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1 Inledning 
 
Antalet barn som inte kan bo kvar i sin ursprungliga familj har under de senaste åren ökat. 

Vanliga orsaker till att föräldrar inte förmår ta hand om sina barn är missbruksproblem, 

psykiska problem och andra sjukdomar (Janhunen 2011; Höjer 2002). År 2018 var antalet 

barn och unga som placerades utanför hemmet över 18 500. Av dem blev 59 % omhän-

dertagna. Då ett barn av någon orsak inte kan bo kvar hemma ska barnet i första hand 

placeras i en familj, i så kallad familjevård. Av de drygt 9 500 barn och unga som är 

omhändertagna (den 31.12.2018) är lite över hälften placerade i familjevård. En del av 

dessa är placerade i vård hos släktingar. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) I Fin-

land råder det dock brist på familjevårdare. Trots att familjevård enligt rådande lagstift-

ning är att föredra lyckas det inte alltid, delvis på grund av att det finns för få familjevår-

dare. Nya kampanjer ordnas regelbundet för att hitta nya familjevårdare. Arbetsgrupper 

jobbar även på att förbättra familjevården för alla inblandade (Heino & Säles 2017). 

 

Familjevårdares uppgift är att ta hand om ett eller flera behövande barn. Unikt i detta 

föräldraskap är att denna omsorg inte grundar sig på biologiskt föräldraskap (Höjer 2002). 

Barnen som placeras bär ofta med sig tidigare trauman, vilket gör rollen som familjevår-

dare mer krävande. (Valkonen & Janhunen 2016). Inom familjevård hänger dessutom 

familje- och arbetsroller ihop på ett unikt sätt. Kärnan i arbetet är att ge barnet kärlek, 

omsorg och ett tryggt familjeliv (Schofield, Beek, Ward, & Biggart 2013). Åtagandet 

kräver en hel del tid, ansvar och engagemang. Forskning har visat att socialt stöd är viktigt 

för att orka fungera som familjevårdare (Pickin, Brunsden & Hill 2011).  

 

Familj och föräldraskap är något som de flesta ser som privat. Vid familjevård är det dock 

viktigt att vara öppen och ha ett gott samarbete med alla parter. Familjevårdare förväntas 

hålla god kontakt med det placerade barnets nätverk. Detta innebär att familjen bör 

"öppna upp sina gränser", det vill säga utvidga sitt sociala nätverk på ett nytt sätt (Van-

hanen 2014, 15). Ifall det i familjen även finns biologiska barn förväntas det även att de 

behandlar fosterbarnet väl. Dessutom övervakas familjen av barnskyddet. Att bli foster-

familj innebär således att öppna upp sina gränser för ett nytt nätverk. Systemen påverkas 

på flera olika nivåer; kärnfamiljen förändras, men andra relationer rubbas också. Familjen 

behöver göra plats för nya relationer, framför allt med barnet som placeras hos dem, men 

också med barnets biologiska släkt, socialarbetare och övrigt nätverk. Enligt den så 
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kallade systemteori, som utgör avhandlingens teoretiska referensram, har "allting sam-

band med allt annat" och därför påverkas även hela systemet av de förändringar som sker 

(Payne 2015, 270). Man kan därmed se på familjevårdare som om de befinner sig i mitten 

av ett nätverk. Nätverket kan bland annat bestå av familj, vänner, socialarbetare och andra 

familjevårdare. Hela familjens struktur förändras således då en familj tar emot ett foster-

barn. Detta innebär förutom att nätverket förändras, även att behovet av stöd förändras.  

 

2 Syfte och frågeställning 
 
Jag har i min magisteravhandling studerat hur familjevårdare ser på sitt sociala nätverk, 

hur nätverket har förändrats i samband med att familjen började fungera i familjevård och 

vad som har hänt i nätverket under tiden som familjevårdare. Jag har även fördjupat mig 

i hur förändringar i det sociala nätverket har påverkat familjen samt hur familjevårdare 

upplever det sociala stöd som de får. 

 

Mina centrala frågeställningar är således följande: 

1. Hur upplever familjevårdare sitt nuvarande sociala nätverk?  

2. Hur har familjevårdares sociala nätverk förändrats till följd av familjevård? 

3. Vilket socialt stöd erbjuder det sociala nätverket familjevårdare och vad saknas? 

 

Syftet med studien är att ta reda på familjevårdares upplevelser av sitt nätverk och det nya 

behovet av stöd som skapas då en familj börjar fungera i familjevård. Jag håller fokus på 

familjevårdares unika upplevelser. Jag är således inte ute efter att generalisera, utan min 

målsättning med studien är istället av att fånga familjevårdares individuella upplevelser. 

Intresset för att studera familjevårdares upplevelser baserar sig på det faktum, att det är 

brist på familjevårdare och en del av målsättningen för denna studie är därför att få grepp 

om vad som ytterligare kunde stödja familjevårdare. För att närma mig detta ämne har 

jag utfört tematiska intervjuer med familjevårdare, som jag sedan analyserat med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Jag har således valt att skriva min avhandling om detta ämne dels för att ämnet intresserar 

mig, dels för att den tidigare forskningen om familjevård är begränsad. Den forskning 

som finns om familjevård är sällan gjord utgående ifrån familjevårdarens synvinkel och 



 
 

 5 

största delen av studierna är på yrkeshögskolenivå. Även mer djupgående forskning finns, 

men bara en liten del av forskningen är färsk och det kan därför ifrågasättas hur stor del 

av forskningen som är aktuell idag. Att hitta ny och relevant forskning som är gjord i 

Finland har med andra ord varit en utmaning. Dessa orsaker har bidragit till att jag valde 

detta forskningsämne. Jag har i min studie gått på djupet i familjevårdarnas upplevelser 

av familjevård i en finsk kontext. Jag har gjort detta för att lyfta upp familjevårdares egna 

erfarenheter för att på så sätt öka förståelsen för fosterfamiljer. 

 

3 Bakgrund och tidigare forskning  
 

3.1 Familjevården i Finland 
 
I detta kapitel kommer jag att berätta om hur familjevården i Finland är uppbyggd. Jag 

inleder med att berätta om hur familjevården utvecklats i Finland. Jag kommer därefter 

att berätta om hur familjevården i praktiken fungerar, hur ett barns placeringsplats väljs, 

hurudan förberedande utbildning blivande fosterföräldrar bör avlägga samt vilken ställ-

ning och hurudana rättigheter familjevårdare har.  

 

3.1.1 Bakgrund till familjevården i Finland 
 
Sedan 1800 talet har familjevården i Finland gått från att vara släktingars och kyrkans 

ansvar till att vara samhällets ansvar. I samband med att tiggeri blev förbjudet skapades 

fattigauktioner, tanken var att ta hand om de fattiga till minsta möjliga kostnad. Eftersom 

detta skadade människovärdet började anstaltsvården växa fram och så småningom kom 

även fattigvårdslagen år 1923. Lagen fastställde kommunens ansvar att ge understöd och 

vård till de som är i nöd och den reglerade även familjevård för barn. Det blev nu obliga-

toriskt att undersöka om blivande familjevårdare var lämpliga innan barnet placerades. 

(Ketola 2008, 15-17.) 

 

Den första barnskyddslagen utgavs år 1936 och påminde på många sätt om fattigvårdsla-

gen. Då en ny version av barnskyddslagen kom 1984 försäkrades även de biologiska för-

äldrarnas rätt till stöd för att en placering av barnet utanför hemmet skulle kunna undvi-

kas. Lagen betonade även barnets rätt att bli hört i ärenden som rör barnet samt rätten att 
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hålla kontakt med de människor som är viktiga för barnet. Nu blev även socialnämnden 

ansvarig för omhändertagningar av barn. (Ibid.) 

 

Dagens banskyddslag (2007) betonar mer än tidigare insatser inom barnskyddets öppen-

vård för att barnen ska kunna bo kvar i sitt ursprungliga hem. Barn omhändertas endast 

om det har visat sig att öppenvårdens stödinsatser inte räcker till och om vård utanför 

hemmet bedöms vara barnets bästa (Barnskyddslagen 2007, 40 §). Ifall privat eller pro-

fessionell familjevård inte går att ordna på ett sätt som motsvarar barnets bästa placeras 

barnet i anstaltsvård (Barnskyddslagen 2007, 50 §). Tidigare ansågs familjevårdares upp-

gift vara att ersätta de biologiska föräldrarna som av olika orsaker inte kunde ta hand om 

sina barn. Numera betonar lagen barnets rätt att upprätthålla kontakten med sina biolo-

giska föräldrar. Familjevårdares uppgift har därmed skiftat och är numera att komplettera 

de biologiska föräldrarna. (Höjer 2002.) 

 

Under de senaste 30 åren har andelen barn som placerats utanför hemmet fördubblats från 

ca 9 000 till över 18 000 (se tabell 1). Över hälften av dessa barn är omhändertagna. Detta 

trots att kommunerna i första hand försöker stödja familjer med hjälp av öppenvårdens 

stödinsatser. Även de brådskande placeringarna har ökat märkbart. (THL 2019.) Att satsa 

på familjevården är därmed aktuellt och relevant också idag, eftersom familjevård före-

dras som placeringsplats. 
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Tabell 1. Barn och unga placerade utanför hemmet år 1991-2018. (THL 2019.) 

 

 

3.1.2 Familjevården i ett nötskal 
 

Familjevård innebär att man tar emot barn till sitt eget privata hem. Målet med familje-

vård är "att ge den som är i familjevård möjlighet till vård under hemliknande förhållan-

den och till nära människorelationer samt att främja personens grundtrygghet och sociala 

relationer" (Familjevårdslagen 2015, 1 §). Ens uppdrag som familjevårdare är alltså att 

ge trygghet, stöd och omsorg till barn som av någon orsak inte kan bo hos sina biologiska 

föräldrar. I ett familjehem får högst fyra barn vårdas samtidigt (Familjevårdslagen 2015, 

8 §). 

 

Uppdraget som familjevårdaren får grundar sig på ett uppdragsavtal istället för på biolo-

giskt föräldraskap. Det placerade barnets biologiska föräldrar är fortfarande barnets juri-

diska vårdnadshavare. Avtalet är inte permanent, utan det kan sägas upp av olika parter; 

av de biologiska föräldrarna, av kommunen eller av familjevårdaren själv. Fosterföräld-

raskapet är därmed en juridiskt sett svag, tillfällig konstruktion vilket kan leda till osäker-

het för alla parter. (Höjer 2002.)  
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Personer som med tanke på sin utbildning, erfarenhet eller personliga egenskaper anses 

lämpliga kan godkännas som familjevårdare (Familjevårdslagen 2015, 6 §). Man kan bli 

familjevårdare tillsammans med sin partner eller som ensamstående. Processen för att bli 

familjevårdare påbörjas med ett hembesök samt med att hemkommunen lämnar ett utlå-

tande. Hinder för att bli familjevårdare utreds. Dessa kan exempelvis vara faktorer i häl-

sotillståndet, brottsregister, boende eller ekonomisk situation. När personen/paret god-

känts tar de del av förberedande utbildning. (Perheliitto 2018; Familjevårdslagen 2015, 6 

§.)  

 

De barn som placeras bär ofta på traumatiska upplevelser av olika slag. Som tidigare 

nämnt är vanliga orsaker till de biologiska föräldrarnas bristande förmåga att vårda barnet 

missbruk, psykiska problem, sjukdomar eller andra svårigheter. Detta kan ha bidragit till 

att dessa barn haft en problematisk uppväxt som de bär med sig även senare i livet. Barnen 

har därför ofta ett ökat behov av uppmärksamhet och omsorg. (Höjer 2002.) Det förutsätts 

därför att familjevårdare är beredda att erbjuda ett hem där barnet kan få rikligt med om-

sorg, omvårdnad och kärlek på ett sätt som tillfredsställer barnets behov. 

 

I min avhandling har jag valt att fokusera på privata, det vill säga helt vanliga, familjer 

som ägnar sig åt familjevård. Det bör dock poängteras hur dessa skiljer sig från profess-

ionella familjehem. Professionella familjehem bör ha minst två vårdare, varav minst en 

förutsätts ha lämplig utbildning och erfarenhet. Professionella familjehem får ta emot 

flera barn åt gången och erhåller även en högre ersättning för arbetet.  

 

En person som är familjevårdare för barn och unga kallas även för fosterförälder, men 

det senare är ingen juridisk term (Perhehoitoliitto 2018). Jag har därför valt att använda 

mig av termen familjevårdare. När jag syftar på hela familjen använder jag mig av termen 

fosterfamilj och det placerade barnet benämner jag som fosterbarn. 

 

3.1.3 Val av placeringsplats 
 

En lagförändring trädde i kraft år 2012 efter vilken barn, som av någon orsak inte kan bo 

kvar hemma, i första hand ska placeras i familjevård. Ifall familjevård av någon orsak inte 
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kan ordnas, placeras barnet på anstalt (Barnskyddslagen 2007, 50 §). Efter lagföränd-

ringen ökade antalet barn som placerades i fosterfamilj (THL 2019). År 2017 placerades 

55 % av de omhändertagna barnen i familjevård, 12 % i professionell familjehemsvård, 

28 % på anstaltsvård och 5 % i övrig vård. Till familjevården räknas även de barn som är 

placerade hos släktingar. Speciellt då det är frågan om långa placeringar föredras famil-

jevård (Ibid). Familjevård är dessutom det överlägset billigaste alternativet för kommu-

nen, det kostar ca 88 € per dygn (Heino & Säles 2017). Kommunerna hade år 2018 avtal 

med 4 872 familjer (THL 2019).  

 

Kommunen som placerar barnet är ansvarig för att platsen uppfyller barnets behov. Plat-

sen ska vara till barnets fördel, den ska tillgodose barnets behov och gynna barnets ut-

veckling. Grundregeln är att syskon ska placeras på samma ställe. (Saastamoinen 2010, 

102-104.) Även de biologiska föräldrarnas preferenser beaktas (Janhunen 2011). När bar-

net placeras i familjevård ska åldersskillnaden mellan barnet och familjevårdaren vara 

högst 45 år. Detta dels för att relationen mellan familjevårdare och fosterbarn ska vara så 

naturlig som möjligt, men detta är även viktigt från familjevårdarens hälsorelaterade syn-

vinkel. (Janhunen 2007.) 

 

Hur stor del av de omhändertagna barnen som placeras i familjevård påverkas också till 

stor del av var i Finland man bor. Andelen av de omhändertagna barnen som är placerade 

i familjevård är exempelvis störst i Norra Österbotten (73 %) och minst i Mellersta Ös-

terbotten (42 %). Andelen barn som placeras på anstalt är i sin tur störst i Egentliga Fin-

land (36 %) och minst i Norra Österbotten (15 %). (THL 2019.) 

 

Det finns således ingen tydlig regel för vilka barn som placeras var, utan varje barns unika 

situation och behov tas i beaktande. Ju fler familjevårdare det finns, desto bättre kan man 

vanligen tillgodose barnets behov, eftersom det då är större sannolikhet att socialarbetaren 

hittar en familj som passar just det barnet (Janhunen 2011).  

 

3.1.4 Förberedande utbildning 
 
För att bli familjevårdare förutsätts som tidigare nämnt att man avlägger en förberedande 

utbildning. I undantagsfall kan utbildningen avläggas senast ett år efter placerandet (Fa-

miljevårdslagen 2015, 6 §). Den utbildning som är vanligast i Finland kallas PRIDE-
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utbildning och står för "Parents Resources Information Development Education". Pro-

grammet utvecklades i USA tillsammans med fosterföräldrar på 1980-talet. Samtidigt 

märkte man i Finland ett behov av denna typ av utbildning och år 1994 köpte Röda Korset 

och Perheliitto ry programmet. Pesäpuu ry ansvarar numera för programmet i Finland. 

(Back-Kiianmaa & Hakkarainen 2008.) Utbildningen som består av åtta träffar, ger mera 

information om familjevård och föräldrarna får inblick i hur det skulle kunna vara att 

fungera som familjevårdare. Kursens syfte är att förbereda blivande familjevårdare på 

uppdraget och även förhindra att placeringar avbryts på grund av otillräcklig information. 

Att avlägga kursen förbinder ändå inte till att ta emot ett fosterbarn. (Ibid.) 

 

Att genomgå PRIDE-utbildningen ger en inte heller rättighet att få ett fosterbarn, utan 

barnen placeras enligt hur väl deras behov förväntas tillgodoses i en viss familj. Alla som 

vill har inte heller möjlighet att avlägga PRIDE-utbildningen. I PRIDE-programmet för-

utsätts av blivande familjevårdare en förmåga att skydda och ta hand om ett barn samt att 

stödja barnets utveckling. Man förväntas även stödja barnet i dess förhållande till biolo-

giska föräldrar och andra närstående samt knyta an till barnet och vid behov fungera som 

en förtroendefull vuxen för barnet hela livet. Dessutom krävs det att blivande familjevår-

dare ska kunna samarbeta i ärenden som berör barnet. (Janhunen 2011.) 

 

3.1.5 Familjevårdarens ställning och rättigheter 
 
Familjevårdarens rättigheter och skyldigheter fastställs i Familjevårdslagen (263/2015). 

Då en person eller ett par börjar fungera i familjevård ingås ett uppdragsavtal mellan fa-

miljevårdare och kommun. I avtalet kommer man bland annat överens om familjevårda-

rens ansvar och skyldigheter, vårdens beräknade längd, den ekonomiska ersättningen, fa-

miljevårdarens rätt till ledighet samt förberedelse, handledning och utbildning. (Familje-

vårdslagen 2015, 3 §, 10 §.) Janhunen (2011) poängterar att det i avtalet även kan vara 

bra att slå fast hur ofta barnet ska träffa sina biologiska föräldrar, eftersom detta kan und-

vika problem och konflikter i ett senare skede. 

 

Om inget annat kommits överens om i uppdragsavtalet har familjevårdare rätt till en ledig 

vardag för varje kalendermånad (Familjevårdslagen 2015, 13 §). Kommunen ska ordna 

så att familjevårdaren får tillräcklig förberedelse, handledning och utbildning för sitt ar-

bete (Familjevårdslagen 2015, 15 §). Kommunen ska även övervaka familjevården och 
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har tillåtelse att inspektera lokalerna för familjevård också utan förhandsanmälan (Famil-

jevårdslagen 2015, 22 §). 

 

För uppdraget får familjevårdare ett vårdarvode av kommunen. Fosterfamiljen får minst 

686 € i månaden per barn. Utöver det betalas en kostnadsersättning på minst 410 € ut för 

mat, boende, fritidssysselsättningar, personliga behov, hälsovårdskostnader och annat un-

derhåll. Då familjevården inleds erhålls en startersättning på högst 2916 € för behövliga 

kostnader. Beloppens storlek kan variera beroende på kommun och barnets vårdtyngd. 

(Familjevårdslagen 2015, 16-18 §.) 

 

Familjevårdare kan arbeta utanför hemmet, även då de tar emot ett nytt fosterbarn, men 

speciellt då det är frågan om yngre barn rekommenderas det ändå att en av familjevår-

darna stannar hemma ett halvt år. Detta för att barnet och familjevårdaren ska få tid att 

anknyta till varandra. (Janhunen 2007.) 

 

Innan familjevårdare tar emot ett nytt barn har de rätt till att få tillräcklig information om 

barnet. Med hjälp av den förhandskunskapen kan de bedöma om de kan tillgodose barnets 

behov. Barnet ska även genomgå en hälsogranskning innan det placeras eller så fort som 

möjligt efter en placering. Detta görs för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna planera 

barnets fortsatta vård som ges av ett mångprofessionellt team. En ordentlig utredning av 

barnet är även värdefull för familjevårdare, eftersom denna förhindrar besvikelser och 

tråkiga överraskningar. (Janhunen 2011.)  

 

3.2 Forskning om familjevård  

 
I detta kapitel lyfter jag fram vad tidigare forskning kommit fram till angående familje-

vård. Jag har använt mig av både nationella och internationella källor. Eftersom jag i min 

egen studie utgår från familjevårdares perspektiv har jag även i litteratursökningen utgått 

från detta perspektiv. Fokus ligger således på forskning som tangerar min studies tema, 

det vill säga på familjevårdares upplevelser av att fungera i familjevård och hur de upp-

lever sitt sociala nätverk samt det stöd de får. Speciellt den finska forskningen inom detta 

ämne är mycket begränsad. Även på internationell nivå har det varit en utmaning att hitta 

forskning gjord från familjevårdares perspektiv. Jag har strävat efter att använda mig av 
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så färsk forskning som möjligt, men av förekommen anledning har jag vid behov tagit in 

äldre forskning. 

 

Jag har delat in detta kapitel i tre delar. Jag kommer först att lyfta fram vilka motiv män-

niskor har till att bli eller inte bli familjevårdare. Därefter redogör jag för vad vi vet om 

de barn som blir placerade i familjevård. Slutligen berättar jag om vad den tidigare forsk-

ningen säger om familjevårdares sociala nätverk och behov av stöd. 

 

3.2.1 Vem blir familjevårdare? 
 

Forskning visar att en vanlig orsak till att bli familjevårdare är kärlek till barn och en vilja 

att hjälpa barn. Många som blir familjevårdare vill ha barn och lider själva av barnlöshet 

eller längtar efter att få fler barn. (Marjomaa & Laakso 2010; McDermid, Holmes, Kirton 

& Signoretta 2012). I Finland har möjligheten att bli familjevårdare ofta dykt upp som ett 

alternativ till adoption (Marjomaa & Laakso 2010.) Även skandinavisk forskning visar 

på liknande orsaker till att börja som familjevårdare; ett socialt intresse, en önskan om att 

hjälpa barn som har det svårt samt en önskan om att leva med barn (Höjer 2002). Höjers 

forskning visar även att det i Sverige, Norge och Danmark ofta är frågan om par som levt 

länge tillsammans i ett tryggt och stabilt förhållande som blir familjevårdare. Det var dock 

ofta mer kvinnans projekt, kvinnorna i studierna ansåg sig nämligen ha en kompetens som 

omsorgsgivare vilken de ville använda för att göra något betydelsefullt. (Ibid.)  

 

För att bli familjevårdare krävs det att man har resurser och möjlighet att ta hand om ett 

utomstående barn (Ciarrochi, Randle, Miller & Dolnicar 2012; McDermid et al. 2012; 

Marjomaa & Laakso 2010.) Ofta är man medveten om behovet av familjevårdare. Män-

niskor som blir familjevårdare upplever det vanligen som meningsfullt, ibland på grund 

av att de själva eller någon närstående har upplevelser av familjevård (McDermid et al. 

2012; Marjomaa & Laakso 2010.)  

 

Familjevårdare är i genomsnitt äldre än andra föräldrar. Familjevårdare i Finland är i 

medeltal 49 år gamla (Janhunen 2007). Även Höjers (2002) studie visar att 

familjevårdares åldersmedelvärde i Sverige, Norge och Danmark är mellan 43 och 48 år. 
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Av detta drar Höjer slutsatsen att människor ofta väljer att bli familjevårdare när deras 

biologiska barn blivit lite äldre och kanske till och med flyttat hemifrån.  

Forskning visar att människor intresserade av familjevård ofta är människor som har en 

god empatisk förmåga och ett brett socialt nätverk av vänner. Människorna är även hopp-

fulla till sin natur och söker positiva lösningar på de problem som kommer emot dem. 

(Ciarrochi et al. 2012.) Orsaker till att människor fortsätter med familjevård är vanligen 

att de trivs med att följa med barnet/barnen (Marjomaa & Laakso 2010; McDermid et al. 

2012). De får erbjuda barn ett hem och får göra en skillnad i barnens liv.  

Studier om varför människor inte vill bli familjevårdare har gjorts. Dessa visar att okun-

skap om familjevård är en vanlig orsak (Randle, Miller, Dolnicar & Ciarrochi 2012; 

McDermid et al. 2012.). Andra orsaker är lågt självförtroende, brist på olika former av 

stöd, för litet boende, rädsla för att placeringen avbryts samt stress förknippad med rollen 

som familjevårdare (McDermid et al. 2012). En annan orsak är att människor är upptagna 

med sina egna barn, sitt eget liv, andra åtaganden, vänner och släktingar. (Randle et al. 

2012.)  

 

En del större satsningar görs för att hitta nya familjevårdare, framför allt genom den årliga 

kampanjen "Ajoissa kotiin". Kommunerna ordnar rekryteringsmöten och annonser finns 

utsatta i tidningar. På Perheliittos hemsida finns även mycket information för den som är 

intresserad av att bli familjevårdare. 

 

3.2.2 Vad vet vi om barnen som placeras? 
 
I detta kapitel redogör jag kort för tidigare forskning gällande de barn som placeras. Jag 

fokuserar främst på forskning gjord inom Norden, men tar även in internationell forskning 

i någon mån. 

 

Janhunen (2007) konstaterar att orsakerna till att barn behöver placeras i Finland nästan 

alltid är allvarliga missbruksproblem, psykiska problem eller problem med våld. Även 

svensk forskning visar att en stor del av placerade tonåringar har levt med en förälder som 

varit missbrukande eller psykiskt sjuk. En del hade även blivit utsatt för övergrepp. 

(Vinnerljung, Sallnäs, Kyhle-Westermark, 2001.) Lagerlöf (2012) lyfter fram att 



 
 

 14 

mödrarnas socioekonomiska situation och utbildningsnivå påverkar hurudan risk barn 

löper att bli placerade. I en speciell riskzon för att någon gång bli placerade befinner sig 

barn vars föräldrar är arbetslösa och dessutom har mentala eller sociala problem (Ibid). 

 

Janhunen (2007) lyfter fram att barnen som placeras i de allra flesta fall har upplevt 

olika former av trauman. Av de 61 barn som deltog i Janhunens forskning hade närmare 

hälften sett eller upplevt våld (se bilaga 4). Andra vanliga former av trauman var att 

barnet blivit försummat och att föräldrarna använt alkohol och droger, i vissa fall även 

under graviditeten. Det allra vanligaste traumat var antalet placeringar, barnen i 

Janhunens forskning hade i medeltal blivit placerade 5,6 gånger. Internationell 

forskning visar att fler placeringar leder till mer psykiska besvär (Husseyn & Guon 

2005; DeSena, Murphy, Douglas-Palumberi, Blau, Kelly, Horwitz & Kaufman 2005).  

 

Ett fosterhem bör vara så permanent som möjligt för barnet (Biehal 2012). Tråkigt nog 

avbryts ändå placeringar årligen. År 2004 avbröts i Finland 300 barns placeringar 

(Janhunen 2011). En vanlig anledning till att placeringar bryts är familjevårdarens 

trötthet. En stor del av de barn och unga, vars placeringar avbrutits, lider av mentala 

problem och/eller antisocialt beteende. (Sallnäs, Vinnerljung & Westermark 2004). 

Eftersom avbrytning av placeringar är skadligt för barnens hälsa och dessa barn dessutom 

kommer från svåra förhållanden och redan har upplevt separation behöver avbrytning av 

placeringar på alla sätt förebyggas. Det finns även risk för att barnet skuldbelägger sig 

själv och känner sig övergivet (Janhunen 2011). Forskning har gjorts för att reda ut vad 

som är den bidragande faktorn till att placeringar avbryts. Enligt Janhunen (Ibid) är 

faktorer som familjevårdares trötthet, de placerade barnens symptom samt problem i 

samarbetet mellan familjevårdare och socialarbetare vanliga orsaker. Sällan handlar det 

dock om endast en av dessa faktorer, utan det är frågan om en kombination av flera 

orsaker som gör situationen ohållbar. Kalland och Sinkkonen (2001) hävdar dock att 

orsakerna till avbruten familjevård går djupare än så. De lyfter upp skyddande faktorer så 

som familjevårdares resurser, det sociala nätverkets stöd, familjevårdares intresse för 

skolningar samt fungerande samarbete mellan familjevårdare och barnets biologiska 

föräldrar. Janhunen (2007) betonar vikten av stöden som familjevårdaren får de första 

åren, med hjälp av det tidiga stödet kan avbrytning av placeringar förebyggas. 

Familjevårdarnas hälsa och ork är en annan aspekt värd att satsa på. 
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Tidigare forskning tyder således på att de barn som placeras kan uppfattas vara krävande 

på flera olika sätt. På grund av de trauman som barnen vanligen upplevt har de ofta ett 

utökat behov av uppmärksamhet, omvårdnad och trygghet. Det är heller inte ovanligt att 

barnen har diagnoser som medför särskilda arrangemang. Då ett barn placeras behöver 

det få känna sig tryggt och önskat (Janhunen 2007). Som en konsekvens av det 

ovannämnda, kan det innebära ett stort åtagande och ansvar att ta på sig uppgiften att vara 

familjevårdare. Uppdraget kräver tid och engagemang. Det förutsätts även att hela 

familjen anpassar sig och behandlar fosterbarnet väl.  

 

3.2.3 Socialt nätverk och behov av stöd 
 
Forskning visar att familjevårdare anser att det är mycket viktigt att ha ett fungerande 

samarbete med de sociala myndigheterna (Diaz 2017, Pickin et al. 2011; Samrai, Beinart 

& Harper 2011). Familjevårdare önskar tillräckligt med stöd och samarbete med social-

arbetare, de vill dessutom gärna bli respekterade som en del av ett professionellt team 

(Janhunen 2007; Pickin et al. 2011).  

 

Många upplever rollen som familjevårdare som svår och känner därför stress och frustrat-

ion (Rabb 2008, Blythe 2013; Pickin et al. 2011). Detta har ofta samband med svårigheter 

i att samarbeta med de sociala myndigheterna. Rabb (2008, 145) lyfter upp problematiken 

i att förväntan om ett gott samarbete mellan familjevårdare och socialarbetare skapats 

redan i den förberedande utbildningen, men att detta sällan fungerar så bra som familje-

vårdaren hoppats. Det finns sällan fastställt hur detta samarbete ska se ut i praktiken. 

 

Det finns flera orsaker till att samarbetet mellan socialbyrån och familjevårdare kan vara 

problematiskt. Socialbyrån är en byråkratisk organisation, vilket inte förenklar samar-

betet. Dessutom arbetar socialbyrån med ett flertal personer från det placerade barnets 

nätverk, vilka ofta har olika intressen och åsikter om det som berör barnet. Ofta måste 

samma socialarbetare fungera i flera olika roller i relation till familjevårdaren. Socialar-

betaren är ofta den som gör upp uppdragsavtalet, beviljar ekonomisk ersättning, överva-

kar, arrangerar stödformer och ger psykosocialt stöd. Dessa olika sorters roller kan leda 

till att det är svårt att fungera på ett jämställt sätt i teamarbete. (Ibid, 152-153.) 

 



 
 

 16 

Familjevårdare vill ha tillräckligt med stöd och resurser (Lund 2018; Marjomaa & Laakso 

2010; Blythe 2013) Viktigt är att familjevårdare får det individuella stöd som just de 

behöver vid rätt tid. Familjevårdare önskar dock olika former av stöd. En del vill ha 

referensstödgrupper medan andra önskar mentorstöd eller krishjälp vid speciellt svåra 

situationer (Marjomaa & Laakso 2010). Manliga famljevårdare önskade ibland att sociala 

myndigheter mer skulle ta dem i beaktande vid planeringen av familjevården (Heslop 

2016). Man kan anta att alla familjevårdare är unika och att de behöver olika former av 

stöd. Det är därför viktigt att sociala myndigheter strävar efter att tillgodose varje familjs 

individuella behov. 

 
Eftersom en familjs situation ofta genomgår stora förändringar då familjen tar emot ett 

fosterbarn, kan en slutsats om det tidiga stödets stora vikt dras. Man har genom projektet 

"Minun elämäni" prövat att stöda fosterfamiljer, fosterbarn och biologiska föräldrar in-

tensivt under den första tiden. Socialarbetarna träffade familjerna runt en gång i månaden 

genom hembesök och arbetshandledning. Under hembesöken pratade och lekte socialar-

betarna med barnen. Tanken med detta intensiva stöd var att det sedan trappades ner, men 

att tröskeln skulle förbli låg för familjerna att kontakta socialarbetaren, eftersom social-

arbetaren var en bekant person. Dessutom fick familjerna ordentligt med stöd och hand-

ledning i början, det vill säga under den tid som det ofta dyker upp frågetecken och svå-

righeter. (Tervonen-Arnkil 2008, 153-156.) 

 

Familjevårdare kan gynnas av stöd från många olika håll. Speciellt viktigt är ofta stödet 

från en partner och från nära vänner (Pickin et al. 2011). Familjevårdare känner sig lätt 

isolerade på grund av den konfidentialitet som präglar familjevården, de kan inte prata 

öppet om saker som berör de placerade barnen. Blythe (2012) lyfter upp att det är viktigt 

att familjevårdare får stöd av andra familjevårdare, för att inte bli isolerade. 

 

Blythe (2013) lyfter upp vikten av att värna om familjevårdarnas hälsa. Forskning visar 

att orsakerna till att människor slutar fungera som familjevårdare ofta är att de känner att 

de tappat bort sig själva (Sloan Donachy 2017).  

 

Tidigare forskning indikerar således att familjevårdare kan behöva tid för sig själva för 

att orka fungera i familjevård. Ett konsekvent, tillförlitligt stöd är därmed grundläggande 
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för familjevårdare. Stöd hjälper familjevårdare att erbjuda vård och omsorg av god kva-

lité.  

 

4 Teoretisk referensram 
I min magisteravhandling har jag använt mig av systemteori och social nätverksteori som 

teoretiska utgångspunkter. Jag ser på familjevårdarnas behov av socialt nätverk och stöd 

utgående från ett holistiskt synsätt. Min studie är teoristyrd och teorin har därför varit 

med och utformat intervjuguiden. Vid analysen präglar teorin hur jag ser på materialet 

och hur jag utför innehållsanalysen. Jag kommer i detta kapitel inledningsvis att berätta 

om systemteori, därefter om social nätverksteori och sociala nätverk. Slutligen redogör 

jag för vilken funktion det sociala nätverket har. 

 

4.1 Systemteori 
 
Systemteori går ut på att förena olika system, nätverk och insatser. Dessa insatser kan 

exempelvis komma från familj, närsamhälle och sociala myndigheter. De olika systemen 

samverkar med varandra. Genom att studera detta samspel kan vi få förståelse för hur 

människor påverkar varandra i familjer, grupper och samhällen. (Payne 2015, 239.) 

"Detta görs med fokus på hur personliga och sociala faktorer samverkar med varandra i 

syfte att hjälpa människor att bearbeta sin sociala omgivning och sina reaktioner på om-

givningen så att de kan leva ett mer harmoniskt liv." (Ibid 2015, 239.) Systemteori håller 

fokus på den sociala miljön, men den fysiska miljön lyfts även upp. 

 

Systemtänkande går ut på att se världen som helheter (Öquist 2003, 13-14). Payne (2015, 

241) lyfter fram att systemteori lyckas kombinera sociala faktorer med psykologiska 

funktioner och skapar på så sätt ett mer heltäckande synsätt av människors liv. Vid an-

vändning av systemteoretiska idéer inom socialt arbete inkluderar man många olika fak-

torer som samverkar med varandra. Däremot är det eftersträvansvärt att undvika att 

komma med resultat och rekommendationer för hur människor borde handla. (Ibid, 242.) 

Systemteorin lyfter fram varje situations komplexitet. Teorin säger att "allting har sam-

band med allt annat och därför kan systemet påverkas" (Ibid, 242). Teorin präglas således 

av ett holistiskt synsätt. 
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Barn är beroende av vuxna som kan erbjuda ett konsekvent och tillförlitligt stöd. För att 

föräldrar ska kunna tillförse barnet denna vård behövs vanligen hjälp av professionella, 

skolor och från samhället överlag. (Bronfenbrenner 2005, 260.) Det krävs alltså ett helt 

system för att forma det stödnätverk som ett barn behöver. Öquist lyfter fram att system-

tänkande "handlar om att förstå världen i termer av helheter, relationer, funktioner, sam-

manhang och mönster" (2003, 14). Systemtänkandet betonar således hur allt hänger ihop. 

"Det intressanta är hur strukturen och funktionen hos levande system framträder i samspel 

med omgivningen." (Öquist 2003, 15). Fokus är på här och nu. 

 

Man kan se på system som öppna eller slutna kretslopp. Ett öppet kretslopp har förmågan 

att utbyta information med omgivningen och på så sätt växa och utvecklas. Slutna system 

löper risk att bli isolerade, eftersom de inte får någon information utifrån. Detta kan även 

tillämpas på familjer, familjer bör öppna upp sig mot omvärlden för att kunna utvecklas. 

Om inte detta utbyte sker, är risken stor att familjen fastnar i gamla mönster och utveckl-

ingen stannar av. (Öquist 2003, 30.) Även Payne betonar vikten av att få insatser och 

bidrag från omvärlden. Ett fungerande system kan ta emot inflöde utifrån, bearbeta in-

formationen och utvecklas (Payne 2015, 247).  

 

Sociala system kan även på egen hand skapa synergi och på så sätt få energi av sig själva. 

Detta kan till exempel ske hos ett gift par eller i en grupp som samspelar med varandra. 

De stimulerar varandra till att upprätthålla och förstärka sina relationer. Dessa bindningar 

som skapas i relationerna gör gruppen starkare. Bindningarna skulle kanske inte ha skap-

ats utan samspelet inom systemet. (Payne 2015, 248.) 

 

Ett problem inom systemteori är hur många system som är relevanta att ta i beaktande 

samt ur vems perspektiv de olika systemen bör utformas. Till mikrosystem räknas exem-

pelvis medlemmarna av en kärnfamilj. Till mesosystemet räknas barns kompisar, föräld-

rars arbetskollegor, vänner och släkt. Dessa är ofta ett viktigt nätverk som påverkar mik-

rosystemet. Vidare kunde man resonera sig till att även makrosystemet (samhället) på-

verkar och bör tas i beaktande. (Payne 2015, 244.) Klefbeck (2003, 65-66) lyfter fram att 

också sammanhang som påverkar mer indirekt kan vara värda att lyfta fram. Dessa kan 

vara så kallade exosystem, exempelvis konflikter på arbetsplatsen. Sådan problematik 

påverkar inte bara den familjemedlem som jobbar där, utan indirekt hela familjen. 
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Bronfenbrenner (1977) poängterar att ingen nivå är viktigare än någon annan utan alla 

påverkar på sitt sätt. 

 

4.2 Social nätverksteori 

Socialt nätverkande är en viktig tillämpning av systemteori (Payne 2015, 240). Klefbeck 

poängterar att en stor del av vår socialisering sker i sociala nätverk (2003, 62). Från våra 

nätverk lär vi oss normer, regler och beteende. Det sociala nätverket består av en mängd 

relationer. Dessa relationer kan placeras in i olika kategorier enligt hur viktiga de är för 

huvudpersonen.  

 

Längst in i nätverket finns vanligen kärnfamiljen. Som Bronfenbrenner (2005, 260) på-

pekar utgör familjen hjärtat i vårt sociala system. Familjen är ofta de som ger oss kärlek 

och omsorg. Bronfenbrenner (2005, 262) går till och med så långt att han påstår att det är 

vår familj som gör oss mänskliga samt hjälper oss att hållas mänskliga. Med detta menar 

han att familjen formar oss till de personer vi är. Det är de som hjälper oss utvecklas, 

utmanar oss och är intresserade av oss. Familjen är således den mest centrala delen av 

vårt sociala nätverk. 

 

Längre ut i nätverket finns sedan kompisrelationer, släktrelationer och relationer som hör 

ihop med skola, studieplats och arbetsplats. Om vi som barn får tillräckligt med kärlek, 

stöd och omsorg har vi sedan lättare att klara oss i dessa typer av relationer och i samhället 

överlag (Ibid 262). Våra relationer längre ut i nätverket påverkar även våra familjerelat-

ioner. Stress på jobbet kan exempelvis påverka vårt förhållande till vårt barn på ett nega-

tivt sätt.  

 

Samhället, det vill säga makrosystemet, innehåller alla de övriga ovannämnda relation-

erna (Payne 2015, 240). Makrosystemet innehåller enligt Klefbeck (2003, 58) även kul-

tur, ideologi och politik. Viktigt är att de olika nätverken fungerar tillsammans och kan 

samarbeta. Nätverksforskning har visat att problem vanligen grundar sig på att olika sy-

stem inte fungerar tillsammans (Payne 2015, 248). Klefbeck (2003, 65) poängterar att 

problem i mesosystemen, det vill säga att olika mikrosystem inte fungerar tillsammans är 

vanligt. Detta är ofta ett större problem än problem inom mikrosystemen. Exempel på 
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detta är att kontakten mellan skolan och hemmet inte fungerar eller att föräldrarna inte 

godkänner barnets kompisar.  

 

En människas nätverk kan även delas in i informellt och formellt nätverk. Till det infor-

mella nätverket hör familj, släkt och vänner, det vill säga ens umgängeskrets. Det formella 

nätverket är ett sekundärt nätverk som består av professionella. Kontakten till det formella 

nätverket sker vanligen genom tidsbeställning och mottagningstid. Det varierar från per-

son till person hur mycket inflytande det sekundära nätverket får. Vanligen blir det pro-

fessionella nätverket större, ju större problem man har. (Klefbeck 2003, 61-63.) Till en 

viss del kan vi påverka hur vårt sociala nätverk ser ut. Vi kan till exempel välja vem som 

är vår partner och vilka våra vänner är. Det formella nätverket är dock ofta svårt att på-

verka på samma sätt som vi inte heller fritt kan välja vilka våra släktingar eller kolleger 

är.  

 

Vid kartläggande av nätverk samlar man vanligen in data om en person i taget, det vill 

säga en person placeras i mitten av nätverket. Bronfenbrenner använder sig dock av ter-

men dyad, det vill säga ett två-persons system. Det innebär att två personer finns inne i 

nätverksschemat. Detta kan användas i nära relationer som exempelvis mor och barn, man 

och hustru eller bror och syster. Bronfenbrenner använder sig även av termerna triad, 

tetrad och större interpersonella strukturer. Dessa används när de nära relationerna påver-

kar varandra så mycket att om en person genomgår en utveckling gör de andra det också. 

(Bronfenbrenner 1979, 5.) 

 

Klefbeck (2003, 67) lyfter fram att det sociala stödet man får från sin partner har stor 

betydelse för den mentala hälsan. Olika delar av vårt sociala nätverk kan även vara till 

hjälp under olika delar av livet. Släkten har exempelvis vanligen störst betydelse då man 

har små barn (Ibid, 69). Även sociala kontakter och socialt stöd från arbete och skola är 

viktigt för vårt psykiska välmående (Klefbeck 2003, 69).  

 

4.3 Det sociala nätverkets funktion 
 

Ett stödjande socialt nätverk är viktigt för vårt välmående (Peltonen 1996; Rook & 

Underwood 2000; Hancock, Cunningham, Lawrence, Zarb & Zubrick 2015). Hur ett 
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stödjande socialt nätverk bör se ut beror dock på varje individs enskilda behov. Dessa 

behov varierar dessutom ofta med tiden. Ens nuvarande livssituation formar ens nätverk 

och stödbehov. Våra livshändelser påverkar våra relationer och relationerna påverkar i 

sin tur livshändelserna (Morgan 1990). Eftersom allt hänger samman enligt systemteori 

är det viktigt att vi ser på nätverk och socialt stöd som en helhet. 

 

Det sociala nätverket används för att kartlägga relationers struktur i en människas liv. 

Fokus ligger ofta på hur omfattande och tätt nätverket är. Socialt stöd definieras som det 

funktionella innehållet av relationer. (House & Kahn 1985.) Forskning visar att socialt 

stöd har samband med vår upplevda hälsa (Peltonen 1996). Det är därmed viktigt att se 

över det sociala nätverket för att försäkra sig om att det sociala stödet är tillräckligt. 

Kivipelto och Saikkonen (2018) beskriver grundfaktorerna som vi behöver för att må bra 

som "loving, being, having and doing". Dessa faktorer bildar en helhet som gör att vi mår 

bättre. Om vi saknar någon av faktorerna mår vi sämre. Vi behöver således människor vi 

älskar i vår omgivning för att må bra. Vi kan se dessa som grundpelarna i vårt sociala 

nätverk. Människorna som står oss närmast fungerar vanligen som någon form av socialt 

stöd för oss. 

 

Socialt nätverk består av personliga relationer. Som människor har vi ett behov av att 

känna att någon bryr sig om oss och att vi är värdefulla. Vi har således ett behov av att 

känna att vi hör till ett nätverk. Det sociala nätverket påverkar ofta vårt välmående både 

psykiskt och fysiskt. (Hancock et al. 2015.) Relationerna är ofta viktiga och formar en 

stor del av våra liv. Stödjande relationer fungerar som ett skydd för vår emotionella och 

fysiska hälsa då vi genomgår stressfyllda livssituationer (Rook & Underwood 2000). 

Morgan (1990) lyfter fram att det även kan finnas relationer som inte stödjer, utan tvärtom 

försvårar situationer. Dessa är vanligen få, men kan ändå ha starka effekter.  

 

Att ha ett socialt nätverk är således viktigt och det påverkar även vårt välmående positivt. 

Stödet som vi får från det sociala nätverket har åtminstone tre positiva stödfunktioner. En 

form av socialt stöd är emotionellt stöd, vilket kanske är den form som vi lättast 

förknippar med socialt stöd. Emotionellt stöd innebär sociala band och relationer. Dessa 

utgör ett viktigt stöd för oss i de flesta situationer. En annan typ av socialt stöd är 

instrumentellt eller materiellt stöd, det vill säga praktiska stödinsatser. Detta kan 

exempelvis betyda hjälp med barnen eller ekonomiskt stöd. En tredje form av socialt stöd 
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är informativt stöd, vilket innebär information och råd. Informativt stöd kan till exempel 

handla om att någon ger råd och vägledning i frågor som berör barnuppfostran. (Hancock 

et al. 2015; Scaefer 1981.) Det sociala stödet kan med andra ord vara väldigt mångsidigt. 

I olika situationer är vi beroende av olika former av stöd. Vi kan ändå anta att det är viktigt 

att ha tillgång till samtliga typer av socialt stöd, eftersom vi inte vet när våra behov av 

specifika stödinsatser kan förändras. 

 

Socialt stöd gör att en människa känner sig älskad, uppskattad och som en del av ett 

nätverk. Detta skyddar människor mot många sorters kriser, så som sjukdomar och 

depression. Med hjälp av nära relationer orkar vi även bättre och återhämtar oss snabbare 

från både fysiska och psykiska problem. (Cobb 2003.) Det är mycket varierande hurudant 

socialt stöd olika människor behöver. Detta kan dels bero på olika människors 

karaktärsdrag, men även på olika livssituationer, så som familjesituation eller 

arbetsförhållande. (House & Kahn 1985.) Så som till exempel Hancock et al. (2015) lyfter 

fram är socialt stöd speciellt viktigt för föräldrar till små barn. Eftersom livet som förälder 

ofta är utmanande är behovet av stöd också större. Stödbehovet kan vara allt från 

ekonomiskt stöd till emotionellt eller informativt stöd. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det sociala nätverket är viktigt, eftersom 

relationer i sig är något mycket centralt för människan. Speciellt i krävande situationer 

behöver människor stöd av andra (Rook & Underwood 2000). I stressfyllda situationer är 

man mer beroende än någonsin av det sociala nätverkets positiva aspekter, det vill säga 

av materiellt, informativt och emotionellt stöd. Behovet av stöd varierar naturligtvis 

beroende på hurudan situation man står inför. Så som Öqvist (2003, 15) lyfter fram är det 

grundläggande att nätverket passar ihop med behovet. 

 

Som tidigare nämnts indikerar tidigare forskning att det kan vara krävande att fungera 

som familjevårdare. Det kan även antas att familjevårdarnas nätverk och stödbehov har 

förändrats då familjen börjat fungera i familjevård. Det är därför synnerligen viktigt att 

kartlägga familjens nya nätverk och stödbehov. I min avhandling har jag strävat efter att 

få en holistisk bild av familjens nya nätverk. Jag har därför även bett familjevårdarna  

berätta om sitt så att säga gamla nätverk, för att kunna beskriva förändringar i nätverket 

som en följd av att familjen har blivit fosterfamilj. 
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5 Forskningsmetod och material 
I detta kapitel berättar jag om min forskningsdesign. Jag motiverar mitt metodval och 

berättar hur jag gått tillväga för att samla in materialet. Jag lyfter även upp de forsknings-

etiska aspekterna. 

 

5.1 Intervjuer som forskningsmetod 

Jag använder mig av temaintervjuer, eftersom jag inte är ute efter att generalisera utan 

vill fånga enskilda människors upplevelser på djupet. Intervjuer passar när man som 

forskare vill få insikt i mer komplexa fenomen så som "människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter" (Denscombe 2009, 232). Detta passar väl ihop med syftet med 

min egen studie, nämligen att se på hur familjers sociala nätverk och system påverkas till 

följd av att familjen öppnar sitt hem för familjevård. 

 

Det finns flera olika fördelar med att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. 

I en intervjusituation kan informanten på relativt kort tid berätta om sina upplevelser eller 

erfarenheter av något (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 53). Informanterna får 

möjlighet att utrycka sig fritt och de kan berätta om hur de gör saker i praktiken. Det är 

dock viktigt att även ta intervjuns svagheter i beaktande. Det kan till exempel vara svårt 

att med säkerhet tolka informanternas utsagor på rätt sätt (Ibid). Det kan därför vara bra 

att be om exempel och förtydliganden vid behov. 

Jag är medveten om de kvalitativa metodernas svagheter. Det kan till exempel vara svårt 

att generalisera, eftersom mitt material är relativt litet. Att använda sig av "mixed 

methods" och till exempel kombinera intervjuer med kvalitativt data ger ofta en bredare 

insikt i fenomen och kan ge information på flera olika nivåer. Jag har tyvärr inte haft 

möjlighet att komplettera mitt material med eget insamlat kvantitativt material på grund 

av tidsbrist. Däremot kommer jag att jämföra mitt material med tidigare forskning. Med 

hjälp av tidigare forskning får min studie en bredare bas. 
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5.2 Data och datainsamling 
 
För att få kontakt med familjevårdare som skulle vara villiga att ställa upp på intervju, 

kontaktade jag en medelstor kommuns barnskydd och bad om hjälp med att få kontakt 

med familjevårdare. Jag fick snabbt svar att kommunen gärna vill samarbeta i frågan. Jag 

ansökte om forskningslov och sammanställde även ett infobrev (se bilaga 2) innehållande 

information om mig och min studie. Socialarbetare på barnskyddet tog kontakt med möj-

liga informanter och gav dem mitt infobrev. Ifall familjevårdarna tackade ja till en med-

verkan i studien, skickade kommunens socialarbetare deras kontaktuppgifter till mig. 

Därefter ringde jag upp familjevårdarna, frågade än en gång om de var intresserade av att 

ställa upp på intervju, gav dem en chans att ställa frågor och därefter stämde vi träff för 

intervju. Intervjuerna utfördes i februari 2019. 

 

Jag har använt mig av semistrukturerade temaintervjuer. Jag har haft en färdig 

intervjuguide med ämnen att diskutera, men intervjun har varit flexibel. Informanterna 

fick fritt utveckla sina synpunkter och ordningsföljden ändrades vid behov (Denscombe 

2009, 234-235). Jag kunde även ställa följdfrågor vartefter intressanta och relevanta 

ämnen för min studie dök upp.  

 

Jag har sammanlagt intervjuat åtta personer från fem olika familjer. Intervjuerna var  

mellan 45 minuter och en timme och 40 minuter långa. Intervjupersonerna var personer 

som för tillfället fungerade inom familjevård. Samtliga intervjupersoner har eller har haft 

mer än ett barn placerat hos sig.  De har även fungerat som familjevårdare i mer än tre år. 

De var alla därmed erfarna familjevårdare. Av tidsmässiga och etiska orsaker har varken 

fosterbarnen eller familjevårdarnas biologiska barn intervjuats.  

 

I de familjer där två vuxna medverkade i en intervju har jag intervjuat dem tillsammans. 

I samtliga familjer som jag intervjuade skötte en av personerna huvuduppdraget som fa-

miljevårdare och det var då naturligt att fokus var på den personen. Partnern deltog dock 

i många fall aktivt i diskussionen. Intervjuerna räckte vanligen längre då två personer 

intervjuades. Detta kan dels bero på att det var två personer som berättade sina synvinklar, 

men jag märkte även att de inspirerade varandra att berätta mer och fortsatte där den andra 

hade slutat. Överlag var paren som jag intervjuade tämligen samstämmiga ifråga om sina 

synpunkter, men de lyfte även fram lite olika perspektiv. Under två av "parintervjuerna" 
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var den som hade huvuduppdraget närvarande under hela intervjun, medan partnern av 

olika orsaker bara hade möjlighet att närvara under delar av intervjun. Vid dessa tillfällen 

var jag extra noggrann med att i slutet fråga också av den som varit frånvarande under 

delar av intervjun ifall hen hade något att tillägga eller gärna ville säga. Under en av 

intervjuerna med bara en person var partnern närvarande under delar av intervjun trots att 

hen valde att inte delta i själva intervjun. 

 

Jag har låtit intervjupersonerna bestämma tid och plats för intervjuerna. De flesta av 

intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonerna. Detta var dels ett smidigt alternativ, 

eftersom de flesta av intervjupersonerna var upptagna och på det sättet sparade tid. Det 

har även konstaterats att intervjupersoner kan framställa sig själva på olika sätt beroende 

på var de intervjuas. På sin arbetsplats utrycker man lätt andra sidor av sig själv än vad 

man gör hemma eller på en allmän plats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 42-43). 

Eftersom intervjupersonernas roll som familjevårdare mestadels äger rum hemma tror jag 

även att hemmet var en bra plats att utföra intervjuerna. 

 

Jag har bandat in intervjuerna och skrivit fältanteckningar direkt efter varje intervju. Innan 

jag inlett intervjun har jag berättat om syftet med studien, förklarat att jag är ute efter 

deras unika upplevelser samt gett informanterna chans att ställa frågor. Jag har även bett 

om intervjupersonernas skriftliga samtycke. Det transkriberade materialet blev 

sammanlagt 71 sidor långt. 

 

Intervjuerna har i någon mån inspirerats av en fenomenologisk approach. Fenomenologi 

i kvalitativa studier strävar efter att förstå sociala fenomen utgående ifrån informantens 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, 42). Viktigt för fenomenologin är att ha en 

förståelseinriktning, det vill säga förståelse för subjektiva betydelser. Det är relevant att 

ha ett holistiskt synsätt och via tolkning av kontexten se på mänskliga upplevelser och 

erfarenheter. (Szklarski 2015, 131-135.) 

 

Under intervjuerna har intervjupersonerna fått berätta om sina synpunkter och 

erfarenheter och jag hoppas att detta berättande har varit meningsfullt och givande även 

för dem. De har fått uttrycka sig och förhoppningsvis uppfattat att de även blivit hörda. 

De är samtliga intresserade av att ta del av den färdiga avhandlingen och förhoppningsvis 

kan denna vara till nytta för dem. De flesta av intervjupersonerna har även haft en tydlig 
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önskan om att ytterligare förbättra familjevården i Finland. Jag hoppas därför att denna 

avhandling även kan bidra till ökad kunskap om familjevård. 

 

Jag har använt mig av nätverkskartor som stöd för diskussionen, för att med större säker-

het få med hela nätverket. Intervjupersonerna har fått fylla i en nätverkskarta som illu-

strerar deras nätverk innan de blev familjevårdare samt en annan efter att de blev famil-

jevårdare. Med hjälp av nätverkskartor försökte jag få en bild av vilka personer och in-

stanser intervjupersonerna räknade till sitt nätverk. Jag har berättat för informanterna att 

den egna kärnfamiljen placeras i mitten av nätverkskartan och att de sedan får placera in 

övriga relationer runt omkring. Närmare relationer skulle placeras längre in och ytligare 

relationer längre ut. På nätverkskartan (se bilaga 3) finns fält för familj, släkt, arbete & 

skola, övriga viktiga personer samt myndigheter & professionella. En del av intervjuper-

sonerna utryckte att det var svårt att veta i vilket fält de skulle "placera" en del personer. 

Då har jag betonat att det inte är av någon större betydelse exakt vilken person som pla-

ceras var, utan att fältens funktion främst varit att hjälpa dem att komma igång med fun-

deringar kring ens nätverk. De färdiga fälten styrde förmodligen informanternas tanke-

gång. Samtidigt tror jag att dessa hjälpte informanterna att få ett vidare perspektiv och 

därför har de förmodligen gett mig en mer heltäckande bild av sina nätverk.  

 

Nätverkskartorna har varit en del av mitt material, men jag har valt att inte analysera dem 

i detalj. Deras funktion har varit att stödja diskussionen om nätverket och för att få en mer 

detaljerad bild av hur nätverket förändrats. Diskussionen utgående från nätverkskartorna 

har därmed varit en viktig del av mitt material. När jag analyserat intervjuerna har jag 

parallellt gått igenom nätverkskartorna för att försäkra mig om att jag tolkat ljudbanden 

rätt och att ingen viktig information uteblivit. Jag har strävat efter att ha ett holistiskt 

synsätt och således utgått från att mycket förändringar i nätverket kan ske också av andra 

orsaker än att familjen börjat fungera i familjevård. Under diskussionen som följde efter 

nätverkskartorna försökte jag därför få grepp om vilka förändringar i nätverket som före-

faller att hänga samman med det att familjen blivit fosterfamilj. 
 

5.3 Analys av data 
 
Jag har analyserat de transkriberade intervjuerna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys eftersom den granskar 
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mänskliga betydelser (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Jag började med att stryka under det 

relevanta i intervjuerna, därefter omformade jag dessa till förenklade uttryck, vilka jag 

sedan grupperade i underkategorier (t ex. "svårt att lämna hemmet"). Av underkategori-

erna skapade jag sedan överkategorier (t ex. "det sociala nätverket begränsas") som slut-

ligen fick forma (två) tematiska helheter (Ibid 108-113). Materialet har således fått forma 

resultatet till stor del. Teorin har ändå varit en viktig del av forskningen ända från början. 

Teorin har format intervjuguiden och påverkat hur jag sett på materialet under analysen. 

Teorin har även till viss del styrt kategoriseringen av materialet. Analysen är därmed te-

oristyrd, från ett perspektiv som följer abduktiv logik (Ibid.).  
 

Kvalitativ innehållsanalys har fått en del kritik för att det ofta är svårt att mäta 

trovärdigheten i resultatet (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014). 

Eftersom kvalitativ innehållsanalys är en flexibel metod som ger forskaren flera olika 

möjligheter är det speciellt viktigt att tänka på att vara transparent i sin analys. För att 

resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt har jag strävat efter att noggrant berätta om 

hur jag resonerat och gått till väga genom både materialinsamlingen och analysprocessen. 

 

5.4  Forskningsetiska aspekter  

De forskningsetiska aspekterna har varit en viktig del av hela min forskning. Jag har an-

sökt om forskningslov av kommun X som sedan kontaktat familjevårdare i ifrågavarande 

kommun. Jag har beaktat dataombudsmannens riktlinjer för dataskydd (https://ti-

etosuoja.fi). Jag har således informerat deltagarna om undersökningens syfte och mål-

grupp, vem som ansvarar för forskningen samt att materialet anonymiseras. Vidare har 

jag informerat om deltagarnas rättigheter, hur länge materialet bevaras (tills avhandlingen 

är godkänd) och hur det lagras (på min dator bakom personligt användarnamn). 

 

Deltagandet i min studie var frivilligt och grundade sig på informerat samtycke 

(Denscombe 2009, 197-198). Ett infobrev med information om studien skickades i tidigt 

skede ut till familjevårdare och var och en fick själv välja om man deltog i studien eller 

inte. Innan intervjun påbörjades gav intervjupersonen sitt skriftliga samtycke. Under ana-

lysprocessen strävade jag efter att vara omsorgsfull och noggrann, det vill säga jag strä-

vade efter att förstå och tolka det som informanterna berättat på öppet och fördomsfritt 

sätt (Denscombe 2016; Forskningsetiska delegationen 2012, 18). 
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Vid utvecklandet av intervjuguiden funderade jag kring hur mycket bakgrundsfrågor jag 

skulle ställa. En del bakgrundsinformation är relevant för kontexten, så som exempelvis 

åldrarna på fosterbarnen. Samtidigt kan det kännas privat och som ett hot mot 

anonymiteten att fråga detaljerade bakgrundsfrågor. Jag beslöt mig för att ställa tämligen 

generella bakgrundsfrågor (hur länge man jobbat som familjevårdare, barnens ålder etc.), 

vilket jag innan intervjuerna berättade för informanterna att jag kommer att göra. Jag 

förklarade även att jag inte skriver ut denna information i avhandlingen, utan att syftet 

med bakgrundsfrågorna endast var att få en helhetsmässig bild av deras situation som 

familjevårdare. Informanterna fick även information om att de inte behövde svara på alla 

mina frågor. 
 
Jag har värnat om intervjupersonernas anonymitet och av denna orsak valt att inte skriva 

ut namnet på kommunen i vilken intervjupersonerna fungerar som familjevårdare. Detta 

för att försäkra informanternas anonymitet. Redan i det transkriberade materialet och i 

utkasten av rapporten lämnades informanternas namn bort. Andra specifika namn och 

platser som informanterna nämnt har inte heller skrivits ut. För att ytterligare skydda 

informanterna som deltagit i undersökningen, har jag även valt att inte benämna vilken 

familjevårdare som sagt vilket citat ens med förkortning eller pseudonym. Detta för att 

ytterligare garantera att enskilda familjevårdare inte ska kunna kännas igen. 
 

 

6 Ett nytt socialt nätverk 
 
Jag har identifierat två huvudteman som utgör stommen för min analys. Dessa är "föränd-

ringar i det sociala nätverket" och "vikten av stöd från det sociala nätverket". I förelig-

gande kapitel presenteras det förstnämnda temat, det vill säga hur det sociala nätverket 

har förändrats som en följd av att familjen börjat fungera i familjevård. 

 

Orsaken till att mina informanter valt att bli familjevårdare var främst att de känt att de 

hade möjlighet att hjälpa. De var även medvetna om behovet av fosterfamiljer och ville 

därför ge ett hem till ett eller flera barn. De berättade att de tyckte om barn och ville gärna 

ha flera barn. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att människor 

som valt att bli familjevårdare vanligen är barncentrerade, intresserade av att hjälpa samt 
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upplever familjevård som meningsfullt (Marjomaa & Laakso 2010; McDermid et al 

2012). I tre av familjerna som jag intervjuade hade en av föräldrarna varit med om en 

kritisk livshändelse i sitt eget eller en närståendes liv som bidrog till att de själva ville 

göra en hjälpande insats. Barnen som var placerade hos familjerna var allt från småbarn 

till tonåringar. De flesta familjer hade fler än ett fosterbarn och samtliga hade även bio-

logiska barn. Fosterbarnen var i olika åldrar då de kom till familjerna, en del hade kommit 

som riktigt små, medan andra kom som lite äldre.  

 

Samtliga intervjupersoner upplevde att att det sociala nätverket hade förändrats i tämligen 

stor utsträckning i och med att de blivit en fosterfamilj. Informanterna beskrev hur nya 

instanser kommit in och hur gamla relationer förändrats. För en del kom hela nätverks-

förändringen genast då de blev fosterfamilj, medan förändringen kom mer stegvis för 

andra. En del av familjevårdarna hade fungerat som stödfamilj och/eller krisfamilj innan 

de blev familjevårdare, vilket ibland bidragit till att nätverket förändrats mer stegvis. Hur 

snabbt nätverket förändrades berodde även på de placerade barnens behov och vårdtyngd. 

 

6.1 Det sociala nätverket växer i samband med familjevård 
 
Vid analysen av intervjuerna och nätverkskartorna var det tydligt att det sociala nätverket 

på många sätt vuxit då familjen börjat fungera som familjevårdare. Jag kommer nedan att 

beskriva hur fosterfamiljerna upplevt olika aspekter av "expansionen" i det sociala nät-

verket. 

 

6.1.1 Att släppa in det officiella 
 
Många av intervjupersonerna berättade att det varit en stor omställning att "öppna upp 

sig" för det officiella, det vill säga för professionella och myndigheter. Många tyckte att 

de största förändringarna i nätverket berodde just på att professionella och myndigheter 

kommit in. Klefbeck (2003, 61) kallar det formella nätverket för ett sekundärt nätverk. 

Det är naturligt att det sekundära nätverket växer i och med fosterbarn, eftersom barnen 

både enligt tidigare forskning (se kapitlen ovan) och enligt mina informanters berättelser 

ofta har olika typer av svårigheter som behöver skötas om. Däremot är det ofta helt nytt 

för familjevårdare att plötsligt behöva styra sitt liv efter professionella kontakters 
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scheman. Citaten nedan beskriver familjevårdarnas nya vardag som präglas av allt som 

ska planeras in och tas hand om. 

 
"Barnen har mycket som ska skötas, mycket möten och terapier. Man samar-

betar med socialen och skolorna." 

 
"Så har det kommit psykologer, skolor och lärare, läkare och rådgivning. Allt 

annat socialt nätverk har blivit större, men också mer krävande. Man måste 

alltid skriva upp allt i almanackan så att man kommer ihåg vart man ska fara 

idag." 

 

Som familjevårdare kan man inte heller dölja något utan man behöver vara öppen och 

man övervakas. En familjevårdare berättar i citatet nedan hur deras liv har förändrats i 

samband med att familjen blev fosterfamilj. 

 
"Det var kanske för mig som /.../ hållit det egna livet så där skyddat, så nog 

var det ju en förändring. Nu kommer det socialarbetare hem till oss och man 

ska vara färdig att öppna upp. För mig var det kanske en ganska stor föränd-

ring." 

 
 
Det sekundära nätverket har alltså blivit märkbart större, vilket lett till att familjevårdar-

nas vardag präglas av tidsbeställning och möten med professionella kontakter. När det 

officiella har blivit en del av vardagen förändrar det även familjevårdarnas förhållande 

till olika instanser. En intervjuperson berättar att det blivit lättare att ta kontakt med olika 

instanser och be om hjälp. Citatet nedan beskriver hur bilden av socialvården förändrats 

sedan de blev familjevårdare. 

 
"Tidigare tyckte man att socialen och så här, att man ville absolut inte ha 

något med dom att göra, att det var lite skam, men nej. Det är min vardag 

egentligen idag, och jag är nästan nog stolt över den till och med. Jag är nog 

tacksam över att det finns." 

 
För en del fosterfamiljer har det således varit väldigt nytt och främmande att få in pro-

fessionella och myndigheter i sitt liv. Det har inneburit en stor förändring för många. En 
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del har tyckt att det varit väldigt givande och skulle gärna ha ett mer intensivt samarbete 

med socialvården. Många har även samtidigt lyft fram svårigheterna med att samarbeta 

med professionella inom socialvården. Jag går mera in på dessa svårigheter i kapitel 7.2. 

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att familjer "öppnar upp" sitt sociala nätverk och utby-

ter information för att nätverket skall kunna utvecklas i enlighet med den nya situationen 

som fosterfamilj. En familj utan fosterbarn kan göra det på ett annat sätt eftersom inte 

samma tystnadsplikt behöver tillämpas. Samtidigt har familjevårdare ett ännu större be-

hov av att få insatser utifrån, eftersom vardagen ofta präglas av utmaningar.  

 

6.1.2 Den nya släkten 
 
Familjevårdarna i min studie hade haft väldigt olika upplevelser av kontakten med 

fosterbarnens släktingar. För en del har det fungerat närmast problemfritt medan det varit 

en utmaning för andra. I början upplevde en del att det var svårt att veta hur de skulle 

förhålla sig till fosterbarnets släktingar. Citatet nedan beskriver hur en familjevårdare 

upplevde situationen precis då de tagit emot ett fosterbarn. 

 
"Såklart var man ju en gröngöling, hur ska man ta den nya släkten, 

föräldrarna, hur ska man bemöta dom. Lite hade man skuldkänslor, att man 

far iväg med ert barn. /.../ men nog förstod man ju att det här är det rätta, att 

jag vet att jag tar hand om det här barnet. /.../ Men inget extra drama, det var 

något helt annat än jag hade förväntat mig." 

 

Citatet belyser både fövirring och skuldkänslor, men samtidigt beskriver det att 

"övergången" till att bli familjevårdare kan gå relativt odramatiskt till. För en annan familj 

hade emottagandet av nya fosterbarn ibland hängt ihop med mer problem och de berättade 

om hur föräldrar och släktingar ifrågasatt placeringen. Denna familj lyfter även upp 

kontakten till fosterbarnets släktingar som en utmaning i det sociala nätverket. 

 

"Det utmanar oss familjevårdare ganska mycket om det är mycket 

stridigheter mellan oss och dom [barnets biologiska familj]. " 
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Vanligen hade familjevårdarna upplevt att kontakten med barnets biologiska familj blivit 

naturlig med tiden. De biologiska föräldrarna hade i många fall kunnat vara ett stöd för 

barnen och ibland även för familjevårdarna. Det varierade dock mycket hur ofta barnen 

och fosterföräldrarna var i kontakt med de biologiska föräldrarna. En del hade ingen 

kontakt alls. En av fosterfamiljerna berättar att de även har kunnat stödja barnets 

biologiska familj.  

 

6.1.3 Familjevårdare håller ihop 
 
De flesta av familjevårdarna betonade vikten av att hålla kontakt med andra familjevår-

dare. Många upplevde referensstödgrupper som viktiga och rentav nödvändiga. Andra 

hade dragit stor nytta av arbetshandledning. En del hade även engagerat sig i föreningsliv 

för att främja familjevårdares rättigheter. Citatet nedan beskriver hur naturligt det varit 

för många att dra sig till olika kretsar där det finns andra fosterfamiljer. 

 

"Det är alltid den gruppen som du hör till som du har vänner. Nu är nästan 

alla familjer som vi umgås med fosterfamiljer." 

 
Många har uppskattat de grupper som socialvården ordnat för referensstöd och har gärna 

deltagit. Referensstödgrupper har inte varit obligatoriskt för familjevårdarna, men många 

har upplevt dessa som givande och viktiga. Cohen & Syme (1985) lyfter upp att det soci-

ala stödet kan fungera som en buffert som sedan kan användas i stressfyllda situationer. 

Nedan beskriver en familjevårdare hur hen tyckt att det varit värdefullt att engagera sig i 

grupper för familjevårdare. 

 

"Vertaistuki är viktigt, lättare när man känner nån annan och får hjälp och 

stöd sen." 

 

En del upplevde det som ett problem att familjevårdare inte räknas som en specifik grupp 

i vårt samhälle. Familjevårdarens ersättning är inte speciellt hög, ändå får hen inga rabat-

ter på service, tjänster och evenemang, så som till exempel studerande och pensionärer 

får. Detta har varit en av orsakerna till att en del familjevårdare har velat engagera sig 

mer och vill försöka påverka familjevårdarens rättigheter. 
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6.2 Det sociala nätverket begränsas i samband med familjevård 
 
Familjevårdarna berättar även att de har fått ge upp mycket för att få pusslet som foster-

familj att gå ihop. Nedan beskriver jag på vilket sätt fosterfamiljers nätverk har begränsats 

till följd av familjevården. 

 

6.2.1 Bunden till hemmet 
 
Många av familjevårdarna berättade att de är mera bundna till hemmet än tidigare. Det 

berodde dels på att de ofta hade små barn och många barn. Olika typer av diagnoser och 

andra svårigheter hos barnen försvårade även det sociala livet. Dessutom betonade famil-

jevårdarna att barnen ofta var i behov av fasta rutiner. Citaten nedan beskriver hur det 

ofta är lättast för fosterfamiljerna att mestadels vara hemma. 

 

"Eftersom de här barnen inte alltid uppför sig som andra barn så har man 

kanske slutat umgås med de här mänskorna. Så där funderar att far vi dit 

eller är vi hemma, så kanske man hellre är hemma. Det är mer jobbigt att åka 

nånstans. Det är lättare att bli hemma. Det kanske lite begränsar vad man 

vill göra." 

 
"Vi är mest hemma, det ska vara rutin, vi gör samma saker." 

 
Förutom att det var lättast att vara hemma, lyfte flera av familjevårdarna upp det stora 

ansvaret i att ta hand om någons annans barn. Detta gör att det är närmast uteslutet att 

ordna barnvakt. Familjevårdarna hade få eller inga personer i sitt nätverk som de vågade 

lämna barnen med. Citatet nedan beskriver problematiken i att delta i evenemang utanför 

hemmet. 

 

"Det finns många utmaningar. Det är lite svårt, och alla förstår inte det hel-

ler. Nästan alla säger att ni kan ju lämna dom hemma, eller fråga om någon 

kommer och sköter, men det går inte. De är inte våra." 

 
Med andra ord anpassade familjevårdarna sina liv för att fosterbarnen skulle må bra. De 

var beredda att ge den extra omsorg som barnen behövde. Vid genomgången av materialet 
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har jag kunnat se att de familjevårdare som hade flera fosterbarn och som dessutom hade 

barn med specialbehov, var speciellt bundna till hemmet. 

 

6.2.2 Nya kriterier för relationer 
 
Av flera olika orsaker är det svårt för familjevårdarna att upprätthålla relationer till 

människor utanför familjevården. Familjevårdarna berättade att de inte kan vara spontana 

på samma sätt som tidigare samt att de ofta är upptagna med familjens program. Som 

tidigare nämnts är det svårt att lämna barnen hemma, detta bidrar ibland till att relationer 

så småningom rinner ut i sanden. Citatet nedan beskriver detta. 

 

"Så inte kan vi lämna dom, det är inte så enkelt. Men alla förstår inte, så har 

det blivit så att de har lämnat oss ifred och inte kan vi göra något åt det." 

 
De placerade barnen hade dessutom ofta stora svårigheter och specialbehov, vilket ytter-

ligare gjorde det svårare att umgås med andra familjer. Citatet nedan beskriver hur barn 

med specialbehov inte alltid fungerar tillsammans med andra barn. 

 

"Sen om jag haft vänner som har barn, problemet är sen också att våra barn 

är kanske lite annorlunda. Inte kan man riktigt tänka att din pojke är också 

/.../ år, ska vi leka tillsammans? Men våra barn kanske leker lite annorlunda 

än dina barn. Det går inte riktigt." 

 
Familjevårdarna upplevde med andra ord att de inte alltid passade in med andra familjer. 

På grund av tystnadsplikten får familjevårdarna inte heller berätta att de är familjevårdare 

och att fosterbarnen är placerade hos dem. Flera av informanterna lyfte upp detta som en 

jobbig aspekt. Hur familjevårdarna hanterade svårigheterna som hörde ihop med tyst-

nadsplikten varierade. En familjevårdare berättade att de hade speciellt svårt att få nya 

bekanta när de till exempel inte kan prata om vad de jobbar med eller berätta något om 

sina fosterbarn.  

 

Även om familjen och släkten vanligen visste om att familjen var fosterfamilj, kunde 

familjevårdarna inte berätta allt om barnen. Familjevårdare berättade även att det ibland 

kändes svårt att förhålla sig till familj och vänner, då man inte kan dela allt. 
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"Då känner jag mig inte bekväm med familj och vänner, när man vet att det 

finns saker man inte får tala om." 

 
Vanligen hade kontakten till den egna familjen och släkten ändå förblivit som tidigare 

eller så hade kontakten blivit mer regenbunden. Ibland hade familjerelationer fallit bort, 

men detta berodde vanligen på naturliga orsaker så som att familjevårdarnas föräldrar 

blivit gamla och gått bort. 

 

På den andra nätverkskartan (efter att familjen blivit fosterfamilj) hade vänner vanligen 

placeras längre ut i familjens sociala nätverk, vilket visar att dessa vänner inte var lika 

nära familjen som tidigare. Detta kan naturligtvis bero på att många år har gått och att det 

därför är helt naturligt att vänskapsband (till exempel med barndomsvänner, 

studiekamrater etc.) med tiden försvagas. Samtidigt uppgav familjevårdarna att vissa 

vänskapsband kanske försvagats just på grund av att de blivit familjevårdare med barn 

som ofta hade specialbehov, vilket ledde till påfrestningar i olika vänskapsförhållanden 

(se kapitlet ovan). De flesta familjevårdare uppgav ändå att de hade någon eller några 

goda vänner med vilka kontakten upprätthållits. Vidare har de fått nya relationer som 

kanske även bidragit till att en del gamla "fallit bort". (Mer om de nya relationerna i 

kapitel 7.1.2.) 

 

6.2.3 Familjevårdare 24/7 
 

Flera av familjevårdarna betonade att man är familjevårdare dygnet runt och att detta 

verkligen är en livsstil. I livsstilen ingår att inte hinna med så mycket annat, exempelvis 

arbete utanför hemmet samt att ha väldigt lite tid för sig själv. Flera av familjevårdarna 

uppgav att det mest utmanande med att vara familjevårdare var att få tiden att räcka till. 

De ville ha tid för både de biologiska barnen och de placerade barnen och för sig själva. 

En del hade av den här orsaken slutat jobba. Det föreföll även vara vanligt att en av 

familjevårdarna slutade med sitt ordinarie förvärvsarbete en tid efter att paret blev 

familjevårdare, eftersom situationen inte gick ihop annars. I ett par av familjerna hade 

bägge vuxna kunnat återgå till arbete utanför hemmet. Nedan två av intervjupersonernas 

svar på vad som har varit det mest utmanande med att vara familjevårdare. 
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"Men ska vi säga den där tiden då det är som mest hektiskt, att hitta den där 

tiden för sig själv, att hinna bearbeta saker och ting." 

 
"Utmanande att få tiden att räcka till, till jobb, egna barn och placerade." 

 

Flera av familjevårdarna poängterade att man som familjevårdare bör vara beredd att ge 

upp annat i livet. En familjevårdare betonar att tidsbristen och uppoffringarna är något 

som är viktigt att tänka på för dem som funderar på att bli familjevårdare. 

 

"Att om jag tänker på vårt liv, att nog förändrade det så mycket. Och som 

sagt att har man ett sånt arbete eller är man uppe i karriären och tycker att 

ens fritid är viktig, ska man inte börja med det här. Det är nog ett sätt att leva 

och det tar nog. Nog ser ju vårt liv helt annorlunda ut än om vi skulle göra 

något annat." 

 
"[Att bli fosterföräldrar] förändrade vår livsstil, kamrater, socialt nätverk, 

allt." 

 
Familjevårdarna var ändå noga med att poängtera att detta är en livsstil som de valt och 

att de inte ångrar något. Trots att en del varit tvugna att avstå från att jobba utanför 

hemmet och livet som familjevårdare många gånger är krävande var samtliga nöjda med 

sin nuvarande livsituation. Hur mycket familjevårdarna varit tvugna att ge upp berodde 

dels på deras tidigare livssituation, men även på antalet barn de hade och på barnens 

behov. 

 

 

7 Ett stödjande socialt nätverk 
 
Detta kapitel fungerar som det andra huvudtemat i min analys. Jag kommer i detta kapitel 

att beskriva hur familjevårdarnas nätverk stödde familjerna samt hur behovet av socialt 

stöd förändrats i och med att familjen börjat fungera i familjevård. Så som Öquist (2003, 

14-15) betonar bör vi se på strukturer och funktioner i systemen. Då en familj blir foster-

familj förändras familjens struktur, relationer och mönster. Detta leder till att även 
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funktionerna för både relationer och stöd ändras. Familjerna har numera ett annat behov 

av stöd och andra kriterier för relationer. Vi bör ta detta i beaktande då vi ser på fosterfa-

miljernas nya situation och nya behov.  

 

Viktigt är att fosterfamiljerna får stöd och insatser från omvärlden. Detta hjälper dem att 

orka med det krävande uppdraget att fungera i familjevård. Att få stöd, hjälp och vägled-

ning gör att man kan utvecklas mer och detta förhindrar även isolering (Öquist 2003, 30; 

Payne 2015, 247.) Dessa insatser kan ses som olika former av stöd som familjevårdare 

får från sitt nätverk.  

 

Man framhäver ofta att barn behöver både expertis och familjer, det är dock så gott som 

omöjligt för en familjevårdare att försöka erbjuda båda. Däremot kan man resonera sig 

fram till att ett gott samarbete mellan privata familjevårdare och professionella inom barn-

skyddet och andra instanser kunde erbjuda denna kombination av expertis och familj. Vi 

kan alltså anta att ett gott samarbete är nödvändigt för barnets bästa. (Guishard-Pine, Ha-

milton & McCall 2007.) Även Ketola (2008, 50) betonar att varje familjs personliga och 

individuella behov behöver tillgodoses. För att kunna stöda fosterfamiljerna behöver fa-

miljevårdens struktur vara i skick, det behöver även finnas tillräckliga resurser hos soci-

alarbetarna och hos andra samarbetspartners. 

 

Familjevårdarna i min studie upplevde överlag ett stort stöd i sitt sociala nätverk, även 

om det förändrats (jfr. kapitlet ovan). Vilken form av stöd de lyfter upp varierar dock. Jag 

har i detta kapitel delat upp stödet som familjevårdare fick i informellt stöd och formellt 

stöd. Informellt stöd innebär det stöd som familjevårdarna får från familj, vänner och 

bekanta medan formellt stöd innebär stöd från professionella och myndigheter. De olika 

sociala nätverken behöver fungera tillsammans och kunna samarbeta (Klefbeck 2003, 

62). De informella och de formella kontakterna behöver således komplettera varandra. 

 

7.1 Stöd från det informella nätverket 
 
I detta kapitel berättar jag mer om stödet som fosterfamiljerna hittat inom den egna fa-

miljen och hos andra fosterfamiljer. Man kunde resonera sig fram till att stödet från andra 

fosterfamiljer hörde hemma i det formella nätverket, eftersom referensstödgrupper ibland 



 
 

 38 

är organiserade av socialvården. Jag har dock valt att räkna stödet av andra fosterfamiljer 

till det informella stödet eftersom familjevårdarna berättade att de ofta hade kontakt även 

utanför organiserade grupper och att många av deras goda vänner var familjevårdare. 

 

7.1.1 Stöd av familj 
 
Samtliga par jag intervjuade, lyfte fram hur viktigt det var att de "gjorde detta tillsam-

mans". Paren berättade att det var helt nödvändigt att de båda var överens om att fungera 

i familjevård. De såg ofta på det som ett gemensamt uppdrag och en livsstil. En av dem 

skötte vanligen huvuduppdraget, ibland på heltid, medan den andra ofta jobbade utanför 

hemmet. Det föreföll som om det stöd som de fick av varandra skapade positiv energi och 

gjorde dem starkare (jfr. Payne 2015, 248). Även Klefbeck (2003, 67), poängterar hur 

viktigt det är att få stöd från sin partner, detta stöd är viktigt för den mentala hälsan.  

 

Många lyfte fram att fosterbarnen själva gav mycket både till dem själva och till syskonen 

och att det bästa med att vara familjevårdare var att få följa med när det gick bra för 

barnen. På frågan om vad som varit det bästa med att vara familjevårdare svarade en av 

intervjupersonerna så här: 

 

"Jag tycker om barn och jag tycker om stor familj, nog är det säkert den där 

helheten. Och så ser man dom där framstegen och sen kanske efter ett antal 

år ser man vad det gett ens egna biologiska barn /.../ kanske det ger åt dom 

också något mervärde, mer än att bara vara med egen familj." 

 
Med andra ord var fosterbarnen i sig en resurs som gav familjevårdarna energi och ork 

att fortsätta vara fosterförälder. Även forskning visar att orsaken till att familjevårdare 

fortsätter fungera i familjevård är att de trivs med att följa med barnen (Marjomaa & 

Laakso 2010; McDermid et al 2012). 

 

Förutom stödet inom kärnfamiljen berättar en del av familjevårdarna att de får ett stort 

stöd från den utvidgade familjen. En del hade vuxna barn eller egna föräldrar som kunde 

hjälpa till ibland. Som tidigare nämnts var det så gott som omöjligt för familjevårdarna 

att lämna barnen med en vanlig barnvakt. Därför var det ofta speciellt värdefullt om de 

inom familjen hade någon som klarade av att ta hand om barnen och kunde hjälpa till vid 
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behov. En familjevårdare berättar att hennes mamma kunnat hjälpa till då familjen behövt 

det. 

 

"Vi har haft det bra med sociala nätverket, en mormor som hjälpt mycket, så 

att det gått ihop." 

 
En del av familjevårdarna hade närstående som hjälpte mycket, medan andra inte hade 

någon som på samma sätt kunde hjälpa. De som hade tillgång till ett stort stöd inom sin 

utvidgade familj kunde på ett annat sätt ta ledigt, eftersom det var möjligt att få någon att 

passa barnen. De familjer som hade möjlighet till att ta ledigt värdesatte detta och poäng-

terade att den tiden var viktig. 

 

7.1.2 Stöd av andra fosterfamiljer 
 
De allra flesta av mina informanter uppgav att stödet från andra fosterfamiljer är oersätt-

ligt. Detta har kommit fram även i tidigare forskning som visar att det är viktigt att famil-

jevårdare får stöd av andra familjevårdare, bland annat för att kunna utbyta kunskap och 

undvika isolering (Blythe 2012). Medan andra relationer ibland hade glidit ut i sanden 

hade relationerna med andra familjevårdare blivit allt viktigare. Citatet nedan beskriver 

hur fosterfamiljerna sökt sig till andra fosterfamiljer och fått stöd från dem. 

 

"Vi har jättemycket vänner som också är fosterfamiljer och där får man jät-

temycket stöd." 

 
Fosterfamiljerna uttryckte också att de inte riktigt passade in i någon annan grupp och att 

de andra familjevårdarna förstod dem på ett sätt som ingen annan kunde. Cohen & Syme 

(1985) lyfter fram att det är avgörande vem som erbjuder det sociala stödet samt att det 

är rätt sorts stöd som erbjuds. Vi kan alltså anta att det stöd som familjevårdare får från 

varandra inte kan ersättas med någon annan typ av stöd. En av familjevårdarna beskriver 

detta i citatet nedan. 

 

"En annan fosterförälder förstår vad du pratar om. Och sen kan man ju inte 

prata om dom här sakerna med andra ens. Det är inte samma." 
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Så som jag redan lyfte upp i kapitel 6.2.2 så upplevde familjevårdare ofta att det var svårt 

att umgås med andra. Familjevårdarna kunde dels utbyta kunskap och stödja varandra, 

men de sökte sig även till varandra för att de inte riktigt passade in någon annanstans. 

Stödet av andra familjevårdare fyllde en ny funktion av socialt stöd för familjevårdarna. 

 

7.2 Stöd från det formella nätverket 
 
Samtliga fosterfamiljer uppmärksammande betydelsen av att få tillräckligt med stöd från 

samhället. Även tidigare forskning visar att familjevårdare önskar tillräckligt med stöd. 

Hur familjevårdare upplevde det sociala stöd som de fick från samhället varierade 

mycket. En del upplevde att de fått det som de begärt och var nöjda med det. Andra fa-

miljevårdare önskade att sociala myndigheter skulle erbjuda mer stöd, speciellt förebyg-

gande, för att undvika att familjevårdarna blev för trötta. Hur bra familjevårdarna upplevt 

att stödet från det sociala nätverket fungerat har i vissa fall varierat under tiden som paren 

fungerat inom familjevård, bland annat beroende på hur mycket stöd familjen var i behov 

av under en viss tidsperiod.  

 

Jag kommer i detta delkapitel att lyfta fram några aspekter av stöd som familjevårdarna 

underströk vikten av; nämligen information, samarbete och individuellt anpassat stöd.  
 

7.2.1 Tillräcklig information 
 

Familjevårdare betonade vikten av att få tillräckligt med information om familjevården 

både genom förberedande utbildning och konkret information under tiden som familje-

vårdare. 

 

Familjevårdarna hade överlag positiva upplevelser av den förberedande utbildningen, det 

vill säga PRIDE-utbildningen. De tyckte den var informativ och realistisk, men några av 

familjevårdarna tyckte att den var för kort. Nedan lyfter en av intervjupersonerna fram att 

en fortsättning på PRIDE-utbildningen skulle vara bra. 

 

"Jag tyckte den [PRIDE-utbildningen] var bra, med den kunde hellre varit 

lite längre. Då man tänker att det var bra exempel, men då man tänker att det 
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kommer överraskningsmoment, hur kommer det att bli och vara. Hur ska man 

skriva och vad ska man skriva och vad gör man om det händer så här. Då 

man tänker såhär efter flera år, skulle det vara bra att ha PRIDE 1 och sedan 

efter några år PRIDE 2 /.../ att man fortsätter sen, efter 3 år att man skulle 

ha möjlighet till fortbildning." 

 

Citatet ovan beskriver att det inte går att förbereda sig på allt på förhand och att det därför 

är viktigt att få mer information parallellt med att man är familjevårdare. Det är viktigt 

att få svar på konkreta frågor som kommer upp om allt från barnens utveckling till doku-

mentering.  

 

Familjevårdarna betonade vikten av att få tillräcklig information från socialarbetarna både 

om barnet, men även om sina rättigheter som familjevårdare. En del hade hamnat i den 

situationen att de inte fått svar på sina frågor och själva fått läsa på. De hade önskat att 

professionella inom socialvården lagt ner mer tid på att svara på deras frågor och vid 

behov ta reda på mer. En del uttrycker en stor besvikelse över att samarbetet med 

socialarbetare inte gått så bra som de hoppats på. Nedan beskriver en familjevårdare hur 

hon själv fick lära sig att ta reda på den information hon behövde. 

 

"Trodde att socialbyrån skulle hjälpa oss med allt, vi behöver inte vara en-

samma med frågorna utan får svaren. Men det är inte så. Så blev jag här 

ensam och började läsa barnskyddslagen på kvällarna." 

 

Några familjevårdare berättar att det ofta kommit överraskningar som de inte var beredda 

på. De uppgav även sin besvikelse över att inte ha fått nödvändig information om barnet 

tidigare, så som barnets exakta ålder eller eventuella diagnoser. Janhunen (2007) 

understryker vikten av att göra en ordentlig hälsogranskning där barnens fysiska och 

psykiska hälsa utreds, innan de placeras. Detta kan vara krävande, speciellt med små barn, 

men en ordentlig granskning hjälper de sociala myndigheterna att hitta lämpliga 

familjevårdare och är även till stor hjälp för familjevårdarna. 
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7.2.2 Gott samarbete 
 
Familjevårdarna uttryckte en tydlig önskan och förväntan om att få samarbeta och vara 

på samma nivå som socialarbetarna. De betonade vikten av ett fungerande samarbete. För 

en del var det ett stort problem att socialarbetarna var så upptagna. En familjevårdare som 

genom åren haft många fosterbarn uttryckte att socialarbetare borde göra betydligt mer 

hembesök. 

 

"De skulle lite mera kunna komma hit här vi gör det här arbetet, och inte bara 

se från pappren hur det står till. I dagens läge har jag inte träffat en enda 

fosterfamilj som skulle vara likadan." 

 

Även den tidigare forskningen visar att det är vanligt att familjevårdare upplever relat-

ionen till sociala myndigheter som svår. Detta beror ofta på socialarbetares tidsbrist. Diaz 

(2017) poängterar att socialarbetarna borde ha mindre arbetsbörda så att de kunde stödja 

familjevårdare bättre. Socialarbetarnas arbetsbörda kan dock vara svår att reglera och 

ibland beror svårigheterna som Rabb (2008, 153) poängterar på att det inte finns tydliga 

överenskommelser för hur relationen mellan familjevårdare och socialarbetare förväntas 

se ut. En del av familjevårdarna i min studie önskade tydliga kriterier och målsättningar 

för sitt arbete. De hade ofta förväntat sig att de skulle bli mer kontrollerade och uppföljda. 

Nedan beskriver en familjevårdare hur hon önskat att de tillsammans med socialarbetare 

skulle planera familjevården enligt barnets bästa. 

 

"Jag har alltid velat att det skulle finnas ett mål och att någon skulle följa 

med och laga nya mål. Det har nu varit lite så att barnen kommer hit och så 

är det så. /.../ Vi har inte kriterier för hur vi ska göra det här arbetet." 

 

Tydligt var att många av familjevårdarna kände sig ensamma i sitt arbete. De försökte 

utföra det så gott de kunde på egen hand men önskade mer stöd och handledning, främst 

av de sociala myndigheterna. Samtidigt hade många förståelse för socialarbetarna och 

deras stora arbetsbörda. Flera av familjevårdarna lyfte även upp hur bra jobb 

socialarbetarna inom barnskyddet gör. Det är ändå tydligt att familjevårdarna saknade 

uppföljning i form av hur de till exmepel orkar. Janhunen (2011) poängterar att det är 

svårt att bedömma sin egen ork och att detta därför behöver göras av någon utomstående. 
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Janhunen presenterar en tabell (se bilaga 5) som fungerar som hjälpmedel för att utvärdera 

sin egen ork, denna gås sedan igenom med socialarbetare, för att i ett tidigt skede 

uppmärksamma tecken på utmattning. Det kunde även vara bra att i början av en placering 

fastställa hur relationen mellan familjevårdare och socialarbetare ska se ut. På det sättet 

kan besvikelser i bästa fall undvikas och det kunde även vara möjligt att komplettera 

socialarbetarens stöd med andra stödformer. 

  

7.2.3 Individuellt stöd  
 
Min tanke med avhandlingen har varit att se på fosterfamiljernas situation som en helhet. 

Så som Payne (2015, 241) lyfter fram är det viktigt att ha ett helhetsmässigt synsätt då 

man betraktar människors liv. Viktigt är även att beakta att varje situation är komplex 

(Öquist 2003, 242). Man bör därmed se på varje familj som en unik helhet med individu-

ella behov. Det är viktigt att ta familjevårdarnas hälsa i beaktande. Om familjevårdarna 

inte orkar med sin vardag går det lätt ut över fosterbarnen.  

 

"Att om jag mår bra med min man, så mår barnen också bra, det är suora 

yhteys till dom." 

 

Familjevårdarna vill ha det individuella stöd som de behöver i en viss situation. Olika 

familjer kan behöva helt olika typer av stöd (Marjomaa & Laakso 2010). Familjevårdarna 

i min studie önskade att socialvården ibland skulle kolla ifall de behövde hjälp med 

praktiska saker och ta helhetssituationen i beaktande. En del önskade stöd för praktiska 

saker, till exmepel ekonomiskt stöd ifall deras tvättmaskin skulle gå sönder, medan andra 

önskade barnvaktshjälp. En familjevårdare uppmärksammade att det skulle kunna vara 

enklare att få barnvakt, att det är svårt att förverkliga de lediga dagarna som 

familjevårdare har rätt till. 

 

"Det bästa skulle vara om det skulle finnas nåt fungerande system där någon 

skulle komma hem till oss och att vi som föräldrar skulle åka bort." 

 

Familjevårdarna tyckte ändå i allmänhet att de fått hjälp, speciellt då de begärt hjälp. En 

familjevårdare betonade dock att sociala myndigheter borde vara bättre på att erbjuda 
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hjälp och stöd i början innan man som familjevårdare lärt sig vad man själv behöver för 

att orka. Dessutom hade det visat sig för flera av familjevårdarna att barnen som var pla-

cerade hos dem var mer svårskötta än man först trott. Då barnen blev trygga började 

symptom komma fram. Tervonen-Arnkil (2008) kallar detta för "smekmånad", det vill 

säga att allt verkar bra till en början, eftersom kontakten ännu är ytlig. Efter en tid då 

förtroende börjar skapas visar barnet dock mer av sina tankar och känslor vilket kan leda 

till utmaningar. 

 

Då en familj börjar fungera i familjevård förändras deras nätverk, vardag och hjälpbehov. 

För att förstå detta är det viktigt att vi ser på helheten och den helhetsmässiga situationen. 

En familjevårdare lyfter fram att ändringar i nätverket ofta syns på flera olika ställen sam-

tidigt. 

 

"Behovet av stöd och barnena har ändrats. Har skett positiva förändringar i 

barnen, att de inte behöver lika mycket stöd som tidigare, en del fallit bort. 

Emellan mer intensivt, nu börjar det vara en ganska bra period igen. Men då 

den här biten faller bort (professionella och myndigheter) syns det någon an-

nanstans istället, helt lugnt är det inte." 

 

Som citatet ovan beskriver handlar det om att se på den helhetsmässiga situationen. Då 

någon stödinsats faller bort väcks kanske behov av något annat. Så som Payne (2015, 

239) poängterar handlar det om att förena olika insatser och få dem att fungera tillsam-

mans. På detta sätt kan man skapa en fungerande helhet som stöder fosterfamiljerna på 

ett individuellt sätt. Enligt Hancock et al. (2015) handlar socialt stöd om en kombination 

av materiellt stöd, informativt stöd och emotionellt stöd. Familjevårdarna lyfte fram dessa 

olika typer av stöd. De behövde olika former av stöd under olika perioder. 

 

 

8 Slutsatser och diskussion 
 
Jag kommer i detta kapitel att återgå till syftet med studien, svara på samtliga forsknings-

frågor och diskutera resultaten. Jag lyfter även fram begränsningarna med studien samt 

möjligheter till fortsatt forskning. 
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Syftet med studien var att undersöka familjevårdares upplevelser av sitt sociala nätverk 

och nätverkets förändringar och nya stödbehov till följd av att familjen började fungera i 

familjevård. Jag har tillämpat ett holistiskt synsätt och därmed sett på familjernas nätverk 

som en helhet. Jag har tittat på hur familjerna upplevde det att släppa in hela den nya biten 

av formellt nätverk samt hur resten av nätverket, det vill säga det informella, har föränd-

rats i samband med detta. Jag har tagit kontexten i beaktande då jag analyserat nätverks-

kartorna och intervjuerna. En del av familjevårdarna har fungerat inom familjevård i tio-

tals år. Under en så lång tidsperiod är det helt naturligt att nätverket genomgått en del 

förändringar. Jag har därför strävat efter att inte bara studera hur nätverket förändrats utan 

också varför. Som tidigare nämnts finns det begränsat med forskning om fosterfamiljer 

gjorda ur familjevårdarnas perspektiv. Min egen forskning har därför inriktat sig på hur 

det sociala nätverkets struktur förändrats och hurudant socialt stöd familjevårdarna 

behöver i den nya situationen.  

 

Min första forskningsfråga lyder: Hur upplever familjevårdare sitt nuvarande sociala 

nätverk? Familjevårdarna i min studie var överlag relativt nöjda med sitt sociala nätverk. 

Min studie illustrerar hur familjens sociala nätverk utgör ett system som förändras mycket 

då familjen blir en fosterfamilj. Fosterfamiljernas nya nätverk erbjuder i de allra flesta 

fall ett brett stödnätverk av familj, vänner, andra fosterfamiljer samt professionella och 

myndighter. De flesta av familjevårdarna upplever att de har människor i nätverket som 

hjälper och stöttar. De berättade även att de värdesatte det sociala stöd som de fick. En 

del av familjevårdarna lyfte fram hur viktigt det sociala stödet var för att undvika 

isolering. Precis som Payne (2015, 247) belyser var familjevårdarna medvetna om att de 

behövde stödinsatser av olika former från omvärlden, för att klara av sin vardag och 

fortsätta utvecklas. Studien visar ändå att det finns faktorer i nätverket som 

familjevårdarna saknade och att det sociala nätverket ytterligare kunde förbättras. 

 

De allra flesta av informanterna i min studie har upplevt att de fått stöd och hjälp då de 

begärt det, men att det speciellt i början varit svårt att bedöma hurudant stöd de behövde 

och hur intensivt. De har även känt sig ensamma i sin roll som familjevårdare och önskade 

ett tätare samarbete med sociala myndigheter. Av detta drar jag slutsatsen att det tidiga 

intensiva stödet vore värt att satsa på, eftersom detta kunde förebygga senare problem. 

Precis som den så kallade "nedtrappningsmodellen av stöd" som Tervonen-Arnkil (2008) 
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presenterar, visar min studie att familjevårdarna önskade ett tätt samarbete med socialar-

betarna speciellt i början av placeringen av fosterbarnen. Det tidiga intensiva stödet skulle 

förmodligen få familjevårdarna att känna att de inte var så ensamma i uppdraget, tillsam-

mans kunde socialarbetare och familjevårdare göra upp en plan för placeringen som sedan 

kunde följas upp. Ifall socialarbetaren i början tog sig mer tid för att lära känna familjen, 

möjliggjorde det med största sannolikhet ett mer lyckat samarbete i det långa loppet och 

stödet kunde så småningom trappas ner. 

 

Min andra forskningsfråga är: Hur har familjevårdares sociala nätverk förändrats till följd 

av familjevård? Familjernas sociala nätverk har på många sätt vuxit då professionella 

kontakter och andra fosterfamiljer kommit in i vardagslivet och det sociala nätverket. 

Nätverket har även minskat på andra plan, eftersom alla tidigare relationer inte alltid 

rymts med i den nya livssituationen, ibland på grund av fosterbarns specialbehov eller en 

fullspäckad vardag. På basis av mina intervjuer förefaller familjevårdarnas formella nät-

verk alltså ha expanderat, vilket i sig är naturligt. Det informella nätverket har däremot i 

någon mån krympt på grund av att en del släktingar och vänner inte längre ingår i nätver-

ket. Istället har andra fosterfamiljer tagit plats i det informella nätverket. Betydelsen av 

ett så kallat referensstöd (fi. vertaistuki) framstår därmed som stor. 

 

Ibland har förändringen i nätverket skett snabbt, till exempel vid situationer då en familj 

tagit emot fler fosterbarn (vanligen syskon) med kort varsel. Nya kontakter och relationer 

ska då plötsligt passa in i familjens nätverk. Det kan i en sådan situation vara synnerligen 

svårt att bedöma hurudant stödbehov man har som familjevårdare. I andra fall har föränd-

ringen gått betydligt långsammare, till exempel då ett barn som tidigare varit familjens 

stödbarn blir placerat som fosterbarn hos samma familj. Då finns det tid för planering och 

förberedelse på ett helt annat sätt. Däremot är det inget som säger att det senare är lättare 

än det tidigare. Så gott som alla barn som placeras bär på någon form av trauma, ofta 

handlar det om kombinationer av flera trauman, vilket bidrar till att det är omöjligt att 

förutsäga exakt hur en placering lyckas.  

 

Då en familj börjar fungera i familjevård förändras familjens behov av stöd och kriterier 

för stödjande relationer. Stödet av andra familjevårdare fyller till exempel ofta en funkt-

ion av stöd som familjerna inte behövde innan. Det är dock viktigt att familjevårdarna 

själva får vara med och skapa sitt sociala nätverk utifrån de behov som familjen har. 
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Fosterfamiljernas nätverk slutar inte heller förändras efter att de blivit familjevårdare, 

utan förändringarna fortsätter i och med att barnens behov ändras. Då ett nytt fosterbarn 

kommer eller ett barn flyttar bort, förändras fosterfamiljens nätverk och stödbehov som 

en naturlig följd av detta. Nätverket behöver passa ihop med behovet, även då behoven 

förändras (Öqvist (2003, 15). Det är därför viktigt att socialarbetare och det övriga nät-

verket fortsätter att vara lyhörda för familjens behov.  

 

Min tredje forskningsfråga lyder: Vilket socialt stöd erbjuder det sociala nätverket famil-

jevårdare och vad saknas? Familjevårdarna i min studie upplevde att deras sociala nätverk 

stödde dem på flera olika sätt. De värdesatte speciellt stödet från varandra, den övriga 

familjen, andra familjevårdare och socialarbetare. Även tidigare forskning visar att det 

sociala stödet är oersättligt och att det även kan fungera som en färdiginsamlad buffert, 

då svåra situationer uppkommer (Cohen & Syme 1985).  

 

Som tidigare nämnts kan det sociala stödet delas in i emotionellt stöd, instrumentellt stöd 

och informativt stöd (Hancock et al. 2015; Scaefer 1981.). Familjevårdarna i min studie 

lyfte fram alla dessa former av stöd som viktiga för dem. De förklarade vikten av att ha 

någon att prata med som förstod dem, dessa var ofta andra fosterföräldrar (emotionellt 

stöd). Familjevårdarna värdesatte även praktiskt stöd, så som möjlighet till lediga dagar 

och professionella hjälpinsatser (instrumentellt stöd). Även råd och arbetshandledning 

var något som familjevårdarna behövde, speciellt vid utmanande situationer (informativt 

stöd). 

 

De flesta av familjevårdarna betonade att samarbetet med de sociala myndigheterna borde 

förbättras. Familjevårdarna önskade ett tätare samarbete, till exempel mer arbetshandled-

ning och mer hembesök. Även tidigare forskning visar att ett gott samarbete inte bara är 

önskvärt, utan rentav nödvändigt för barnets bästa (Guishard-Pine, Hamilton & McCall 

2007.) För att det professionella ska kunna stödja en familjevårdare krävs tid att lära 

känna och skapa ett förtroende. Det krävs även kunskap, alternativt en vilja att ta reda på 

och hänvisa till vidare former av stöd så som referensstödgrupper, mentorsrelationer och 

skolningar. Det krävs även en tydlig rollfördelning och ett öppet klimat där familjevårda-

ren har utrymme att uttrycka sig och begära hjälp. Eftersom en sådan relation tar tid att 

bygga upp är det speciellt viktigt att socialarbetaren reserverar tid för extra mycket träffar 

och telefonsamtal i början av en placering. Den relation som då byggs upp kan i bästa fall 
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fungera som ett stöd för familjevårdaren under en lång tid och tröskeln är låg för familje-

vårdaren att be om hjälp vid problem. Problem i nätverk beror dock ofta på att olika nät-

verk och system har svårt att samarbeta (Payne 2015, 247; Klefbeck 2003, 65). Det före-

faller vara så att de sociala myndigheterna ibland har svårt att föra ett fungerande och 

smidigt samarbete med familjevårdare. Detta kan som Rabb (2008 152-153) poängterar 

bero på att socialbyrån är en byråkratisk institution som dessutom har stor arbetsbörda. 

 

Det förefaller finnas delar av det sociala stödet som socialarbetare har svårt att ge. Speci-

ellt de mer erfarna familjevårdarna upplevde att socialarbetarna inte hade insikt i varda-

gen som familjevårdare. Detta kunde visserligen bli bättre av ett tätare samarbete i början, 

men samtidigt är vardagen som familjevårdare ofta så unik och krävande att den kan vara 

svår att förstå för en person som inte själv är familjevårdare. Fler av intervjupersonerna 

lyfte upp vikten av referensstödgrupper. Några tyckte även att en mentorsrelation kunde 

vara bra för nya familjevårdare. Detta kunde vara en del av lösningen på socialarbetarens 

tidsbrist och oförmåga att helt och hållet förstå familjevårdarens vardag. En mentorsre-

lation skulle inte ersätta det sociala stödet som familjevårdaren behöver få från socialar-

betare, utan istället komplettera detta, för att skapa ett mer heltäckande stöd för framför 

allt nya familjevårdare.  

 

Min studie visar även att familjevårdarnas ork och välmående är något som behöver tas 

på allvar. Familjevårdarna berättade att det ofta fanns ett samband mellan hur de mådde 

och hur fosterbarnen mådde, det vill säga då familjevårdarnas ork räckte till, hade de 

också bättre förmåga att ta hand om fosterbarnet, vilket ledde till att fosterbarnet mådde 

bättre. Då familjevårdare i sin tur var trötta eller rent av utmattade syntes även detta i 

både fosterbarnens och i de biologiska barnens mående. Forskning visar att en vanlig 

orsak till att placeringar inte fungerar och måste avbrytas är familjevårdares utmattning 

(Janhunen 2007). Vi behöver därför satsa på att stödja familjevårdare på ett heltäckande 

och individuellt sätt för att de ska orka med sitt uppdrag som familjevårdare. 

 

För tillfället varierar det från kommun till kommun hurudant stöd familjevårdare får. 

Detta var något som familjevårdarna i min studie ansåg var dåligt. De tyckte att kommu-

nerna borde ha samma linje. En del kommuner har även börjat med en struktur som inne-

bär att en socialarbetare fungerar i arbetspar med en socialhandledare. Socialarbetaren är 

främst ansvarig för barnet och barnets biologiska föräldrar, medan socialhandledaren är 
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ansvarig för familjevårdarna. Detta var något som en del av mina informanter förhöll sig 

positivt till, eftersom det kunde underlätta samarbetet med sociala myndigheter. Även 

Janhunen (2007) förhåller sig kritisk till att samma socialarbetare är både det placerade 

barnets och dess biologiska familjs socialarbetare samtidigt som hen fungerar som famil-

jevårdarens socialarbetare.  

 

Vid tolkningen av resultaten i min studie är det viktigt att vara medveten om studiens 

begränsningar. Jag intervjuade familjevårdare från enbart fem familjer (åtta personer), ett 

större antal informanter hade förmodligen bidragit till ett bredare resultat. Min avhandling 

saknar även barnens perspektiv. Den fångar hur familjevårdarna uppfattar och upplever 

familjens situation, men barnens perspektiv skulle ha bidragit med mer information. Av 

etiska och tidsmässiga orsaker har det dock inte varit möjligt för mig att intervjua barnen 

i familjerna. Det är även bra att ta i beaktande att detta är en kvalitativ undersökning i en 

medelstor kommun. Familjevårdares upplevelser och nätverk kan se annorlunda ut i 

mycket små eller stora kommuner. Man bör även komma ihåg att en del av informanterna 

har varit familjevårdare länge och att det därför kan vara svårt för dem att komma ihåg 

hur de upplevde sin situation i början och hur deras gamla nätverk såg ut. 

 

Forskning visar att en vanlig orsak till att inte bli familjevårdare, är att man har bristande 

kunskap om vad familjevård är och om behovet av familjevårdare (Randle et al 2012; 

McDermid et al 2012). Mer information om familjevård behövs i vårt samhälle. Detta 

skulle inte enbart göra det lättare att hitta nya familjevårdare, utan det kunde även gynna 

nuvarande fosterfamiljer. Det är nämligen viktigt att fosterfamiljerna är en accepterad 

grupp i vårt samhälle med rättigheter som tillgodoses.  

 

En del av familjevårdarna har berättat att de önskar stöd till sina biologiska barn. Jag har 

dock inte i denna studie gått närmare in på hur familjens biologiska barn kunde stödjas 

av samhället. Det finns studier angående detta, men det är även något som kunde forskas 

mer i. Andra idéer för fortsatt forskning är att fördjupa sig i familjevårdarnas rättigheter 

och hur de uppfylls samt hur familjevården har utvecklats under historien. Många av fa-

miljevårdarna har nämligen betonat att familjevården har blivit betydligt mer krävande, 

på grund av att man numera genom öppenvården stödjer barn att bo hos sina biologiska 

föräldrar så länge som möjligt. Det kunde även vara intressant att fortsätta på denna studie 
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och inkludera barnens perspektiv. Därtill kunde man komplettera intervjuer med kvanti-

tativt material och på så sätt nå en större målgrupp och få ett bredare resultat. 

 
Slutligen kan man konstatera att det sociala nätverket behöver stödja familjevårdare på 

ett heltäckande sätt. Nätverket behöver vara flexibelt och format efter varje familjs unika 

och individuella behov. Det formella och informella stödet bör komplettera varandra för 

att stödja fosterfamiljerna i deras vardag. Tröskeln behöver vara låg för att göra föränd-

ringar i stödet vart efter att familjens situation förändras. Fler familjevårdare behövs och 

mer information borde spridas om familjevård.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inledningsfrågor: 

Kan ni berätta om hur det kom sig att ni blev fosterföräldrar? 

Hurudan förberedning fick ni? Vad ansåg ni om den? Finns det annat som stöttat er i 

uppdraget? 

Hur delar ni upp detta uppdrag mellan er? 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har ni varit fosterföräldrar?  

Hur många fosterbarn har ni just nu? Vilka åldrar? Hur länge har fosterbarnen varit 

placerade hos er? 

Har ni biologiska barn?  

Hur många barn har varit placerade hos er? 

Vad gjorde ni innan ni blev fosterföräldrar? 

Gör någon av er detta på heltid? 

 

Övergångsfrågor: 

Kan ni berätta om den första tiden efter att ni blivit fosterföräldrar? Hur gammalt var 

barnet? Hur förändrades ert liv i samband med det?  

Hur tycker ni det känns nu? Har något förändrats sedan den första tiden som foster-

föräldrar? 

Om ni blickar tillbaka på er tid som fosterföräldrar, blev det som ni tänkt er när ni 

fattade beslutet att bli fosterföräldrar? 

Vad har varit det mest utmanande? Vad har varit det bästa? 

 

Nyckelfrågor del I 

Nätverkskartor: Rita familjens sociala nätverk före och efter ni blev fosterföräldrar.  

Kan ni berätta om era sociala relationer och nätverk innan? Vem ingick? 

Hur är ert sociala nätverk nu? Vilka förändringar har skett? Vad har det betytt för er 

familj? 

Har det sociala nätverket förändrats under tiden ni varit fosterföräldrar? 
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Har ni mött några utmaningar vad gäller sociala relationer efter att ni blev fosterför-

äldrar? Hur hanterade ni dem? 

  

Nyckelfrågor del II 

Hur ser ni på det stöd ni fått av samhället innan och under er tid som fosterföräldrar? 

Vad tycker ni om myndighetsstödet? 

Finns det någon form av stöd eller kunskap som ni saknat? Då ni just blivit foster-

föräldrar? Senare? 

Hur tycker ni att samhället bättre kunde stödja fosterföräldrar? 

 

Slutfrågor: 

Är det något jag inte tänkt på att fråga som ni vill tillägga? 

Kan jag återkomma ifall jag stöter på oklarheter i analysskedet? 



 
 
 
 

   

 
 

Bilaga 2. Brev till familjevårdare 
Information om studien till fosterföräldrar 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Lydia Norrbäck och jag studerar socialt arbete och socialpolitik på Svenska 
social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Jag är på slutrakan av mina studier och 
skriver därmed min magisteravhandling. Studien är inriktad på familjevård och görs ur 
fosterföräldrars perspektiv. Syftet och målet med studien är att ta reda på, hur vägen in i 
familjevård kan se ut och hur det sociala nätverket kan förändras. Jag kommer att utföra 
intervjuer med fosterföräldrar. 
 
Teman för intervjuerna är dessa:  

• Hur kan vägen in i familjevård se ut? 
• Hur ser ni på ert sociala nätverk?  
• Hur har nätverket förändrats? 
• Hur borde samhället stödja fosterföräldrar? 

 
Jag ser gärna att två vuxna från samma familj ställer upp på intervju, detta ger min 
studie ett bredare perspektiv. Jag intervjuar i så fall båda vuxna tillsammans. Ifall bara 
en vuxen från en familj vill ställa upp på intervju är det också välkommet, jag intervjuar 
då personen enskilt. 
 
Ni som väljer att delta får information om studien, deltagandet är frivilligt och 
materialet kommer att anonymiseras. Ni kommer inte att behöva svara på alla frågor jag 
ställer och ni kan avbryta ert deltagande när som helst. Jag kommer att banda in 
intervjuerna och transkribera materialet efteråt för att göra materialanalysen lättare. 
Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Ljudbanden förstör jag så 
snart min magisteravhandling är godkänd. De transkriberade intervjuerna förvaras på 
säkert ställe. 
 
Kontakta mig gärna så fort som möjligt ifall ni är intresserade av att delta i min studie. 
Ifall ni vill veta mer eller har frågor går det också bra att kontakta mig.  
lydia.norrback@helsinki.fi  
050-**** *** 
 
Med vänliga hälsningar,  
Lydia Norrbäck 
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Bilaga 3. Nätverkskarta  
(Klefbeck 2003, 141) 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

   

 
 

Bilaga 4. De placerade barnens trauman baserat på 

socialarbetares anteckningar.  
(Janhunen 2007.) 
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Bilaga 5. Hur orkar jag som familjevårdare? 
(Janhunen 2011, 33) 

 


