
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna och Urban berättar att de har 
varit familjehem via Stiftelsen  
Bergslagsgårdar sedan år 2003 och 
har genom åren haft många olika 
placeringar.  

 

Det bästa med att vara familjehem 
Både Anna och Urban tycker att det 
bästa med att vara familjehem är att 
kunna hjälpa andra människor. Att  
få vara en del av den resan som den 
placerade gör och få vara med och 
påverka och kunna förändra. Att få 
se placeringens framsteg, från att ha 
ett svårt missbruk till att de står på 
egna ben och får arbete och familj 
och egna barn. Det är häftigt säger 
båda. Tack vare alla placeringar som 
de haft hos sig, har inneburit att de 
fått en mycket större familj än  
innan, de flesta placeringarna kom-
mer regelbundet tillbaka och hälsar 
på och kommer alltid vara en del av 
familjen.  

 

Familjens egna barn 

Anna och Urban har också sett hur 
positivt det har varit för deras egna 
barn, de har lärt sig att visa respekt 
för andra och de ser hur barnen ut-
vecklat både sympati och empati 
för andra. Urban berättar att hans 
dotter som läser på  gymnasiet  
skriver en uppsats om just familje-
hem. De ser att det har gynnat deras 
barn positivt. Det som präglar hela  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familjen är att ingen är dömande 
och se människor har en chans till 
förändring. Annas son som är 17 år 
var två år när familjen blev familje-
hem och han säger att det bästa är 
att det kommer en ny familje-
medlem och att det alltid finns  
någon att umgås med. Han tycker 
att det är häftigt med en stor familj 
och kan också se sig själv som att 
han blir som en storebror till den 
placerade. Han får vara en bra före-
bild och har själv växt som person i 
det. Han ser också att placeringarna 
till en början inte mår så bra och att 
det är fantastiskt och se när det för-
ändras och personen börjar må bra 
och får en fungerande tillvaro, det 
är gott att se säger han.    

 

Svårigheter med att vara  
familjehem 
Det som kan vara svårt i början är 
att alla är olika som kommer och det 
ställer krav på oss att kunna bemöta 
och vara flexibel. Det som fungerade 
bra på någon kanske inte fungerar 
alls på nästa placering. Man måste 
kunna ställa om sig fort och fånga 
upp den personen där den är. Anna 
och Urban säger att första intrycket 
man får inte alltid stämmer överens 
och det får man förhålla sig till. När 
det kommer en ny placering till  
familjen sätter det såklart igång en 
process i hela familjen, men efter en 
rad placeringar så är familjen trygga  
 
 

i att hantera det. Innan man har 
en relation och ett förtroende till 
den placerade kan det vara en tid 
som är tuff. Det får man vara med-
veten om och det är viktigt att  
prata om det som kan upplevas  
som svårt. Vilket bland annat  
familjen gör både med varandra 
samt att man tar hjälp av Stiftelsen 
Bergslagsgårdar.   

 

Samarbeta med  
Stiftelsen Bergslagsgårdar  
Samarbetet med Stiftelsen  
Bergslagsgårdar är bra för att det 
alltid går att få tag i konsulent om 
man behöver rådfråga få stöttning 
eller annan hjälp. Det är även bra 
säger Urban att det är regelbundna 
utbildningar som familjehemmen 
är delaktiga i. Anna säger att de har 
erfarenhet av att inte arbeta för  
någon organisation alls och ser  
vilken skillnad det är nu när de  
arbetar via Stiftelsen Bergslags-
gårdar. Det är bra med den hand-
ledning som ges och att det är jour 
dygnet runt.  

 

Tips till andra familjer som   
funderar på att bli familjehem  

Familjen säger att det bara är för-
delar med att vara familjehem.  
De återkommer till det här med  
att få möta människor som haft 
det svårt och få bli en del av deras 
resa till att stå på egna ben. Det är 
en otrolig känsla och det gynnar  
alla i familjen, som familj har de  
utvecklats och att det är mycket  
givande. Anna och Urban har också 
utvecklats både som par och var 
för sig. Det blir aldrig långtråkigt 
och att ha en stor familj det är livet 
det säger familjen. Har man en gång 
varit familjehem så går det inte att 
sluta.   

 

Urban Flöisbon och Anna Friberg tycker det är utvecklande och  

mycket givande att vara familjehem hos Stiftelsen Bergslagsgårdar .  
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Ida Flöisbon 

text av Anette Berggren 


