Andra temat 

handlade om fosterföräldrarna.  Tredje temat berörde frågor kring aktuella fosterbarn. Fjärde 

temat belyste utflugna fosterbarn samt separationer med dem. Femte temat tog upp frågor om 

relation till fosterbarn. Sjätte temat berörde fosterbarns biologiska föräldrar.  

De sex temana bestod av frågor som syftade till att ta reda på hur fosterföräldrarna 

upplevde uppdraget samt vilken relation de hade till fosterbarnen, såväl de hemmaboende som 

utflugna. Intervjupersonerna gav sitt medgivande till att spela in intervjuerna och samliga 

intervjuer spelades in för att underlätta analysarbetet.  

Etiska riktlinjer 

Den etiska huvudprincipen som intervjuaren valt att utgå ifrån handlar om att garantera 

informanterna konfidentialitet samt att forskningsresultatet inte kommer att användas emot 

dem på något sätt. Inga namn eller andra bindande uppgifter förekommer i intervjuutskrifterna 

som kan röja informanternas identitet. Informanterna var informerade om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Känsliga frågor kunde avböjas och intervjun kunde avbrytas om de så 

önskade. 

Analys och tolkning  

Analysen av insamlad data har genomförts med utgångspunkt av Kvales (1997) instruktioner 

för kvalitativ innehållsanalys. Initialt har transkribering utförts vilket innebär omvandling från 

tal till text. Innehållsanalys används för att dra slutsatser om utsagor som informanterna 

utryckte under intervjun. Kvale (1997) beskriver fem metoder för innehållsanalys vilka har 

olika syften. Första metoden är koncentrering som innebär att informanternas utsagor 

formuleras mer koncentrerat och därav erhålls en känsla av helheten. Andra metoden är 

kategorisering som syftar till att koda intervjun i kategorier/teman. Tredje metoden handlar 

om strukturering av berättelsen där man skapar en sammanhängande historia av händelser 

som framhålls under intervjun. Fjärde metoden framställer tolkningen av informanternas 

utsagor. I det femte steget knyts intervjuns centrala teman samman i en beskrivande utsaga. 

Vid analysen av insamlade data användes citat och tematiskt stöd (Kvalé, 1997). Detta 

innebär att data först sammanfattas utifrån de teman som användes vid intervjun. Dessa teman 

belyses med adekvata inslag av citat, vilka valdes ur personernas beskrivningar. I 

diskussionsdelen kommer en tematisk sammanfattning att tolkas utifrån en teoretisk 

förståelse, där studiens resultat relateras till tidigare forskning och teorier.  

Resultat 

Resultatdelen består av en tematisering av det insamlade materialet.  Sex teman sammanfattas 

och belyses med adekvata citat.  

 

Vilka motiv ligger bakom uppdraget? 
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De undersökta familjehemmen har sökt uppdraget genom att själva ta kontakt med 

hemkommunen och anmäla sitt intresse. Oftast är det på uppmaning av kvinnan i familjen. 

Det finns flera olika skäl till motivet att bli familjehem. Det största motivet eller drivkraften är 

att hjälpa barn och ungdomar som är i behov av extra stöd och hjälp under en period av deras 

liv. Fosterföräldrarna understryker att de jobbar med det de är bra på, nämligen att bemöta och 

hjälpa människor i svåra situationer. Samtidigt framhåller de att deras största intresse är 

människor, i synnerhet barn och ungdomar. ”Man måste ha ett intresse, en vilja att hjälpa och 

på något sätt kunna känna in vad andra känner” säger en fosterförälder.  

Hur de har inlett sin fosterföräldraskapsbana ter sig lite olika. En fosterförälder berättar att 

hon själv är uppvuxen med fosterbarn eftersom hennes mor hade fosterbarn. Initialt inledde 

personen sin bana som helgmamma. Sedan när hennes mor slutade med uppdraget flyttades 

det över till hennes familj. En annan berättar att hon och hennes man var engagerade i en 

förening som tog hand om missbrukare och andra svaga individer och där fick de komma i 

kontakt med levnadsöden som var mycket annorlunda än deras eget. Fosterföräldern berättar 

att både hon och hennes man har växt upp i ett tryggt hem och att få se barn mitt i eländet var 

svårt för dem. Denna erfarenhet medförde att de bestämde sig för att ta hand om barn som far 

illa. Fosterföräldern uttrycker följande: ”Vi fann det som jag och min man var bra på och det 

är att vi tycker om barn och det passar oss helt enkelt.” En annan fosterförälder berättar att 

fosterföräldraskap var för dem ett sätt att ”kompensera för barnlösheten”, samtidigt som det 

är ett sätt att ställa upp för de mest behövande och utsatta barnen. Familjen har haft tankar på 

att adoptera ett barn från ett annat land men bestämde till slut att hjälpa de barn som finns i 

Sverige. Fosterföräldern berättar att de till sist fick ett eget barn men beslutade ändå att 

fortsätta med fosterföräldraskapet eftersom de ville hjälpa och ställa upp för barn som for illa. 

En annan fosterförälder berättar att de har inlett sin bana genom att börja ta emot feriebarn 

och de tyckte att det var positivt och fortsatte sedan som familjehem på heltid. Fosterföräldern 

berättar att de hade stort hus och gott om plats. Liknande skedde för en annan familj där det 

hela började med sommarbarn. Denna fosterförälder berättar att de hade många barn men 

hade helt enkelt plats för fler. Samtidigt var det ett sätt att skaffa en lekkamrat åt sitt yngsta 

barn då barnet kände sig ensamt. Fosterföräldern berättar vidare att de hade flera barn men att 

det var stor ålderskillnad mellan de äldsta barnen och det yngsta barnet. Ett fosterbarn skulle 

vara bra för yngsta barnets skull, resonerade familjen. För en annan familj var det ett sätt att få 

ett jobb som kan skötas hemifrån, ett bekvämt jobb med andra ord. En annan fosterförälder 

berättar att de ”halkade in” på banan genom att ta hand om en släktings barn och sedan 

”rullade det på”. Vidare berättar de att de alltid har tyckt om barn och alltid velat ställa upp 

för barn om de har kunnat. Fosterföräldern berättar vidare att hon och hennes man levt ett hårt 

liv och sett på nära håll hur barn med vissa diagnoser behandlas. Den erfarenheten bidrog till 

att de bestämde sig för att satsa på och hjälpa de mest utsatta barnen. Här följer 

fosterförälderns berättelse: ”Jag har ju alltid tagit hand om barn sedan jag var liten. Jag blev 

ju mamma själv när jag var 17 år gammal och fick ytterligare ett barn när jag var 20 år 

gammal och jag var ensamstående i 10 år. Min yngste pojke har ADHD och det fanns inte på 

70-talet. Man fick ingen hjälp från någonstans, man fick bara höra att han var 

utvecklingsstörd, att han var dum i huvudet. Och det gjorde att jag kände mycket för de här 

osynliga barnen. Jag värnade mycket för dem för jag visste hur mycket illa de far överallt i 

skolan så det är min drift. Min man är själv uppvuxen i fosterfamilj och fosterplacerad sen 

han var sex år gammal och det är hans drift att ge de här barnen det han inte fick. Så jag tror 

att man måste ha något i paketet själv för att associera till de här barnens problem. Jag tror 

inte man kan gå in från en skyddad uppväxt där allting har flutit som på räls och känna 

empati och ge tid”.  

Uppdraget uppfattas också som en form av kallelse som upplevs på ett djupare plan. ”Det 

är något inifrån, ett intresse att hjälpa någon, jag menar att det är den största glädjen att 

släppa ifrån sig ett glatt och tryggt barn. Det är enormt. Det är stort.”  
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Motiven bakom uppdraget varierar bland fosterföräldrarna. Det kan både handla om att 

hjälpa andra och hjälpa sig själva. Initialt skulle uppdraget vara för en kort period eller 

eventuellt en sommarvistelse, och ingen av dem hade planerat att ägna sig åt uppdraget på 

heltid och minst av allt livet ut. De flesta har haft tanken på att sluta, men det har inte blivit 

av. Anledning till fortsatt engagemang handlar om att de inte kan säga nej till ett barn. När 

socialsekreterare ringer och berättar om ett barn som behöver hjälp känner de att de måste 

göra något. De flesta framför att de fortsätter med uppdraget så länge de orkar och så länge 

kommunerna vill ha deras tjänster. Samtliga framhåller att de varken har ork eller rätt ålder 

för att ta sig an ett spädbarn men tonåringar som behöver stöd under en begränsad tid klarar 

de av.  

Ett återkommande tema som de flesta fosterföräldrarna har nämnt under intervjun är det att 

många människor i samhället har uppfattningar om dem. De menar att människor i allmänhet 

har åsikter om deras engagemang där de tror att familjehem ta emot barn för pengarnas skull. 

Enligt en fosterförälder är pengarna de får för uppdraget en liten summa i jämförelse med 

vilket jobb de uträttar. För att åta sig ett så krävande uppdrag krävs engagemang och det 

engagemanget går inte att mäta i pengar. Saknar man engagemang då kan man inte utföra ett 

bra jobb och då ska man skaffa sig ett annat jobb, poängteras det. Denna åsikt har de flesta av 

de undersökta familjehemmen. De summerar sin tillvaro genom att säga att livet blir sig aldrig 

likt när man åtar sig uppdraget men att de ångrar ingenting. 

 

Fosterföräldrarnas upplevelse av uppdraget, positiva såväl som negativa sidor 

Fosterföräldrarna ser uppdraget eller fosterföräldraskapet som en ”livsstil” och ett ”beroende”. 

När man väl har gett sig in i leken blir det svårt att sluta den, menar de. Uppdraget upplevs 

som givande, glädjefyllt och det är tack vare att man möter många intressanta människor och 

får insyn i deras liv. Den mest positiva aspekten med uppdraget är att få släppa ifrån sig ett 

tryggt och glatt barn eller ungdom och att få se henne eller honom lyckas i livet. Det bästa 

med att vara fostermamma är att vara med barn, att se deras glädje och dela den, att se dem 

leka och utvecklas och må bra, yttrar en fostermamma. Att få se ett barn från dramatiska 

förhållanden utvecklas i positiv riktning är stort, det går inte att beskriva den glädje man 

känner, säger en annan fosterförälder. ”Jag har ju många kontakter med äldre vuxna 

fosterbarn som är föräldrar idag och de kallar mig mormor eller farmor och det värmer i 

hjärtat.”  

Förutom att se glädjen i när ett barn eller ungdom lyckas skapa sig ett bra liv finns det även 

andra anledningar till varför en fosterförälder upplever uppdraget positivt. Enligt denna 

fosterförälder kräver uppdraget mycket arbete och det passar hennes sätt att leva. Hon säger 

följande: Det är en livsstil, ett beroende, jag är ingen människa som kan sitta still, jag är inte 

färdig att sätta mig på gungstolen än.” Trots alla motgångar är det värt mödan, hävdar 

fosterföräldern.  

Uppdraget upplevs också som ett lättskött och bekvämt arbete. ”Jag ser de mest som ett 

jobb som jag kan sköta hemifrån, sen får man träffa många människor och oftast är det roligt. 

Ibland är det jobbigt, men man förtränger det.”  

Det ligger flera olika aspekter bakom de negativa upplevelserna av uppdraget. Bland dessa 

är att man måste vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. De framför att det hade varit enklare 

att ha ett vanligt jobb där man ”stänger av när man kommer hem”. Andra mindre positiva 

sidor av uppdraget är att många känner sig kolossalt ensamma och anledningen till det är att 

”det sociala livet blir lidande”.  En fostermamma berättar att deras bekanta har slutat umgås 

med dem för att de har fosterbarn.  

Följande uppger en fosterförälder: ”Det negativa är att man är fruktansvärt jätte ensam, 

jag kan inte gå till min väninna och gråta ut om jag har problem med mina fosterbarn, 

eftersom jag har ju sekretess. Socialsekreteraren går aldrig att få fatt i när det verkligen 

gäller. Det tycker jag är jättejobbigt. Jag har ju lärt känna andra fosterföräldrar de sista fem-

sex åren, dessförinnan var jag alltid ensam. Vi träffas med andra för att barnen ska träffa 
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andra fosterbarn och inte tro att det är ensamma i världen med situationen, men det blir inte 

att man sitter och bollar problem med andra och går in på personliga saker, då bryter vi mot 

vår regel”.  

Andra negativa sidor av uppdraget är att ”spontaniteten” upphör, där en del menar att man 

inte kan lämna huset eller vara ensam en helg. Man måste alltid vara tillgänglig och man får 

aldrig vara privat. Man får planera i månader och ”pussla ihop alla trådar” för att få ihop en 

ledig dag. Dagarna måste planeras i detalj och det finns inga utrymmen för spontanitet. ”Jag 

kan liksom inte säga att idag är bara min dag och åka hemifrån och bara shoppa. Det går ju 

inte. Man har inget eget liv”.  

Även fosterbarns biologiska föräldrar kan vara besvärliga och inte alltid lätta att ha att göra 

med. Enligt fosterföräldrarna så är det vanligt att fosterbarns biologiska föräldrar ”missköter 

allting” men att de ändå vill ”blanda sig i allting”. Följande berättas av en annan 

fosterförälder: ”En mamma ringde hela tiden och talade om hur jag ska göra. Och det blir ju 

jobbigt för alla, för mig, barnet, för mamman. Då kan de lika bra stanna hos henne”. 

På motsvarande sätt kan en del fosterbarn vara svåra att ha att göra med. Det handlar om 

fosterbarn som kräver mycket energi från en, man måste övervaka varje steg de tar så att de 

inte gör något opassande och olagligt. En fosterförälder berättar att det har hänt att familjen 

har varit tvungna att ge sig ut på natten för att leta efter fosterbarn som varit ”på rymmen”. 

Sådana situationer kan upplevas som påfrestande och man blir besviken när de gör dumma 

saker, men de klargör att besvikelse uppstår även när egna barn gör något dumt. Det är inget 

undantag med fosterbarn. En annan familj har avsagt sig uppdraget för gott under veckan då 

intervjutillfället ägde rum. Denna familj upplevde att situationen var outhärdlig eftersom 

fosterbarnet hade svåra psykiska och beteendemässiga problem som de inte kunde hantera 

längre. Denna problematik belyses av många fosterföräldrar. De anser att det inte alla gånger 

är lätt att handskas med krävande och struliga ungdomar. Särskilt svårt är det då man inte får 

respons och stöd från sociala myndigheter. Sådana omständigheter kan få dem att undra vad 

de håller på med.  

En annan fosterförälder berättar följande: ”När det är väldigt mycket problem med barn, 

väldigt mycket strul med barnen och att man inte få den stora responsen som man förväntar 

sig från socialen, då undrar man vad man håller på med och om man är riktigt klok. Man 

borde sitta med i en lägenhet och kunna resa och leva livet och bara slappa. Istället drar man 

på sig andras problem och gör dem till sina egna. Det är tufft många gånger”. 

Den mest negativa aspekten med uppdraget är att det ”påverkar familjelivet”, i synnerhet 

deras egna barn. Fosterbarn kräver mycket tid och uppmärksamhet och då kan biologiska barn 

känna sig åsidosatta. Biologiska barn måste också vara toleranta mot de människor som 

kommer in i deras hem och stannar där vilket inte alltid är lätt. Samtidigt menar familjerna att 

biologiska barn kan känna stor sorg när fosterbarn flyttar ut och att de på det sättet förlorar en 

lekkamrat eller ett ”syskon”. Det påverkar både biologiska barn och fosterföräldrar på ett 

negativt sätt. Oron för att fosterbarn kan försvinna när som helst är också en av de negativa 

sidorna av uppdraget.  

Enligt fosterföräldrarna är det oftast fostermamman i familjen som bär det största ansvaret, 

hon står för uppfostran och mycket annat och får därmed oftast mycket kritik och skuld från 

fosterbarnen. Enligt fosterföräldrarna har vissa fosterbarn en tendens att lägga skulden på 

familjehemmen om saker inte går som de vill eller då de inte får sin vilja igenom. Fosterbarn 

brukar uttrycka det i stil med att ”du gör det bara för att jag är familjehemplacerad”. Sådana 

situationer upplever fosterföräldrarna som frustrerande, men likväl antyder de att fosterbarn 

innerst inne vet att så inte är fallet, men att det är lätt att råka in i sådant tänkande.  

”Det svåraste är att man blir jämförd som fostermamma, barn blir aggressiva mot 

fostermamman. Min man har ju mycket lättare. De har i regel ingen biologisk pappa och de 

går till honom för att han är snäll och han ställer inga krav. Det är ju jag som ställer kraven 

hemma och lär dem olika saker. Det är jag som förklarar hur saker och ting ska vara”. 
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Trots att fostermammorna drar det största lasset beträffande fosterbarnen krävs det 

samförstånd och stöd från resten av familjemedlemmarna annars skulle uppdraget inte 

fungera, poängteras det. 

Ytterligare en faktor som upplevs negativt är att inte ha några juridiska rättigheter 

gentemot fosterbarnet. Några har varit i situationer där de känt sig maktlösa till att inte kunna 

hjälpa fosterbarnet trots att de vetat att barnet inte har det bra hos sina föräldrar. Sådana 

omständigheter är mycket påfrestande och ibland så svåra att de har övervägt att avsäga sig 

uppdraget.  

Livet som fosterförälder beskrivs som annorlunda och långt ifrån ett normalt 

”Svenssonliv”. Periodvis är det mycket tufft och många gånger har de undrat vad de gett sig in 

på. Det är ett jobb som kräver mycket möda och i gengäld får man mycket lite uppskattning. 

Oftast upplever de sig förbisedda från de sociala myndigheternas sida. Sociala myndigheter 

ställer krav på dem, men är själva inte alltid tillmötesgående och deras öppettider passar inte 

familjehemmens arbetstider. De menar att problem uppstår oftast efter klockan 16:00 eller 

under helger och då finns inga tillgängliga socialsekreterare förutom en telefonsvarare där 

man kan lämna ett meddelande som avlyssnas först på måndag när problemet i mångt och 

mycket har bedarrat. Många har upplevt jobbiga tider och därmed undrat varför de har försatt 

sig i denna situation och varför de inte kunnat välja ett vanligt liv. Sammanfattningsvis 

framhåller de flesta att trots alla motgångar kan de inte se något annat i sitt liv just nu och i 

framtiden. 

 

Vad är ditt främsta ansvar gentemot dina fosterbarn? 

Det främsta ansvaret som familjehem upplever gentemot sina fosterbarn är att de måste 

tillgodose fosterbarns behov. Familjehem måste anpassa sitt egen levnadssätt efter barnets 

behov, till exempel laga speciell kost etcetera. Alla barn är individer och har olika behov, 

menar de. Deras ansvar är att förse barn med trygghet, ge dem en lugn tillvaro som de saknar 

hemma men också struktur och regler. Det är också viktigt att vara närvarande, att finnas till 

för dem men framför allt är det viktigt att få barn att känna tillit och trygghet till sig själva så 

att de lär sig att klara av motgångar i vardagen. För fosterföräldrar är det viktigt att barn 

”finner sig själva, landar i sig själva så att de inte hänger upp sin trygghet på någon annan”, 

eftersom när de flyttar ut från familjehemmet är ”deras tillvaro osäker”, och de blir ensamma 

med sina problem. ”Målet är att de ska klara sig själva.” Enligt fosterföräldrarna har många 

av fosterbarnen dåliga erfarenheter och misstror andra människor och därför är deras uppgift 

att försöka hjälpa dem att utveckla tillit till andra människor. Det är också viktigt att lära dem 

överlevnadsstrategier, framhåller fosterföräldrarna.  

Fosterföräldrarna är angelägna om att jobba mycket för att få fosterbarn att inse att de är 

”okej, att de duger som de är och att de är värdefulla”, att de ska känna sig uppskattade för 

det de gör och får med sig det positiva i livet för det förstärker barns självkänsla och 

självförtroendet. Enligt dem är det också viktigt att kunna sätta gränser samt lära fosterbarn 

propert beteende. 

”Som fosterförälder får vi stå för trygghet och kontinuitet. Man måste nog först och främst 

känna empati, ställa lagom krav utifrån det barnet kommer ifrån. Man får anpassa sig själv 

och sitt eget leverne så att barnet inte känner sig helt vilse.  Sen om jag säger en sak vill jag 

ge ett motiv till det och inte bara säga att jag tycker det. Jag försöker alltid be om att 

återkomma med beslutet. De säger att jag vill ha svar nu men jag vill ha tid att fundera på 

svaret för att annars kan man fatta fel beslut och ångra det sedan. Man måste få vara säker 

på sin sak. Det måste man speciellt med fosterbarn för de har mycket med sig. Det är viktigt 

att de kan lita på oss, att de kan anförtro sig och öppna sig och känna att de har oss att vända 

sig till. Man måste alltid behålla sitt lugn. Alltså det är jätteviktigt att ge dem trygghet och att 

de vet att de kan lita på oss, att liksom det vi säger kan de lita på. Att man är bestämd och att 

man står för det man säger så att man aldrig lovar nåt som man måste bryta. De är väldigt 

besvikna i livet så man ska ej lova nåt som man inte kan ge”. 
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”Det jag försöker ge dem är en start i livet. Sen när de flyttar hemifrån, att de kan känna 

sig trygga och veta att vart man än flyttar så finns det någon som bryr sig om dem.” 

Några fosterföräldrar är osäkra i sitt svar apropå vad de anser är viktigt att ge fosterbarn 

och en av dessa säger: ”Kanske är vi duktiga på att ge dem mat och kläder men andra biten är 

vi sämre på, vet inte riktigt.”  

Enligt fosterföräldrarna är deras största drivkraft att hjälpa fosterbarn att skapa sig ett bra 

liv och komma bort från sitt destruktiva tänkande. Emellertid medger de att de omöjligt kan 

hjälpa alla barn som kommer till dem. Vidare berättar fosterföräldrarna att en del av 

fosterbarnen har återvänt till sitt destruktiva beteende medan andra har lyckats skapa sig ett 

bra liv. Att de inte kunnat hjälpa alla fosterbarn beror inte alltid på dem själva utan även på 

barnet självt och andra i deras omgivning. Fosterföräldrarna framhåller att det som driver dem 

fram är tron att de kan hjälpa ett barn till en positiv förändring. Om man inte tror på att man 

kan hjälpa dessa barn, vad är då meningen med att hålla på med uppdraget, understryker de.  

Integrering och acceptans 

Att knyta an till samtliga fosterbarn är inte nödvändigt, dock är det nödvändigt att integrera 

fosterbarn i familjen. Det är viktigt att få dem att trivas och att de känner sig trygga och 

accepterade av familjen, poängterar fosterföräldrarna. Om fosterbarn inte känner sig hemma i 

familjen och inte känner sig accepterade och välkomna är det föga troligt att placeringen 

kommer att fungera. Det är också då mindre sannolikt att barnet kommer att må bättre och 

utvecklas positivt, förtydligar de. 

”Det här med att integrera barnen i familjen det måste man på något sätt göra även om 

man vet att barn ska flytta, annars är det inte lönt att de kommer överhuvudtaget. De ska veta 

att de är villkorslöst älskade oavsett vad de gör. Sedan är det viktigt att man inte talar illa om 

barnets biologiska föräldrar. Då känner de indirekt att de inte duger och det är väldigt lätt att 

göra det i vissa lägen”. 

Är familjehem ett bra alternativ för fosterbarn? 

Ur familjehemmets synpunkt bör familjehem inte vara det första alternativet. Familjehem är 

ett bra alternativ men inte alltid den bästa lösningen och familjehemsplacering bör vara en 

sista åtgärd. Det finns fall där man istället borde stötta familjen, uppger fosterföräldrarna. I de 

fall där biologiska föräldrar och barn kommer bra överens och där föräldrar själva vill ta hand 

om sina barn, men är i behov av professionell hjälp, bör man snarare stötta och hjälpa 

familjen än att skilja dem åt. Familjehem är ett bra alternativ för barn som aldrig har levt i en 

hel familj och som aldrig haft en fast punkt som de knutit an till. För dessa barn är det 

betydelsefullt att de får komma in i en familj där de kan lära sig hur en vanlig familj lever och 

få familjekänsla, understryks det. 

”Utanförskap i familjehem kan ibland skada mer. Jag tycker att de (sociala myndigheter) 

ska mer hjälpa hemma men självkart finns de som har blivit slagna, incest och där 

föräldrarna sitter o dricker hela dagarna, där ska de inte vara. Det säger sig självt ”. 

”De borde ta det mycket tidigare om föräldrarna är missbrukare, då ska de inte träffa sina 

föräldrar. De ska veta om sina föräldrar och träffa dem någon gång om året men det ska inte 

vara så att de träffas en gång i veckan. Inte med missbrukarföräldrar, de förstör barnet. Barn 

blir rastlösa och finner ingen ro. De behöver ett familjehem för att bli trygga”. 

Hur är en bra fosterförälder? 

Enligt fosterföräldrarna är den grundläggande faktorn för att kunna ge stöd och hjälp till ett 

barn eller ungdom att man är empatisk och medkännande. Det är en fördel om man själv har 

varit med om något liknande för att kunna känna igen sig i barnet och hjälpa det. En 

fosterförälder säger att man ska jobba enligt ”sunt förnuft”-principen. En annan fosterförälder 

framhåller vikten av självreflektion och självkritik i arbete med människor, i synnerhet 

fosterbarn. Det är viktigt att ha kunskap om barns utvecklingsfaser, kunskap om människor, 
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ha läst psykologi samt ha erfarenhet av att fostra. Kärnan är att ha tålamod och att inte ge upp 

i första testningsprocessen, menar de flesta. Likaså är det viktigt att vara närvarande, vara 

lyhörd för barns känslor och signaler, inte ställa för höga krav samt vara behärskad och lugn 

när det stormar, framhålls det. Det är viktigt att barn känner att de kan lita på oss och att vi 

bry oss om dem. En fosterförälder berättar att det är viktigt att inte lyssna på andra familjehem 

som talar om en massa regler utan man ska gå på sin egen känsla. Man ska lägga fokus på det 

positiva hos barnet, i och med det hjälper man barnet att minimera risken till att barnet inte 

känner sig älskat.  

”Eftersom barnet har farit illa kan man inte kritisera barnet utan istället ska man fokusera 

på styrkor och det positiva som finns i alla människor och inte på det destruktiva. Sen ska 

man gå självutveckling och man ska ifrågasätta sina egna tankar och känslor och fråga sig 

varför man reagerar som man gör för att annars är det lätt att flytta sina egna problem till 

barnet. För att lyckas måste man vara självkritisk. Jag är nog rätt så snäll i och med att jag 

kan förstå att det finns en orsak bakom ett beteende. Vi har ju haft autistiska barn och varje 

gång ett barn kommer till oss så lånar jag böcker och läser om detta problem”. 

”Det är viktigt att ge mycket positiv feedback och att de känner sig älskade och att kunna 

känna sig uppskattade, för det de gör och få med sig det positiva i livet och inte lägga för 

mycket energi på det negativa, för det stärker ju barnets självkänsla och deras 

självförtroende.   

”Det är ju att man är konsekvent, att man har regler och att man säger vad duktig du är. 

Barn är som svampar, de suger åt sig när man berömmer när de gör nåt bra. Står man där 

och gnäller på dem så går det in här och ut här (pekar på vänster-höger öra). Man ska hjälpa 

barnet att hitta alternativa vägar, hela tiden vara konsekvent, barn behöver mycket struktur. 

Vi har ju onsdagssamtal vid middagsbordet, då går vi en runda och var och en får säga vad 

de vill, ingen får avbryta och sen efteråt kan man ha diskussion och då kan allt negativt 

komma upp. Är det så att det blir turbulent då sätter vi oss runt bordet och pratar mitt i 

turbulensen och då tar vi en runda så alla får chans att säga nåt. Det är jätteviktigt att alla 

får komma till tals”. 

Fosterföräldrar berättar att det är viktigt att inte pressa barn, i synnerhet i början, utan låta 

dem först landa i hemmet. Vissa menar att de låter barn komma till dem istället för att tränga 

sig på. Barn kommer ut när de har funnit sig till rätta i hemmet, poängterar vissa av 

fosterföräldrar. 

”Man kan väl tänka sig in i deras situation, de kommer till en främmande familj som de 

ingenting vet om. Vi har ju träffats ett par gånger men det tar ju år att lära känna varandra.” 

Fosterföräldrar framhåller vikten av att inte visa för barn när det är jobbigt. Sedan är det 

också viktigt att inte avreagera sig på barn, inte skrika, inte tillrättavisa dem för hårt. Det leder 

enbart till en motsatt effekt där barn gör eller beter sig precis tvärtom. Att tjata på barn lönar 

sig inte.  

Fosterbarns bakgrund 

De flesta fosterbarn som har kommit till de undersökta familjehemmen har gjort det på grund 

av hemmiljön och inte på grund av sitt eget beteende. Oftast är föräldrarna missbrukare, 

kriminella, lider av psykisk ohälsa eller är på annat sätt olämpliga som föräldrar. Nästan 

samtliga av fosterbarnen som har kommit till familjehemmen är skilsmässobarn med enbart 

kontakt med mamman, medan papporna lyser med sin frånvaro. Hur de mår beror på 

uppbrottet från deras hem, framhålls det. Som regel lider de av psykisk ohälsa, avvikande 

beteende samt är inåt/utåtvända. De är ofta oroliga, otrygga, eller bara ledsna för att de 

tvingas flytta ifrån sina föräldrar. Fosterbarn påverkas av sina föräldrars situation, på många 

sätt. Att inte kunna bo med sina föräldrar är svårt i sig, för att inte tala om andra problem och 

fördomar de brottas med. Många fosterbarn brottas med ett stigma och folks misstänksamhet 

mot dem, framhåller fosterföräldrarna.  
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Enligt fosterföräldrar har fosterbarn oftast mycket trauma i bagaget och därmed svårt att 

komma till ro och känna sig trygga i familjehemmet. De är rastlösa och vilsna. Initialt är de 

flesta fosterbarn mycket inneslutna och berättar sällan om saker de upplevt eller sådant som 

bekymrar dem. Vissa är mer kommunikativa och öppnare än andra, berättar fosterföräldrarna.  

Enligt fosterföräldrarna ter sig acklimatiseringstiden olika, där en del fosterbarn har lättare 

att anpassa sig än andra. Vissa barn anpassar sig lätt, för andra barn krävs det flera veckor för 

att etablera en relation till familjehemmet och en del anpassar sig aldrig och flyttar runt från 

det ena hemmet till det andra utan att känna sig hemma någonstans, berättar fosterföräldrarna. 

Sedan finns det barn som har svårt att ”knyta an” till andra människor och ”oftast har de inte 

ens knutit an till sina egna föräldrar”. En del barn försöker närma sig alla människor i sin 

omgivning i desperation efter kontakt eller närhet. De är klängiga och upplevs jobbiga av 

människor i deras omgivning. Fosterföräldrarnas erfarenhet är att mindre fosterbarn förmår 

anpassa sig lättare till familjehemmet än äldre. Äldre fosterbarn har levt med sina föräldrar 

och är vana att göra som de vill. De har inte haft några regler och rutiner och har därför 

svårare att anpassa sig till familjehemmet och dess regler och ordning. Familjehemmen har 

redan sina rutiner och till råga på allt kanske flera andra fosterbarn hemma, vilket för ett 

otryggt fosterbarn kan te sig jobbigt och svårt att vänja sig vid. Mot bakgrund av det förstår 

fosterföräldrarna fosterbarnens situation och därför undviker man att pressa och ställa krav på 

fosterbarn, i alla fall inte de första veckorna utan låter fosterbarnen vara ifred. 

Enligt familjehemmen är vissa barn så pass stora och färdiga när de kommer till 

familjehemmen att de går sina egna vägar vilket gör det svårare att hjälpa dem. Det kommer 

också barn som från början är mycket artiga och snälla, men som eskalerar i sitt beteende efter 

ett tag. En fosterförälder berättar följande: ”Jag väntade mig att det skulle komma tre 

hysteriska barn som har blivit tagna från mamma och pappa. Sedan kom det tre barn glada 

och artiga och tar mig i hand och kallar mig för mamma. Det första de gör, och jag blev 

väldigt förvånad, för de andra barn som har kommit har i regel varit äldre barn, tonåringar. 

De har varit frustrerade, arga, ledsna eller deprimerade om vartannat och det har varit en 

smekmånad från 6-10 månader. Men med de här blev det ingen smekmånad eller det varade 

bara i 6 månader sen började ju problemet”. 

”En del klarar inte att vara för nära andra människor och då ska de inte vara i familjehem 

utan med personal som de inte behöver knyta an till.” 

”Känslomässigt inte kan knyta an till andra, de har störd tillit till människor och det är 

svårt att bryta det.” 

Fosterföräldrarna använder sig av metaforer när de beskriver fosterbarns otrygga beteende. 

”När vi skulle gå någonstans då kunde han stänga av eller om vi fick besök av främmande 

människor då drog han igen rullgardinen. Det dröjde ett tag innan han blev som ett vanligt 

barn.  

Relationer till fosterbarn 

Utgångspunkten för att kunna hjälpa ett barn är framförallt att kemin mellan fosterbarn och 

fosterförälder stämmer. Om inte de går ihop personmässigt kan det bli svårt att lyckas skapa 

någon relation till barnet, säger fosterföräldrarna. De antyder att det har skett, att kemin 

mellan dem och fosterbarn inte har stämt, vilket har medfört att de varit tvungna att tacka nej 

till placeringen. De menar att det är synd att behöva säga nej till ett barn men att det ibland är 

oundvikligt. De framför att de inte vill ha ett barn hos sig om de inte kan samarbeta, och 

därmed hjälpa det. Därför uppskattar de introduktionsmötena där de träffar fosterbarnet innan 

det flyttar in hos familjen. Det första intrycket är viktigt och redan i det skedet säger de sig 

kunna förutse om det kommer fungera mellan dem. Hur viktigt är det att knyta an till en 

tonåring? Övervägande antalet placeringar hos de undersökta familjehemmen är 

tonårsplaceringar, vilket innebär att barnen redan har sina föräldrar som de knutit an till och 

att familjehemmet endast är en extra stödfamilj under en begränsad tid. Enligt familjehemmen 

vet dessa tonåringar vilka deras föräldrar är och är därmed inte i behov av föräldrafigurer, 

utan mer av stöd och struktur som saknas hemma. De flesta förklarar att deras uppgift är att 
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hjälpa barn med att reda ut det gamla, samt bearbeta sitt trauma. Det är inte meningen att de 

ska ersätta de biologiska föräldrarna såvida det inte handlar om långtidsplaceringar eller om 

ett spädbarn, påpekar de. Som regel handlar det om temporära vistelser vilket enligt dem 

innebär att de inte hinner utveckla någon djupare relation. De menar också att en relation inte 

byggs upp på bara några dagar eller veckor utan att det krävs mycket längre tid.  

En del fosterföräldrar menar att det är lättare att skapa en nära relation till små barn 

eftersom de är mer formbara än tonåringar. Med tonåringarna har man ett mer professionellt 

förhållningssätt, menar fosterföräldrarna. En del fosterföräldrar berättar att de har gjort ett 

medvetet val att enbart ta emot äldre barn eller tonåringar just med tanke på att undvika 

känslomässiga brytningar/separationer. De menar att det är lättare att skiljas från stora barn än 

från små.  

”Alltså, vet man att det är en kortplacering från början och barnet ska vara här bara 

några månader, man gör aldrig skillnad på barn, alla har samma regler, alla har samma 

fördelar och nackdelar. Det är samma för alla hur det än bara är möjligt. Men känslomässigt 

så har man en spärr mot barn som inte ska var här längre, så är det ju. Sen beror det på 

vilken ålder barnen har. Jag kan inte leka mamma till en 17-årig flicka, men till en 7-årig kan 

jag. Det beror på var i livet de befinner sig”. 

Ängslan i att fästa sig vid den andre ligger inte enbart hos familjehemmet utan även hos en 

del fosterbarn. Enligt fosterföräldrarna har större delen av fosterbarnen flyttat runt till olika 

familjehem, vilket medför att de inte vågar knyta an till någon av rädslan att de snart kommer 

att flytta igen. Enligt fosterföräldrarna undviker somliga fosterbarn alla former av kontakter 

medan en del fosterbarn ständigt söker efter uppmärksamhet och klänger sig fast vid samtliga 

de möter. Vissa fosterbarn ”försvinner” när de känner sig för nära en individ, berättas det. En 

del fosterbarn klarar inte av fysisk kontakt i form av kramar. Av den anledningen menar 

fosterföräldrarna att det är viktigt att visa tålamod och inte ge upp utan att man ska försöka 

närma sig dem med små steg. ”Och plötsliga kan man lägga armen om dem och krama dem 

utan att de drar sig undan och försvinner. Det är de små framstegen som betyder mycket. När 

väl det sker så blir man överlycklig”, berättar en fosterförälder.  

En fosterförälder är något tvetydig i sin åsikt beträffande huruvida man ska utveckla 

känslomässiga band till fosterbarn och den yttrar följande: ”Det svåraste är att vara lagom, 

man ska vara medveten om att det här barnet ska tillbaka till sina föräldrar och inte knyta an 

för hårt till sig men inte heller vara för avskuren. Den balansgången är svår, och det gäller 

främst små barn.” Samtidigt framhåller samma fosterförälder följande. ”Hur ska man ha ett 

barn hos sig och inte fästa sig vid dem? Då tycker jag att man ska söka sig till nåt annat. De 

behöver det känslomässiga och många av barnen saknar det och det är just det de behöver.”  

Fosterföräldrarna framhåller också att fosterpappan har en viktig roll i uppfostran eftersom 

fosterbarn saknar oftast pappor. För det mesta tyr sig fosterbarn, i synnerhet pojkar, till 

fosterpappan. Enligt fosterföräldrarna är det viktigt att fosterbarn upplever positiva manliga 

såväl som kvinnliga förebilder.  

 

Är det möjligt att knyta an till ett fosterbarn? 

Det råder delade meningar i frågan om att knyta an till ett fosterbarn. Förutsättningar som 

ligger till grund för en anknytning beror bland annat på en del faktorer, till exempel 

placeringens längd, fosterbarnets förutsättningar samt omständigheterna kring 

omhändertagandet. Fosterföräldrar berättar återigen att placeringar i många fall inte handlar 

om att skapa en mamma-barn relation utan mer om att fosterbarn ska få komma till en trygg 

och lugn miljö och vara med trygga personer. I vissa fall handlar det om att föräldrarna har 

gjort något olagligt och tagits in i häktet vilket medfört att barnen varit tvungna att flytta 

omgående till familjehemmet. Här handlar det inte om att barnet har blivit försummat av sina 

föräldrar och i sådana fall är det inte frågan om att skapa ett djupare band, poängterar en 

fosterförälder. En fostermamma berättar att fosterbarn får det känslomässiga utbytet av sina 

föräldrar medan hon tar hand om det praktiska runt barnen. 
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De flesta har haft långtidsplaceringar där fosterbarnen har tillbringat större delen av sina 

liv i familjehemmen och att de har minst ett barn som de knutit an till och som de mer eller 

mindre betraktar som sitt eget barn. Fosterföräldrar kallar dessa fosterbarn för ”dotter” eller 

”son”. Enligt familjehemmen betraktar även dessa fosterbarn familjehemmen som sitt eget 

hem och fosterföräldrarna som sina föräldrar. Vidare hävdas det att vissa barn får större plats i 

ens hjärta än andra barn. En del fosterföräldrar hävdar att det är ofrånkomligt att förskonas 

ifrån känslorna framför allt när det gäller små barn, samt de som varit placerade hos familjen 

en längre tid. En fosterförälder berättar att det är svårt att inte fästa sig vid ett barn. ”Hur kan 

man skydda sig mot det? Kommer det ett litet knyte är det svårt att inte älska det” uttrycker 

en fosterförälder. Fosterföräldern berättar att hon tycker om barn och tycker om att ta hand 

om barn. Den fosterföräldern ser sig själv som förälder till två av sina fosterbarn. Några andra 

fosterföräldrar antyder att de kan se sig som en ”extra mamma” till vissa fosterbarn. Medan 

några säger att de är en extra vän för livet som fosterbarnen kan vända sig till när de behöver 

råd, stöd och hjälp. I de fall fosterbarnet saknar sina biologiska föräldrar eller där föräldrarna 

är oförmögna som föräldrar har de fått en roll som mamma och det är på något vis 

underförstått. I sådana fall är det lättare att ta till sig mammarollen än att bli kallad för 

mamma av barn som redan har en närvarande mamma. Följande uttrycker några av 

fosterföräldrarna: 

”Den lilla flickan, henne hade vi från födseln och henne fick jag till mitt bröst.  Hon var 

min dotter redan från börjar, mina vuxna söner har anammat vår flicka som sin lillasyster, 

och det andra barnet (deras andra fosterbarn) är deras lillebror.”  

”Det är klart om man har ett barn en längre tid då hinner man lära känna barnet och 

knyta an på ett helt annat vis. Det blir en annan anknytning än ett barn som har varit hos en 

bara 6 månader. Det är väl så att alla inte kan älska alla och man kan inte älska alla vuxna 

men inte heller alla barn”. 

”Tösen som bor hos oss har flyttat runt till olika ställen innan hon kom till oss. När hon 

kom och hälsade på oss så trivdes inte hon där hon var, så hon var som en sol när hon kom 

till oss. Leken var totalt borta men det tog inte lång tid innan hon började leka. Hon har fått 

en häst, mina barn har häst så varför ska inte hon ha en? Just henne har jag inte ett öre för. 

Man kan inte leva på det lilla som kommunen ger. Henne räknar jag som min även om hon 

har sin mamma och mormor ”.  

”Jag vet i alla fall att denna flicka som varit hos oss länge hon ser mig som andra mamma, 

egentligen är jag hennes första mamma, då hennes mamma är förståndshandikappad. Är det 

problem så går hon alltid till mig. Hon ser sin mamma som en kompis istället och jag kan inte 

tro att hon inte tycker om mig. Hon har ju en annan kontakt med sin mamma än hon har med 

mig, för hon anförtror sig åt mig och berättar om saker”. 

”Det skadar inte att barnet har en relation, även under en kort tid. Det ger ju en bättre 

relation till nästa person och det är inte så att det är farligt att ta barnet nära sig. Det är just 

det de behöver”. 

En fosterförälder säger att man alltid får gå in med tanken på att barnet ska gå tillbaka till 

sina biologiska föräldrar och det medför till att man många gånger känner att det kan vara 

svårt att hålla relationerna på en lagom nivå. Man får inte vara för avskärmande men inte 

knyta an för hårt heller. Några fosterföräldrar menar att de försöker hålla distansen så att de 

inte engagerar sig känslomässigt men vill påpeka att det inte innebär att de inte gillar barnet 

utan det bara är så. Särskilt då det handlar om kortvariga placeringar. Däremot säger en del 

andra att man måste engagera sig i barnet, annars fungerar det inte. De vill också påpeka att 

alla barn behandlas lika och erhåller samma regler. En annan säger att det inte är som med 

egna barn. Man är mer engagerad i egna barn än i fosterbarn och att man motiverar och 

uppmuntrar egna barn mer till att till exempel göra läxor än man gör med fosterbarn.  

 

Fosterföräldrarnas relation till utflugna fosterbarn 
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Kontakten med de utflugna fosterbarnen är av olika art. I mångt och mycket beror kontakten 

på vilken relation fosterföräldrarna har haft till sina fosterbarn. Fosterföräldrarna framhåller 

olika anledningar till varför kontakten med fosterbarn inte alla gånger håller i långa loppet. 

Med vissa fosterbarn har man mer regelbunden kontakt, medan det med andra sker rent 

sporadiskt. Det tycker fosterföräldrarna är lite synd, men tillägger att det inte finns tid att 

underhålla kontakt med alla fosterbarn. Några framhåller att de inte har några kontakter alls 

med utflugna fosterbarn förutom de få gånger de springer på varandra på stan och utbyter 

några meningar och åsikter. Med vissa andra är det naturligt att hålla kontakt i och med att 

man har haft en nära relation med dem och de gör regelbundna besök hos varandra, uppges 

det. En del har gjort ett medvetet val att inte ha några kontakter med de utflugna barnen. Det 

med hänsyn till att de vill låta barnet slippa påminnas om tiden det tillbringade i 

familjehemmet. Mot bakgrund av det har de bestämt sig för att inte ringa och störa när barnet 

väl har återvänt hem till de biologiska föräldrarna. Fosterföräldrarna menar att det då inte 

finns någon anledning till att störa dem genom att uppta kontakten eftersom de känner att de 

inte fyller någon funktion i barnets liv längre. Initialt var kontakten med fosterbarnen bra och 

regelbunden men har sinat med tiden. Enligt de flesta familjehem är det i regel fosterbarnen 

själva som hör av sig emellanåt bara för att kolla läget i fosterhemmet. En del fosterbarn tar 

kontakt då det dyker upp något problem hemma som de behöver råd med. Några familjehem 

berättar att de får brev från sina forna fosterbarn där fosterbarnen tackar för att de fick vara en 

del av deras familjeliv och att familjehemmet i fråga har räddat livet på dem.  

En fostermamma uttalar följande: ”En del har inte behov av det, de fortsätter med sina liv 

och sina bekantskaper.” 

Några av fosterföräldrarna berättar att de saknar vissa av sina fosterbarn. Deras kontakt 

”rann ut i sanden” när fosterbarnen återupptog kontakten med sina mammor. Däremot hoppas 

de på en framtida återförening. Fosterföräldrar berättar att de inte vill ringa fosterbarnen just 

nu för de tror inte att fosterbarnen är mogna för det än, men hoppas att de gör det när de 

känner sig redo. En av dessa fosterföräldrar berättar att hon är rädd för att fosterbarnet ska tro 

att hon har övergivit det, då utflytten från familjen inte har skett som fosterföräldern hade 

velat. Fostermamman hade velat behålla fosterbarnet ännu längre men fick inte göra det då 

den biologiska mamman ville ha barnet tillbaka. 

Hur upplevs separationen med ett fosterbarn? 

Separation med fosterbarn varierar från barn till barn. Separationer är aldrig lätta och positiva 

men det är lättare att separeras med fosterbarn som inte har bott i familjen under en längre 

period och med barn som har varit problematiska. Separation med barn som har föräldrar och 

en bra relation till dem är inte lika smärtsamt, därför att barnet återvänder till sina föräldrar 

och inte till ett annat familjehem. Självklart känner man tomhet efter dem men det gör inte 

ont, yttras det. En annan säger att det är jobbigt att skiljas från fosterbarn liksom när 

biologiska barn flyttar ut, men att man inte har något val. Det som är tråkigt när fosterbarn 

flyttar är att de inte kommer tillbaka medan biologiska barn kan gör det. När man lever så tätt 

med varandra blir det självkart svårt att skiljas, säger en annan fosterförälder.  

En fosterförälder berättar att den mest smärtsamma separation de upplevt är då ett av deras 

fosterbarn återvände hem till en mor som är olämplig som förälder och inte förmår ta hand om 

sitt barn. De vet att barnet inte kommer att få det lätt hemma hos mamman, men är maktlösa 

inför situationen i och med att fosterföräldrar saknar juridiska rättigheter gentemot fosterbarn. 

En fosterförälder berättar att de har haft ett barn hos sig sedan barnet var mycket litet och upp 

till sex års ålder. Familjehemmet upplevde barnet som sitt i och med att barnet växt upp hos 

dem och de känner barnet bäst. Modern fanns i periferin. Efter sex år ville modern att barnet 

skulle flytta tillbaka till henne utan att ta hänsyn till att barnet har knutit an till fosterfamiljen, 

trivdes med dem och såg fosterföräldrarna som sina egna föräldrar. Modern var mycket lite 

närvarande i barnets liv men det togs det inte hänsyn till. Den separationen var det svåraste i 

deras liv, säger fosterföräldern. Barnet återvände likväl till familjehemmet efter några år i 
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mycket dåligt psykiskt tillstånd och det tog lång tid att få barnet att må bra och finna ro igen. 

Enligt fosterföräldern är det ”förfärande” för barnets hälsa att ryckas bort från en trygg 

person som de knutit an till och ännu värre att inte fråga barnet vad det vill. Ingen lyssnade på 

barnet. Enligt fosterföräldern förekommer det inte sällan att fosterbarn gång på gång återvänt 

till samma familjehem efter korta vistelser hos biologiska föräldrar.  

En annan fosterförälder berättar följande om en separation från ett fosterbarn: ”Det var 

riktigt jobbigt att separeras. Det var socialen som ansåg att han har blivit så pass gammal 

och mamman rett ut sina problem som hon hade, men jag ansåg att hon inte hade det, så 

därför blev det så tosigt. När vi skiljdes gick jag in i väggen sen. Jag tyckte att han inte var 

riktigt färdig att återvända. Han var ju som mitt eget barn. Det var ju som någon kommit och 

tagit ens eget barn. Det var ju riktigt tufft”. 

En annan fosterförälder säger att ”Jag sitter här och mår dåligt men jag är bara 

fostermamma och jag lånar bara barnet”.  

Samtliga har upplevt ett avbrott i placeringen och det med anledning av att de inte kunnat 

hantera barnets beteende. En fosterförälder säger att separationer är både på gott och ont. Det 

kan vara jobbigt när fosterbarn flyttar samtidigt som det kan vara skönt. Men mest jobbigt är 

det då fosterbarn flyttar på grund av att de inte förmått skapa något bra samarbete. En del 

antyder att separationer är en del av livet och ingår i livsprocessen. Vissa kommer in i ens liv 

och stannar medan andra försvinner.  Ibland händer det att relationen inte fungerar och det är 

en del av livet, uppges det. Man kan inte älska alla och inte heller kräva att bli älskad av alla. 

Trots att de är medvetna om att de inte kan hjälpa alla barn, upplever de det som ett svårt 

nederlag och har dåligt samvete på grund av att de inte kunnat hjälpa vissa barn. Sådana 

omständigheter får dem att känna sig misslyckade.  

Hur ser familjehem på adoption av fosterbarn? 

På frågan om de skulle kunna tänka sig att adoptera något av sina fosterbarn var svaret inte 

givet. ”Blod är tjockare än vatten”, säger fosterföräldrarna. Vidare framhåller vissa att 

fosterbarn är andras barn och kan aldrig bli eller kännas som egna barn. Med en kort 

betänketid yttrar en del att adoption skulle fungera i vissa avseenden, till exempel då barnet 

saknar föräldrar eller då föräldrar är oförmögna att ta hand om barnet. De flesta av deras 

fosterbarn har sina biologiska föräldrar i livet, åtminstone modern, och då är inte adoption 

aktuell, menar de. Om det skulle vara aktuellt med adoption skulle fosterföräldrarna kunna 

tänka sig adoptera något av sina fosterbarn, till exempel ett barn som de har ett speciellt band 

till och som de betraktar som sitt eget. Två fosterföräldrar säger att de mycket väl skulle 

kunna tänka sig adoptera ett av barnen om det är för barnets bästa.   

En fosterförälder yttrar följande: ”Hur mycket man än försöker, och vi trivs och de trivs 

och det fungerar men känslan är inte den samma som med egna barn. De har vi till låns 

under en viss tid.”  

Två familjehem har redan adopterat ett av sina fosterbarn. Det ena fosterbarnet har kommit 

till familjen redan som nyfödd och betraktades redan från början som deras eget även om 

adoption skedde några år efter det. I det andra fallet handlade det om en vuxenadoption där 

fosterbarnet hade levt hos familjehemmet större delen av sitt liv och saknade kontakt med sitt 

biologiska ursprung. 

Att känna ett känslomässigt band till ett fosterbarn ter sig inte svårt, menar en 

fosterförälder. Men att dela med sig av de materiella tingen med fosterbarn är dock svårare. 

En fosterförälder yttrar följande anledning beträffande adoption: ”Om det skulle vara arvstvist 

och sånt i framtiden, våra egna barn hade inte varit glada att dela med sig. Men rent 

känslomässigt hade våra barn accepterat det, även jag. Det fungerar jättebra, vi är jättelika. 

Om jag inte skulle ha egna barn hade jag gjort så att mitt fosterbarn tar över gården.” 

 

Relationen till fosterbarns biologiska föräldrar 



   

    

27 

Relationen till fosterbarns biologiska föräldrar ter sig inte alltid konfliktfri men är på det hela 

taget tillfredställande. Enligt fosterföräldrarna beror relationen mycket på vad som skett och 

vad som ligger bakom omhändertagandet. Över lag anser fosterföräldrarna att fosterbarnens 

biologiska föräldrar är nöjda med barnets placering och med familjehemmet. De flesta 

fosterföräldrar anser att de jobbar frenetisk för att barn och deras familj ska behålla kontakten 

och träffas i den mån det går eftersom det är meningen att de ska återvända hem. En 

fostermamma säger att det har varit viktigt för henne att barnen knyter an till den biologiska 

familjen och släkten så att fosterbarnet inte känner sig utslängt och ensamt när det lämnar 

familjehemmet.  

”Fosterbarnet är tillåtet att tycka om mig från biologiska mamman och pappan. Alltså det 

med konkurrensen, det är väldigt vanligt och jag kan förstå den känslan. Det är mitt barn och 

hon säger mamman till mig. Vi utgår från tösen vi har hemma nu. Tösen har jättebra kontakt 

med sin mamma, mamman gör ett godkännande att hon är hos oss och hon säger till tösen att 

det är tur att du har två mammor och hon ger godkännande till tösen att hon får lov att tycka 

om mig utan konkurrens. Jag säger att hon älskar sin mamma och det får hon göra, jag får 

inte ta mammarollen även om jag sköter mammarollen, skolan, det sociala med kamraterna 

och sen har hon det här myset med sin mamma varannan helg. Jag börjar med att berätta att 

jag inte är någon myndighetsperson utan jag är den du gör mig till.”  

Oavsett vilken relation som finns dem emellan anser de flesta fosterföräldrarna att de 

biologiska föräldrarna är mycket viktiga. Fosterföräldrarna berättar att de uppmuntrar 

fosterbarnen att värna om kontakten med sina föräldrar. Den föräldrakänslan som enbart de 

biologiska föräldrarna känner är oersättlig och kan inte förmedlas av fosterföräldrarna, 

klargörs det av vissa. Enligt de flesta fosterföräldrar är det viktigt med biologiska föräldrar. 

Utan biologiskt nätverk förlorar fosterbarn en del av sin identitet. Fosterföräldrars erfarenhet 

är att, oavsett vad föräldrarna har utsatt sina barn för, älskar majoriteten av dessa barn sina 

föräldrar, liksom föräldrarna älskar sina barn. Därav föreställning att ”Blod är tjockare än 

vatten”. Fosterföräldrarna menar att de kan tillgodose en del av barnets behov, till exempel 

det praktiska, men kan ha mycket svårt att ersätta det känslomässiga bandet, den djupa 

kärleken som de biologiska föräldrarna kan ge till sina barn. De indikerar att enda gången som 

de förbehållslöst kan ersätta biologiska föräldrar är vid spädbarnsplaceringar. Ett spädbarn 

minns inte sina riktiga föräldrar och fosterföräldrarna blir som ens biologiska föräldrar som 

man knyter an till, framhålls det.  

”Jag är helt övertygad om att om man inte har sina biologiska föräldrar så hittar man inte 

sina rötter heller. Jag tycker det är jättejätteviktigt med de biologiska föräldrarna och man 

har ju bara en mamma och pappa. Det kvittar vad föräldrarna har gjort med barnet, hur 

elaka de än varit och utsatt dem för det värsta, det hemskaste brott du kan tänka dig, barnet 

älskar sina föräldrar”. 

En fosterförälder säger följande: ”Många barn kan inte känslomässigt knyta an till andra. 

De har en störd tillit till människor och det är svårt att bryta det på några år. Därför är det 

viktigt att säga att dina föräldrar älskar dig bortsett från deras missbruk, för bakom det finns 

en människa”.  

Några fosterföräldrar berättar att kontakten mellan barn och de biologiska föräldrarna är 

viktigt men bör begränsas då ett barn har blivit utsatt för hemska saker från föräldrarnas sida 

eller då det hänt mycket saker kring föräldrarna som till exempel svårt missbruk. Initialt 

utarbetas en plan om när och hur fosterbarn och deras biologiska föräldrar ska träffas, men 

den planen följs av få föräldrar, menar familjehemmen. Ett litet antal av föräldrarna är aktiva 

föräldrar och kontakten mellan fosterbarn och deras biologiska föräldrar är annars generellt 

sett mer av en sporadisk karaktär. Det förekommer att biologiska föräldrar ibland har svårt att 

acceptera att ens egna barn har en bra relation till fosterföräldrarna. Oftast blir det lite spänt 

när fosterbarn spenderat en helg hos sina biologiska föräldrar och kommer tillbaka till 

familjehemmet och man märker att de känner sig kluvna och inte vet hur de ska förhålla sig. 

Fosterbarn känner att de inte vill vända ryggen till de biologiska föräldrarna men heller inte 
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vill svika fosterföräldrarna. Sådan kluvenhet påverkar fosterbarn mer än något annat framhålls 

det. En del biologiska föräldrar blir arga på fosterföräldrar eftersom de inte kan skilja på att 

det är ”socialbyrån” som har bestämt att barnet ska bo i familjehemmet och inte 

fosterföräldrarna. Som regel är det den biologiska mamman som inte klarar av att se när det 

går ”hyfsat bra” för barnet och då blir mamman svartsjuk. De som frivilligt har bett om 

placering har man inga problem med, berättar fosterföräldrarna.  

Det händer också att de biologiska föräldrarna försöker spela ut socialsekreterarna mot 

familjehemmen genom att ringa till sociala myndigheterna och klaga över fosterfamiljen och 

deras fostring av barnet. De ville ha koll på allt och de instruerar fosterföräldrarna om hur de 

ska göra saker gällande barnet men är själva oförmögna till att ta hand om barnet, säger 

fosterföräldrarna.  

Fosterföräldrarnas upplevelse är att de ofta ställs inför en svår uppgift där de förväntas 

hjälpa barn och även spela socialarbetare för deras föräldrar.  

Diskussion 

Syftet med studien är att belysa familjehemmens motiv bakom fosterföräldrauppdraget, hur 

de upplever fosterföräldraskapet, vad ett gott föräldraskap innebär för dem samt vilken 

relation familjehemmen har till sina fosterbarn, såväl de hemmaboende som utflyttade. I 

diskussionsdelen kommer resultatet att diskuteras och jämföras med tidigare forskning samt 

med relevant teori.   

Motiv bakom fosterföräldrauppdraget 

Resultatet i föreliggande studie påvisar således inga större skillnader i jämförelse med andra 

studier i frågan om vad som anses som det mest framträdande motivet bakom uppdraget. 

Initialt tycks motiven vara olika, men det mest framträdande motivet som lyser igenom är 

kärleken till barn samt viljan att ge stöd och hjälp till barn och ungdomar. Detta resultat 

stämmer till stor del överens med resultat från andra studier (Wilson et al, 2007; Roger et al, 

2006; Johansson et al 1983). Respondenterna i denna studie anser att de gör något som de är 

bra på, och det är att ge omvårdnad och omsorg, samtidigt framhåller de att deras hem 

rymmer fler barn än de biologiska barnen. Detta resultat kan relateras till resultat från tidigare 

studier (Höjer 2001; Vinterhed, 1985). I tidigare forskning har man funnit att många 

fosterföräldrar, framför allt fostermammor, också såg uppdraget som ett sätt att få en 

yrkesidentitet (Kälvesten, (1973). Uppfattningen är att fostermammor även i denna studie 

söker sig till en yrkesidentitet som de känner igen, och varje gång de lyckas med ett barn 

upplever de sig få bekräftelse på att de är duktiga på det de gör, och således får de en 

bekräftelse på sin yrkesidentitet. Tolkningen är också att fosterföräldrarna ogillar när de 

misslyckas med ett fosterbarn, och för att kompensera föregående misslyckande tar de emot 

ett annat fosterbarn. Det medför att de försöker att anstränga sig ännu mer för att erhålla bättre 

resultat med nästa fosterbarn. Om det visar sig att de når framgång med det andra fosterbarnet 

erhåller de således ytterligare bekräftelse på sin yrkesidentitet. Av resultatet framgår också att 

fosterföräldrarna känner en inre kallelse som motiverar dem att hjälpa mindre lyckligt lottade 

människor, i synnerhet barn och ungdomar, och på det sättet gör en god gärning, vilket även 

styrks av tidigare studier (Höjer 2001; Kälvesten, 1973). Det framgår vidare att några av 

fosterföräldrarna antingen har levt med fosterbarn eller levt som fosterbarn själva, vilket 

gjorde att det föll sig naturligt för dem att söka uppdraget. Familjehemmen i studien menar att 

de vill ge fosterbarn det de själva inte fick när de växte upp. Likartat resultat visar även 

tidigare studie (Rodger et al 2006). Det förefaller som om människor i allmänhet och 

fosterföräldrarna i synnerhet dras omedvetet, men också medvetet, till människor och 

situationer som återskapar delar av dem själva. De identifierar sig med dessa behövande 

individer, vilket gör att de engagerar sig eftersom de tycker sig kunna göra en skillnad. 

Resultatet i studien finner även att fosterföräldrauppdraget är ett sätt att få ett barn eller att 
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ersätta ett förlorat barn, något som även andra studier har påvisat (Sköld, 2006; Andersson, 

2001; Sandström, Gustavsson & Gustavsson 1991). Av resultatet framgår också att motivet 

bakom fosterföräldrauppdraget var ett släktband där anhöriga känner en plikt gentemot ett 

släktingsbarn, vilket kan relateras till resultat i Anderssons (2001) studie. För 

fosterföräldrarna var det en självklarhet att ta hand om det släktingbarnet då de redan hade en 

stark känslomässig bindning till barnet. Respondenterna i denna studie visar även att de sökte 

uppdraget på grund av ett socialt motiv, deras biologiska barn behövde en lekkamrat. 

Fosterföräldrarna såg uppdraget som ett sätt att lösa detta dilemma. Även Sköld (2006) finner 

i sin forskning att människor förr i tiden åtog sig fosterföräldrauppdraget på grund av att de 

själva ville ha sällskap eller ville ha en lekkamrat åt sina barn. Avsaknaden av ett arbete kan 

ytterligare vara ett motiv till att åta sig fosterföräldrauppdraget visar resultatet i föreliggande 

studie. En fosterförälder saknade adekvat utbildning och tyckte att uppdraget var en passande 

sysselsättning då denne ville ha ett jobb som kunde skötas hemifrån. Fosterförälder vill dock 

påpeka att motivet bakom uppdraget inte helt och hållet är arbetslöshet, det finns även ett stort 

intresse av att jobba med människor. Detta resultat tycks heller inte vara något oväntat inslag 

eftersom många tidigare studier finner ett likartat resultat (Andersson, 2001; 1995; Höjer, 

2001; Wåhlander, 1990).  

Inget av de undersökta familjehemmen har belyst ekonomiska aspekter som motiv. Dock 

har de flesta familjehemmen i undersökningen berört temat och de har utryckt att människor i 

allmänhet har en uppfattning om dem där de tror att man blir fosterförälder på grund av 

ekonomiska motiv. Fosterföräldrar i studien vill dock framhålla att den ekonomiska 

ersättningen är som att arbeta ideellt i jämförelse med arbetets omfattning samt de motgångar 

de möter. Att prata om ekonomisk ersättning i relation till fosterbarn är något skamligt i vårt 

samhälle. Det finns en ängslan om att man kan bli anklagad för att vara girig och 

pengahungrig och av den orsaken är det förståeligt att familjehemmen inte talar om 

ekonomiskt intresse i relation till motiven. Även om familjehemmen skulle ha ett ekonomiskt 

motiv till att ta hand om fosterbarn, behöver det inte innebära att de skulle vara mindre 

lämpade som fosterföräldrar. Uppdraget kan ses som vilket jobb som helst vilket innebär att 

man får lön för ett utfört arbete. Hur många människor i dagens samhälle skulle ta på sig ett så 

krävande arbete utan att få ersättning? Svaret är troligtvis ingen eller åtminstone alldeles för 

få.  

Själva idén att bli familjehem kommer oftast från kvinnan och det överensstämmer med 

resultatet från tidigare studier (Wilson et al 2007; Höjer 2001). Att det oftast är på uppmaning 

av kvinnan beror på att kvinnorna genom historien alltid ha varit engagerade i sociala och 

altruistiska frågor. Kvinnans traditionella roll har alltid varit att ta hand om andra och så 

förhåller det sig även i stor utsträckning idag. Huruvida kvinnornas omsorgsförmåga har sitt 

ursprung i socialisering genom historien eller i en biologisk förprogrammerad känsla är en 

omtvistad fråga i samhället. En generell uppfattning är att kvinnor redan från urminnes tider 

har blivit tilldelade denna roll medan andra hävdar att kvinnor har den omhändertagande 

instinkten inom sig, i och med att de föder barn.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kan finnas ett eller flera olika motiv till att 

man tar på sig uppdraget som fosterförälder. Det kan både handla om kärlek till barn, att få ett 

barn man saknar, att hjälpa ett mindre lyckligt lottat barn eller att egna barn behöver en 

lekkamrat. Det kan också handla om att fosterföräldrar ser det som ett alternativ till ett jobb 

där de kan vara hemma med både sina egna barn samt med fosterbarn. Detta innebär dock att 

de olika motiven inte utesluter varandra men att något av dem kanske är mer drivande än det 

andra.   

Upplevelse av uppdraget 

Av resultatet framgår att uppdraget har sina positiva såväl som negativa sidor. När frågan om 

hur uppdraget upplevs ställs till fosterföräldrarna är det första spontana svaret att uppdraget 

kräver mycket energi och hårt arbete. Inledningsvis fokuserar fosterföräldrarna i 

undersökningen mest på de negativa aspekterna av uppdraget, men allteftersom intervjun 
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pågår skiftar deras inställning och de börjar tala om uppdraget i mer positiva ordalag. Resultat 

i föreliggande studie visar att de mest negativa aspekterna av uppdraget handlar om besvärliga 

fosterbarn vilket delvis är förenligt med resultat från tidigare studier (Triseliotis, 1989). 

Vidare uppger fosterföräldrarna i studien att fosterbarns biologiska föräldrar kan vara svåra att 

samarbeta med vilket även andra studier belyser (Höjer, 2001; Wåhlander, 1990). Att inte 

kunna ha egen tid samt att inte kunna ha ett normalt socialt liv är ytterligare några mindre 

uppskattade aspekter av uppdraget, visar studiens resultat. Den allra svåraste aspekten som 

framhålls är att uppdraget påverkar fosterföräldrarnas familjeliv, i synnerhet de biologiska 

barnen. Här syftar fosterföräldrarna på att fosterbarn drar till sig all uppmärksamhet och att de 

biologiska barnen oftast hamnar i skuggan av fosterbarn, vilket går i linje med resultat från en 

annan studie (Höjer, 2001). Vidare visar resultatet att många fosterföräldrar har en kluven 

inställning till socialtjänst och de uppger att socialtjänstens öppettider inte är anpassade till 

familjehemmens arbetstider, då mycket av de problem som uppkommer inträffar utanför 

socialtjänstens öppettider. Detta resultat tycks inte vara något överraskande med tanke på att 

tidigare studier (Brown, 2007; Persson, 1990; Persson, 1990; Sandström & Gustavsson, 1991; 

Jonsson et al, 1983) uppvisar samma resultat. Missnöje med lagstiftningen är ytterligare en av 

de negativa aspekterna av uppdraget som framhålls av fosterföräldrarna i studien. 

Lagstiftningen gynnar enbart vårdnadshavare (biologiska familjen) och det är de som fattar 

beslut i övergripande frågor som rör fosterbarnet. Wåhlander (1990) och Höjer (2001) visar i 

sina studier att många familjehem är missnöjda med lagstiftningen då den inte tar hänsyn till 

att fosterföräldrarna utför det största jobbet. Enligt fosterföräldrarna i föreliggande 

undersökning är ofta biologiska föräldrar oförmögna till att avgöra viktiga frågor beträffande 

fosterbarnen vilket kan upplevas som påfrestande i längden. Vidare uppger fosterföräldrarna i 

studien att lagstiftningen har medfört att de ställer sig frågande till om det är värt att fortsätta 

med uppdraget. En del av dem har även övervägt att sluta med uppdraget. Den mest positiva 

aspekten som framhålls handlar just om fosterbarn och när det går bra för dem. När de 

lyckade placeringarna kommer på tal strålar familjehemsföräldrarna av värme och positiva 

känslor. De upplever sig trygga i sin roll och understryker att de kommer att fortsätta med 

uppdraget så länge de har tid och motivation.  

Utifrån familjehemmens utsagor kan det konstateras att samtliga upplever uppdraget som 

mycket intressant och givande, men under vissa perioder också som väldigt krävande. De vill 

dock framhålla att de inte ångrar något eftersom de vet att de har kunnat hjälpa de flesta 

fosterbarn som har vistats i deras hem. De gångerna de inte har kunnat hjälpa ett barn upplevs 

det som en stor besvikelse och ett personligt nederlag.  

Relation till fosterbarn 

För att överhuvudtaget kunna ta emot ett barn är det viktigt att personkemin mellan 

fosterbarnet och familjehemmet stämmer, hävdar fosterföräldrarna i föreliggande studie. 

Vidare menar några av dem att om fosterföräldrarna redan initialt känner att de inte passar 

ihop med ett barn är det svårt att skapa en god relation till det barnet. För att överhuvudtaget 

kunna ta sig an ett fosterbarn och därmed kunna tillgodose barnets behov är det viktigt att det 

första intrycket stämmer. Andra hävdar att det är omöjligt att inte kunna skapa en god relation 

till ett litet barn. Det förefaller dock som om personkemin är en relevant faktor i relationen 

mellan familjehem och fosterbarn. Denna aspekt har inte belysts i de genomgångna studierna.  

I genomgång och analys av de undersökta familjehemmen framkommer det att de flesta 

fosterföräldrar har en relativt god relation till de flesta av sina fosterbarn. Hur djup och stark 

relation fosterföräldrarna har till sina fosterbarn beror i hög grad på fosterbarnets ålder, hur 

länge det har bott hos familjehemmet samt bakgrunden till placeringen. Barnets ålder samt 

längden på placeringen spelar en betydande roll i huruvida en relation växer fram bekräftar 

även andra studier (Dozier, 2005; Höjer, 2001; Cederström, 1990; Andersson, 1984). 

Resultatet visar att de fosterbarn som har tillbringat en större del av sitt liv i ett familjehem 

betraktas av familjehemmet så gott som egna barn vilket även Andersson (1995) visar i sin 
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studie. Av resultatet framgår vidare att ju yngre barnet är desto lättare blir det att knyta an till 

det, eftersom det är lättare att agera mamma till ett litet barn än till en tonåring. En del 

forskare, bland annat Börjesson & Håkansson (1990), Andersson (1995) samt Triseliotis 

(1973), diskuterar i sina studier sambandet mellan placeringens längd och relationen mellan 

fosterföräldrar och fosterbarn, och menar att osäkerhet om placeringens längd inte alls 

försvårar relationen mellan fosterföräldrar och fosterbarn utan att det mer handlar om 

fosterföräldrarnas inställning gentemot fosterbarn. Resultatet i föreliggande studie visar vidare 

att en del familjehem medvetet har valt bort fosterbarn i spädbarnsålder samt små barn och 

istället valt att ta emot tonåringar, eftersom tonåringar redan har knutit an till sina biologiska 

familjer och vet vilka deras föräldrar är. Detta innebär att de nödvändigtvis inte behöver knyta 

an till fosterföräldrarna. Att fosterfamiljer valt att inte ta emot små barn kan tolkas som att de 

inte vill ha det ansvar och det engagemang som små barn kräver. Fosterföräldrarna i 

undersökningen vill dock framhålla att alla fosterbarn i hemmet har samma regler och bemöts 

på ett likvärdigt sätt men att de sätter upp en känslomässig spärr mot äldre barn.  

Killén (2002) hävdar att man har lättare att relatera till ett snällt och fogligt barn, som man 

vet vad man kan förvänta sig av, än ett krävande barn. Liknande uppfattning har Cederström 

(1990), som skriver att ett krävande barn tenderar att bli bortstött både från dess egna 

föräldrar och sedan även från familjehemmet eftersom dessa vuxna inte klarar av att handskas 

med ett barns känslomässiga krav och beteendeproblematik. Killéns (2002) och Cederströms 

(1990) påståenden kan ha likheter med resultatet i denna undersökning där vissa familjehem 

antyder att en del fosterbarn är lättare att ta till sig än andra. Man kan också tänka sig som 

Vinterhed (1985) antyder i sin forskning att en del fosterhem inte passar alla fosterbarn och att 

vissa barn trivs i ett hem medan ett annat barn inte gör det. En fosterförälder i studien menar 

att man inte kan tycka om och acceptera alla människor och för den delen inte heller alla barn. 

Enligt fosterföräldrarna i studien finns det fosterbarn som har benägenhet att flytta runt till 

olika familjehem och sådana fosterbarn betraktas per automatik som krävande och svåra att ha 

att göra med. En tolkning som kan göras av detta är att det verkar som att sådana fosterbarn 

inte känner sig välkomna i familjen. Även här kan det relateras till Vinterheds (1985) 

påstående om att en del familjehem inte passar vissa fosterbarn vilket i sin tur medför att 

fosterbarn vill vidare till nästa familjehem i hopp om att nästa gång bli accepterade. 

Uppfattningen är att oavsett fosterföräldrarnas kunskap om barns utveckling och förmåga till 

tålamod tycks det vara svårt att uthärda krävande barn, oavsett om det handlar om egna barn 

eller fosterbarn. Skillnaden är dock att man har ett bindande ansvar mot sina egna barn och de 

blir därför lättare att uthärda än andras barn. Man kan inte avvisa sina egna barn på samma 

sätt som man kan göra med fosterbarn. Det hade varit intressant att veta vilka fosterbarn som 

fosterföräldrarna i denna studie hade lättare att ta till sig. Är det de fosterbarn som är fogliga 

och gör allt för att tillfredställa familjehemmens förväntningar eller är det de fosterbarn som 

utvecklas mest positivt? Att inte lyckas åstadkomma en relation kan möjligtvis handla om att 

fosterbarn och fosterföräldrar ”vill för mycket” och försöker forcera fram en relation vilket 

kan resultera i att de försummar att vara lyhörda för varandras signaler och känslor.  

Enligt Cederström (1990) spelar relationen till den biologiska familjen en avgörande roll 

för relationen mellan familjehem och fosterbarn. Detta kan relateras till resultat i föreliggande 

studie där bland annat en fosterförälder uppger att fosterbarn som inte älskar sina biologiska 

föräldrar omöjligt kan älska sina fosterföräldrar. Hallas (2002) skriver i sin studie att många 

fosterbarn känner sig rotlösa, otrygga och oroliga. Mot bakgrund av Hallas påstående är det 

inte svårt att förstå att fosterbarn har svårt att känna tillit och öppna sig för främmande 

människor. För att kunna förstå fosterbarn måste man ta hänsyn till deras bakgrund och det de 

bär med sig och inte minst till de otaliga besvikelser som de har erfarit. Hallas (2002) finner 

vidare i sin studie att fosterbarns största önskan är att känna tillhörighet med en familj samt att 

bli uppskattade och älskade. Bowlby (2001) hävdar att barn är programmerade till att söka 

anknytning och närhet till andra vuxna människor. Detta kan relateras till resultatet i 

föreliggande studie där fosterföräldrar berättar att många fosterbarn vill bli omtyckta och 
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accepterade och gör allt för att bli det. Av det skälet betonar fosterföräldrar vikten av att barn 

som aldrig har knutit an eller levt ett familjeliv ska få möjlighet att komma till ett familjehem 

och få uppleva familjeliv och knyta an till familjen. Att som barn få möjlighet att uppleva ett 

fungerande familjeliv anses betydelsefullt för att kunna bygga relationer i framtiden, hävdar 

Bowlby (2001). En av fosterföräldrarna menar att fosterbarn som inte har levt i en familj kan 

ha svårt att anpassa sig till ett familjeliv och att i dessa fall bör barnen istället placeras på en 

institution där de inte behöver knyta an till andra människor. Enligt denna fosterförälder är 

somliga fosterbarn mycket otrygga och saknar tillit till människor och klarar därmed inte av 

en nära kontakt med andra. Även Winnicott (1995) är inne på liknande linje och skriver att 

barn som aldrig upplevt ett familjeliv kan ha svårt att acceptera den hjälpen som ett 

familjehem erbjuder och med anledning av det är det lämpligt att placera dessa barn på en 

institution där det råder andra regler än i ett familjehem.  

Hessle (1988) skriver att fosterbarn inte placeras i ett familjehem på grund av att deras 

föräldrar inte älskar dem utan för att de inte förmår att vårda och fostra sina barn till följd av 

sitt missbruk och psykisk ohälsa. Enligt Hessle (1988) är fosterföräldrarnas uppgift att 

tillgodose barnens behov. Detta ger stöd för resultat i föreliggande studie där fosterföräldrarna 

berättar att de flesta fosterbarn redan har knutit an till en eller till båda sina föräldrar vilket 

innebär att deras enda uppgift är att ge fosterbarn trygghet och stöd i akuta situationer samt ge 

struktur och regler i vardagen. Det innebär också att de biologiska föräldrarna är deras 

psykologiska föräldrar (Goldstein, et al 1978). Fosterföräldrarna i föreliggande studie 

understryker att deras fosterbarn inte är i behov av föräldrar utan av att komma till en 

strukturerad och lugn miljö, som saknas på hemmaplan. Likartat resultat finner även 

Kälvesten (1973) i sin studie. På samma sätt redogör lagstiftarna att intentionen med 

familjehem är att fosterbarn som inte får adekvat vård hemma får det behovet kompenserat 

hos ett familjehem.  

Enligt det behovsinriktade perspektivet, med Goldstein, et al (1987) i spetsen, betonas 

bland annat kontinuitet och trygghet som de mest betydelsefulla faktorerna i arbetet med 

fosterbarn. Enligt författarna är det viktigt att barn känner sig trygga i familjehemmen. Likaså 

är det viktigt att barn har trygga personer omkring sig som de kan vända sig till när de är i 

behov av stöd och hjälp. Enligt fosterföräldrarna i denna studie talas det ofta om vikten av 

trygga relationer och levnadsförhållanden och personkontinuitet. Dock förekommer det 

fortfarande att fosterbarn tvångsförflyttas från fosterföräldrar som de har knutit starka band 

till, och flyttas till de biologiska föräldrarna som inte är förmögna att ta hand om dem och 

allra minst tillgodose deras behov. Detta innebär att tryggheten som fosterbarn har byggt upp i 

familjehemmen sätts på spel och detta bekräftas även av tidigare studier (Triseliotis, 1980; 

Goldstein, et al 1987). Mot bakgrund av det kan det konstateras att svensk lagstiftning och 

sociala myndigheter i första hand förespråkar för ett behovsorienterat synsätt, som innebär att 

fosterföräldrarnas målsättning i uppdraget främst är att tillgodose fosterbarns behov av 

trygghet, struktur och kontinuitet. Relationsorienterat synsätt tycks tillämpas vid 

spädbarnsplaceringar, då barnet är i behov av att känslomässigt knyta an till vuxna personer 

medans tonåringar vet vem deras föräldrar är och inte har samma behov av att känslomässigt 

knyta an till fosterföräldrar.  

Hur viktigt är det att familjehem måste känna emotionella band till ett fosterbarn för att 

kunna hjälpa det? Enligt de undersökta familjehemmen förefaller det inte vara en nödvändig 

förutsättning för att skapa en god kontakt till fosterbarn. Resultatet av studien visar att 

familjehemmen inte upplever det som sin största uppgift att skapa en föräldrabarnanknytning, 

även om många av dem upplever sig ha ett starkt band till minst ett av sina fosterbarn. 

Resultatet visar också att, trots det starka och emotionella band de har till sina fosterbarn 

upplevs relationen till dem inte på samma sätt som relationen till de biologiska barnen. 

Fosterföräldrarna menar att den känslan man känner för sina egna barn inte kan likställas med 

känslan för fosterbarn. De flesta fosterföräldrar i studien menar att de ändå älskar sina 

fosterbarn, vilket kan relateras till resultat från tidigare studier (Höjer, 2001). Andra författare 
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påstår att kärlek till en person inte behöver ha ett biologiskt samband utan att det istället 

handlar mer om ett dagligt samspel med den andre (Hallas, 2002; Triseliotis, 1980; Goldstein, 

et al 1978). Ovanstående författares påstående överrensstämmer inte med resultatet i denna 

undersökning eftersom fosterföräldrarna framhåller det biologiska bandet som något starkare 

och mer betydelsefullt än vad det dagliga samspelet kan ge. Resultatet i studien visar att två 

fosterföräldrar har var sitt fosterbarn som de betraktar som sitt eget, och dessa fosterbarn har 

blivit adopterade av dem. Det är viktigt att påpeka att dessa fosterbarn har levt i dessa familjer 

sedan spädbarnsålder. Ytterligare en fosterförälder upplever ett av sina fosterbarn som sitt 

eget där fosterföräldern berättar att fosterbarnet har levt med familjen under större delen av 

sitt liv. Viktigt att påpeka här är att dessa fosterbarn inte hade bra kontakt med sina biologiska 

föräldrar samt att fosterbarnen hade motsatt kön än vad deras biologiska barn hade, vilket kan 

tolkas som att fosterföräldrarna fick det barnet de inte kunnat få på biologiskt vis. Resultatet 

visar vidare att tre fostermammor känner sig som mammor till några av sina fosterbarn och 

hänvisar till den goda relationen de har till varandra. Huruvida fosterföräldrar upplever sina 

fosterbarn som de upplever sina biologiska barn är svårt att ge ett tydligt svar på. Det är dock 

säkert att dessa fosterbarn har en speciell plats i deras hjärtan. Andra fosterföräldrar i studien 

utrycker att de eventuellt kan ses som en extra förälder till sina fosterbarn. Frågan som kan 

ställa här är om man måste ha ett biologiskt band för att känna ett starkt emotionellt band till 

ett barn. En uppfattning är att små barn oavsett om de är ens egna eller inte aktiverar ett 

känslomässigt band oavsett om man är öppen för det eller inte. Den enskilde fosterföräldern 

kan då ha svårt att emotionellt stöta bort barnet.  

Sammanfattningsvis kan det framhållas att anknytningen mellan familjehem och fosterbarn 

påverkas av olika faktorer till exempel, fosterföräldrarnas inställning, fosterbarns 

personlighet, barnens ålder samt lagstiftningen. Alla dessa omständigheter som kretsar runt 

barnen påverkar möjligheterna till att bygga en relation. Samtidigt kan man konstatera att 

fosterföräldrarnas uppgift inte är att knyta an till fosterbarn utan att skapa en trygg 

uppväxtmiljö. 

 

Fosterföräldrarnas främsta ansvar/roll gentemot fosterbarn/De goda fosterföräldrar 

En inställning som iakttagits är att fosterföräldrarna i studien inte skilde sig från varandra i sin 

uppfattning av rollen som fosterförälder. Resultatet visar att samtliga fosterföräldrar anser att 

deras främsta roll och ansvar är att ge fosterbarnen trygghet, en lugn samvaro, integrera dem i 

familjen samt finnas till för dem, vilket även andra studier visar (Leathers, 2006; Hallas, 

2002). Vidare visar resultatet i denna undersökning att gränssättning, regler och struktur är 

grundläggande eftersom många av fosterbarnen aldrig har levt i en strukturerad tillvaro med 

klara regler och gränser. Att gränssättning är en viktig faktor i arbetet med fosterbarn visar 

även Kälvesten (1979) i sin studie. Föreliggande studie visar också på att fosterföräldrarna 

jobbar mycket med att förebereda fosterbarn inför kommande utmaningar i livet, samt att få 

dem att acceptera sig själva och se sig som värdefulla och dugliga, något som också andra 

studie (Hallas, 2002) finner. Denna syn på lärande tycks förstärka fosterbarns självkänsla och 

självförtroende, något som även andra studier (Ackerman & Dozier, 2005; Thoburn, 1994) 

bekräftar. Med en god självkänsla och ett gott självförtroende är det lättare att bygga 

relationer i framtiden samt att hålla relationerna vid liv påpekar fosterföräldrarna, denna 

ståndpunkt stämmer överens med en tidigare studie (Orme & Buehler, 2001). Uppfattningen 

är att samtliga av fosterföräldrarna har en tydlig roll och är införstådda med vad deras främsta 

uppgift är. De anser inte att deras roll är i egenskap av förälder utan de står för en trygg och 

sund tillvaro, en tillvaro som är långt ifrån missbruk och misshandel. 

Hallas (2002) menar att de goda familjehemmen är de familjer som har en stor portion 

empati och en god inkännande förmåga. Resultatet av studien visar att samtliga fosterföräldrar 

anser att goda fosterfamiljer är de som får sina fosterbarn att känna sig accepterade och 

välkomna, gör fosterbarn inte det är placeringen dömd att misslyckas, något som även tidigare 

studier (Ackerman & Dozier, 2005; Hallas, 2002) påvisar. Tidigare studier (Caltabioano & 
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Thorpe, 2007) finner att fosterföräldrar bör ha bearbetat eventuella barndomstrauman innan 

de åtar sig uppdraget. Samma uppfattning har även fosterföräldrarna i föreliggande studie. Att 

vara mogen som person samt att kunna se varje enskild individ utifrån dennes förutsättningar, 

anses av fosterföräldrarna som betydelsefullt, något som också framhålls av Killén, (1999). 

Fosterföräldrarna betonar även betydelsen av att ha kunskap om barns olika 

utvecklingsstadier, något som även Winnicott, (1995) belyser i sin bok. Resultatet visar också 

vikten av att kunna vara lugn och behärskad i besvärliga situationer, ställa rimliga krav på 

fosterbarn samt ge mycket uppskattning och beröm, dessa faktorer belyser även Winnicott 

(1995). Enligt fosterföräldrarna är det viktigt att inte påverkas av andras förhållningssätt, då 

många människor har diverse uppfattningar om hur fosterbarn ska uppfostras.  

Med utgångspunkt i fosterföräldrarnas berättelser kan man dra slutsatsen att deras yttersta 

uppgift är att skapa en lugn, strukturerad och trygg vardag för sina fosterbarn, men även att 

kunna sätta gränser. Fosterföräldrarnas uppgift är inte att agera ”förälder”, då de flesta utav 

deras fosterbarn mer eller mindre har sina föräldrar närvarande. En god fosterförälder är en 

person som kan känna empati för barnet samt skapa en miljö där fosterbarn kan känna sig 

accepterade.  

Separation från fosterbarn  

Av studiens resultat framgår det att de svåraste och mest smärtsamma separationerna ofta är 

de separationer som rör små barn. Uppfattningen är att fosterföräldrarna i studien tror att äldre 

fosterbarn oftast har en bättre förmåga att klara sig själva medan yngre fosterbarn oftast är i 

behov av vuxna för att klara av sin dagliga livsföring, och av den orsaken har 

fosterföräldrarna svårare att separeras från yngre fosterbarn än från de äldre. De minst 

smärtsamma separationerna handlar för det mesta om besvärliga fosterbarn och i sådana 

situationer upplevs separationer mer som en befrielse. Några av familjehemmen i studien har 

på egen begäran avbrutit placeringen på grund av att fosterbarnen hade svåra 

beteendeproblem, något som kan relateras till resultatet ur tidigare studier (Lindhiem & 

Dozier, 2007; Triseliotis, 1980). Resultatet i studien visar också att kontakten med de flesta 

utflugna fosterbarn är mer av en sporadisk än regelbunden karaktär. Fosterföräldrarna hävdar 

att det inte handlar om att de är osams på något sätt utan att kontakten helt enkelt har ebbat ut 

i sanden eller att de har gjort ett medvetet val att inte behålla kontakt av olika anledningar.  

Det kan konstateras att separationer från fosterbarn kan vara såväl sorgliga som befriande. 

Hur man upplever separationer beror på vilken relation de berörda har haft till varandra.  

 

Relation till fosterbarns biologiska föräldrar 

Avsikten med fosterföräldrar är inte att ersätta de biologiska föräldrarna uppger 

fosterföräldrarna vilket även Höjer (2001) visar i sin studie. De flesta svenska forskare inom 

området fosterbarnsvård är överens om att fosterbarn skall behålla kontakten med sina 

föräldrar under familjehemsplaceringen (Höjer, 2001). Det som ligger i familjehemmens 

uppdrag är att ge stöd och hjälp i vardagen, stödja föräldrabarn-relationen och hjälpa 

fosterbarn och deras biologiska föräldrar att kunna utvecklas tillsammans och så småningom 

återförenas. Även en del andra studier påvisar motsvarande resultat (Höjer 2001; Börjesson & 

Håkansson 1990). Enligt de undersökta familjehemmen tar fosterbarn alltid sina biologiska 

föräldrar i försvar oavsett vad de har blivit utsatta för av dem. Detta går att relatera till 

Cederströms och Hessles (1980) resonemang där författarna menar att fosterbarn också 

utvecklar starka band till föräldrar som i andras ögon betraktas som dåliga föräldrar. 

Tolkningen som kan göras är att fosterföräldrarna generellt sett har en något ambivalent 

inställning mot de biologiska föräldrarna. Det är inte heller ovanligt att det uppstår 

missförstånd mellan föräldrarna och familjehemmen gällande deras olika roller. Enligt de 

undersökta familjehemmen förekommer det dessutom att de biologiska föräldrarna ringer till 

sociala myndigheter och anmärker på fosterfamiljen och deras uppfostring av barnet, vilket 

även framkommer i andra studier (Höjer, 2001; Wåhlander, 1990; Börjeson et al 1979). Det 
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kan tyda på en rädsla och osäkerhet hos den biologiska familjen samtidigt som det kan handla 

om en rädsla till att barnen anpassar sig ”för bra”, och kommer att välja att stanna i 

familjehemmet. Det kan också vara så att de biologiska föräldrarna uppfattar familjehemmet 

som fientligt med en opassande attityd och därmed vill bespara sina barn ifrån ytterligare en 

svårighet. Samtidigt bör det inte tyckas besynnerligt att den biologiska familjen känner oro för 

hur deras barn ska utveckla sin relation till fosterfamiljen. Deras barn är kanske det enda 

familjebandet de har kvar.  

Utifrån resultat och tidigare forskning kan det konstateras att relationen till fosterbarns 

biologiska föräldrar ter sig relativt positiv även om det förekommer konflikter. 

Familjehemmens uppgift är att medla och upprätthålla kontakten med de biologiska 

föräldrarna. Enligt familjehemmen är de biologiska föräldrarna viktiga och oersättliga och 

fosterbarnen skall i den mån det är möjligt vidmakthålla kontakten med sina föräldrar. Enligt 

fosterföräldrarna älskar fosterbarn sina biologiska föräldrar oavsett hur de har blivit 

behandlade av dem.   

 

Sammanfattade diskussioner och slutsatser 

 

Metodologiska begränsningar  

 

Validitet  

Validitet handlar om huruvida forskningsresultatet verkligen beskriver det forskaren avser att 

beskriva. Läsaren får själv göra en bedömning av hur rimliga slutsatserna är (Lalander, 2001). 

Teoretisk validitet handlar om huruvida frågor som ställs har sin utgångspunkt i teorin som 

behandlas. Läsaren får bedöma detta och om teorin är relevant (Lalander, 2001). 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och ge samma 

resultat. Den handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet (Kvale, 1997). Det är inte 

möjligt att få samma resultat vid en ny intervju då människor mognar och utvecklas, därför är 

det viktigt att dokumentera tillvägagångssättet.  

Generaliserbarhet  

En studies generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning dess resultat går att tillämpa 

eller överföra till andra situationer än de undersökta. Kvalitativa studier är till sin natur inte 

generaliserbara eftersom intervjupersonerna är för få, det är svårt att testa hypoteser om 

skillnader mellan grupper (Kvalé, 1997) och till följd därav är detta den vanligaste kritiken 

som kvalitativa studier får. Föreliggande studie består av åtta individer vilket innebär att det 

inte är lämpligt att generalisera resultatet. Det som man kan finna i en kvalitativ studie är 

gemensamma drag ur individens utsaga, likheter och olikheter men framför allt förståelse för 

fenomenet. Ambitionen med undersökningen är att få inblick i och inhämta kunskap om några 

fosterhem, fosterföräldrarnas egna tankar och upplevelser samt synpunkter kring 

fosterföräldraskapet. Kvalitativa studier handlar mer om att man får större förståelse för 

fenomenet (Kvale, 1997). Genom att tillämpa kvalitativ metod och intervjua ett antal 

individer får man tillgång till intressant information kring ämnet vilket kan vara betydligt 

svårare att erhålla om en kvantitativ metod används.   

Eftersom föreliggande studie har för få deltagare anses den inte kunna ge ett 

generaliserande resultat och därmed kan inte resultatet generaliseras till personer, platser och 

tider. Detta är inte heller möjligt då den sociala verkligheten inte är helt stabil utan ständigt 

förändras. Även frågor som ställdes kan uppfattas på ett visst sätt vilket kan ha inverkan på 

resultatet. Likaså gäller det fosterföräldrarnas inställning mot intervjuaren som kan påverka 

utfallet. Studiens resultat stämmer delvis med resultatet från tidigare studier, dock är 

fosterföräldrarna i studien inte representativa för gruppen i sin helhet. Därtill ska man också 
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tillägga att denna studie inte är randomiserad (slumpmässig) vilket medför ytterligare 

försvagning gällande representativiteten. Man ska även ha i beaktande att samtliga av de 

medverkande fosterföräldrarna själva har valt att delta i studien och därmed dela med sig av 

sina erfarenheter, medan en del andra först har tackat ja och sedan i anslutning till intervjun 

avböjt. I ett socialt samspel sker mycket som kan ha medfört att vissa tillfrågade personer 

avböjt deltagandet. Till exempel kan rädsla för att utsättas för granskning, samt rädsla för att 

ge olämpliga svar, ha bidragit till att en del har avböjt medverkan. Även dessa aspekter 

medför att de befintliga informanterna inte är representativa för hela gruppen. Denna studie är 

inte mätbar i den bemärkelse som det fungerar i en kvantitativ studie, då studiens resultat 

bygger ofrånkomligt på tolkningar av resultat och inte orsak-verkan förklaringar. Trots brist 

på generaliserbarhet, reliabilitet och validitet är detta resultat viktigt då det handlar om 

enskilda personers skildringar av sin situation.  

De viktigaste slutsatserna av studien är att fosterföräldrarna har minst ett barn som de har 

god relation med. Oftast är det ett fosterbarn som har ett motsatt kön än vad deras egna 

biologiska barn har samt att fosterbarnen har levt länge i familjehemmet. Fosterföräldrarnas 

främsta målsättning är tillförsäkra fosterbarnet en trygg och lugn miljö, struktur i vardagen 

samt hjälpa barnet med att hitta sig själv och förstärka sin självkänsla medan de biologiska 

föräldrarna ska stå för känslomässigt kompensation.  

 

Förslag till vidare forskning 

En framtida undersökning skulle kunna utgå ifrån familjehemmets upplevelse av sociala 

myndigheter. Detta på grund av att de undersökta familjehemmen starkt betonar missnöje med 

de sociala myndigheterna samt hur de behandlas av dem. Familjehemmen uppger att 

uppdraget i sig är givande men att de saknar stöd och engagemang från de sociala 

myndigheterna. Enligt fosterföräldrarna är början på en placering välorganiserad men 

allteftersom tiden går lyser socialsekreterarna med sin frånvaro. För att få en mer nyanserad 

och objektiv bild av relationerna hade det varit intressant att göra en studie där fosterbarn ger 

sin syn på upplevelserna av vistelsen i familjehemmet, samt hur de ser på sina fosterföräldrar. 

Detta hade kunna ge en tydligare bild av, om fosterbarn och fosterföräldrar delar samma 

uppfattning om sin relation till varandra. En del fosterföräldrar betonar det biologiska bandet 

och dess betydelse och menar att bandet till fosterbarn inte är detsamma. Mot bakgrund av det 

skulle det vara intressant att undersöka relationen mellan adopterade barn och deras 

adoptivföräldrar och jämföra deras relationer med relationer mellan fosterföräldrar och 

fosterbarn. Därigenom skulle man kunna upptäcka om det finns skillnader i hur de ser på 

varandra samt olikheter i anknytningen. Ytterligare en frågeställning som hade varit intressant 

att undersöka är om fosterföräldrarna har lättare att knyta an till ett fosterbarn som har det 

motsatta könet än deras egna barn. Detta med tanke på att föreliggande studie antyder att 

somliga fosterföräldrar tycks ha en benägenhet att lättare skapa en starkare relation till de 

fosterbarn som hade motsatt kön än deras egna barn. Fosterföräldrarna i undersökningen 

nämnde personkemin samt det första intrycket som de avgörande faktorerna när det gäller att 

ta emot ett fosterbarn. Eftersom ingen av de genomgångna studierna har belyst aspekten 

personkemi i relation till fosterbarn, hade det varit intressant att undersöka denna aspekt i en 

ny studie.  

En del fosterföräldrar i studien motsätter sig familjehemplaceringar och refererar till de 

förekommande tvångsplaceringarna som en del barn utsätts för. Istället förespråkar de att 

sociala myndigheter ger stöd och professionell hjälp åt barnets biologiska familj i det egna 

hemmet. I de situationer där barn själva vill bo i ett familjehem är det en självklarhet att de 

ska ha rätt till det. Dock i vissa specifika fall där barn vill stanna kvar i sitt biologiska hem 

anser fosterföräldrarna att de ska få göra det utan att sociala myndigheternas ska blanda sig i. 

Istället bör barn och föräldrar få hjälp och stöd på plats. Fosterföräldrarnas upplevelse är att 

en del tonåringar inte vill flytta från sina föräldrar men att de sociala myndigheterna inte tar 

hänsyn till barnens vilja. Enligt fosterföräldrarna tar fosterbarn i sådana fall mer skada av att 
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bli påtvingade att flytta från föräldrarna och sitt sociala nätverk. Rutter (2000) påpekar att 

många familjehem har flera fosterbarn i sitt hem, vilket medför svårigheter att tillgodose 

samtliga barns behov. Enligt författaren bör de sociala myndigheterna i första hand erbjuda 

professionell hjälp till behövande familjer. Mot bakgrund av det skulle det vara intressant att 

undersöka hur fosterbarn som tvingas flytta från sina familjer upplever separationer samt hur 

de sedan upplever familjehemsplaceringar.  
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Bilaga 1.  

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Psykologi D VT 2007 

 

 

 

Informationsbrev till fosterföräldrar 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Danica Radic och jag studerar Psykologi vid Högskolan i Halmstad. Min 

ambition är att skriva en uppsats om familjehem och hur fosterföräldrar upplever uppdraget. 

För att få en uppfattning om din situation skulle det vara intressant att få träffa dig och få ta 

del av dina upplevelser, tankar och funderingar kring fosterbarns situation och din upplevelse 

av att vara fosterförälder. Intervjun beräknas ta cirka en timma och den kommer att spelas in 

på band. Deltagandet är helt frivilligt och om du känner att du inte förmår svara på en fråga 

behöver du inte göra det, vill du inte fortsätta med intervjun har du rätt att avbryta din 

medverkan utan att du behöver ange orsaken till det. Allt det som sägs under intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt. Jag skulle bli mycket tacksam om du vill ställa upp på 

en intervju med mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

 

 

 

     Handledare: 

Danica Radic  Tomas Berggren 

Tfn 073-389 49 50 Högskolan i Halmstad 

danicaradic@hotmail.com  Tfn 035-16 72 82 

 tomas.berggren@hh.se  

                    

mailto:danicaradic@hotmail.com
mailto:tomas.berggren@hh.se
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      Bilaga 2. 

 

 

Fosterhem/fosterföräldrar 

 

Jag har informerats om studiens syfte, tillvägagångssätt och konfidentialitet. Dessutom har jag 

fått möjlighet att ställa frågor till intervjuaren och få dem besvarade. Jag är också medveten 

om att jag när som helst kan avbryta intervjun om jag känner att jag inte vill fortsätta utan att 

jag behöver förklara orsaken till det. 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i en intervju. 

 

Ort, datum ………………………………………………………………………………… 

 

Namnunderskrift…………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer……………………………………………………………………………. 
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      Bilaga 3. 

Intervjuguide: 

 

Kön, Ålder, Civilstånd, Utbildning/Tidigare arbete  

 

Uppdraget: 

Vill du berätta hur du upplever uppdraget? Beskriv positiva respektive negativa sidor? 

Vill du berätta hur det gick till när du/ni blev fosterfamilj?  

Kände du några i din omgivning som hade fosterbarn?  

Hur bestämmer man sig för ett så ansvarsfullt arbete?  

Vad är drivkraften eller motivet bakom uppdraget samt vems idé var det?  

Upplever du att uppdraget är ett bra alternativ för fosterbarn? 

Vill du berätta om uppdraget påverkar ditt liv eller din familj? Om ja, på vilket sätt? 

Känner du dig, på något sätt, begränsad på grund av uppdraget?  

Har det någon gång hänt att du har tänkt: ”Varför tog jag det här uppdraget?” Och i så fall i 

vilka situationer? 

 

Fosterföräldrar:  

Hur många syskon har du?  

Hur många barn har du?  

Vill du beskriva dig själv, vilka intressen har du?  

Vad är viktigt för dig i livet?  

Vad är ditt största mål i livet?  

Hur många år har ni varit aktiva som fosterfamilj?  

Hur länge kommer du att fortsätta med att ta hand om fosterbarn? 

Vad hade du för sysselsättning innan du blev fosterförälder? 

Har du något arbete vid sidan om uppdraget? 

Hade du velat ha ett annat jobb?  

 

Fosterbarn: 

Hur många fosterbarn har ni haft under tiden som fosterföräldrar? 

Hur många fosterbarn finns i hemmet nu? 

Vill du berätta lite om dina fosterbarn?  

Kände du några av fosterbarnen innan? 

Hur mår de när de kommer till er? 

Hur gamla är de när de kommer till er?  

Upplever du någon form av förändring hos fosterbarnen när de bott hos er ett tag? Om ja, på 

vilket sätt förändras de? 

På vilket sätt tror du att dina fosterbarn påverkas av att flytta från det ena familjehemmet till 

det andra? Vilka konsekvenser tror du att detta för med sig? 

Hur ser du på lagen som säger att du inte har bestämmanderätt kring frågor som gäller 

fosterbarn? Hade du velat ha fler rättigheter? I vilka frågor/situationer då? 

 

Utflugna fosterbarn: 

Vilken relation har du till dina utflugna fosterbarn? 

Har du kontakt med de utflugna fosterbarnen? Om nej. Om du hade kunnat bestämma själv 

hade du velat behålla kontakten? Vad tror du att det beror på att ni inte har kontakt? 

Hur upplevde du separationen med fosterbarn som har flyttat ut från er?  

Har det någon gång hänt att du hade velat behålla ett fosterbarn, men inte fick? Vad berodde 

det på? Hur kände du då? 

Hur tror du att fosterbarnen upplevde separationen från dig och din familj? 
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Har det någon gång hänt att ni har varit tvungna till att avbryta en placering? Vad berodde 

detta på? Hur kände du då?  

 

Relation till fosterbarn:  

Hur upplever du din relation till dina fosterbarn?  

Hur känner du för dina fosterbarn? 

Upplever du skillnad i relationen till fosterbarn som varit längre, respektive kortare tid hos 

dig? Vad är skillnaden i så fall?  

Upplever du att du inte kan hjälpa fosterbarn på grund av att placeringen är för kort?  

Upplever du att du kan hjälpa de fosterbarn som bor hos dig? På vilket sätt i så fall?  

Vilka egenskaper ska/bör en bra fosterförälder ha för att lyckas med uppdraget? 

Hur är en bra fostermamma/fosterpappa?  

Vad är det svåraste med att vara fosterförälder?  

Vad är en god uppfostran för dig?  

Vad upplever du som ditt största/viktigaste ansvar/uppgift gentemot dina fosterbarn? 

Vilken roll har du som fostermamma?  

Hur tror du att dina fosterbarn uppfattar dig? Som mamma eller som någon som tar hand om 

dem under en begränsad tid?  

Har det hänt att du blir kallad för mamma av dina fosterbarn? Hur upplevde du det? 

Brukar ni kramas?  

Hur upplever du kommunikationen mellan dig och dina fosterbarn?  

Brukar ni samtala om känslor/tankar/erfarenheter/värderingar/åsikter/andra människors 

beteenden?  

Brukar fosterbarn berätta om det som tynger dem? 

Brukar de be er/dig om hjälp/råd om de möter problem? 

Vilka behov är viktiga att tillfredställa och vad krävs av dig som fostermamma för att dina 

fosterbarn ska må bra och utvecklas bra?  

Vad tror du är viktigt för fosterbarns identitetsutveckling?  

Vågar man fästa sig vid barn som när som helst kan flytta ut ifrån hemmet? 

Hur ställer du dig till det faktum att många fosterbarn ofta flyttar runt till olika familjehem? 

Skulle du kunna tänka dig att adoptera något av dina fosterbarn? I så fall varför just detta 

barn?  

Hur är relationen mellan dina egna barn och fosterbarnen? 

 

Fosterbarns biologiska föräldrar: 

Hur är relationerna mellan dina fosterbarn och deras biologiska föräldrar? När, var och hur 

ofta träffas de? 

Tycker du att det är bra att fosterbarnen har kontakt med sina föräldrar? På vilket sätt är det 

bra?  

Upplever du att dina fosterbarn blir påverkade av att inte kunna bo med sina biologiska 

föräldrar?  

Upplever du att de mår dåligt av att inte kunna bo med sina biologiska föräldrar?  

Vilka behov tror du att du kan tillfredställa som inte de biologiska föräldrarna kan?  

Vad tror du är skillnaden mellan dig och de biologiska föräldrarna? 

Hur är din kontakt med fosterbarnens biologiska föräldrar?  

 

Avslutande frågor: 

Hur upplever du de sociala myndigheterna och deras förhållningssätt/bemötande gentemot 

dig? Upplever du att du får stöd och hjälp när du behöver det?  

Är det något som du tycker är viktigt för mig att veta om uppdraget, som inte har framkommit 

här?  
Hur upplevde du intervjun och frågorna? 


