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Förord 
Titeln till denna uppsats är ett citat från en av de familjehemsföräldrar vi intervjuat inför 

denna studie. Citatet visar hur dessa föräldrar ser på sitt uppdrag som familjehem. Det betyder 

mycket i vårt individualistiska samhälle, att det finns människor som dessa som är villiga att 

ställa upp och vara delaktiga i andra människors liv. 

Ett stort tack till alla de familjehemsföräldrar som ställde upp i vår studie, utan er hade det 

inte blivit någon uppsats. 

Vi vill tacka arbetsledare och familjehemssekreterare vid Socialförvaltningen i Kristianstad, 

som tagit sig tid att hjälpa oss med att få fram respondenter till denna studie. 

Ett tack till vår klasskamrat Sandra Krusell som tog sig tid och ställde upp i vår provintervju. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ann-Margreth Olsson som bistått oss med 

värdefull handledning. 

 

Tack! 
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Sammanfattning 
Titel: Ett sätt att leva – en livsstil 

Författare: Eleonor Henningsson, Sandra Valentinsson 

 

Syftet med vår studie var att få en inblick i hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag 

utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilka motiv och förväntningar finns till att vilja bli familjehem? 

 Hur har uppdraget som familjehem påverkat relationerna i familjen? 

 Har familjehemmen avlastning eller behov av det? 

 Vilken syn har familjehemmen på handledning? 

 Hur resonerar familjehemmen kring den ekonomiska ersättningen? 

 

Studien genomfördes med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer, där vi tillsammans 

intervjuade 9 olika familjehem knutna till Kristianstads kommun. I 7 av intervjuerna 

medverkade båda familjehemsföräldrarna, i 2 intervjuer medverkade den ena 

familjehemsföräldern; sammanlagt 16 respondenter.  

 

Intervjuerna transkriberades, analyserades och presenterades sedan på två olika sätt. Utifrån 

meningskategorisering presenterades resultatet dels i idealtyper samt tematiskt utifrån citat. 

 

Familjehemsföräldrarna i vår studie har en samsyn som par i hur de ser på sitt uppdrag, och 

att de arbetar väl tillsammans. I vår studie fann vi 5 olika idealtyper, som illustrerar hur de ser 

på olika frågor. Många av familjehemmen ansåg att uppdraget som familjehem hade blivit ett 

sätt att leva, en livsstil. Det fanns även familjehem som såg uppdraget som en profession, där 

de placerade barnen samtidigt var en del i familjen. Familjehemmen i vår studie hade åtagit 

sig uppdraget som familjehem med anledning av personlig erfarenhet och kontakt med andra 

familjehem i sin närhet. Familjehemmen var överens om att behovet av handledning var störst 

i början av ett uppdrag. Synen på avlastning skilde sig åt mellan familjehemmen. 

Familjehemmen såg det som en självklarhet att få ekonomisk ersättning för sitt uppdrag. 

 

Nyckelord: familjehem, familjehemsföräldrar, familjehemsplacering, avlastning, handledning 
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Summary 
 

Title: A Way of Living – a Lifestyle  

Authors: Eleonor Henningsson, Sandra Valentinsson 

 

The purpose of our study was to investigate how foster-parents regard their task based on the 

following: 

 

 Which motives and expectations do foster-parents have to become a foster-home? 

 How does the task as foster-home influence the relations of the family? 

 Do the foster-homes have any need of alleviance from their task?  

 Do the foster-homes have any need of guidance in their task? 

 How do foster-parents think regarding the financial part of their task? 

 

The study was carried out from the basis of qualitative interviews, in which we together 

interviewed 9 different foster-homes connected to the council of Kristianstad. In 7 of the 

interviews, both foster-parents participated, in 2 interviews one of the foster-parents 

participated; in total 16 responders. The interviews were transcribed, analysed and thereafter 

presented in two different ways. From coding categories, the result was presented both in 

idealtypes and thematically from quotes.  

 

The foster-parents in our study appear to have a common view as couples in how they regard 

their task, and that they work well together. In our study we found 5 different idealtypes, who 

illustrate how they regard various issues. The foster-homes felt that their task had become a 

way of living, a life style. There were also foster-homes that viewed their task as a profession, 

where the placed children at the same time were a part of the family.  

The foster-homes in our study had taken on the task as foster-home because of personal 

experiences and contact with other foster-homes in their vicinity. Regarding their view of 

guidance, the foster-parents agreed that they were in need of guidance mostly in the beginning 

of a task. The opinions are somewhat varied among foster-parents, regarding alliviance. The 

foster-parents think that the financial part of their task comes natural.   

 

Keywords; foster-homes, foster-parents, foster-placement, guidance, alliviance 
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1. Inledning  
I detta avsnitt presenterar vi kort historik, bakgrund samt grundläggande principer som rör 

familjehem. 

 

Så tidigt som 1902, kom den allra första lagen om fosterbarnsvård och lagen om fostran åt 

vanartade och försummade barn här i Sverige (Nationalencyklopedin 2010). Denna lag gjorde 

det möjligt att tvångsomhänderta barn. 1926 kom så den första barnavårdslagen, som 1960 

ersattes med samhällets lag om vård av barn och ungdomar. Denna gällde fram till 1982, då 

SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) kom 

att träda i kraft (aa).   

 

Familjehemmen utgör en oerhörd resurs för de barn i samhället som av olika anledningar inte 

kan bo hemma i sin biologiska familj (Andersson 2001). För att barnen ska kunna utveckla en 

trygg anknytning och utvecklas gynnsamt, spelar familjehemmen en stor och betydande roll i 

dessa barns liv (aa). 

 

Ett fördjupat intresse för hur familjehemmen resonerar kring sitt uppdrag väcktes under 

termin sju på socionomutbildningen, då vi studenter gjorde vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU), under 17 veckor. Vi kom i kontakt med olika familjehem och 

familjehemsplacerade barn på flera sätt och ur olika vinklar. En av oss gjorde VFU i 

Familjehemsgruppen i Kristianstad, och en av oss kom i kontakt med familjehem via 

ungdomar på ett behandlingshem, som blev familjehemsplacerade.  

 

Enligt SoL 6 § 2 skall i varje kommun finnas tillgång till familjehem (Norström & Thunved 

2008). Socialnämnden fattar beslut om att ett barn enligt socialtjänstlagen skall vårdas utanför 

det egna hemmet (aa). 

 

Familjehemmen utreds med syfte att säkerställa att familjehemsföräldrarna har förmåga att 

tillgodose barnets speciella behov, samt vilja och förmåga att ge barnet den omsorg, vård och 

utbildning som behövs (Norström & Thunved 2008).  

Kristianstad kommuns utredning av familjehem omfattar hembesök och djupintervjuer med 

båda de blivande familjehemsföräldrarna, som sedan tolkas och återförs (Socialförvaltningen 

Kristianstad 2010).  Familjen bör ha en stabil social situation, ha gott om tid, empati och 

engagemang samt kunna vara goda förebilder för det placerade barnet. Förmåga till 



8 

 

gränssättning, tålamod och värme är egenskaper som är viktiga i uppdraget. Utöver den 

utredning av de blivande familjehemmen som görs av handläggare vid socialförvaltningen, 

finns det krav på att barnet skall få ett eget rum (aa). 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Huvudsyftet med vår studie är att utifrån familjehemsföräldrarnas berättelser få en inblick i 

hur de ser på sitt uppdrag.  

Våra frågeställningar är: 

 Vilka motiv och förväntningar finns till att vilja bli familjehem? 

 Hur har uppdraget som familjehem påverkat relationerna i familjen? 

 Har familjehemmen avlastning eller behov av det? 

 Vilken syn har familjehemmen på handledning? 

 Hur resonerar familjehemmen kring den ekonomiska ersättningen? 

 

Syftet med studien är att föra fram familjehemsföräldrarnas åsikter om hur de ser på sitt 

uppdrag, dels till andra som går i tankarna att bli familjehem, dels till handläggarna inom 

socialtjänsten. Handläggarna kan dra nytta av familjehemmens berättelser i handledning och 

nyrekrytering av familjehem. 

 

Vi har i vår studie avgränsat oss till familjehem med uppdrag inom Kristianstads kommun. 

 

1.2 Definitioner av begrepp 
I detta avsnitt har vi definierat begrepp som är centrala för vår studie. 

 

Familjehem: Enskilt hem annat än det egna, där placering för vård och fostran sker genom 

socialnämndens försorg (Norström & Thunved 2008).    

Barn: personer under 18 år (FN:s barnkonvention) 

Familjehemsföräldrar: Familj som på socialnämndens uppdrag tar emot barn för vård och 

fostran utanför det egna hemmet (Norström & Thunved 2008). 

Nätverkshem: När ett barn placeras i någon anhörig eller annan närståendes hem (Norström & 

Thunved 2008). 

Tidigare begrepp fosterhem och fosterföräldrar ändrades till familjehem och 

familjehemsföräldrar när Socialtjänstlagen reviderades1982 (Sundell & Thunell 1997). 
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Handledning: Att överföra kunskap, skicklighet från en mer erfaren till en mindre erfaren 

person, integrera teoretisk kunskap med praktisk kunskap. Stöttning, rådgivning och 

vägledning (Näslund 2004). 

Avlastning: En behovsprövad insats, så att någon kan lämna sitt omvårdnadsansvar för en tid 

(Sollentuna Kommun 2010). 

 

1.3  Bakgrund 
I detta avsnitt har vi valt att presentera principer som är grundläggande för den sociala 

barnavården. Idén med att ta upp FN:s barnkonvention är att den är allmänt erkänd och den 

behandlar barnets rätt i samhället. BBiC, Barnets behov i centrum, används som gemensamma 

riktlinjer i familjehemsarbetet (Socialstyrelsen 2006). Föräldrabalken innehåller 

grundläggande regler som behandlar förhållandet mellan föräldrar och barn (Sveriges Rikes 

Lag 2007). Socialtjänstlagen är grundläggande för socialtjänstens arbete. Lagen om vård av 

unga är en kompletterande skyddslag (Norström & Thunved 2007). 

 

1.3.1 FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention från 1989 har fyra viktiga grundprinciper (Wener, Flising & Carlsson 

2002) angående barns grundläggande behov:  

 Barnets bästa skall alltid sättas i främsta rummet.  

 Barnet skall skyddas mot all form av diskriminering.  

 Barnet har rätt till liv och utveckling. I denna princip ingår även att barn har rätt till 

föräldrar och att få omvårdnad, skydd, kärlek, trygghet och stimulans.  

 Barnet har rätt att säga sin mening och bli respekterade.  

I Barnkonventionen görs regeringen ansvarig för att barnets rätt efterlevs och respekteras (aa). 

 

1.3.2 BBiC, Barnets behov i centrum 

BBiC, Barnets behov i centrum, kommer ursprungligen från England och kännetecknas av 

gemensamma riktlinjer vad gäller arbete med placerade barn, samt handläggning och 

dokumentation av barnavårdsutredningar (Socialstyrelsen 2006). Det övergripande 

perspektivet inom BBiC grundar sig i utvecklingsekologin och Anknytningsteorin om barns 

utveckling. BBiC bygger på en helhetssyn av barns utveckling inom områden såsom fysisk 

och psykisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och 
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sociala relationer, Socialt uppträdande, samt förmåga att klara sig själv. Behovsområdena 

illustreras med hjälp av BBiC-triangeln med tre sidor, där ena sidan representerar barnets 

behov, den andra sidan föräldrars förmåga, och den tredje familj och miljö (bilaga 3). BBiC 

kom till Sverige som ett projekt 1999, och har utvecklats och anpassats av Socialstyrelsen i 

samarbete med olika kommuner. Målet har varit att utveckla ett enhetligt system för den 

sociala barnavården gällande utredning, planering och uppföljning (Socialstyrelsen 2006). 

Syftet är bl a att stärka barnets ställning enligt socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention, 

samt förbättra samarbetet med föräldrar, nätverk och övriga insatser runt omkring barnet. 

Utifrån stöddokument som vårdplan och genomförandeplan konkretiseras insatser och mål. I 

vårdplanen dokumenteras vårdbehovet och målet med vården övergripande. I 

genomförandeplanen konkretiseras insatserna. Dessa följs upp minst var sjätte månad i 

samband med ett nytt övervägande av placeringen (aa).   

 

1.3.3  Lagar  

I Föräldrabalken återfinns grundläggande regler som behandlar förhållandet mellan föräldrar 

och barn (Norström & Thunved 2008). Vårdnadshavaren ansvarar enligt Föräldrabalken för 

barnets personliga förhållanden och behov utifrån barnets bästa, vilket alltid skall komma i 

främsta rummet. Alla beslut skall fattas med hänsyn till barnets ålder och mognad (aa).     

 

Placering av ett barn utanför det egna hemmet grundar sig enligt Norström & Thunved (2008)  

i lagarna Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU). SoL trädde i kraft 

1982, i syfte att för barnens del stärka deras ställning i samhället. I alla åtgärder som rör barn 

skall hänsyn tas till barnets bästa (SoL 1 § 2). Socialnämnden har ett ansvar att barn och 

ungdomar, när den unges bästa kräver det, se till att den unge får vård och fostran utanför det 

egna hemmet, enligt SoL 5 § 1. Familjehemsplacering enligt SoL sker i samråd med 

föräldrarna. I de fall detta inte är möjligt, kan Lagen om vård av unga, LVU, tillämpas. LVU 

är en kompletterande skyddslag till SoL; ett kompletterande skydd då det inte går att få 

samtycke till vården.  

 

Vård enligt LVU kan beredas i två huvudfall;  

 

 Miljöfallen enl 2 § LVU, där det råder brister i omsorgen i hemmet och/eller risk för 

att den unges hälsa eller utveckling skadas. 
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 Beteendefallen enl 3 § LVU, där det kan beslutas om vård när den unge utsätter sin 

hälsa eller utveckling för risk att skadas genom missbruk, brott eller annat socialt 

nedbrytande beteende. I dessa fall gäller lagen för unga upp till 21 år (aa).      

Målet med familjehemsplaceringen är alltid att barnet skall kunna återvända hem till sin 

biologiska familj så fort vårdbehovet har upphört (Norström & Thunved 2008). Dock 

förekommer det trots långa insatser att barnet inte kan återvända. Risk kan finnas att barnet 

känner ovisshet om var han/hon hör hemma. Då barnet varit stadigt boende i ett och samma 

familjehem i tre år eller längre tid, kan socialnämnden väcka frågan hos tingsrätten om en 

överflyttning av vårdnaden till familjehemmet enligt SoL 6 § 8. Då får familjehemmet samma 

befogenheter som de biologiska föräldrarna rörande beslut om hälso- och sjukvård för barnet, 

samt gällande barnets skolgång (aa).    

 

2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning om familjehem, som omfattar ett stort område 

både utifrån de vuxnas perspektiv och de placerade barnens perspektiv. En hel del av den 

forskning som bedrivits inom området har rört de placerade barnen och deras biologiska 

föräldrar, inte familjehemsföräldrarna och uppdragets påverkan på familjehemmet. 

 

Tidigare forskning har valts med relevans till frågeställningarna för vår studie. 

 

2.1 Familjehemmet  
Finn (1994) säger i sin avhandling att bilden av det ”idealiska familjehemmet” är kärnfamiljen 

där makarna lever i trygga, stabila äktenskap. 

 

Vinnerljung (1996) har i sin forskning påvisat att det främst är familjer med stabila och trygga 

hemförhållanden ur arbetarklass eller lägre medelklass som blir familjehem. 

 

Familjehemmen kan delas in i två grupper: de som redan har en anknytning till barnet, och de 

som har valt att ta emot barn som socialtjänsten placerar ut (Sundell & Thunell 1997). 
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 Vinnerljung (1996) beskriver familjehemmen som familjer med traditionell rollfördelning 

mellan man och kvinna, där kvinnan ofta har en stark position i hemmet med ansvar för hem 

och barn medan mannen står för familjeförsörjningen.  

 

Skilsmässor mellan fosterföräldrar är ovanligt då dessa anses vara mogna människor med god  

reflektionsförmåga, både gällande sig själva och gällande sitt förhållande (Höjer 2001). 

Familjehemsföräldrar är emotionella överskottsmänniskor som karaktäriseras av en särskild 

livsstil, där omsorg om barn och familj är det viktiga i livet (aa). 

 2.2 Familjehemsuppdraget  
Familjehemsuppdraget går ut på att vara ett komplement till det placerade barnets biologiska  

föräldrar, inte ersätta dem (Höjer 2001). Grundtanken är att det placerade barnet skall 

återvända till sina biologiska föräldrar så snart som det är möjligt (aa). 

 

En av de stora skillnaderna mellan ett familjehemsföräldraskap och ett biologiskt föräldraskap  

är avsaknaden av bestämmanderätt (Höjer 2001). Familjehemsföräldrarna som ofta känner ett 

stort ansvar för det placerade barnet kan inte alltid fatta de beslut som de anser vara de rätta 

för barnet. Som kompletterande föräldrar måste de dela föräldraskapet med de biologiska 

föräldrarna (aa).  

 

Fosterfamiljen är ”en särskild sorts familj” och livet förändras på många olika sätt i och med 

fosterhemsuppdraget (Höjer 2001). Att öppna dörrarna för ett okänt barn förändrar 

familjelivet (aa).  

 

Mattsson (2006) säger att familjehemsuppdraget för med sig en rad åtaganden som inte gör 

uppdraget enkelt. Familjen förväntas att känslomässigt knyta an till barnet och ge god omsorg, 

de förväntas samarbeta med socialsekreterare, delta i vårdplanering, upprätthålla kontakt med 

myndigheter och personal på skola etc. Det förväntas att familjehemsföräldrarna ska hjälpa till 

i kontakten med de biologiska föräldrarna och deras nätverk. Allt färre familjer är villiga att 

bli familjehem till följd av de hårda krav som ställs för att klara av uppdraget. Mattsson anser 

också att det är särskilt svårt att hitta familjehem till äldre barn och tonåringar eftersom de i 

regel kräver mer omsorg än mindre barn (aa).  
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2.3 Motiv till familjehemsuppdraget  
Höjer (2001) har delat in familjehemsföräldrarnas motiv i tre kategorier; behovsmotiv, 

kompetensmotiv och sociala motiv. Behovsmotiv syftar till att känna sig behövd, att få ge och 

ta emot kärlek. Kompetensmotiv syftar till att använda sin kompetens som förälder på ett sätt 

som kan vara till nytta för någon annans barn. Det kan innebära en bekräftelse i föräldrarollen 

som kan ge glädje och tillfredställelse. Det sociala motivet handlar om att göra en insats i 

samhället (aa).  

 

Det finns mer än ett svar på varför människor väljer att bli familjehem och det finns en tydlig 

skillnad mellan kvinnor och mäns motiv (Höjer 2001). Kvinnor är ofta initiativtagare till 

uppdraget och ser familjehemsuppdraget som sitt projekt. Kvinnor vill ha ett utökat 

omsorgsåtagande på grund av ett känslomässigt överskott. Kvinnor beskriver sig som 

kompetenta, dugliga mödrar och vill använda sin kompetens till något nyttigt och värdefullt 

för andra människor. Män talar mer i materiella termer som att uppdraget handlar om att dela 

med sig och att det är ett gott sätt att leva och bo. Med ett gott liv menar de ett stabilt, tryggt 

liv. Gemensamt för familjehemsföräldrar är att de ser barn som en livsplan och ett sätt att 

förverkliga sig själv. Omsorg, barn och familj är det viktiga i livet (aa).  

 

2.4 Uppdrag/ arbete/ ekonomi  
Enligt Höjer (2001) innehåller familjehemsföräldraskapet starka och varma känslor för de 

barn som de har hand om, samtidigt som det innebär en arbetsinsats 24 timmar om dygnet, 

365 dagar om året. Arbetet kan vara tungt, intensivt och krävande, men de barn som kräver 

mer kan också vara de som står hjärtat närmast. En del familjehem väljer uppdrag som 

alternativ till yrkesarbete och många kvinnor väljer att vara hemma. Att vara 

familjehemsförälder kan för kvinnan innebära ett sätt att bidra ekonomiskt till hushållets 

försörjning utan att behöva söka sig ut på den öppna arbetsmarknaden. Uppdraget blir ett 

alternativ till förvärvsarbete (aa).  

 

Höjer (2001) menar att förhållandet till den ekonomiska ersättningen är problematisk och att 

den befinner sig på tre nivåer:  

 I förhållande till det placerade barnet/barnen  

 I förhållande till omgivningen – släktingar, grannar, arbetskamrater  

 I förhållande till socialtjänsten  



14 

 

Om man som familjehemsförälder först och främst ser sig som förälder kan det vara svårt 

både för en själv och för det placerade barnet att hantera att denna typ av föräldraskap också 

innefattar ekonomisk ersättning (Höjer 2001). Flera familjehemsföräldrar känner en rädsla att 

de placerade barnet/barnen ska tro att de finns i familjen för pengarnas skull (aa).  

 

En del familjehem upplever omgivningens föreställning om dem som påfrestande och att de 

ofta får försvara och förklara sitt föräldraskap på grund av tron att de tjänar stora pengar på 

sina uppdrag (Höjer 2001).  

 

En del familjehem tycker det är svårt att diskutera ekonomisk ersättning med 

familjehemssekreterarna inom socialtjänsten (Höjer 2001). Detta på grund av en rädsla för att 

deras motiv till uppdraget skall ifrågasättas även för en allmän svårighet att förhandla om 

pengar (aa).  

 

2.5 Familjehemsuppdragets påverkan på förhållandet man/kvinna  
Flera forskare (Kälvesten 1974, Börjesson 1976, Höjer 2001) tar upp att många 

familjehemsföräldrar har en traditionell rollfördelning. De talar om hur både kvinnor och män 

upplever att de delar det gemensamma ansvaret för barnen och att de gör en jämförbar insats 

även om innehållet i insatsen skiljer sig åt. Det tar både tid och kraft att vara 

familjehemsförälder och genom att ha en traditionell ansvarsfördelning behöver inte tid 

användas till att förhandla om vem som ska göra vad, utan kan istället läggas på reflekterande 

samtal som stärker relationen (aa).  

 

Män och kvinnor har beskrivit att trots att uppdraget många gånger varit arbetsamt och 

tidskrävande har familjehemsföräldraskapet inneburit en positiv förändring, de har blivit ett 

team som tillsammans har klarat svårigheter och problem som uppstått (Höjer 2001).  

 

Höjer (2001) visar också i sin forskning att familjehemsföräldraskapet många gånger är så 

slitsamt att makarnas förhållande påverkas negativt och att relationen kommer i sista hand. 

Män och kvinnor upplever uppdragets påverkan på relationen olika. Höjer menar att män 

visar större trötthet och upplever större påfrestning i relationen till sin partner än vad kvinnan  

gör. Möjligen kan det ha med att göra att det oftast är kvinnan som tar initiativ till 

familjehemsuppdraget och på så sätt också uppskattar det mer positivt än mannen. En annan 
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förklaring kan vara att kvinnan blir så engagerad i arbetet med uppdraget att mannen i vissa 

fall känner sig utestängd från relationen (aa).  

 

Kvinnorna och männen har olika inställning till det ansvar de känner inför 

familjehemsföräldraskapet (Höjer 2001). Kvinnorna ser ansvaret som en mer självklar del av 

livet och att det ingick i deras förväntningar, medan männen oftare ser ansvaret som 

betungande, som en belastning på parförhållandet och familjelivet (aa).  

 

Nordenfors (2006) har studerat hur de biologiska barnens påverkas vid en placering. 

Forskningen visar att familjehemsuppdraget ger de biologiska barnen positiva erfarenheter så 

som en större empatisk förmåga. De säger sig även känna ett stort ansvar för de placerade 

barnen. Negativt kan vara att de får en insyn i de svårigheter som de placerade barnen har 

råkat ut för. De biologiska barnen kan tvingas hitta sätt att hantera hemligheter de får veta om 

det placerade barnet. En annan förändring som placeringen kan medföra är att de biologiska 

barnen ibland kan känna att de kommer i andra hand, då det placerade barnet har större behov 

av att få uppmärksamhet. Många av de biologiska barnen vill skydda sina föräldrar genom att 

inte tynga dem med sina problem också (aa).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som har relevans för vår studie.  

3.1 Anknytningsteori 
John Bowlby och Mary Ainsworth är de personer som anses ha lagt grunden till anknytningsteorin 

(Broberg m. fl. 2006). Den engelske psykoanalytikern John Bowlby bedrev under 1950-talet 

studier på ungdomar som hamnat snett i tillvaron. Han upptäckte att de hade en sak 

gemensamt vilket var en mycket problematisk relation till sina mödrar. Bowlby studerade 

också hur spädbarn påverkats av att ha lämnats ensamma på sjukhus under flera veckors tid 

utan någon kontakt med sina föräldrar. Dessa studier visade betydelsen av barnets relationer 

till sina vårdnadshavare och det är ur dessa studier som anknytningsteorin har sitt ursprung. 

Mary Ainsworth bidrog till anknytningsteorin på 1970-talet genom att börja studera olika 

typer av anknytningsstrategier. Dessa strategier skiljde sig åt beroende på barnets relation till 

anknytningspersonerna. Ainsworth identifierade typerna som trygg anknytning, 

otrygg/undvikande anknytning och otrygg/motståndskraftig anknytning. Dessa beskrevs 
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utifrån barnets beteende mot sina föräldrar vid ett års ålder i en milt stressande situation, så 

kallad ”strange situation”. Ainsworth visade även att detta var relaterat till 

omsorgspersonernas sensitivitet och deras respons på barnets signaler under det första 

levnadsåret (aa).  

3.1.1  Anknytningsprocessen 

Enligt Bowlby (1994) så relaterar alla barn till den eller de personer som tar hand om barnet. 

Detta är ett biologiskt beteende för att skydda barnet från fara och som handlar om barnets 

överlevnad. Barnet knyter an på olika vis beroende på det känslomässiga samspel som finns 

mellan barnet och barnets vårdare. Vid ett års ålder så har anknytningarna formats till de 

primära vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna lyckats att ge barnet kärlek och trygghet så 

söker barnet deras närhet som ”en trygg bas” vid utforskandet av världen. Detta innebär att 

barnet faktiskt vågar utforska omvärlden eftersom barnet känner att det har en trygghet att 

återgå till. Har å andra sidan barnets relation till anknytningspersonerna varit präglad av 

separationer, förluster och dålig omvårdnad kan en otrygg anknytning komma att påverka 

barnet genom hela livet (aa). 

  

Körner (2005) säger att ju äldre barnet blir så bildar det föreställningar om sig själv, om sina 

anknytningspersoner och om sina relationer till andra människor. Dessa föreställningar blir en 

slags inre arbetsmodeller som lär barnet att förstå olika händelser och att planera sitt eget 

handlande. Det viktiga med att kunna skapa inre arbetsmodeller är att ge barnet en slags mall 

att använda nästa gång han eller hon upplever en liknande situation. Så länge barnets 

anknytning fungerar bra så kan barnet även lära sig att hantera negativa upplevelser. På detta 

sätt blir barnets arbetsmodeller hela tiden förfinade och barnet får en mer adekvat 

verklighetsuppfattning (aa). 

 

Enligt Killén (2000) behöver barnet få bekräftelse på den kärlek som barnet ger till sina 

vårdnadshavare för att själv kunna känna sig älskad. Om inte anknytningen fungerar så bra 

och barnet inte känner sig tryggt och får bekräftelse, finns risk att barnet kommer att känna sig 

oälskad och oönskad. På längre sikt ger detta barnet motstridiga inre arbetsmodeller som inte 

alls stämmer med verkligheten (aa). 
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3.1.2 Familjehemsföräldrar som anknytningspersoner 

Albus (2001) m.fl. har studerat anknytningen mellan femtio familjehemsmammor och deras 

placerade barn. Barnen hade varit placerade från födseln och upp till och med tjugo månaders 

ålder. Anknytningen mättes när barnen hade bott hos familjerna i minst tre månader och när 

de var mellan tolv och tjugofyra månader. Det visade sig att över hälften hade skapat en trygg 

anknytning, en tredjedel hade en desorienterad anknytning och resten hade en undvikande 

eller motståndskraftig anknytning (aa).  

 

Albus (2001) m.fl. säger att det är först efter en tids anpassning och stabilitet i familjehemmet 

som ett placerat barn kan knyta an till den nya familjen. Albus (2001) m.fl. har även tidigare 

studerat anknytningen hos trettioåtta placerade barn och deras familjehemsmammor. Denna 

studie visade att de barn som blev placerade mellan sex och tolv månaders ålder hade en mer 

stabil anknytning än de barn som placerats i åldrarna tolv till tjugo månader. En 

sammanfattning av dessa studier visar att barn har förmågan att knyta an till nya 

föräldragestalter trots tidigare upplevelser av omsorgssvikt, antingen genom att de tidigare har 

haft en anknytning och vid en placering får en ny, eller att barnet aldrig tidigare har utvecklat 

någon anknytning utan gör det i den nya relationen med familjehemsföräldrarna (aa). 

 

Anknytning kan utvecklas och ett barn kan ha känsloband både med sina biologiska föräldrar 

och med sina familjehemsföräldrar (Cederström 1990). Anknytningen till 

familjehemsföräldrarna kan vara enkel och självklar men den kan också vara komplicerad. 

Barn som har haft en bra relation och en trygg anknytning med sina biologiska föräldrar har 

oftare lättare att knyta an även till den nya familjen, än barn med en dålig relation till de 

biologiska föräldrarna (aa). 

 

Enligt Cederström (1990) tar barn med sig det förhållningssätt de haft i sin tidigare relation 

med sina biologiska föräldrar, in i den nya relationen i familjehemmet.  

 

3.2 Systemteorin 
I vår uppsats har vi även valt att använda oss av Systemteorin som en av våra teoretiska 

utgångspunkter. Systemteorin grundar sig i von Bertalanaffys generella systemteori som 

utvecklades under 40–50-talet (Payne 2008). Under 70-talet hade systemteorin ett mycket 

stort inflytande på socialt arbete (aa).  
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Livsmodellen (Germain & Gitterman 1996) formulerar den ekologiska systemteorin, som 

grundar sig på en ekologisk metafor som säger att människor är beroende av varandra och av 

sin omgivning. Denna relation mellan individer och omgivning är ömsesidig och påverkar 

varandra på olika sätt. Människor har många resurser till sitt förfogande, såsom förmåga att 

skapa relationer och anknytningar, självuppfattning, självkänsla, egenkontroll över sitt liv, 

tilltro till sig själv att kunna hantera situationer och kompetens att ha tillräckliga kunskaper. 

Att ha förmåga att använda sig av dessa resurser påverkas i sin tur av olika sociala faktorer, 

 t ex hemmiljö (aa).  

 

Systemperspektiv är viktiga inom socialt arbete och handlar i huvudsak om hur arbete med 

individer passar i den sociala ordningen (Payne 2008). Socialt arbete är enligt 

systemperspektiv inriktat på sociala relationer och nätverk, social rättvisa eller social 

förändring (aa).  

 

Payne (2008) säger att systemteorin kräver att vi uppmärksammar sociala och personliga 

aspekter i alla sociala situationer, samt att vi lägger märke till hur aspekterna samverkar och 

integreras till en helhet, dvs en integration av holistiskt och atomistiskt synsätt (aa). 

 

Systemteorin lägger fokus på individer som är delar i ett system (Payne 2008). Olika system 

samverkar med varandra. Dessa idéer har stor betydelse för arbetet med familjer. 

Systemteorin bidrar till att förstå hur individer samspelar med varandra, samt fokuserar på hur 

resurser som finns kan fungera effektivt. System kan vara informella eller naturliga; t ex 

familj eller vänskapskrets. Skolor eller sjukhus räknas till sociala eller samhälleliga system 

(aa).  

 

En viktig fördel med systemteorin är arbetet tillsammans med andra, och fokus på interaktion 

och kommunikation mellan individer (Payne 2008). 

 

När en familj blir familjehem förändras familjesammansättningen (Öquist 2003). Föräldrar 

och barn kan ses som delar i systemet och påverkar varandra. Familjesystemet påverkas då en 

ny individ involveras i familjen (aa). 
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System är olika enheter, och inom dessa utväxlas fysisk och mental energi (Payne 2008). 

Slutna system har inget utbyte över gränserna, medan öppna system är genomträngliga och 

energi kan passera över gränserna (aa). 

 

Familjehem kan enligt systemteorin ses som öppna system (Lundsbye & Sandell 2000). Ett 

öppet system kännetecknas av beteenden som riktar sig ut mot omvärlden. Detta berikar och 

utvecklar samt möjliggör fungerande samvaro med andra utanför systemet (aa). 

 

Ett slutet familjesystem innebär att familjen håller sig till säkra och kända vanor, och 

avskärmar sig från omvärlden (Öquist 2003).  

 

Med hjälp av systemteorin kan familjehemsvården förstås och förklaras som en helhet i 

samspel, utan att splittra familjen i du och vi (Familjevården 2010). 

 

 

4. Metod 
I detta avsnitt redogör vi på vilket sätt vi samlat in den empiri som använts i vår uppsats. Vi 

beskriver varför vi valde den metod vi gjorde och hur vi gått tillväga vid urval samt 

genomförandet av våra intervjuer. 

 

Det väsentliga vid valet av metod är att den ska lämpa sig för studiens forskningsområde och 

de frågor forskaren vill ha svar på (Kvale 1997).  

 

Vårt syfte anger att vi vill få en inblick i hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag. Den 

metod vi valt att använda oss av i denna uppsats har varit kvalitativ med flexibel design. 

Poängen med att välja denna metod har varit att fånga familjehemsföräldrarnas beskrivningar 

av hur de ser på sitt uppdrag som familjehem. 

 

Intervjuer är en överlägsen metod i insamling av information vad gäller människors 

upplevelser (Kvale 1997).  

 

Intervjuer har fördelen att det skapar ett unikt samtal i det direkta mötet (Wideberg 2002).  
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Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de ger ett rikligt material även med få respondenter 

(Kvale 1997). I intervjusituationen skapar intervjuaren och respondenten kunskap tillsammans 

genom den relation som uppstår (aa).  

 

Nackdel med denna metod skulle kunna vara att den inte ger samma möjlighet till 

generaliserbarhet som en kvantitativ metod (Marlow 2000). 

 

Däremot ger inte kvantitativ metod samma möjlighet till samspel mellan intervjuare och 

respondenter och heller inte möjlighet att fånga upp individuella olikheter på samma sätt 

(Kvale 1997). 

 

4.1 Kvalitativ intervju 
Intervjuer är en överlägsen metod när forskaren är intresserad av att få information om 

människors tankar, upplevelser och perspektiv på sin egen livsvärld (Kvale 1997). Intervjuer 

bygger på att forskaren använder sig själv som forskningsinstrument och förvärvar kunskap 

genom samtal med de människor som ska förstås (aa). 

 

Intervjun bör ge uttryck för närhet men samtidigt upprätthålla en distans, och får inte bli en 

terapeutisk situation (Kvale 1997). Kvalitativ forskning producerar en tolkning av världen 

som är användbar för att förstå det mänskliga snarare än sanningen (aa). 

4.2 Urval 
En av oss gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning i Familjehemsgruppen i Kristianstad och 

vi beslöt oss för att dra nytta av denna kontakt. Vi presenterade vår uppsatsidé och vårt syfte 

med studien för arbetsledaren som ställde sig positiv till att hjälpa oss. Ett önskemål från oss 

om urvalskriterier var att komma i kontakt med både kvinnor och män, nyblivna familjehem 

samt sedan länge etablerade familjehem. Detta för att få så stor bredd som möjligt bland 

respondenterna. Efter delegering från arbetsledaren tog familjehemssekreterarna den första 

telefonkontakten, eftersom vi inte hade tillgång till information om vilka som är familjehem.  

Tre familjehemssekreterare gav oss därefter namn och telefonnummer till de respondenter 

som ställt sig positiva till att delta i vår studie. Ingen av dessa respondenter var för oss tidigare 

känd. Vi kontaktade dessa respondenter per telefon, vi informerade om studien samt bokade 

intervjuer. Sammanlagt 10 familjehem, bestående av 8 par samt 2 familjehem där enbart den 

ena familjehemsföräldern deltog, dvs. totalt 18 respondenter. 
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Bryman (2001) benämner denna sorts urval som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

urvalet består av de personer som för tillfället finns närvarande för forskaren.  

 

Vi skickade ut informationsbrev (bilaga 1) till våra respondenter inför intervjuerna, 

innehållande en beskrivning av studien, syfte samt hur vi skulle gå tillväga vid 

intervjutillfället.  

 

4.3 Litteratursökning  
I sökningen efter litteratur använde vi oss av sökmotorn Google, databaserna LIBRIS samt 

EBSCO. Vi använde sökord som familjehem, fosterhem, fosterföräldrar, 

familjehemsföräldrar och familjehemsuppdrag.  Som resurs har vi även använt oss av 

Kristianstad Högskolas sökverkstad där vi med hjälp av en bibliotekarie sökt vetenskapliga 

artiklar inom ämnet. Viss del av litteraturen har återfunnits i referenslistor i tidigare 

avhandlingar och uppsatser och en del har varit kurslitteratur. Litteraturen har vi i huvudsak 

hittat på Kristianstad Högskolas bibliotek. Den litteratur vi valt att använda oss av har varit 

litteratur som främst handlat om familjehemsföräldrar, eftersom vår studie behandlar hur 

dessa ser på sitt uppdrag som familjehem. En del litteratur valde vi bort då den fokuserade på 

de placerade barnen och deras biologiska föräldrar och inte hade relevans för vår studie, 

eftersom vår frågeställning riktar sig till familjehemsföräldrarna. Litteraturen har i vissa fall 

varit uppåt tio år och äldre vilket inneburit vissa svårigheter att hitta aktuell vetenskaplig 

forskning. 

 

4.4 Genomförande av intervjuer 
Våra intervjuer inleddes med en kort presentation av syftet med vår studie, vem den skulle 

kunna vara till nytta för samt hur intervjun skulle genomföras. Vi poängterade att det var 

deras upplevelser av sitt uppdrag som familjehem som vi ville fokusera på. Samtliga 

intervjuer genomfördes i respondenternas hem då de vid telefonkontakt förutsatte det. Varje 

intervju tog i snitt 1.5- 2 timmar och spelades in på band. Samtliga intervjuer genomfördes 

genom ett växelspel av oss intervjuare. Respondenterna var två i de flesta intervjuerna, vilket 

innebar att en dialog med reflektioner uppstod dem emellan. Vid genomförandet av 

intervjuerna använde vi oss av en konstruerad intervjuguide som innan den färdigställdes 

lästes och kommenterades av vår handledare. Efter att vi utvecklat intervjuguiden valde vi att 

genomföra en provintervju med en klasskamrat som själv är familjehemsförälder. Detta för att 
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se hur våra frågor uppfattades och om det fanns något vi missat att fråga om som var relevant 

för vårt syfte. De synpunkter vi fick, diskuterade vi igenom och korrigerade innan den första 

riktiga intervjun genomfördes. 

 

Intervjuguiden (bilaga 2) baserades på teman som t.ex. förväntningar, motiv, påverkan, 

ekonomisk ersättning etc. Syftet med detta var att respondenterna skulle prata fritt kring dessa 

områden. Intervjuerna var halvstrukturerade på grund av att vi som intervjuare delvis styrde 

intervjuerna och på så sätt ökade graden av struktur (Kvale 1997).  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om hur väl materialet i studien överensstämmer med det som är sagt att man 

ska undersöka och det man faktiskt undersöker (Patel & Davidsson 2003). Vårt syfte med 

studien var att få en inblick i hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag. För att säkra 

validiteten i studien har vi varit noga med att granska syftet för att inte tappa fokus. Vi har 

även använt oss av teman i databearbetningen för att hålla oss till det som vårt syfte sagt att vi 

ska undersöka. 

 

Under intervjun bör forskaren ifrågasätta det som sägs och kontrollera informationen som ges 

av respondenten för att dela förståelse (Kvale 1997).  

 

Reliabiliteten går ut på att fråga sig om där metodiskt finns fel och brister i undersökningen 

och fundera på vad dessa fel och brister kan få för konsekvenser för studien (Kvale 1997).  

För att säkra reliabiliteten använde vi oss av en intervjuguide med förutbestämda teman för att 

fokusera på syftet. Vår intervjuguide granskades av vår handledare och frågorna har även 

testats i en provintervju. För att vi skulle försäkra oss om att våra intervjuer skulle bli så 

tillförlitliga som möjligt, använde vi oss av inspelningsutrustning för att kunna skriva ut 

intervjuerna så gott som ordagrant. Under själva analysfasen har vi ständigt återvänt till 

intervju- utskrifterna för att väva in materialet i analysen.  

4.6 Etiska hänsynstaganden 
Under hela studiens gång så har vi beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

grundprinciper; Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav och Nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet 2006).  

 



23 

 

Grundläggande etisk kompetens kan enligt Yrkesetiska riktlinjer för socionomer bestå i 

förmåga att ha personlig förståelse för människors värde (Akademikerförbundet 2010). Etisk 

kompetens handlar om etisk medvetenhet och moralisk mognad. Moralisk mognad innefattar 

bl a medkänsla, respekt, noggrannhet, ödmjukhet och generositet (aa). 

   

När vi tog den första kontakten med Familjehemsgruppen i Kristianstad berättade vi om vår 

studie och talade om syftet med den. Vi skickade ut informationsbrev till samtliga 

respondenter där vi förklarade studiens syfte och dess nytta, samt vilka villkor som gällde för 

deras deltagande. Vi berättade för respondenterna att deras deltagande var frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan.  

 

Vi lyssnade på våra respondenters önskan när de ville göra intervjuerna i sina egna hem. Vi 

behandlade våra respondenter med respekt, hänsyn och omtanke. I intervjun gav vi 

respondenterna tid att tänka efter och diskutera sinsemellan utan att avbryta. I slutet av 

intervjun försäkrade vi oss om att respondenterna fått säga det de ville säga och frågade hur 

de hade upplevt att bli intervjuade. Vi informerade respondenterna om att de gärna fick 

återkomma till oss om intervjun i efterhand väckte ytterligare funderingar.  

 

Det kan vara svårt att utlova fullständig anonymitet, men att uppnå konfidentialitet är fullt 

möjligt (Kvale 1997). 

 

För att säkra konfidentialiteten i vår studie byttes namn och andra uppgifter som kunde 

identifiera personer ut i transkriptionen. Ljudspåren kommer att raderas efter avslutad studie. 

Materialet, såväl ljudupptagningar som utskrifter, förvarades i låst utrymme, så att ingen 

annan skulle kunna komma åt det på något sätt. Materialet hanterades och bearbetades så att 

vi förvaltade det våra respondenter förmedlat till oss på ett respektfullt sätt. 

Ljudupptagningarna skrevs ut så gott som ordagrant. 

 

Efter varje intervju tackade vi våra respondenter för att de velat dela med sig av sina 

upplevelser. Vi utlovade att skicka uppsatsen när den blivit färdig, till respondenter som 

önskade läsa den. Vi berättade också för respondenterna att uppsatsen finns att läsa i 

Kristianstads Högskolas publiceringsdatabas efter att den blivit godkänd. Vi kommer även att 

skicka vår uppsats till Familjehemsgruppen i Kristianstad.    
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4.7 Intervjuareffekt  
Den som utför en intervju påverkar ofta omedvetet den som blir intervjuad genom sin närvaro 

(Svenning 2003). Det kan vara faktorer som intervjuarens kön, ålder, bakgrund osv. som kan 

leda till att respondenten svarar på ett sätt som denne tror att intervjuaren vill eller förväntar 

sig. Det kan också hända att intervjuaren feltolkar eller inte tar reda på tillräckligt vad 

respondenten menar med sina svar. Intervjuaren tror sig veta vad respondenten sagt, men i 

verkligheten kanske så inte är fallet (aa). 

 

 Det är svårt att peka på något specifikt som kan ha påverkat våra respondenter och på så sätt 

resultatet. Vi kan möjligtvis tänka oss att det faktum att vi är studenter och ovana intervjuare 

kan ha påverkat. 

 

En nackdel med personliga intervjuer kan vara ledande frågor (Kvale 1997). Kroppsspråket, 

samt hur intervjuaren ställer sina frågor kan påverka svaren och därmed också resultatet. Det 

är svårt att undvika ledande frågor eftersom det inte alltid är helt enkelt att ställa neutrala 

frågor. Detta på grund av att den som intervjuar ställer spontana följdfrågor under intervjuns 

gång (aa).  

 

I intervjuer så spelar forskarens inlevelseförmåga in, att kunna lyssna och kunna samtala med 

respondenten är viktigt (Kvale 1997). Kvaliteten i den information som fås av respondenten 

beror på intervjuarens förmåga att strukturera upp intervjun, att ställa tydliga frågor och kunna 

klargöra och tolka intervjupersonens svar (aa).  

 

I intervjusituationerna har vi strävat efter att undvika ledande frågor. Våra intervjuer styrdes 

av våra respondenters svar, deras personliga upplevelser, åsikter och föreställningar. 

 

5. Metoddiskussion 

5.1 Val av metod 
Inledningsvis gjorde vi gemensamt en litteratursökning. En av oss tog sig an litteraturen som 

behandlade bakgrund, medan den andra tog sig an litteratur rörande tidigare forskning. Vi 

sökte gemensamt efter litteratur som rörde teoretiska utgångspunkter. Med utgångspunkt i de 

teorier vi ansåg lämpliga fördjupade vi oss i en teori vardera. Vi transkriberade hälften av 
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intervjuerna var. Därefter analyserade vi hela materialet var för sig med hjälp av två olika 

analysmetoder, samt presenterade resultatet på var sitt sätt. Övriga delar gjordes gemensamt. 

5.2 Intervjuer 
Vi ansåg att kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst för vår studie eftersom det ger ett rikligt 

material även med ett mindre antal respondenter. Redan vid första telefonkontakten påtalade 

de flesta respondenterna att de ville göra intervjun tillsammans, då de såg uppdraget som 

gemensamt. Inför första intervjun valde vi att båda delta för att kunna stötta varandra i en för 

oss ny situation. Vi märkte att fördelen med att vara två var att ett växelspel och ett bra flyt 

uppstod mellan både intervjuare och respondenter. Därför valde vi att även fortsättningsvis 

göra intervjuerna tillsammans.       

 

I alla intervjuer utom två deltog båda familjehemsföräldrarna. Detta bidrog till att ett samtal 

och ett växelspel uppstod mellan de båda respondenterna. En nackdel vi kan se med detta 

upplägg kan ha varit att intervjuerna blev väldigt långa, en del över två timmar. Ibland fick 

inte båda möjlighet att prata lika mycket, då den ena respondenten tenderade att ta över. Vi 

som intervjuare kunde ha styrt intervjun mera, och frågat dem tydligare var och en. Å andra 

sidan fick vi se samspelet dem emellan. I två av intervjuerna deltog bara den ena 

familjehemsföräldern. En av dessa intervjuer blev kortare än de andra, vilket vi tror beror på 

att respondenten inte hade någon att diskutera sina åsikter med, såsom de andra 

respondenterna gjorde tillsammans i ett växelspel.     

 

Fördelen med att respondenterna berättade mera fritt, var att även andra intressanta 

synpunkter kom fram utöver våra teman och frågor. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i respondenternas hem på deras eget initiativ. Vi tror att 

detta kan bero på att de är vana att öppna sitt hem för andra. Fördelar med det kan vara att 

respondenterna känner sig mer bekväma i sin egen hemmiljö, medan nackdelar kan vara att de 

blir avbrutna t ex av telefonen. 

 

5.3 Urval 
Vårt urval av respondenter bestod av sammanlagt 10 familjehem. Totalt 18 respondenter; åtta 

par och två intervjuer där bara den ena familjehemsföräldern deltog. Ett familjehem drog sig 
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ur p g av tidsbrist, vilket vi ser som ett bortfall. Eftersom vi såg återkommande mönster och 

likheter i vår redan insamlade data, valde vi att inte kontakta ytterligare respondenter.     

  

6.  Analys av insamlad data 
Varje intervju transkriberades i direkt anslutning och skrevs ut så gott som ordagrant i 

textform. Vi avpersonifierade materialet genom att ge respondenterna påhittade namn. 

Därefter läste vi igenom texten för att få en helhetsuppfattning. Sedan gjorde vi en första 

grovsortering av texten, med hjälp av färgmarkeringar.   

 

Analys syftar till att hitta mönster i ett insamlat material och för att detta ska vara möjligt 

måste man sortera, kategorisera och tematisera (Svenning 2003).  

I analysen har vi använt oss av meningskategorisering, vilket innebär att vi har sorterat citat i 

texten utifrån teman eller kategorier. I redovisningen av våra respondenters berättelser valde 

vi att presentera resultatet på två olika sätt. En av oss analyserade enligt idealtypsmetoden och 

en av oss arbetade med citat utefter teman. På så vis drog vi nytta av att vi var två.  

 

6.1  Idealtyper 
”Med idealtyper slipper man unna de etiske problemene. De er jo ikke levende eller virkelige 

personer eller situasjoner, men konstruksjoner satt sammen av elementer fra en mengde 

personer og situasjoner” (Widerberg 2001 s 53). Widerberg menar att alla och ingen kan 

känna igen sig i idealtyper. En del typiska element lyfts fram, men ingen person är för den 

skull utpekad eller porträtterad, utan utifrån de typiska egenskaper som kommer fram i 

analysen skapas olika idealtyper (aa). 

 

Enligt Eneroth (1987) är idealtypsmetoden eller som han också kallar den: 

”karikatyrmetoden”, en fantasirik datasammanfattningsmetod. Idealtypen fångar det centrala i 

olika fall av en företeelse. Det gäller att fånga upp det typiska för en grupp olika fall. De bör 

utesluta varandra och samtidigt täcka hela materialet. Ingen av respondenterna i 

undersökningen behöver ha alla egenskaper som finns hos en av idealtyperna, utan de kan 

finna egenskaper som stämmer i flera olika idealtyper (aa).   
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7. Resultat 

7.1 Idealtyper 
I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat i idealtyper. 

7.1.1 Familjen Vanlig 

Emma o Niklas är gifta och bor i en villa i ett mindre samhälle. De har tre biologiska barn och 

två familjehemsplacerade barn. De egna barnen är i förskoleåldern, och de placerade barnen 

är tonåringar.  

 

Både Emma och Niklas förvärvsarbetar utanför hemmet. Emma tar det största ansvaret för 

uppdraget som familjehem, kontakterna med socialtjänsten och för marktjänsten i hemmet. 

Det ser hon som naturligt eftersom hon har mest tid hemma. Kontakten med Socialtjänsten 

tycker de fungerar bra. De anser inte att de behöver någon särskild handledning, utan tar i så 

fall kontakt om behovet finns.  Anledningen till att de blev familjehem var att en släkting blev 

sjuk för ett par år sedan, och behövde någon som kunde ta hand om dennes två barn. De 

kände det som naturligt eftersom de redan var en del i barnens nätverk, och ser barnen som en 

del i familjen.  De tycker att de är som vilken familj som helst och dessutom vill de gärna 

hjälpa till. 

 

Emma arbetar deltid tack vare den ekonomiska ersättningen de får som familjehem. De tycker 

att nivån på ersättningen är väl avvägd. De menar att en högre ersättning inte behövs för då 

hade många åtagit sig familjehemsuppdrag för pengarnas skull. 

 

Eftersom paret anser att barnen naturligt tillhör deras familj poängterar Emma att de inte har 

något behov av avlastning. De skulle aldrig åka på semester med enbart sina biologiska barn 

och lämna de placerade barnen hemma. Barnens mamma, kommer och hälsar på regelbundet, 

och kontakten dem emellan är god. 

 

Paret ser det som mycket positivt för de biologiska barnens del, att de har fått två storasyskon 

som de ser upp till och har en god relation med. De tycker att uppdraget som familjehem har 

tillfört bara positiva saker både för dem som par och som familj och till de biologiska barnen. 

Även om de anser att de blivit mer trångbodda, är det ingenting som innebär någon 

påfrestning.    
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7.1.2 Familjen Naturnära 

Greger och Anita har varit gifta sedan länge. De bor mitt ute i skogen i en gammal gård med 

stor tomt och närhet till naturen. De har en hel del djur såsom hästar, får och katter. De 

spenderar mycket tid i naturen och älskar att vandra och plocka svamp.  

 

Greger är hemma på heltid och Anita jobbar deltid utanför hemmet. Familjehemsuppdraget 

har påverkat dem som par till det bättre, eftersom de tvingas ha en god dialog om allt, att de 

tillsammans löser de problem som uppstår. Greger är själv uppvuxen med fostersyskon som 

han såg som sina egna syskon, så det har varit en naturlig del i hans uppväxt.  

 

De har en adopterad flicka från Ryssland, eftersom de inte kunde få några biologiska barn 

tillsammans. Eftersom adoptionen var kämpig och utdragen ville de inte adoptera några fler 

barn, utan valde i stället att bli kontaktfamilj till ett syskonpar. De fick sedan en förfrågan från 

socialtjänsten om de ville bli familjehem för syskonparet. På så vis utökades familjen. De 

båda flickorna är idag tonåringar och har inte mycket kontakt med sin pappa. Mamman avled 

när flickorna var små. Därför är det sannolikt att flickorna kommer att stanna hos Greger och 

Anita under hela sin uppväxt, vilket känns tryggt. 

 

Familjehemsföräldrarna anser att de inte fick tillräcklig information om barnen inför 

uppdraget. Detta tror de beror på att socialtjänsten vill att de själva skulle skapa sig en egen 

bild av barnen, samt att handläggaren inte kan delge särskilt mycket information p.g.a. 

sekretess.   

 

Greger och Anita ser de placerade barnen som sina egna, men de ser också uppdraget som ett 

jobb. De kan tänka sig att ta sig an ytterligare uppdrag som familjehem när deras adopterade 

flicka har flyttat hemifrån. De trivs med att ha ungdomar i huset. Dock anser de att viss 

avlastning borde underlätta för att orka med uppdraget, få lite egentid för att inte glida ifrån 

varandra. De har ingen avlastning men hade önskat att kommunen någon gång kunde hjälpa 

till med det. 

 

Greger berättar att de varit på samtalsgrupp tillsammans med andra familjehemsföräldrar, 

flera gånger inne på socialförvaltningen. De tyckte båda det var väldigt givande att ta del av 

andra familjehems erfarenheter. Om handledning anser de däremot att en utomstående person, 
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gärna en psykolog från en annan kommun hade kunnat vara lämplig handledare för 

familjehemmen. 

 

De tycker att den ekonomiska frågan runt uppdraget var lite tabubelagd när de först gick in i 

familjehemsuppdraget. De tror att många tycker att så länge man arbetar med människor skall 

man inte ha någon ersättning för det. Så tycker de inte nu längre, utan att det är viktigt med 

ersättning för att inte känna sig lurad och utnyttjad. 

   

Anita berättar att hon redan nu bävar för hur svårt det kommer att bli när barnen så 

småningom flyttar hemifrån. Båda hoppas och tror att de ska fortsätta att ha god kontakt med 

barnen även efter att de har flyttat ut. 

 

7.1.3 Familjen Proffs 

Pia och Göran är sambo sedan länge och har var sitt äktenskap bakom sig. De bor i ett 

villaområde i utkanten av en tätort. Pia har en vuxen, utflyttad son från sitt tidigare äktenskap. 

Göran har två döttrar i övre tonåren som också är utflyttade. Tillsammans har de en biologisk 

son. Till familjen hör även hunden Orvar. Både Pia och Göran ägnar sig åt uppdraget som 

familjehem på heltid. Ingen av dem förvärvsarbetar utanför hemmet eftersom de placerade 

barnen har stora särskilda behov med särskola och andra insatser. De anser att de placerade 

barnen tar en stor del av deras tid och engagemang. 

 

De har varit familjehem i över tio år. Just nu har de tre placerade barn, alla tonåringar. De har 

även flera kortare placeringar av tonåringar bakom sig under sin tid som familjehem. 

Göran har själv haft fostersyskon under uppväxten, och är van att ha en stor familj. Göran och 

Pia ser sitt familjehemsuppdrag som en profession. De beskriver det som ett sätt att leva – en 

livsstil. 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. De anser att för att göra ett bra jobb och 

kunna ge barnen de bästa förutsättningarna krävs att båda är hemma på heltid. Barnen har 

stora särskilda behov och det krävs mycket externa insatser och är oerhört tidskrävande. 

 

De har ingen avlastning, förutom när något av barnen åker till sina biologiska släktingar och 

hälsar på. Dock är de aldrig helt lediga, för det sammanfaller aldrig att barnen är borta 

samtidigt. När något av barnen är borta måste ändå Göran och Pia vara tillgängliga om något 

skulle inträffa. De måste alltid vara beredda att hämta barnen om det behövs och känner sällan 
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eller aldrig sig helt lediga. Samtidigt säger de angående avlastning att de inte önskar det. Att 

det kanske skulle orsaka mer skada än nytta. 

 

Göran och Pia önskar ingen handledning i sitt uppdrag. De tycker att de med sin erfarenhet i 

så fall skulle kunna handleda andra familjehem. 

 

De tycker att informationen inför en ny placering så gott som alltid är otillräcklig. De vill vara 

så förberedda som möjligt när de ska ta emot ett barn. På så vis kan omplaceringar undvikas. 

 

Pia tycker att ersättningen för familjehemsuppdraget är medioker. Hon anser att uppdraget är 

ett jobb och att man som familjehem självklart ska ha betalt för det. Hon tror att många kan 

bli avskräckta från att åta sig uppdrag eftersom ersättningen inte är pensionsgrundande eller  

A– kasse grundande. Göran och Pia känner oro och otrygghet i att de bara har en månads 

uppsägningstid i uppdraget. De är oroliga, eftersom deras utgifter är de samma även om 

uppdraget skulle upphöra. 

7.1.4 Familjen Gemensam 

Johan och Kristina bor i radhus på en mindre ort. De är gifta och Kristina har sedan tidigare 

förhållande två pojkar. De har inga gemensamma barn. Bägge arbetar heltid utanför hemmet 

och de tycker om att träffa vänner och hälsa på släkten.  

 

Anledningen till att de blev familjehem var från början att de såg en annons i tidningen att 

kommunen sökte familjehem till en litet barn, och tänkte att de ville göra en insats. De tyckte 

även att det passade bra eftersom de inte hade några gemensamma barn.  De tänkte även på att 

barnet var så litet och att det var tydligt att det skulle placeras under hela sin uppväxt. De 

anser att det är lättare att ge känslomässigt av sig själv till ett litet barn som sannolikt är 

uppväxtplacerat. De anser även att det är lättare för de biologiska syskonen att knyta an till det 

placerade barnet om det är så litet som möjligt. 

 

De har varit familjehem i ett par år, till ett barn som var ett halvt år när det kom till familjen. 

Kristina var i början tjänstledig från sitt jobb, men anser nu att barnet mår bra av att gå på 

dagis medan hon jobbar. Det placerade barnet är en del i familjen, precis som de andra 

barnen. 
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Kristina ser det som en tillgång att ha barn från ett tidigare förhållande, då de är vana att 

samarbeta med barnens andra förälder. Detta underlättar när de ska samarbeta med det 

placerade barnets biologiska föräldrar. Umgänget med de biologiska föräldrarna fungerar bra 

och är frekvent. Behöver de någon avlastning finns alltid Kristinas föräldrar, som har 

jourhem, till hands och kan rycka in.  De fungerar också som bollplank när frågor uppstår. 

 

Om ekonomin berättar Johan och Kristina att många i omgivningen tror att de som 

familjehem får massor med pengar varje månad, vilket inte är fallet. De tror snarare att många 

tackar nej när de får höra hur låg ersättningen är. 

 

 

7.1.5 Farmor och Farfar  

Farmor och Farfar bor i villa ute på landsbygden och har varit familjehem sedan länge. Deras 

två biologiska barn är utflugna och bor i närheten med respektive sambo. De har även två 

barnbarn.  

 

För närvarande har Farmor o Farfar två familjehemsplacerade ungdomar boende hemma hos 

sig. De har under sin tid som familjehem haft ett tiotal placeringar, som varat allt ifrån några 

månader upp till ett par år. De har inriktat sig på tonåringar, eftersom de känner att de har lagt 

tiden som småbarnsföräldrar bakom sig. Farfar jobbar deltid utanför hemmet och Farmor är 

hemma på heltid och sköter större delen av det praktiska i familjehemsuppdraget. 

 

De ser på sitt uppdrag som att de gör en insats för ungdomar som inte haft de bästa 

förutsättningar hittills under uppväxten. Att de i sitt uppdrag kan göra skillnad till det bättre. 

De ser även sitt uppdrag som ett alternativ till förvärvsarbete. De anser att flexibilitet är ett 

ledord i uppdraget som familjehem. 

Farmor och Farfar ser på begreppet familj på två olika sätt; dels sin familj med de egna barnen 

och dels familjen som är här och nu med mamman, pappan och de barnen som för tillfället 

bor i huset. 

  

De tycker att de fått den handledning och det stöd de har velat ha ifrån socialtjänsten. De har 

en god relation till handläggarna, även om de tycker att informationen inför en placering 
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aldrig kan bli utförlig nog för att de ska kunna bilda sig en uppfattning om vidden av 

uppdraget. 

Farmor och Farfar har också sett till att få avlastning genom socialtjänsten varannan helg. Det 

var ett krav de ställde när de gick in i uppdraget som familjehem. Deras egen dotter är 

kontaktfamilj till ungdomarna. Avlastning för dem är viktigare än en högre ersättning. De tror 

att fler och bättre familjehem skulle hittas om avlastning kunde erbjudas till alla. 

 

Farmor och Farfar ser till att vårda sin relation, som de tycker är stark i grunden. De åker 

utomlands till solen en gång om året tillsammans, då ungdomarna bor hos dottern. Sedan åker 

de tillsammans med ungdomarna på semester ytterligare en gång om året. De anser sig ha råd 

med det för att de har den ersättning de har för sina uppdrag. I övrigt anser de att det bär dem 

emot att förhandla om ersättningen för sitt uppdrag som familjehem och menar att det 

principiellt inte känns bra att förhandla om priset för ett barn. Däremot tycker de att 

ekonomiskt har de aldrig haft det bättre. 

 

Farmor och Farfar tycker att en av de stora uppgifterna i familjehemsuppdraget är att 

förbereda ungdomarna för vuxenlivet, att lära dem och slussa dem vidare ut i livet när de är 

mogna för det. De skulle gärna se att familjehemsuppdraget gick över i ett slags 

kontaktmannaskap i en utslussningsfas. 

 

7.2 Tematisk resultatpresentation 
I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat utifrån våra teman. 

7.2.1 Hur ser familjehemsföräldrar på sitt uppdrag? 

I detta avsnitt redogör vi för vilken syn familjehemsföräldrar har på sitt uppdrag. 

Tidigare forskning säger att familjehemsföräldrar ser uppdraget som ett arbete och relaterade 

det till den ekonomiska ersättningen de fick (Höjer 2001). Familjehemsföräldrarna tyckte att 

den ekonomiska ersättningen var ett slags ”erkännande” för att det arbete de utfört varit 

betydelsefullt (aa). 

 

Våra respondenter svarade att de såg sitt familjehemsuppdrag som en livsstil och ett sätt att 

leva. 

Familjehem A:  

”Har man väl börjat är det svårt att sluta.” 
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Familjehem B: 

”Hennes och mitt engagemang är ju 110, det har blivit en livsuppgift.” 

 

Familjehem C: 

”Man ser vad man kan göra för nytta, det där lyfter upp en liksom.” 

 

Familjehem D: 

”Det är ett sätt att leva detta, att vi fortsätter är ett sätt att se på det här. Vi har chansen att 

sluta efter avslutade placeringar, men… sen står där två barn, då är vi där igen.” 

 

Samtidigt som familjehemmen såg uppdraget som en livsstil och ett sätt att leva såg de 

uppdraget som ett arbete eftersom det är kopplat till en ekonomisk ersättning. 

Familjehem E: 

”Vi ser det till största delen som ett jobb, vi tror det blir bäst resultat då.”  

 

Familjehem F: 

”Det är ett jobb, vi får ju betalt... även om det inte går att räkna någon timpeng.” 

 

Familjehem G: 

”Det heter ju uppdrag men detta är mitt jobb… min profession… och jag får ju lön för det.” 

 

Familjehem H: 

”Visst är det ett jobb, fast utan de förmåner man har som anställd utanför hemmet.” 

 

Familjehemmen drog paralleller till de som arbetar inom institutionsvården. De påpekade att 

de som familjehemsföräldrar arbetar 24 timmar om dygnet 365 dagar om året utan möjlighet 

till att gå hem från sitt jobb, till skillnad från de som arbetar utanför hemmet. 

 

Våra respondenter ansåg att familjehemsuppdraget var ett arbete men tyckte samtidigt att de 

placerade barnen var en del av familjen.  

Familjehem I: 

”Vi känner aldrig när någon flyttar in att det är en inneboende utan de blir en del av 

familjen… som en familjemedlem.” 
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Familjehemsföräldrarna i vår studie påpekar att många av de placerade barnen kräver mycket 

engagemang och tid. De menar att detta är en anledning till att kunna se uppdraget som ett 

arbete. Bland familjehemmen finns det de som har valt bort förvärvsarbete, för att istället vara 

hemma på heltid både med biologiska och familjehemsplacerade barn. Detta har upplevts som 

positivt och att de utför ett jobb och inte enbart ett uppdrag. 

Sammanfattning 

Våra respondenter såg i första hand sitt familjehemsuppdrag som ett sätt att leva, en livsstil 

och poängterade att de placerade barnen var en del av deras familj. Familjehemmen uttryckte 

att de såg uppdraget som ett arbete och sa att det då blev bäst resultat oavsett om de var 

hemma med de placerade barnen på heltid, deltid eller inte hemma alls. 

  

7.2.2 Vilka var motiven till att vilja bli familjehemsförälder? 

Tidigare forskning visar att gemensamt för familjehemsföräldrar är att de ser barn som en 

livsplan och ett sätt att förverkliga sig själv (Höjer 2001). Fokus i livet ligger på omsorg, barn 

och familj. Höjer påvisar i sin forskning att det finns mer än ett svar på varför människor 

väljer att bli familjehem och att det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns motiv. Kvinnor 

är ofta initiativtagare till uppdraget och ser familjehemsuppdraget som sitt projekt medan män 

talar mer i materiella termer som att uppdraget handlar om att dela med sig och att det är ett 

stabilt, tryggt sätt att leva och bo (aa). 

 

Bland våra respondenter fanns olika anledningar till att man ville bli familjehem. Kvinnan i 

familjehem A läste i tidningen att bristen på familjehem var stor och kände att hon ville göra 

en insats. 

 Hon sa: 

”Jag läste i tidningen att det fattades otroligt många familjer och då sa jag till min man att vi 

bara måste göra något.” 

 

Familjehem B var ofrivilligt barnlösa och bestämde sig för att adoptera. Eftersom adoptionen 

blev slitsam och utdragen ville de inte genomgå fler adoptioner utan bestämde sig istället för 

att bli familjehem. 

 



35 

 

Familjehem C och D berättade att de hade varit kontaktfamilj i många år till ett barn som nu 

var föremål för placering. Socialtjänsten hörde därför av sig och frågade om de kunde tänka 

sig att bli familjehem till detta barn. 

 

Mannen i familjehem E talade om att hans föräldrar var familjehem så han var själv uppväxt 

med fostersyskon och såg därför det som naturligt att själv bli familjehem. Han sa: 

”Hade man inte vuxit upp så som jag med extra barn hade man kanske tvekat men jag tyckte 

det var bara att köra på.” 

 

Familjehemsmamman i familjehem F berättade att hennes föräldrar varit jourhem i många år 

och att hon och hennes man på så sätt började som familjehem. Hon förklarade att: 

”Jag har aldrig varit duktig i skolan eller bra på något annat egentligen men detta är jag bra 

på.” 

 

Familjehem G och H i vår studie var sjuk/förtids pensionärer och ville ha en mer meningsfull 

sysselsättning, de kände även att med utflugna vuxna barn blev det väldigt tyst och tomt i 

huset. 

 

Familjehem I fick upp intresset för familjehemsuppdrag genom en utbildning och blev 

därefter kontaktfamilj. Detta uppdrag övergick senare i ett familjehemsuppdrag. De berättade: 

”De kom till skolan och informerade om bristen på stödfamilj och kontaktfamilj… så vi 

nappade på det.” 

 

Familjehem C och E hade så kallade nätverksplaceringar vilket innebär att det placerade 

barnen kommer från släkten. 

Sammanfattning 

Våra respondenter hade olika motiv till att vilja bli familjehemsföräldrar. De motiv som 

framkom i vår studie var bland annat kontaktfamiljsuppdrag som övergått i 

familjehemsplaceringar. En anledning till att bli familjehem var att själva ansöka eller genom 

att svara på en annons. Vissa var själva uppväxta med fostersyskon och kände på så vis det 

som naturligt att själva bli familjehem. Familjehem C och E började sina första 

familjehemsuppdrag genom nätverksplacering. Information om familjehemsuppdrag via 

utbildning förekom också som motiv till att bli familjehem. Vår studie visade att initiativet till 
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att bli familjehem kunde komma antingen från mannen eller från kvinnan. Däremot var 

beslutet att gå in i uppdraget gemensamt. 

 

7.2.3 Vilka förväntningar har familjehemmen inför ett uppdrag? 

 

Vi frågade våra respondenter vilka förväntningar de hade inför ett familjehemsuppdrag. 

Familjehemmen kopplade ihop sina förväntningar med den information de fick inför en ny 

placering. Alla familjehemmen var överens om att informationen som rörde barnet inför en 

placering varit otillräcklig. Familjehemmen menade att en förutsättning för att ta emot 

placerade barn är att man vet vad man får. Då är det lättare att ta ställning till om man kan 

klara av uppdraget eller inte. Familjehem A: 

”Det har blivit så mycket mer än vad jag trodde och det är klart att det inte är lätt att säga 

innan hur det ska bli.” 

 

Familjehem B önskar mer information inför en placering och menar att med bättre 

information undviker man omplaceringar. 

”Vi vill se bakgrund det är en helt blank bok vi får, där är en svaghet i systemet.” 

 

Familjehem C: 

”Vi kunde inte bygga en vettig bild på det underlag vi fick. Barnen har alltid mycket, mycket 

större behov… så är det alltid.” 

 

”Flickan var totalt felbedömd när hon kom till oss, eller inte bedömd alls. Så all information 

vi fick om henne stämde inte. Hon är inte sådan. Hennes behov var otroligt mycket större än 

det vi fick presenterat.” 

 

Familjehem D: 

”Kom igen för fan, ni lägger en tickande bomb i vårt knä!” 

 

Familjehem E och F tyckte att uppdraget inneburit mycket mer än vad de hade förväntat sig.  

”Jag skulle egentligen bara gå ner i tjänst men blev tvungen att säga upp mig… det blev 

absolut mer än vad vi hade trott.” 

”Hon är oerhört mycket mer krävande i tid och engagemang än det vi fick presenterat för 

oss.” 
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Familjehem G upplevde att de hade fått bra och utförlig information vilket i sin tur gjorde 

dem lite tveksamma till om de skulle våga ta sig an uppdraget. De resonerade däremot: 

”Hellre för mycket information än för lite, än att oj vad det här låter bra och så blir det 

katastrof. ” 

 

Familjehem I talar om vikten av matchning dvs. att familjehemmet ska passa ihop med barnet: 

”Det handlar om matchning. Stämmer denna familjen för detta barnet.” 

 

 Familjehem A tyckte att det är en balansgång och trodde att socialtjänsten ville att man skulle 

upptäcka vissa bitar själv: 

”En del behov man tror finns kanske inte alls finns egentligen.” 

Sammanfattning 

Våra respondenter önskar mer och utförligare information inför varje uppdrag. De ansåg att 

med mer utförlig information och lyckad matchning skulle många omplaceringar undvikas. 

7.2.4 Hur har familjehemmen påverkats av sitt uppdrag? 

Här presenterar vi hur familjehemmen har påverkats av sitt familjehemsuppdrag, dels som 

familj men även som par, hur de biologiska barnen påverkas samt hur omgivningens 

synpunkter kan påverka.  

Påverkan som familj 

Tidigare forskning visar att familjehem består av en annan sorts familjekonstellation än en 

”vanlig” familj och den familj som tar emot ett placerat barn måste hitta nya förhållningssätt 

mot varandra när det gäller relationerna i familjen (Höjer 2001). 

 

 Respondenterna i familjehem A tyckte att det var en svår fråga men menade att: 

”Vi har försökt att leva som vi gjort innan. Vi ägnar alla barnen lika mycket tid.” 

 

Familjehem B och C berättade att deras biologiska barn till följd av uppväxten själva slagit sig 

in på samma bana. Familjehemspappa B sa: 

”Sonen har ett år kvar sedan är han socialpedagog, det säger väl allt!” 

 

 

 



38 

 

Mamman i Familjehem D: 

”Jag tycker att jag har blivit bättre på att se var och ett av barnen. Tidigare tog jag nästan 

mina barn för givet och lyssnade bara på dem i förbifarten.” 

 

Familjehem E ansåg att familjehemsuppdraget är slitsamt och att man inte ska vara för 

gammal när man ger sig in i det. De poängterade att det är ett arbete 24 timmar om dygnet 

365 dagar om året. De uttryckte: 

”Vi är alltid på arbetsplatsen, vi är alltid hemma och det är många saker som inte är som i en 

vanlig familj.” 

 

Påverkan som par 

Höjer (2001) betonar att ett stabilt förhållande är nödvändigt för att familjehemsföräldrar ska 

orka och klara sitt uppdrag. Familjehemsföräldraskapet bidrar till ett nära parförhållande och 

en stark sammanhållning mellan kvinna och man (aa). 

 

Våra respondenter blev fundersamma över frågan och behövde en stunds eftertanke. De var 

överens om att de hade påverkats men frågan var hur. Familjehem A berättade att deras 

relation stärkts av familjehemsuppdraget.  

”Vi har blivit starkare för att man diskuterar mycket hur man ska lösa saker.” 

 

Familjehem B uttrycker: 

”Vi har fått avsätta rätt mycket av vårt privatliv, när andra i vår ålder åker till Thailand och 

har det gott så har vi en bassäng här ute.” 

 

 

Familjehemsföräldrapar C berättade att: 

”Vi är ett team, vi är väldigt sammansvetsade du och jag, min mamma brukar säga att det är 

så roligt att titta på er, ni vet precis hur ni ska göra.” 

 

Familjehem D sa: 

”Det har gjort en hel del med vår familj då allt är så centrerat runt barnet. En grupp är en 

grupp och placerar man in en ny människa så händer det något i gruppen.” 
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 Familjehem E berättade att: 

”Vi är ett äkta par, bästa vänner och arbetskamrater.” 

 

 Familjehem F, G, H och I betonade vikten av att ha ensamtid som par och vikten av att vårda 

sin relation för att orka med uppdraget. Familjehem I berättade att: 

”Det är viktigt att ta hand om relationen för konsekvenserna blir så stora om vi skulle 

separera, det får inte hända för det skulle vara totalkatastrof för de här barnen.” 

 

Påverkas de biologiska barnen? 

Tidigare forskning visar att familjehemsuppdraget ger de biologiska barnen i familjerna 

positiva erfarenheter så som en större empatisk förmåga (Höjer 2001).   

 

Negativ förändring som placeringen kan medföra är att de biologiska barnen ibland kan känna 

att de kommer i andra hand, då det placerade barnet har större behov av att få uppmärksamhet 

(Nordenfors 2006). 

 

Bland våra respondenter var det delade meningar hur de biologiska barnen påverkas av 

familjehemsuppdraget. Familjehem A berättar att: 

”Våra egna barn blir inte involverade när socialsekreterarna kommer och hälsar på, de får 

inte visa sina rum, fokus blir på de placerade barnen och då känner våra egna att de inte 

tillhör.” 

 

Familjehem B instämmer och tillägger: 

”Det kan vara mycket stor orättvisa mot de biologiska barnen, de får ingen tid eftersom de 

placerade barnen har så stora behov.” 

 

Familjehem C, D, E och F menar att deras biologiska barn har positiva erfarenheter av 

familjehemsuppdraget. Föräldrarna i familjehem D säger: 

”Det har varit jättenyttigt, de har blivit så omhändertagande… fixar och grejar med dem.” 

”De är precis som vilka andra syskon som helst, både bråkar och har roligt tillsammans.” 
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Familjehem G funderade på frågan och svarade att: 

”Vår egen dotter var negativ till en början men hon var på väg att flytta hemifrån så hon 

hade faktiskt inte så mycket att säga till om, men lite i kläm kom hon allt.” 

 

Omgivningens föreställningar  

I tidigare forskning framkommer att omgivningen har en del förutfattade meningar kring 

familjehemsföräldrars motiv till sina uppdrag (Höjer 2001).  Föreställningar om att 

familjehemsföräldrar tjänar massor av pengar på andras olycka finns. I tidigare forskning 

framkommer också att omgivningens inställning ändras när de får klart för sig vilken 

arbetsinsats det innebär att vara familjehemsförälder (aa).  

 

Det känner även vi igen i vår studie. 

Våra respondenter resonerade att omgivningen hade haft mer eller mindre påverkan på dem. 

Familjehem H diskuterade sinsemellan: 

”Omgivningen tror att vi får massor av pengar, men det får vi inte.” 

 

Familjehem C berättade: 

”Släkt och vänner säger att de också skulle vilja göra något, men det är bara snack. Vi gör 

faktiskt något.” 

 

Familjehem E menade att: 

”Vi har inte märkt något men man får ju rapporter från grannarna ibland.” 

 

 Familjehem F sa: 

”Släkt och vänner beundrar oss för att vi orkar.” 

 

 

Pappan i familjehem I sa att han aldrig hade funderat så mycket på vad omgivningen tyckte 

och tänkte kring att de var familjehem och sa: 

”Jag skiter i vad andra tycker.” 

Sammanfattning 

Det står klart att livet för medlemmarna i familjehemmen påverkas av familjehemsuppdraget 

både som familj, som par, de biologiska barnen samt påverkan från omgivningen. Våra 
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respondenter tycker att uppdraget har påverkat dem både positivt och negativt. Positivt är den 

glädje de placerade barnen gett familjen. Även om det är arbetsamt så ger barnen så mycket 

tillbaka till familjen. Som par upplevde familjehemsföräldrarna sig som ett sammansvetsat 

team som kan prata med varandra om allt. De vårdar sina relationer eftersom konsekvenserna 

av en skilsmässa skulle kunna vara förödande för de placerade barnen. Våra respondenter 

tyckte att deras biologiska barn påverkats positivt av familjehemsuppdraget och lärt sig att 

vara mer omtänksamma mot varandra. Nätverket runt familjerna som t.ex. släkt, vänner och 

grannar tyckte att familjerna gjorde ett beundransvärt jobb. Baksidan av uppdraget har våra 

respondenter beskrivit som att uppdraget är ett 24-timmars jobb, 365 dagar om året. Att 

arbetet faktiskt är i hemmet vilket gör dem låsta där. De upplever ibland även att de 

biologiska barnen får stå tillbaka eftersom de placerade barnen tar mycket tid. En annan 

baksida med uppdraget är omgivningens syn på deras motiv till att vara familjehem. Grannar 

och andra runt familjerna tror att familjehemsuppdraget innebär massor med pengar. 

 

7.2.5 Hur resonerar familjehemsföräldrar kring avlastning? 

De familjehemsföräldrar vi intervjuade påtalade hur slitsamt familjehemsuppdraget är för 

familjen på grund av att de sällan har möjlighet att lämna hemmet. Detta fick oss intresserade 

att ta upp frågan om hur de resonerar kring avlastning. Har de avlastning eller hade de önskat 

att de hade haft avlastning. Med avlastning menar vi en insats så att familjehemsföräldrarna 

kan överlämna sitt omvårdnadsansvar till någon annan en kortare tid, t.ex. under en helg i 

månaden. 

 

Våra respondenter hade olika åsikter vad gäller behovet av avlastning. Nyare familjehem dvs. 

familjehem som haft uppdrag i 3-4 år menade att behovet av avlastning från uppdraget inte 

var så stort medan mer erfarna familjehem dvs. de som haft flera uppdrag eller varit 

familjehem under längre tid, var av en annan uppfattning. 

 

Familjehemspappan i familjehem A sa: 

”Vi har inget behov av avlastning.” 

Mamman i samma familj sa: 

 ”Vi skulle aldrig åka på semester med våra egna barn och lämna de placerade barnen 

hemma, det skulle kännas jättefel och skulle aldrig komma på fråga.” 
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Familjehemspappan i familjehem B sa: 

”Varför skulle jag lämna bort min familj till någon annan.” 

Familjehemsmamman i samma familj resonerade: 

”Vi har ingen avlastning och vi vill inte ha någon heller, finns inget behov.” 

 

Familjehemmen resonerade att familjehemsuppdraget sliter på förhållandet mellan man och 

kvinna och att det är därför är viktigt med avlastning för att få lite egentid. 

Familjehem C berättade att: 

”Alla familjehem pratar om att de behöver avlastning för att orka och inte glida ifrån 

varandra.” 

Familjehem D sa: 

”Socialtjänsten skulle hitta både fler och bättre familjehem om alla kunde erbjudas 

avlastning.” 

Familjehem E resonerade kring frågan: 

”Hellre avlastning än 2000 kronor mer i månaden.” 

 

Familjehemmen F, G och H menade att de hade en form av avlastning när de placerade 

barnen åkte och hälsade på sina biologiska föräldrar medan familjehem I tyckte att det inte 

kunde räknas eftersom de vid dessa tillfällen ofta var tvungna att köra och hämta barnen 

tidigare än det som var bestämt, då konflikter mellan det placerade barnet och de biologiska 

föräldrarna uppstått.  

 

De som varit familjehem under längre tid resonerade på ett annat sätt i frågan. Familjehem C:  

”Vi hade avlastning som ett krav för att överhuvudtaget åta oss uppdraget.” 

 

 

Familjehem D menade att de försökt att be om avlastning men inte fått gehör av 

socialtjänsten. De sa: 

 ”De är rätt taskiga kommunen på att hjälpa en, det tycker jag, man måste kunna få vara själv 

någon gång.” 

 

Familjehem I berättade att det var svårt att be om avlastning i början av uppdraget eftersom de 

var rädda att socialtjänsten då skulle ifrågasätta dem och ta ifrån dem uppdraget. 
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Familjehem E berättade för oss att: 

”Vi vet flera familjehem som tagit ut skilsmässa för att de aldrig har någon tid över till sig 

själva.” 

Familjehemsmamman i familjehem F sa att: 

”Jag vet många som säger upp sina uppdrag för att de inte orkar.” 

 

Familjehem C, E och F hade sett till att få avlastning från socialtjänsten i form av 

kontaktfamilj till sina placerade barn någon helg i månaden. Några hade avlastningshjälp från 

släktingar såsom föräldrar eller vuxna barn. 

 

Sammanfattning 

Uppfattningen om avlastnings behov gick isär bland våra respondenter. Vi kunde se att nyare 

familjehem inte tyckte det var lika viktigt med avlastning som de mer erfarna familjehemmen. 

De senare ansåg att avlastning är nödvändig för att orka med uppdraget både som familj och 

som par, för att göra ett bra jobb. 

 

7.2.6 Familjehemsföräldrars syn på handledning  

Vi frågade våra respondenter om de fick kontinuerlig handledning och på frågan fick vi 

blandade svar. Vi tyckte oss även här se skillnader i åsikterna mellan ”nya” 

familjehemsföräldrar och familjehemsföräldrar med mer erfarenhet. Men det var delade 

åsikter även bland de mer erfarna familjehemsföräldrarna. 

Familjehem A svarade: 

”Ja, socialen anordnade några handledningsgrupper där olika familjehem kunde byta 

erfarenheter, det var givande.” 

 

Samma familjehem sa: 

”Jag önskar fler sådana träffar.” 

 

Andra familjehemsföräldrar resonerade att dessa träffar med andra familjehemsföräldrar inte 

var så givande. En familjehemspappa sa: 

”Utbildning efter ett i förväg utstakat schema var inte så givande, däremot under kafferasten 

när man pratade sinsemellan… det var bra.” 
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Familjehem I menade att handledningsträffarna med andra familjehem inte kunde kallas 

handledning alls, utan menade att handledning ska ges av en utomstående psykolog, inte av en 

socialsekreterare och inte i grupp. Bland de mer erfarna familjehemmen gick åsikterna om 

handledning isär. Familjehem C tyckte att handledning var helt meningslöst och sa: 

”Nej, vi behöver ingen handledning nu, vi kan handleda socialtjänsten i stället.” 

 

Andra av de mer erfarna familjehemsföräldrarna resonerade att: 

”Handledning behöver man ha, även om man har jobbat länge… det är viktigt.” 

 

Familjehem B tyckte att handledning behövs mest i början av ett uppdrag. De berättade även 

att familjehem behöver få bekräftelse även när det går bra, det räcker inte med uppföljning var 

6:e månad. 

 

Familjehem G ansåg att de inte behövde någon handledning i sitt uppdrag och resonerade att 

de i så fall skulle ta kontakt om behovet skulle uppstå.  

 

Familjehem E och F berättade att de själva ringer till socialen när de vill få bekräftelse och 

menar att man måste ha någon att ”bolla” med när det är som mest jobbigt.  

Familjehemsföräldrarna i familjehem D ansåg sig inte få någon handledning alls och sa: 

”Vi har tur som har ett gammalt erfaret familjehem i vår bekantskapskrets som vi kan ha som 

bollplank.” 

 

Sammanfattning 

Bland våra respondenter var åsikterna delade i frågan om handledning. En grupp menade att 

handledning är något som behövs framförallt när man är ny i sitt uppdrag, på grund av att det 

är då alla frågetecken uppstår. En annan grupp menar att handledning behövs oavsett hur 

många år man hållit på. Familjehemsföräldrarna tyckte att de samtalsgrupper som erbjöds 

under ledning av socialtjänsten var givande då de där kunde ta del av andra 

familjehemsföräldrars erfarenheter. En grupp ansåg att den handledning som socialtjänsten 

erbjuder inte är värd att kallas handledning och förlitar sig istället på sina erfarenheter. 
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7.2.7 Familjehemmens resonemang kring den ekonomiska ersättningen 

 

Tidigare forskning visar att familjehemmens syn på den ekonomiska ersättningen är en svår 

fråga som väcker många känslor (Höjer 2001). Familjehemmen ansåg att det inte kändes helt 

självklart att få ersättning för omsorgen av ett barn samtidigt som de tyckte att de var förtjänta 

av ersättning eftersom den fungerar som ett slags erkännande att arbetet de utför är av 

betydelse (aa). 

 

Våra respondenter har skilda åsikter kring den ekonomiska ersättning som de får för sina 

familjehemsuppdrag. Våra respondenter tyckte att det var en självklarhet att de skulle få 

ersättning för sitt uppdrag, men man resonerade olika kring hur mycket som var skäligt att få. 

Familjehemsmamman i familjehem A diskuterar: 

”Jag tycker inte att man ska få för mycket pengar för då tror jag att många hade utnyttjat det 

och gjort det för pengarnas skull.” 

 

 Hennes make tror däremot att: 

”Hade man inte velat ta ett uppdrag och velat hjälpa någon annan så hade kvittat hur mycket 

pengar man hade fått, då hade man inte gjort det ändå.” 

 

Familjehemmen framhåller att familjehemsuppdraget inte är något man blir rik på. 

Familjehem B uttrycker: 

”Vi satt och räknade på att min fru har 10,21 kronor i timmen. Det är vad jag hade när jag 

började jobba 1964.” 

 

Familjehem C resonerar att de inte tänker så mycket på ersättningen men konstaterar ändå att: 

”Det är ju tack vare uppdraget som jag kan jobba deltid.” 

 

Familjehemsmamman i familjehem D menar att: 

”Principiellt känns det aldrig bra att förhandla om priset för ett barn.” 

Maken tillägger: 

”Ska vi behöva förhandla om priset fler gånger får det vara, det gör jag aldrig om.” 
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Familjhem E hade endast en kommentar till frågan om hur de tänkte kring den ekonomiska 

ersättningen: 

”Mediokert!” 

 

Familjehem F och G resonerade kring att familjehemsuppdraget är just ett uppdrag och inte en 

anställning vilket medför att de bara har en månads uppsägningstid. De diskuterade även att 

uppdraget varken är pensionsgrundande eller a- kasse grundande. Detta tror de kan avskräcka 

många från att bli familjehem. Familjehem G konstaterade att: 

”Jag som varit tvungen att säga upp min tjänst för att klara uppdraget har ingen trygghet, det 

känns tufft med stora huslån osv.” 

 

Familjehemmen menar att de i början av uppdraget kände att det var lite tabubelagt att prata 

om ersättning när det gäller barn, men tycker att den inställningen förändras med tiden. En 

familjehemsmamma resonerade: 

”Många tycker nog att så länge man jobbar med människor ska man inte ha något.” 

Familjehem H sa: 

”Det är ett jobb 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, och då ska man givetvis ha betalt.” 

 

Familjehem I menade att: 

”Det är viktigt med ersättning för att man inte ska känna sig lurad och utnyttjad.”  

    

Sammanfattning  

Våra respondenters åsikter kring den ekonomiska ersättningen har varit av varierat slag. 

Samtliga av våra respondenter anser att det är en självklarhet att ta emot ersättning för sitt 

familjehemsuppdrag då det pågår 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Detta skiljer sig 

från tidigare forskning som visar att det inte är helt självklart att ta emot ersättning för 

omsorgen av ett barn. Familjehemmen resonerar att de ger otroligt mycket av sig själv 

samtidigt som de får otroligt mycket tillbaka och att det är svårt att sätta en timpeng på det. 

De skillnader som fanns i åsikterna mellan respondenterna gällde ersättningens storlek. 

Somliga familjehemsföräldrar ansåg att ersättningen skulle höjas så att fler fick möjligheten 

att stanna hemma på heltid med sina placerade barn, för att på bästa sätt tillgodose barnets 

behov. Andra familjehemsföräldrar tyckte att ersättningen var helt ok och menade att en högre 
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ersättning förmodligen skulle ge kommunerna fler familjehem men även att fler skulle göra 

det bara för pengarna.       

 

 

8. Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera och reflektera över resultatet i vår studie. Vi 

kommer att titta på likheter och olikheter familjehemmen emellan, samt jämföra resultatet 

med tidigare forskning. 

 

Familjehemmen i vår studie hade naturliga kopplingar till familjehemsarbete under sin egen 

uppväxt. Antingen hade de själva vuxit upp med fostersyskon eller kände 

familjehemsföräldrarna andra i sin närhet som hade uppdrag som familjehem. Det fanns även 

de familjehem som svarat på annons eller själva ansökt om att bli familjehem. Utifrån 

familjehemmens berättelser konstaterade vi att det främsta motivet till att bli familjehem 

grundade sig i ett genuint intresse för barn och ungdomar. 

 

Familjehemmen i vår studie hade delvis olika syn på hur man bör ta sig an uppdraget, ifråga 

om huruvida man bör förvärvsarbeta utanför hemmet samtidigt som man hade ett uppdrag 

som familjehem. Oavsett vad familjehemmen hade för inställning till att arbeta utanför 

hemmet, så hade familjehemmen det gemensamt att de såg uppdraget som en livsstil – ett sätt 

att leva. Tidigare forskning om hur familjehem ser på sitt uppdrag, visar att familjehem ser sitt 

uppdrag som ett arbete (Höjer 2001).  De familjehemmen i vår studie som berättade att 

familjehemsuppdraget i första hand var ett jobb, kopplade uppdraget till att de faktiskt uppbar 

ekonomisk ersättning.  

 

Familjehemmen pratade öppet om den ekonomiska ersättningen och menade att det var 

självklart att de skulle ha ersättning som familjehem. Detta upplever vi skiljer sig från tidigare 

forskning, som visar att detta är ett tabubelagt ämne (Höjer 2001). I forskningen framkom att 

många inte ansåg det som självklart att de skulle få ersättning för att ta hand om ett barn (aa). 

Förändringen i synen på ekonomisk ersättning baserade vi på att familjehemmen berättade hur 

de under sin tid som familjhem blivit bättre på att se sitt eget värde i den insats de gör.     
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Tidigare forskning visar att det finns olika motiv till att vilja bli familjehem och att det fanns 

en skillnad mellan kvinnors och mäns motiv (Höjer 2001). Kvinnor är ofta initiativtagare till 

uppdraget medan det för män handlar mer om det materiella (aa).  

 

Vår studie visade däremot inga skillnader mellan könen, vilket vi utifrån familjehemmens 

berättelser tror berodde på att i dagens samhälle har man en mer gemensam syn på 

familjefrågor. Allt som rör familjen är en gemensam angelägenhet ansåg 

familjehemsföräldrarna. 

 

Familjehemmen hade en samsyn i hur de såg på vad de hade för förväntningar inför ett nytt 

uppdrag, såtillvida att de ansåg att vikten av information om barnet som skulle placeras borde 

vara mer utförlig. De ville ha utförlig information om barnet för att bilda sig en uppfattning 

om omfattningen av uppdraget. Familjehemmen menade även att anknytningen mellan dem 

och det placerade barnet kunde försvåras, eftersom de inte fått veta tillräckligt om barnets 

bakgrund.  

 

Hade barnen haft en trygg anknytning med sina biologiska föräldrar hade de även lättare att 

knyta an till den nya familjen (Albus m.fl. 2001). Det placerade barnet kommer att knyta an 

till familjehemsföräldrarna på ett eller annat sätt då det är de som står för omsorgen av barnet 

(aa).  

 

Vi kan förstå att familjehemmen önskade mer bakgrundsinformation inför en placering. 

Samtidigt är det svårt att veta hur mycket information familjehemmen i inledningsfasen kan 

ha nytta av. Familjehem i vår studie berättade att de tyckte det var bra att bilda sig en egen 

uppfattning om barnet och att en del bakgrundsinformation inte alltid stämde. En 

familjehemsförälder trodde att bristen på information inför ett uppdrag kunde bero på att 

familjehemssekreteraren inte heller alltid hade all bakgrundsfakta kring barnet som skulle 

placeras. 

 

Enligt systemteorin förändras familjesammansättningen när en familj blir familjehem (Öquist 

2003). När en ny individ involveras i familjen påverkas familjesystemet (aa).  

Familjehemmens berättelser bekräftar att familjesystemet påverkas och att det tar tid för 

familjemedlemmarna att anpassa sig när familjesammansättningen förändras. Höjer (2001) 
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säger i sin forskning att när familjekonstellationen ändras måste både familjehemmet och det 

placerade barnet hitta nya förhållningssätt gentemot varandra. 

 

Anknytningen påverkas av relationer och interaktion mellan medlemmarna i olika system t.ex. 

familjehemmet och det placerade barnet, de biologiska föräldrarna och det placerade barnet 

samt de biologiska föräldrarna och familjehemmet, som ska samsas runt barnet (Öquist 2003). 

Vi anser att systemteorin och anknytningsteorin väver samman dessa tankar. 

 

I likhet med tidigare forskning står det klart att familjehemmen påverkas av uppdraget både 

som familj, som par, de biologiska barnen samt från omgivningen (Höjer 2001). 

Våra respondenter berättar att de påverkats både positivt och negativt av sitt uppdrag. Positivt 

var att de som par hade blivit ett sammansvetsat team som diskuterar och vårdar sin relation. 

Utifrån familjehemmens berättelser tror vi det beror på att uppdraget är gemensamt och att det 

kräver stort engagemang från båda för att det ska fungera. Familjehemmen tyckte att det 

negativa var att uppdraget som familjehem slet på relationen, eftersom de sällan hade någon 

gemensam egen tid. Familjehemmen resonerade att de biologiska barnen hade kommit lite i 

bakgrunden, eftersom de placerade barnen ofta krävde mycket av deras tid och 

uppmärksamhet, vilket vi även kan relatera till tidigare forskning av Nordenfors (2004) som 

säger att de biologiska barnen känner sig åsidosatta eftersom det placerade barnet har stort 

behov av uppmärksamhet. Familjehemmen resonerade vidare att det ändå hade varit 

övervägande positivt även för de biologiska barnen, då de lärt sig vara mera omtänksamma.  

 

Något vi uppmärksammade var att många familjehemsföräldrar efterfrågade avlastning från 

sitt uppdrag som familjehem. T ex en helg i månaden för att få en andningspaus, vårda sin 

relation och kunna orka med sitt uppdrag. Avlastning anser vi bör kunna erbjudas alla 

familjehem som efterfrågar och är i behov av det. Utifrån familjehemmens berättelser har vi 

insett att behovet är väldigt skiftande. Vi tror att det är viktigt att tillmötesgå familjehemmens 

önskemål när behovet finns. T.ex. genom att erbjuda familjehemmen regelbunden avlastning i 

form av kontaktfamilj till det placerade barnet vid behov. 

 

Familjehemmens uppfattning om behov av handledning skilde sig åt. Det fanns familjehem 

som ansåg sig mest behjälpta av samtalsgrupper för att byta erfarenheter med andra 

familjehem, medan andra familjehemsföräldrar önskade mera handledning av en extern 

handledare. Några familjehem förlitade sig istället på sin egen erfarenhet. 
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Ett dilemma som familjehemmen påtalade var att det ofta byts familjehemssekreterare, vilket 

leder till en otrygghet för både familjehem och de placerade barnen. Det kan vara svårt att 

skapa relationer som bär, om byte av familjehemssekreterare sker ofta. Vi tror att 

familjehemssekreteraren spelar en stor roll för familjehemmen. En god relation dem emellan 

kan innebära att både positiva och negativa upplevelser och funderingar kan ventileras.  

   

Utöver våra frågeställningar har vi i efterhand reflekterat över vad det är som motiverar 

familjehemmen att fortsätta med nya uppdrag. Familjehemsföräldrarna berättade med värme 

om de vuxna, utflugna familjehemsplacerade barnen. De gladdes över att barnen lyckats i 

livet, vilket gjort uppdraget värt mödan för många av familjehemmen. Utifrån 

familjehemmens berättelser tror vi att det är denna glädje som motiverar 

familjehemsföräldrarna att vidare åta sig nya uppdrag. 

 

Vi upplevde att familjehemsföräldrarna kände oro inför vad som skulle hända när det 

placerade barnet fyllt 18 år eller vid uppdragets slut. Familjehemmen efterfrågade en 

åtgärdsplan för vad som skulle ske när barnet flyttade ifrån familjehemmet. Vid uppdragets 

slut stod många ungdomar helt utan bostad, arbete och socialt nätverk, vilket kunde komma 

som en chock för både ungdomarna och familjehemmen. Familjehemmen efterfrågade att 

familjehemsuppdraget skulle övergå i ett slags kontaktmannaskap under en utslussningstid, 

där familjehemsföräldrarna skulle fungera som kontaktpersoner till de placerade ungdomarna. 

 

Familjehemmen i vår studie har berättat om hur de ser på sitt uppdrag. Många familjehem 

anser att uppdraget inneburit mycket mer än vad de kunde tänka sig från början. En stor bit 

för många är kontakten med de placerade barnens biologiska föräldrar. Flera familjehem i vår 

studie berättade om att de blivit kontaktpersoner till de placerade barnens biologiska föräldrar, 

och såg det som en naturlig del i uppdraget. För andra familjehem blev den delen i uppdraget 

mer omfattande än vad de från början hade trott. Detta har hos oss väckt ett intresse för att 

längre fram i ytterligare en studie, vidare fördjupa oss i hur familjehemmen ser på relationen 

med de placerade barnens biologiska föräldrar.   
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Informationsbrev    Bilaga 1 
 

 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Kristianstad som går sjätte terminen av totalt 

sju och vi är i full gång med skrivandet av vårt examensarbete. 

Vi kom båda i kontakt med familjehemsvården på olika sätt under vår praktiktid och insåg 

vilket betydelsefullt uppdrag ni utför och kände att vi blev mer nyfikna. 

 

Efter telefonsamtal med er skickar vi här ut ett informationsbrev inför vår kommande intervju 

som i korta drag beskriver vår studie. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever sitt uppdrag. 

 

 Hur ser familjehemsföräldrar på sitt uppdrag 

 Motiv och förväntningar inför uppdraget  

 Om uppdraget medfört påverkan/förändringar i familjen 

  

Intervjun tar ca 1-1,5 timme av er tid och kommer att spelas in på band. 

 

Det vi vill uppnå med vår studie är att få en inblick i familjehemsuppdraget utifrån 

familjehemsföräldrarnas perspektiv och vi hoppas studien kan vara till nytta framförallt vid 

rekrytering av nya familjehem. 

 

 

 Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 

 Uppgifterna som samlas in kommer endast att användas för vår studie och kommer 

senare att förstöras.  

 Uppgifter om enskilda personer kommer inte att kunna identifieras av utomstående.  

 

 

 

 

 

 

 

Om du har några frågor är du välkommen att ringa eller maila till oss. 

 

 

Med vänlig hälsning  

Eleonor Henningsson Sandra Valentinsson 

 

eleonor.henningsson0004@stud.hkr.se Mobil nr: xxxx-xxxxxx 

sandra.valentinsson0002@stud.hkr.se Mobil nr: xxxx-xxxxxx 

mailto:eleonor.henningsson0004@stud.hkr.se
mailto:sandra.valentinsson0002@stud.hkr.se
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 Intervjuguide     Bilaga 2 
 
 

 Syn på uppdraget 

 Motiv till att bli familjehem 

 Förväntningar inför första uppdraget 

 Påverkan som familj – par – omgivningens syn 

 Syn på avlastning 

 Syn på handledning 

 Syn på den ekonomiska delen 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Hur länge har ni varit familjehem 

 Hur många placerade barn har ni nu 

 Hur många placerade barn har ni haft 

 Biologiska barn 

 Är ni nätverkshem 

 Civilstånd 

 Ålder 

 Boende 
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BBiC- triangeln     Bilaga 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


