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Vilka stödinsatser finns i svenska familjehem och motsvarar de barns behov? 

Stefan Petersson

Barn boende i familjehem är en utsatt grupp som får stöd från 
samhället. En kvalitativ studie genomfördes där fyra barn boende i 
familjehem samt en familjehemssekreterare intervjuades. Deltagarna 
fick fyra öppna frågor, svaren redovisas i resultat delen där barnen 
uttryckte sina behov. Syftet är att studera vilka behov av stöd barnen 
själva själva lyfter fram och om det skiljer sig från det socialtjänsten 
erbjuder barn boende i familjehemmen. Genom 
meningskoncentrering tolkades barnens svar till trygghet och 
tillhörighet i familjehemmet. Stödet som socialtjänsten ger barnen 
uppfyller också ett behov, enligt barnen, men trygghet och omtanke i 
familjen var det som värderades högst av barnen som deltog i 
studien. 

  Key words: foster home care, foster child, mental health, consumer 
evidence.

Inledning

Under 2008 påbörjade 9300 barn och unga i Sverige heldygns insatser enligt socialtjänstlagen 
och/eller lagen om vård av unga, av dessa har 6600 barn inte erhållit någon dygnsinsats de 
senaste fem åren. Drygt 22700 barn hade någon form av heldygns insats under 2008 källa: 
socialstyrelsen (2009). Det är en stor grupp med barn som behöver särskilt stöd, vilket gör det 
intressant att närmare undersöka barnens upplevda behov i en kvalitativ studie. Behov och stöd 
hör ihop för att behoven ger en antydan till vilket stöd som kan behövas, att få stöd är ett behov 
för barn som bor i familjehem. Staten har ålagt kommunerna att utreda och placera barn.  

Vad är ett familjehem och vilka lagar reglerar placeringar av barn?

Familjehem är ett hem som fungerar som en vanlig familj men som också kan ta emot barn från 
andra familjer där de biologiska föräldrarna inte kan ge den omvårdnad och trygghet det egna 
barnet eller barnen behöver. Myndigheterna kan då göra ett omhändertagande med stöd i lagen 
om vård av unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden kan också besluta om ett 
omedelbart omhändertagande. Vård enligt LVU får beredas till den som fyllt 18 år men i vissa 
fall upp till 20 år, SoL gäller endast till 18 års ålder. En placering i ett familjehem kallas för en 
öppen vårdinsats. Familjehem, som tidigare kallades för fosterhem, är den vanligaste 
placeringsformen och av de cirka 15 800 barn och unga som hade heldygns insats 2008-11-01 
hade ungefär 10 800 vård med stöd av SoL, cirka 4 800 barn och unga fick vård enligt LVU och 
cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU (Socialstyrelsen,2008). 
Tiden för placering på jourhem eller familjehem beror på hur länge man uppskattar att 
placeringen ska vara för barnet. Enligt en bestämmelse i socialtjänstlagen får barn inte vara 
placerade i jourhem längre än två månader, från det att utredningen avslutades. Familjehemmen 
regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001) med kompletterande regler i socialtjänstförordningen 
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(SFS 2001). Eftersom det är ont om familjehem kan barnen inte alltid välja var de vill bo, ibland 
placeras barnen långt ifrån hemorten. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket betyder att lagarna får 
sitt innehåll i själva tillämpningen, enligt Hydén (2001). När ett barn behöver vårdas i ett annat 
hem än det egna skall en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. 
Planen skall även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för enligt 11 kap. 
3§ socialtjänstlagen. Syftet med vårdplanen är att utgå ifrån barnens egna behov och vara ett 
underlag för vård, behandling och uppföljning. Här kan barn, vårdnadshavare och socialnämnd få 
en kontakt med varandra, det sker ett utvärderingsmöte där ungdomens synpunkter och behov ska 
komma fram (Socialstyrelsen, 2002). Barn som blir placerade i familjehem har behov av olika 
stödinsatser. Det kan vara besök hos barn och ungdomspsykiatri mottagning, om socialtjänstens 
utredare finner att det behovet finns hos barnet, beslutet grundar sig på samtal med barnet innan 
en placering. 

Anknytningens betydelse för barn boende i familjehem
Familjehems placerade barn vet inte hur länge placeringen kommer vara och barnet kan ha varit 
placerat på olika familjehem eller jourhem innan. Det kan därför vara svårare att knyta an till en 
nära omsorgsgivare för barn boende i familjehem (Bowlby, 1994). Omplaceringar ger ett avbrott 
i sökandet efter en omsorgsperson och barnet lär sig därför att bara lita på sig själv, vilket är ett 
hinder i anknytningsprocessen. Barn som placeras i familjehem vet inte heller hur länge de ska 
stanna i familjehemmet. Bowlby (1994) menar att barn strävar efter att skapa varaktiga relationer 
till sina omsorgspersoner och att avbrott från dessa band kan ge upphov till smärtsamma känslor. 
Långvariga separationer och förluster av anknytningspersoner kan ge en otrygg anknytning och 
den kan påverka barnet under hela livet. Ungdomar boende i familjehem beskriver att de saknar 
den trygghet i livet som en god anknytning med en eller flera omsorgspersoner betyder. I 
anknytningsteorin ges också beskrivningar av  beteendesystem. Det finns enligt Bowlby (1994) 
två genetiskt förprogrammerade beteendesystem som samspelar med varandra. Det ena är 
anknytningssystemet hos barnet och det andra som är omvårdnadssystemet hos föräldern. Barnet 
kan signalera genom att gråta eller skrika, för att få sitt behov av närhet, tröst och skydd. 
Föräldern svarar på signalerna från barnet genom att exempelvis tala lugnande och visa att man 
bryr sig om barnet, samt ge närhet och mat. Detta samspel antas gynna utvecklingen av en trygg 
anknytning. En trygg anknytning är när en individ är säker på tillgången till en 
anknytningsperson (Ainsworth et al.,1978). Den betydelsefulla relation som barnen har till sina 
föräldrar och till syskon, innan de flyttas från sina hem, gör att barn som placeras kan uppleva 
ångest, trauma, sorg, skuld och en förlorad identitet. Identitetsförlusten grundar sig på 
separationskrisen som utlöser sorg och smärta, när barnen tas ifrån de biologiska föräldrarna. 
Upplevelsen vid separation och vad som hänt innan har här en stor betydelse (Börjesson & 
Håkansson,1990). Havnesköld och Risholm-Mothander (2002) menar att barn med otrygg 
anknytning ofta har svårt att reglera sina emotioner och det gör att de inte vet hur man söker tröst
eller närhet. Kommer man till ett familjehem och mår dåligt, är det troligtvis svårare att lita på 
någon och skapa kontakter, samt få anknytning, kärlek och trygghet som man egentligen så väl 
behöver. Enligt en studie gjord av Kronvall och Pihlblad (2006) är en stor andel av barnen (40%) 
placerade hos släkting. Tidigare nordisk forskning har visat att släktingplacerade barn i allmänhet 
mår bättre än icke släktingplacerade familjehemsbarn, därför att barn erkänner sin biologiska 
familj som sin familj, vilket underlättar den sociala integrationen och förenklar anknytningen till 
de nya vårdnadshavarna (Holtan, 2008).
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Forskning om barn i familjehem
Numera är det en självklarhet att barns behov ska vara i centrum vid familjehemsplaceringar, det 
är ett sätt att utgå från barnen och ge ett så bra stöd som möjligt i den situation de befinner sig i. 
Samtidigt som barnet inte vet hur länge han eller hon ska få stanna i familjehemmet så vill barnet 
känna trygghet. Osäkerhet om placeringens tid och hur väl kärnfamiljen fungerar skapar ofta 
otrygghet.  Det beskrivs i Holtan (2008) hur man ska forma sitt föräldraskap som biologiska och 
familjehemsföräldrar samt hur det ska fungera, förmågan att ta ungdomen eller barnet till sig. 
Hon menar vidare i sin studie att familjehemsarrangemanget har oförenligheter inbyggda som 
försvårar integrationen av ett barn. Barnet är formellt bundet till familjehemmet av ett kontrakt 
som har tre månaders uppsägningstid, en situation som ger alla lite förutsägbarhet. Det ger tid att 
anpassa sig till förändringar som kan komma att ske. Familjehemmet är en konstgjord 
sammansättning och det resulterar i att föräldrar och familjehemsföräldrar saknar modeller för 
hur de skulle kunna forma sitt föräldraskap. Den traditionella modellen av kärnfamiljen ger 
familjehemsföräldrarna en grund att ta till sig barnet som sitt eget, enligt Kotter och Cierpka 
(1997). Holtan (2008) menar att biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar ska acceptera 
varandra för att skapa bättre kontakt, undvika splittring och för att ungdomen ska känna 
tillhörighet. Det behöver inte alltid vara något önskvärt om det ligger missbruk, stora avstånd och 
andra okända förhållanden bakom, eftersom detta istället kan störa och försvåra kontakten. Att 
den biologiska familjen accepterar och stöttar familjehemsföräldrarna är avgörande för att barnet 
ska känna tillhörighet i den nya familjen (Holtan, 2008). Barnet kan efter separationen från de 
biologiska föräldrarna riskera att hamna i en negativ spiral där de inte upplever placeringen som 
någon förbättring. Samhället har ett stort ansvar för att följa upp dessa barn, för att de ska få en så 
bra start i livet som möjligt (Socialstyrelsen, 2002). 

Framtiden och hälsan för barn som bor eller har bott i familjehem
I en studie av Atkinson (2008) från USA undersöktes vad som hänt efter att det 
familjehemsplacerade barnet blivit myndigt. Atkinson anser vidare att familjehemsbarn löper stor 
risk för hemlöshet. Exempelvis år 1999 hade 40% av tidigare fosterhemsplacerade ingen egen 
bostad. I studien fann hon att 45% av alla nu vuxna fosterhemsbarn i USA hade blivit dömda för 
brott och att 41% av alla fosterbarn som vuxna satt i fängelse. Atkinson menar också att det finns 
en stor risk för mentala hälsoproblem och depressioner i vuxen ålder. Atkinson (2008) menar att 
familjehemsbarn snarare behöver individualiserat stöd som ska finnas tillgänglig om och när 
barnen behöver det. Familjehemsbarn ska uppmuntras att delta aktivt i planeringen av sin framtid 
och förstå att deras röst betyder något. Ett allmänt system behöver vara anpassningsbart och 
garantera service, bistånd för hälsovård, undervisning, bostad, arbete som varje tidigare 
familjehemsbarn kan förlita sig på. Det skulle ge självständighet och vad som är ännu viktigare 
möjligheten att göra misstag som unga vuxna. Enligt Nilzon (1999) sker det i tidiga tonåren stora 
förändringar i individen rent kroppsligt, tankemässigt och emotionellt. Vid denna tid får också 
familjerelationerna och stora livshändelser avgörande betydelse för barnens psykiska hälsa. I 
tonåren grundläggs många av de känslomässiga problem som senare besvärar den vuxna 
individen (Nilzon, 1999). Det kan vara bråk och konflikter eller annat som skapar disharmoni i 
familjen. Detta ställer krav på en stabil familj då ungdomen själv är inne i sin frigörelseprocess. 
Familjhemsbarn ska anses som en högriskgrupp i jämförelse med gruppen adopterade barn i 
studien när det gäller självmordsförsök från 13 år och uppåt. Detta gäller även psykisk störning 
från 13 år och uppåt, samt psykoser och depressioner från 13 år och uppåt (Vinnerljung, Hjern, & 
Lindblad, 2006). Familjehemsföräldrar som är licensierade att ge terapeutisk familjehemsvård får 
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ökad träning och finansiering att ta hand om barn med känslomässiga eller beteendestörningar. 
Sådana faktorer kan öka medvetandet för mentala hälsoproblem (Zima et al., 2000).

Utredningstekniken Barns behov i centrum

Det är i utredningen som behovsområden för ungdomarna ska betraktas och resultera i en 
eventuell placering i familjehem. Det arbetet sker enligt utredningstekniken barns behov i 
centrum och förkortas BBIC. Den utgår från en triangel som sätter barnet i centrum. Tanken med 
triangeln är att den ska fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel för att ta hänsyn till alla 
inverkande faktorer i barnets situation. (Socialstyrelsen, 2002). I England där utredningstekniken 
Barns behov i centrum har sitt ursprung, studerade man faktorer som leder till att barn utvecklas 
gynnsamt. Den engelska forskargruppen identifierade sju behovsområden för att bedöma barns 
behov och utveckling. Resultaten finns dokumenterade i tre separata rapporter (Moyers, 1997; 
Peel 1998; Scott 1999). Behovsområdena bygger på utvecklingspsykologiska teorier, empiriska 
studier av barn som separerats från sina föräldrar samt en uppfattning av vad vanliga föräldrar vill 
ge sina barn (Parker, Ward, Jackson, Aldgate, & Wedge, 1991). Behovsområdena är 
gemensamma för alla barn, oavsett var de bor eller hur de växer upp: Hälsa, utbildning, identitet, 
familj och sociala relationer, socialt uppträdande, känslo- och beteendemässig utveckling samt 
förmågan att kunna klara sig själv. Dessa faktorer bedöms i förhållande till föräldrarnas förmåga 
och till andra faktorer som familj och miljö. De sju områdena representerar viktiga aspekter för 
barns möjligheter att utvecklas till fungerande vuxna. Behovsområdena genomsyrar alla moment 
i BBIC och hjälper samtliga som är inblandade i barnets vård att skapa sig en helhetsbild av 
barnets utveckling och sätta upp mätbara mål inom respektive område (Socialstyrelsen, 2002). 
Det är också svårare att feltolka eller missa barnets behov med formulären och det är grundtanken 
med behovstriangeln. Eftersom att man utgår från barnets perspektiv kan man fokusera mer på 
barnets egen förmåga att klara sin livssituation, vilket är i linje med FN s konvention om barns 
rättigheter, som har ratificerats av Sverige år 1990 och är en del av den internationella folkrätten. 
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i 
hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag 
(Barnombudsmannen, 2009). Länsstyrelsen har som uppgift att granska hur barnens behov utreds 
i kommunerna. Under 2006-2007 konstaterade Länsstyrelserna att innehållet i uppföljningarna 
inte säkerställer att barnets alla behov tillgodoses. Bland annat var inte regelbundna besök eller 
samtal med sin socialsekreterare en självklarhet. Barnen fick också tillbringa för lång tid på 
jourhem (Länsstyrelsen i Sörmland, 2008).

Slutsatsen är att barnen söker trygghet både för nuet och för framtiden, den trygga basen som en 
familj kan ge. Ju snabbare familjen kan skapa tryggheten för barnen, ju fortare kan barnen känna 
trygghet i sin nya situation och kunna börja planera för sina framtida liv.

Problemformulering
Det görs drygt 22000 dygnsplaceringar per år (Socialstyrelsen, 2008) och i ett hälsoperspektiv är 
det intressant att förstå hur ungdomar upplever stödet de får. Det för att kunna jämföra stödet som 
finns gentemot behoven som ungdomarna upplever att de har. Barn som har blivit placerade i 
familjehem har ett större behov av stöd än andra barn. Detta på grund av att de inte längre har 
sina biologiska föräldrar att tillgå och att de bär med sig vetskapen om vilken skillnad det innebär 
i förhållande till barn som lever i en kärnfamilj. Barn som mår dåligt i familjehem är inte alltid 
kapabla att söka hjälp från famljehemsföräldrarna eller skolhälsovården. Det finns ett intresse av 
att undersöka vad som skulle kunna förbättra deras förutsättningar till en god hälsa, utifrån 
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ungdomarnas egna upplevelser av vad de tycker är deras behov. Forskningen beskriver 
familjehemsvårdens omfattning och hur många som får psykiska problem, vilka risker det finns 
att begå brott och börja missbruka droger. Dessa studier från tidigare familjehemsbarn ger en bild 
av hur väl man har lyckats med att ge barnen förutsättningar för ett fortsatt bra vuxenliv.

Syfte
Syftet är att studera vilka behov av stöd barnen själva lyfter fram och om det skiljer sig från det 
socialtjänsten erbjuder barn boende i familjehemmen. 

Metod

Deltagare

Studien innefattar intervjuer med fyra familjehemsplacerade barn och familjehemssekreteraren. 
Tre av dessa var telefonintervjuer, på grund av det långa avståndet till barnen. Kriterierna för 
familjehemsbarn var att de skulle bo i familjehem. Intervjuerna genomfördes med en flicka på 15 
år och en flicka på 17 år samt två pojkar på 18 respektive 19 år. Familjehemssekreteraren har en 
lång erfarenhet av att placera barn till familjehem och intervjun genomfördes på 
Familjehemssekreterarens arbetsplats, intervjun inriktade sig på frågor om vilket stöd som finns 
för barn boende i familjehem. 

Material

Frågorna var öppna och har koncentrerats på behov och stöd: Vilken typ utav stöd finns? Vilka 
stödinsatser saknar du? Vilka av stödinsatserna du har idag, skulle du vilja ha mer av? Upplever 
du att stödinsatserna i ditt boende motsvarar dina behov?  Är det något jag har glömt eller något 
ni vill tillägga? Frågor till familjehemssekreteraren var: Vilken typ av stöd finns det för 
ungdomar i familjehem? Hur många utnyttjar stödet som finns?  Särskilda egenskaper hos dessa 
ungdomar som kön, ålder? Finns det någon typ av utav stöd eller hjälp som familjehemmen 
saknar? Finns det någon typ av utav stöd eller hjälp som familjehemmen saknar? Vilka insatser 
upplever du saknas för ungdomar i familjehem?

Procedur

Familjehemsansvariga inom olika kommuner kontaktades för att tillgång till informanter. En 
kommun visade sig vara intresserad av studien och sociala nämndernas stab gav sitt tillstånd till 
att jag skulle få ta del av sekretessbelagda uppgifter rörande barns vistelseort, namn, ålder som är 
placerade i familjehem. Kontakterna förmedlades via en familjehemssekreterare till ungdomar 
boende i familjehem, som kunde tänkas vara intresserade av att delta i en intervju, via e-post. 
Barnen kontaktades via telefon och antingen hade barnen fått missivbrev och intervjuguide 
tillsammans med forskningsetiska reglerna via e-post innan eller så lästes missivbrev upp i 
telefon. Informanterna informerades om studiens syfte och att studien är frivillig samt att de när 
som helst kan avbryta den, utan att det medför några negativa följder. Att uppgifterna ska ges 
största möjliga konfidentiellitet och att inga obehöriga ska kunna få ta del av uppgifterna. De fyra 
forskningsetiska kraven finns kortfattat beskrivna i missivbrevet: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt kontaktuppgifter. Tre 
intervjuer genomfördes via telefon och en intervju genomfördes i ett grupprum på biblioteket.  De 
etiska aspekterna har varit viktiga när det gäller att tala om sina upplevelser och hänsyn till olika 
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beroendeförhållanden från barnen. Det användes en intervjuguide till familjehemssekreteraren 
och en till barnen. Barnen inriktade sig på vilka behov och stöd som finns, medan 
familjehemssekreterarens till stöd för barnen och familjehem. Intervjuerna varade mellan 11 och 
22 minuter, deltagarna tackades för sin medverkan och erbjöds att ta del av den slutliga 
sammanställningen av studien via e-post. 

Databearbetning

Intervjuerna gjordes med en ljudinspelning och transkriberades. Intervjuerna har bearbetats enligt 
metoden meningskoncentrering (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Intervjuerna lästes 
igenom flera gånger och det väsentliga i materialet noterades i ett separat dokument. 
Meningsenheterna har klippts isär för att var och en av de respektive delarna ska passa in i kod 
och underkategori. Intervjun med familjehemssekreteraren har transkriberats i likhet med övrigt 
material. Svaren från intervjuerna har resulterat i meningsenheter som berör stöd och behov. 
Studien har för avsikt att genom intervjuerna komma fram till essensen av det upplevda behovet 
hos ungdomar boende i familjehem och vad intervjupersonernas syn på stöd är. Därefter har jag 
tagit ut de meningar som säger något om stöd och som jag upplever är en återkommande 
reflektion under samtalen.

Resultat
Hälften av ungdomarna i studien säger sig ha haft tur i sin placering och att det troligtvis är stora 
skillnader mellan olika familjehem. Signifikanta andra i familjehemmet omtalas gärna som ett 
stöd, det kan vara syskon eller släkt, som man känner sedan tidigare. I vissa av familjehemmen 
säger ungdomarna mamma och pappa till sina familjehemsföräldrar vilket är en förstärkning av 
anknytningen till familjen och ger en ökad trygghet. Genom intervjuer har barnen besvarat frågor 
och beskrivit sina upplevelser av vad som är viktiga behov av egen erfarenhet och genom 
reflektion (Tabell 1).
   Uppfyllda behov eller brister i uppfyllda behov är något som barnen svarar med i interjvuerna. 
Det finns en säkerhet i hur barnen upplever sin situation i nuläget, samtidigt jämför barnen hur 
det är nu, mot tiden innan placeringen i familjehem. Barnen visar också en empatisk förmåga till 
andra barn i samma situation, tankarna går längre än bara till sig själva. Barnen känner sig nöjda 
med sin placering. Att ha en bra relation och kontakt med sina biologiska föräldrar och nya 
vårdnadshavare kommer fram i svaren från barnen. Det är en helhetsbild där familjen och vänner, 
skola ingår som ett socialt skyddsnät för barnen. För de barn där placeringen har pågått under en 
längre tid är behoven av trygghet inte lika starka längre, Det är mat och boende, kläder som är av 
större intresse.

Intervjusvar från familjehemssekreteraren om vilket stöd socialtjänsten tillhandahåller för barn 
boende i familjehem (Tabell 2).  

Svaren om vilket stöd som finns är olika, dels kan det vara det praktiska som nämns i början av 
tabell två, tillexempel assistenter i skolan och att en förälder är hemma när barnet kommer hem 
från skolan. Det kan också vara kuratorer och BUP som fungerar som stöd till barnen i 
familjehem. Familjehemmen får råd och handledning av socialtjänsten och en kontaktperson för 
barnet vid behov. En del svar tar upp funktionshinder eller ungdomar med en diagnos och de 
behöver en annan form av stöd och behov.  
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Tabell 1. Meningskoncentrering av intervju med barn boende i familjehem

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

…där man inte fick 
vara i 
vardagsrummet. Då 
går dom ju inte 
efter vad jag 
kräver, vad jag 
behöver.

…viktigt att 
komma överens 
och känna 
tillhörighet i 
familjen

Känner sig 
åsidosatt

Tillhörighet Trygghet

Å man har ju alltid 
någon att falla 
tillbaks på, när man 
bor hos en familj. 
Om det händer 
något, man vet ju 
aldrig liksom.

Känsla av att bo i 
en stabil familj.

Stabil familj Tillhörighet Trygghet

Jag vet inte hur det 
kan vara med 
många andra som 
bor liksom hos 
någon som de inte 
ens känner. Jag tror 
att det kan vara 
ganska stor skillnad 
faktiskt.

Haft tur för 
skillnaderna kan 
vara stora.

Bor med någon 
man känner.

Tillhörighet Trygghet

Jag upplever att jag 
lever i en vanlig 
familj bara. Liksom 
det jag kallar dom 
för mamma och 
pappa.

Kallar dom för 
mamma och pappa.

Lever i vanlig 
familj

Tillhörighet Trygghet

Så jag känner mig 
det liksom helt 
nöjd. Ja en stabil 
familj.

Nöjd med en stabil 
familj.

Stabil familj Tillhörighet Trygghet
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Hade jag hamnat på 
ett annat 
familjehem, så 
skulle jag bara bo 
där, för att få mat. 
Sedan hade man 
inte vart där mer än 
det.

Bo på familjehem 
för mat.

Skillnader på 
familjehem

Tillhörighet Trygghet

Det är ju att jag bor 
hos mina 
kusiner…jag har 
haft all släkt runt 
omkring mig och så 
alla har ju stöttat 
mig…dom 
behandlar mig som 
om jag var deras 
barn.

Boende hos släkt 
och bli behandlad 
som deras barn.

Behandlad som 
eget barn

Tillhörighet Trygghet

Under meningsenheterna ges exempel på vad som ungdomarna upplever som viktigt. Det är att 
inte känna sig åsidosatt och veta att den trygga basen i form av en stabil familj finns där vid 
behov. Det reflekteras över vikten av att bo tillsammans med någon man känner sedan tidigare. 
Att kunna kalla föräldrarna för mamma och pappa är något som också ökar tillhörigheten och 
känslan av trygghet. Ungdomarna talar också om att det finns skillnader mellan olika familjehem, 
känslan av tillhörighet kan vara olika stark. Tillhörighet är att känna delaktighet i 
familjehemsfamiljen och med föräldrarna det vill säga att bli upptagen och älskad som en 
biologisk familjemedlem. Ungdomarna känner att släkten är ett stöd, men att bli behandlade som 
att de tillhör familjen, det upplever de som den största tryggheten.

(forts.)
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Ja asså jag har en 
sån här 
kontaktperson på 
soc å sånt å sen så 
har soc också fixat 
så att jag brukar 
prata med BUP 
ibland.

Har kontaktperson 
som även ordnat 
BUP kontakt.

Kontaktpersoner Stöd Trygghet

Matematik. Det har 
jag lite svårt med. 
Det har dom hjälpt 
mig med och frågat 
om jag vill ha hjälp 
och så. Jag har fått 
hjälp med allting.

Frågar om jag vill 
ha hjälp med 
skolarbetet.

Hjälp i skolämnen Stöd Trygghet

…bra kompisar och 
bra i skolan och sen 
att det är bra 
hemma, då tror jag 
att, då behövs det 
inte så mycket,… 
det, blir som stöd 
från allting då

Bra kompisar, bra 
hemma och bra i 
skolan, blir som 
stöd från allting.

Stöd från 
omgivningen

Stöd Trygghet

Jag har stöd ifrån 
stort sätt från alla 
mina föräldrar.

Stöd från alla 
föräldrar.

Föräldrastöd Stöd Trygghet

…om jag skulle 
vara nån 
annanstans då 
kanske jag skulle 
behöva mer stöd för 
att kunna ha det bra 
där jag bor…kunna 
anpassa mig där 
eller jag vet 
inte…nu behöver 
jag ju snarare prata 
mer om hur jag 
hade det förut

Om bodde någon 
annanstans behövde 
mer stöd – mer ett 
behov av att prata 
om hur det var 
tidigare.

Stödbehovet 
varierar med 
boendeformen

Stöd Trygghet
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Jag får ju det jag 
behöver pengar mat 
kläder så och 
liksom mina 
föräldrar stöttar 
mig och så, om det 
är nånting.

Får det jag behöver, 
pengar, mat, kläder 
och stöttning.

Tillgodosedda 
behov

Stöd Trygghet

…ja är nog säker 
på att jag skulle 
behöva mer stöd 
om ja inte bodde 
som hos min 
storasyster

Skulle behöva mer 
stöd om storasyster 
inte fanns.

Stöd från syskon Stöd Trygghet

Ungdomarna talar om BUP och om kontaktpersoner, vilket jag har tolkar som stöd, något som 
finns att tillgå och är något man behöver. Möjlighet till stöd har jag i kategorin tolkat som 
trygghet. Att få hjälp med det man har svårt med, som i skolämnen och ha bra kamrater, bra 
hemma och i skolan har jag kodat till stöd.  Det finns ett behov av att prata om hur man har haft 
det tidigare. Stödet varierar med var man bor och om det finns syskon som blir till stöd. Behov 
som mat, kläder, pengar i den kondenserade meningsenheten har jag tolkat som ett stöd i 
underkategorin. 
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Tabell 2.  Meningsenheterna består av direkta citat från intervjun med socialsekreteraren

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Ett stöd kan vara, 
jag tänker att du får 
vård och omsorg 
och mat och 
alltihopa, dom här 
praktiska sakerna 
som inte har funkat 
hemma.

Stöd som vård, 
omsorg och mat, 
det som inte 
fungerar hemma 
och praktiska saker.

Stöd med praktiska 
saker

Stöd från andra Trygghet

I familjehems vård 
som har assistent i 
skolan och det är ju 
också ett, ett 
kompletterande 
stöd…stöd via 
barnpsykiatrin.

Kompletterande 
stöd från assistent i 
skolan och 
barnpsykiatrin.

Kompletterande 
stöd från andra

Stöd från andra Trygghet

Familjehems 
mamma eller 
familjehems pappa 
är hemma och vi 
betalar förlorad 
arbetsförtjänst och 
det är också en 
form av extrastöd.

Extrastöd av att 
socialtjänsten 
betalar för att någon 
är hemma.

Extrastöd av att 
någon är hemma

Stöd från andra Trygghet

Familjehemmen har 
ju som en egen 
familjehems-
sekreterare, som ska 
ge dom råd och 
stöd.

Alla familjehem har 
ju en egen 
familjehems-
sekreterare.

Familjehemmen får 
råd och stöd.

Stöd från andra Trygghet

Du kan ju inte 
behandla bort ett 
funktionshinder, 
men asså, stöd för 
dom barnen, för 
dom behöver annat 
stöd.

Funktionshindrade 
behöver andra 
behandlings-
insatser, 
funktionshinder går 
inte att behandla 
bort.

Funktionshindrade 
behöver annat stöd

Stöd från andra Trygghet
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Du kanske har en 
kontaktperson så att 
och det är ju helt 
individuellt 
anpassat det.

Du har en 
kontaktperson som 
är individuellt 
anpassad för dig.

Individuellt 
anpassad 
kontaktperson

Stöd från andra Trygghet

Jag skulle vilja säga 
att pojkar har högre 
grad behov av 
extrastöd i skolan.

Pojkar har högre 
grad av stöd i 
skolan.

Pojkar har mer stöd 
i skolan.

Stöd från andra Trygghet

Många ungdomar 
idag, kanske har en 
form av diagnos 
eller…kontakt med 
BUP.

Ungdomar med 
diagnos har kontakt 
med BUP.

Diagnos ger stöd 
från BUP

Stöd från andra Trygghet

En del familjehem 
kanske har haft ett 
barn placerat länge 
och inte behovet 
finns, men alla 
familjehem som vill 
ha handledning får.

Barn placerade 
länge har inte 
samma behov, men 
alla som vill ha 
handledning får.

Långtidsplacerade 
barn har inte samma 
behov.

Stöd från andra Trygghet

Socialtjänsten erbjuder sig att ordna de grundläggande behoven som kläder mat och pengar. Har 
ungdomarna väldigt stora behov kan socialtjänsten gå in och betala för förälderns förlorade 
arbetstidsförtjänst om den måste vara hemma från sitt ordinarie arbete. Ytterliggare stöd kan 
ungdomarna få via BUP, insatser i skolan och via socialsekreteraren som även kan stötta 
familjehemsföräldrarna eftersom alla föräldrar som efterfrågar handledning har rätt till 
handledning. Ungdomar med ett funktionshinder eller en diagnos får den form av stöd som de 
behöver via socialtjänstens försorg. En individuellt anpassad kontaktperson kan utses av 
socialsekreterare som stöd till ungdom boende i familjehem. Hela resultatredovisningen kan 
sammanfattas utifrån att ungdomar placerade i familjehem behöver känna trygghet.

Diskussion
Syftet var att studera vilka behov av stöd barnen själva väljer mellan det stöd som finns eller om 
det finns något annat stöd som barnen saknar och om själva familjehemmet anses som den 
avgörande insatsen samt vilka val av stöd det finns för barn i familjehemmen. Den form av stöd 
finns från socialen eller BUP till exempel verkar vara tillräckligt enligt barnen men behovet av 
nära och trygga relationer, en tillhörighet liknande den som finns hos biologiska vårdnadshavare 
är det som ungdomarna saknar. Några av respondenterna uppskattade kontrollen av 
familjehemmen som socialtjänsten utför, det finns en önskan att samma kontroll borde gälla alla 
familjer. Familjhemssekreterarens förklaring av olika stöd som ges överensstämmer väl med vad 
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ungdomarna uttrycker. De äldre barnen i studien uppvisar inte samma behov av att prata med 
någon utanför familjen som de yngre där samtalen med kurator är regelbundna vilket kan bero på 
placeringens längd eller vad som hänt innan placeringen. 

Under intervjuerna gav frågorna om behov upphov till reflektioner hos barnen, om sin egen 
eller andra ungdomars situation. Barnen berättar att en bra kontakt underlättar för att få sina 
behov tillgodosedda och att känna sig trygg, det kan vara från föräldrarna eller socialtjänst. 
Vinnerljung (1996) beskriver att tidigare undersökningar från intervjuer av familjehemsbarn visar 
att socialsekreterare har en större personlig betydelse för barnet, än vad socialsekreterarna själva 
tror. Det är enligt Lagerberg och Sundelin (2003) viktigt att en onaturlig händelse som en 
placering i familjehem blir en naturlig händelse i barnens liv. Tillgodosedda behov som att känna 
sig som endel i familjen ger i studien en trygghet hos barnen och i sin tur en bättre förmåga att 
hantera motgångar. Lagerberg och Sundelin menar också att goda erfarenheter lätt genererar goda 
erfarenheter liksom dåliga lätt genererar dåliga erfarenheter. Bra föräldrar och stöd från andra, 
ger barn i studien en känsla av tillhörighet och trygghet vilket genererar positiva erfarenheter. 
Motsatsen visas i Atkinson (2008) där risken för betydande sociala problem ökar genom en 
familjehemsplacering och ett ökat stöd för denna grupp i samhället behövs. Hon menar att det 
kan finnas ett behov av extra stöd i skolan för att ungdomarna ska klara sig bättre senare i livet. I 
utredningstekniken som kallas Barns behov i centrum, är utredningarna enhetlig för hela landet 
och barn boende i familjehem har individuellt stöd och uppföljning även efter myndighetsåldern. 
I denna studie talar de äldre barnen om steget ut i vuxenlivet. Känslorna hos barnen är olika och 
styr vilka behov som upplevs. Barnen prioriterar därmed olika behov och tar också hjälp av 
exempelvis Bris eller Socialen. Det går att ge ungdomar praktiskt stöd i olika former som 
exempelvis när föräldrar får ersättning för utebliven inkomst för att vara hemma med barn. 
Behoven följer inte alltid de empatiska och känslomässiga behov barn eftersträvar, som 
tillhörighet till någon eller trygghet på lång sikt. Det praktiska stödet i skolan och från socialen 
fungerar bra men de andra behoven av trygghet och tillhörighet måste också tillfredsställas. 
Enligt barnen själva är det av stor vikt att tillhöra en familj så att de inte blir helt själva, att bli 
utlämnad gör en person sårbar. Stödbehov kan också skilja mellan olika familjehem. Även om 
föräldrarna får utbildning och stöd så finns ett behov av empati och långsiktig hjälp eftersom 
barnen troligtvis inte kan räkna med hjälp och stöd från sina biologiska föräldrar senare i livet.  
Både barn och föräldrarna måste anpassa sig till varandra i familjehemmet och det kan vara svårt
att skapa band till någon annan i en ny miljö med andra förutsättningar. För att känna att man vill 
dela med sig av känslor, behov och erfarenheter till någon man inte känner behöver man känna 
sig trygg och det är inte alltid dessa behov kommer fram i en dialog med familjehemsföräldrar 
eller socialtjänst. Zima., et al. (2000) uttrycker att det behövs mer utbildning särskilt om man har 
beteendestörningar där föräldrarna inte alltid är medvetna om de mentala hälsoproblemen en 
ungdom kan ha. 

Barnen i studien beskriver att de vill känna sig lika älskade som om de vore biologiska barn 
och med det känna samma trygghet, detta är vad barnen prioriterar före alla andra stödåtgärder 
som finns att tillgå. De önskar att få bo i en vanlig familj, bli älskade, få ha det som alla andra 
samt ha kontakt med de biologiska föräldrarna. Beroende på hur bra barnen har haft det innan, så 
ska familjehemsföräldrarna kunna ge den tryggheten barnen behöver och inte sluta vara viktiga 
personer för att tiden för placeringen upphör. Barn som bor i familjehem investerar i känslor för 
föräldrarna för att få trygghet och deras öppenhet för andra okända personer minskar om de blir 
sårade för ofta, vilket kan hända vid upprepade förflyttningar eller när vistelsetiden i 
familjehemmet är oklar eller begränsad. Det finns ett naturligt motstånd från barnen till att öppna 
sig för okända andra och få trygghet från dem då relationen till de biologiska föräldrarna eller 
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föräldern fortfarande fungerar. Känslornas betydelse ger en aning om vilka tankar och 
reflektioner som barnen väljer att berätta om och att behoven i studien utmynnar i ett sökande 
efter en varaktig och stabil trygghet hos föräldrarna men även från kamrater och skola. 
Familjehemsföräldrarna blir det största stödet för att få trygghet men även stödet som 
kontaktpersoner, kurator, kamrater och skola skapar bidrar till en känsla av trygghet. Två av de 
tidigare studierna är oklara om långsiktigt boende i familjehem verkligen påverkar barnen 
negativt. Vinnerljungs (1996) studie visar att de som bott länge i familjehem löper stora risker för 
ohälsa, medan Kronvall och Pihlblad (2006) menar att ju längre man bor i familjehemmet, ju 
stabilare och bättre mår man. I denna studie ger barnen uttryck för sökande efter tillhörighet och 
trygghet. Möjligtvis är det kärlek från vårdnadshavare och biologiska föräldrar som också 
eftersöks.  

Validitet
Tre av fyra intervjuer skedde via telefon därför att två respondenter bor i Norrland och en av 
respondenterna ville göra intervjun via telefon och det medförde svårigheter att uppfatta nyanser i 
språket. Avsaknaden av kroppsspråk och ansiktsuttryck gjorde det svårt att förstå vad 
ungdomarna menade och kunna ställa relevanta följdfrågor. Det var svårt att få respondenter till 
intervjuerna i målgruppen. 

En felkälla var att jag bara fick de barnen som mår bra och som kan berätta om sin situation, 
eftersom den i deras egna ögon är tillfredsställande nu och man inte behöver lämna ut sig själv 
eller sin familj. Barnen som mår dåligt kan eller vill troligtvis inte delta i en intervju. Det kan 
vara så att det är lättare att prata om behoven när man känner distans till vad som inte har varit 
bra. Ordet stöd har också väckt frågor vid intervjuerna eftersom de inte förstått innebörden av 
ordet.  Efter förklaringen att det är allt du känner och upplever som stöd som här menas med 
ordet stöd, blev det lättare för barnen att tala om det stöd de fått i familjehemmet. Det var svårt att 
få till bra intervjufrågor som passade barnen och det var på slutet av intervjuerna som barnen 
öppnade sig mest. 

I studien har endast en socialsekreterare intervjuats om vilka stöd som finns för ungdomar 
boende i familjehem vilket för att få veta om det som socialtjänsten erbjuder sammanfaller med 
barnens upplevda behov. En brist är att information och socialtjänstens stöd till barn boende i 
familjehem kunde ha inhämtats från andra källor och att fler än en familjehemssekreterare 
intervjuats. Studien vill främst ta reda på barnens upplevelse av behov och stöd, men också vilken 
samsyn det finns i tolkning av vad som är stöd. Frågorna upplevs som ledande och vissa frågor 
mäter samma sak. Fler och längre intervjuer och fler frågor, hade stärkt validiteten i studien. 
Avsaknaden av en pilotstudie påverkar validiteten negativt. 

Slutsats

Det kommunerna ger i form av stöd till familjehemsbarn stämmer väl överens med vad 
ungdomarna själva efterfrågar i form av stödåtgärder. Kommunikationen mellan socialen och 
ungdomarna är bra, det finns ett samförstånd. Att ha sin släkt nära eller bo med släktingar är bra 
stöd som uppskattas mycket av ungdomarna. Barn som bor i familjehem använder sig av 
socialen, kontaktpersoner, BUP, skolkurator, kamrater, släkt, BRIS och föräldrar som stöd. Att 
knyta anknytningsteorin till familjehemmen är ett försök att belysa hur viktigt det är för 
ungdomarna att känna tillhörighet och att ha ett hem. ”Det här är ditt hem och din familj” som 
någon ungdom uttrycker sig, gäller särskilt vid längre placeringar och det är ett utav de behoven 
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som skapar trygghet. Barn är och vill vara precis som alla andra barn i sin ålder och ha samma 
förutsättningar i framtiden.  Resultatet av studien visar att behovet av trygghet återkommer 
ständigt och i det ligger att kunna anpassa sig så fort som möjligt och hitta viktiga andra. 
Anpassningen underlättas av att man placeras hos släkt eller har sina syskon med sig. 
Långsiktighet är en annan trygghet när barn själva inte vill tillbaka till sina biologiska föräldrar. 
Interaktionen mellan barn och föräldrarna avgör vilken relation det kan utvecklas till men det är 
under förutsättning att båda parter kan se längre fram i tid.

Förslag på vidare forskning

För vidare forskning så är det intressant att göra ett större urval av ungdomar, en semistrukturerad 
kvalitativ studie med en inledande enkät som följs av en intervju. Intervju med den grupp unga 
mödrar som bott i familjehem och som själva har fått sina barn placerade i familjehem. Det skulle 
vara av intresse att få veta mer om den gruppen och deras specifika behov. Undersöka om 
behoven är olika för dem som bott i familjehem hela livet, mot dem som bara bott i familj hem 
under en kortare tid. Barn med funktionshinder finns inte med i denna studie och det skulle vara 
intressant att studera den gruppen närmare. Vilken empatinivå har barnen när de lämnar 
familjehemmen i förhållande till familjehemmets empatinivå är också en spännande 
frågeformulering. Finns det en gemensam empatinivå i familjehemmet? 
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