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Sammanfattning 

 
Studien syftar till att undersöka hur jourhem och stadigvarande familjehem knyter 

känslomässiga band till placerade barn utifrån deras roll, samt om det finns skillnader utifrån 
deras roller. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes, varav fyra stycken med jourhem 

och fyra stycken med stadigvarande familjehem. Studien vilar på en hermeneutisk 

vetenskapsteoretisk grund. Intervjuguiden konstruerades utifrån en deduktiv metod med 
teoretiska utgångspunkter i rollteori, anknytningsteori, sociala band och emotionellt 

arbete.  Resultatet visar att de respektive uppdragen är av olika karaktär och har därmed olika 
syften. Det går inte att mäta hur stort det känslomässiga engagemanget är i de olika rollerna, 

utan det påverkas av rollens syfte. Jourhemmens roll innefattar att ta emot ett barn i kris och 

därför måste klara sig med mindre uppgifter. De ska vara en omedelbar trygghet för barnet och 
ge allt av sig själv. Familjehemmens roll är, utifrån ett tidsperspektiv, att vara den fundamentala 

grunden för barnets utveckling och bidra till en hållbar vardag. Det känslomässiga 
engagemanget ter sig olika då jourhemmet ger allt från början, då tiden är begränsad medan 

familjehemmen ger av sig själva så att de orkar stå pall i ett längre tidsperspektiv. Studien fyller 

en kunskapslucka då det finns obefintlig forskning som jämför dessa roller. 
 

Nyckelord: Jourhem, stadigvarande familjehem, känslomässigt engagemang, placerat barn, 
uppdrag, roll 
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Abstract 

 

The aim of this study is to examine, compare and find differences between how emergency 
foster families and long-term foster families tie emotional bonds with the children in foster care 

and how this can be understood by their roles. The study consists of eight semi-structured 
interviews, with four emergency foster families and four long-term foster families. The study 

has a hermeneutic point of view. The interview guide that was used in the study has a deductive 

approach with theoretical perspectives based on role theory, attachment theory, social bond and 
emotional labor. The results showed that the two types of foster families are of different 

character, with different purposes of foster care. It is not possible to measure how big the 
emotional commitment is in the both roles, it is something that is influenced by the purpose of 

the different roles. The role of the emergency foster families is to receive a child in crisis and 

therefore they have a limited amount of tasks. They are supposed to give immediate security to 
the child and give everything of themselves. The role of the long-term families on the other 

hand is to be the fundamental ground for the placed child’s development, based on a long time 
perspective, and to make a sustainable living. The emotional commitment appears to be 

different in the both roles. The emergency foster families give everything from themselves from 

the start because the time of placement is limited. While the long-term foster families give of 
themselves in a way that they can cope with in the long run. The study fills in a knowledge gap 

due to the non-existent research that compare the two roles.  
 

Keywords: Emergency foster families, long-term foster families, emotional commitment, 

placed child, assignment, role 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  



 

Tack 
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Vi är otroligt tacksamma över att ni velat delta och utan er hade det inte varit möjligt för oss att 

genomföra uppsatsen.  
 

Vi vill också tacka alla familjehemssekreterare som varit hjälpsamma med att nå ut till våra 

respondenter.  
 

Ytterligare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Robert Lindahl som varit behjälplig 
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alla goda råd och för ditt engagemang. Familjehemsvården är något som ligger oss varmt om 

hjärtat och vi är därför tacksamma för att ha fått ha en handledare inom ämnesområdet.  
 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som uppvisat stor förståelse och stöd för vårt 
uppsatsskrivande. Det har varit en krävande tidsperiod och vi är tacksamma över den 

tålmodighet som funnits hos våra partners så att vi har haft möjlighet att fokusera på vårt 

skrivande.  
 

Elin & Samantha 
Örebro, 2019-05-20 
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Inledning  
 

I 6 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] regleras de bestämmelser som gäller avseende 
vård utanför det egna hemmet. Av paragrafen framkommer det att det åligger socialnämnden 

att se till att den som tagits emot, i ett annat hem än det egna, ska få god vård. I förarbetena till 

1960 års barnavårdslag betonas att vård i familjehem bedöms vara den dominerande 
vårdformen för barn som är i behov av vård utanför det egna hemmet. En nära anknytning till 

en vuxen föräldraersättare och den känslomässiga relationen som uppkommer mellan den 
vuxne och barnet, anses vara en förutsättning som bidrar till en trygg, harmonisk och 

välfungerande utveckling (Prop 1979/80:1, s. 307). Utöver familjehem kan barn som är i behov 

av vård utanför det egna hemmet också bli placerade i jourhem, vilket är en placeringsform som 
har blivit allt vanligare i vårt samhälle (Socialstyrelsen, 2013, s. 28, 59).  

  
I 4 kap. 3 § SOSFS 2012:11 redovisas de kriterier som gäller för utredning av både jour- och 

familjehem.  Fokus riktas mot allmänna villkor i åtagandet av ett uppdrag, oavsett om det gäller 

ett jour- eller familjehemsuppdrag. Det framförs inga specifika kriterier som kan härledas till 
de olika uppdragen. Att vara jourhem eller stadigvarande familjehem är dock inte samma sak. 

För jourhemmen innebär uppdraget å ena sidan att ta emot ett eller flera barn för tillfällig vård 
och fostran, vilket ställer krav på kompetens och flexibilitet. Att vara familjehem innebär å 

andra sidan att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran och som inte bedrivs 

yrkesmässigt. Eftersom barnet kan bo i hemmet en längre tid ställs det krav på 
familjehemsföräldrars fysiska och psykiska hälsa samt deras möjligheter att vara känslomässigt 

tillgängliga vuxna för det placerade barnet (Socialstyrelsen, 2013, s. 73, 87, 90, 92). Trots detta 
är en vägledande princip inom familjehemsvården att barnet ska återförenas med sina föräldrar. 

Det innebär att den vård som ges utanför det egna hemmet ska så långt som möjligt skapa 

förutsättningar för att barnet ska återförenas med sin familj under trygga förhållanden (Prop 
1979/80:1, s. 501). Detta ställer i sin tur krav på jourhem och stadigvarande familjehem att vara 

beredda på att släppa ifrån sig barnet för en hemflytt. 
  

Barns placeringar i familjehem är ett fenomen som undersöks världen över. Majoriteten av den 

befintliga forskningen görs internationellt och en mindre del av forskningen är på nationell nivå. 
I dagens forskning uppmärksammas att placerade barn vanligtvis kommer från bristfälliga 

hemmiljöer. En flytt från destruktiva miljöer till ett familjehem representerar en möjlighet att 
skapa en meningsfull relation till en betydelsefull vuxen (Munford & Sanders, 2016, s. 274). I 

rollen som familjehemsförälder finns det en förväntan på att känslomässigt investera i barnet 

fullt ut och ge barnet en miljö som kan främja anknytning och goda relationer till vuxna 
(Marcellus, 2010, s. 18 - 19). Dock anses barn som blivit separerade från sina 

anknytningspersoner befinna sig i riskzonen för att utveckla en beteendeproblematik. Detta är 
något som familjehemsföräldrar får utstå i sitt uppdrag och tas med i beräkning inför ett 

åtagande av ett familjehemsuppdrag (Murray, Tarrey-Sweeney & France, 2011, s. 155). I det 

befintliga forskningsfältet finns det en avsaknad av studier som belyser jourhemmen, fastän det 
även förekommer placeringar i jourhem. En fråga som uppstår är huruvida slutsatserna i 

forskningen också gäller jourhemmen, då benämningen på jour- och familjehem är densamma 
i det befintliga forskningsfältet. Detta leder till ytterligare en fråga. Kan det vara så att jourhem 

också omfattas av de känslomässiga dilemman som stadigvarande familjehem genomgår? En 

aspekt som behöver tas med i beaktningen för denna fråga är att rollerna som jour- och 
familjehem beskrivs vara olika i Socialstyrelsens dokument, vilket kan tyckas motsäga 

forskningens syn på rollerna då benämningen är densamma. 
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Eftersom det råder en diskrepans kring jourfamiljer och stadigvarande familjehem i forskning 

och myndighetsdokument anses de olika rollerna vara ett intressant forskningsobjekt. Mer 
specifikt hur det aktuella hemmet knyter en känslomässig relation med det placerade barnet, då 

förutsättningarna för att knyta an med ett placerat barn omfattar att vara förberedd på att lämna 

ifrån sig det och att barnet eventuellt kan utveckla en beteendeproblematik. I och med 
kunskapsluckan som identifieras i forskningen finns det ett behov av att jämföra rollen som 

jour- kontra familjehem. Föreliggande studie avser därför att ställa de olika uppdragen mot 
varandra. Genom ett jämförande perspektiv anses detta i sin tur bidra till en fördjupad förståelse 

för rollen som jourhem såväl som stadigvarande familjehem samt på vilket sätt de olika 

hemmen tar sig an ett placerat barn. En avsikt med studien är även att den ska komplettera den 
begränsade forskningen som finns i dagsläget om rollen som jourhem. Ytterligare en avsikt är 

att den ska tillföra ny kunskap om jämförande mellan rollerna som jourhem och stadigvarande 
familjehem, då det saknas forskning om detta i nuläget.  

 

Syfte och frågeställningar 

 
Studien syftar till att undersöka hur jourhem och stadigvarande familjehem knyter 

känslomässiga band till placerade barn utifrån deras roll. Avsikten är att inbringa förståelse för 
hur rollen påverkar deras känslomässiga engagemang och om det finns skillnader utifrån deras 

roller. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur knyter jourhemsföräldrar känslomässiga band till placerade barn utifrån deras roll? 
• Hur knyter stadigvarande familjehemsföräldrar känslomässiga band till placerade barn 

utifrån deras roll? 
• Finns det skillnader utifrån anknytning och ett tidsperspektiv gällande hur 

jourhemsföräldrar och familjehemsföräldrar knyter känslomässiga band till placerade 

barn? 
 

Relevans för socialt arbete 

Det anses vara av relevans för det sociala arbetets praktik att lyfta förutsättningarna för 
placering i de olika uppdragen och att redogöra för den känslomässiga relationen som 

tillkommer i de olika rollerna. En avsikt med denna studie är att sprida kunskap om vad det 
innebär att ta emot ett barn i sitt hem och vilka känslomässiga dilemman som personer som 

lever med ett jour- eller familjehemsuppdrag får hantera i sin respektive roll. Det anses även 

vara av vikt för blivande socialarbetare och för socionomutbildningen att uppmärksamma barn, 
familjehem och jourhem. Uppdragstagare och barn upplever ofta en ovisshet kring durationen 

av uppdraget, vilket medför svårigheter att bygga trygga relationer. Detta försöker denna studie 
belysa och för att i förlängningen förbättra situationen för placerade barn och de vuxna. En 

förhoppning med denna studie är därmed att blivande socialarbetare får en förståelse för de 

olika rollerna och att denna förståelse i sin tur kan bidra med anpassat stöd och hjälp som dessa 
familjer kan behöva i sitt uppdrag. Det är trots allt vanliga familjer som öppnat upp sina hem 

för att ta emot och hjälpa barn att komma från destruktiva hemmiljöer till en tryggare tillvaro.  

Kontextualisering 
 

Under följande avsnitt definieras och beskrivs innebörden av att vara familjehem och jourhem. 
Vidare ges en beskrivning om hur ansvarsfördelningen och vilka rättigheter och skyldigheter 

familjehem samt jourhem har. Avsnittet syftar till att inbringa förståelse för kontexten som 

familjehemsvård bedrivs inom. 
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Familjehem 
Med familjehem avses enligt Socialtjänstförordning (2001:937) 3 kap. 2§: 

  
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande 

vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. 

  
Begreppet ”stadigvarande vård och fostran” har betydelse för vilka regler som gäller, men det 

finns ingen förbestämd tidsram för vad som ska betraktas som ”stadigvarande” (Socialstyrelsen, 

2013 s. 69). Familjehemmet kan vara ett hem som finns i barnets befintliga nätverk, ett så kallat 
nätverkshem eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet 

som ska placeras. Det som är gemensamt för olika former av familjehem är att hemmet ska vara 
utrett av socialnämnden (Socialstyrelsen, 2013 s. 73). I utredningen görs en bedömning om 

familjehemmets allmänna förutsättningar för att kunna erbjuda vård som är säker, trygg, 

ändamålsenlig och med prägel av kontinuitet till ett barn. Vid ett tilltänkt barn, ska 
familjehemmets förutsättningar utredas för att kunna bedöma att barnets specifika behov 

tillgodoses (SOSFS 2012:11 4 kap.1§). Familjehemsutredningen omfattar uppgifter om 
familjens sammansättning och levnadsvanor, deras boende och närmiljö, den enskilda 

familjehemsförälderns personliga förutsättningar och inställning till uppdraget. Inställningen 

till familjehemsuppdraget bör också beaktas av barn som bor i familjehemmet, både biologiska 
och familjehemsplacerade barn (SOSFS 2012:11 4 kap. 3§). Familjehemmets lämplighet 

godkänns i relation till det barn som är aktuellt för placering i hemmet (Socialstyrelsen, 2013 
s. 83 - 84). 

  

För att familjehemsföräldrarna ska kunna fullfölja sitt uppdrag är det viktigt att de får nödvändig 
information om barnet, dess behov och bakgrund. För att de ska få ta del av information om 

barnet behöver samtycke inhämtas från vårdnadshavare och från barnet, om hen fyllt 15 år. 
Socialtjänsten kan oberoende av vårdnadshavarens samtycke inhämta information om barnet 

som behövs för att familjehemsföräldrarna ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta gäller också 

för jourhem, även om det finns begränsningar i tid att förbereda inför en placering 
(Socialstyrelsen, 2013 s. 177 - 178).  I 6 kap. 6 b § SoL regleras att socialnämnden ska ingå 

avtal med de som avses av nämnden att anlitas som familjehem. Nämndens krav på 
familjehemmet och nämndens ansvar har tydliggjorts i lagen för att det placerade barnet ska få 

det stöd och de insatser som angivits i upprättade planer. Familjehemsföräldrar är 

uppdragstagare och är inte anställda av socialnämnden. Av den anledningen finns inget 
kollektivavtal som reglerar deras ersättning och arbetsinsatser, de omfattas inte heller av 

arbetslöshetsförsäkringen. Familjehemsföräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning på samma 
villkor som föräldrar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram 

rekommendationer för utbetalning av arvoden och omkostnadsersättning till familjehem och 

jourhem (Socialstyrelsen, 2013 s. 168 - 170). Stadigvarande familjehem omfattas inte av 
bestämmelserna om socialtjänstsekretess i 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen [OSL]. 

Detta med anledning av att familjehemsföräldrar ska kunna jämställas med andra föräldrar i 
vardagen och kunna diskutera barnet med till exempel skola och sjukvård. Socialtjänsten kan 

uppmana familjehemsföräldrarna att beakta försiktighet i att hantera uppgifter om barnet och 

föräldrarna, och att inte i onödan föra informationen vidare (Socialstyrelsen, 2013 s. 178). 
  

I denna studie kommer benämningarna familjehem och stadigvarande familjehem användas 
parallellt för att belysa samma familjekonstellation, detta för att få en språklig variation i texten. 
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Jourhem 
Med jourhem avses enligt lagen ett enskilt hem som tar emot barn för tillfällig vård och fostran 

vid upprepade tillfällen och det finns särskilda regler för dessa hem. Det är vanligt 

förekommande att jourhem är kontrakterade av en eller flera kommuner för ett visst antal 
platser. Barn som placeras akut i ett jourhem kan ha upplevt traumatiska händelser innan 

placeringen och är därför särskilt utsatta. För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav 
som ställs på kvalitet och säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i 

motsvarande omfattning som gäller för ett familjehem (Socialstyrelsen, 2013, s. 77 - 78). Vid 

utredning av jourhem är det av vikt att beakta den tilltänkta jourhemsförälderns förmåga att 
kunna hantera krisreaktioner hos barn, samt upprepade separationer från barn som uppdraget 

innebär (SOSFS 2012:11 4 kap. 3§). Enligt 6 kap. 6 § SoL, får inte barn vårdas i ett jourhem 
längre tid än två månader räknat från den tidpunkt då nämndens utredning avslutades, om det 

inte finns särskilda skäl. Det innebär att barnet får vara bosatt högst sex månader i jourhemmet, 

detta för att undvika att barnet får en oviss tillvaro med anledning av lång tillfällig placering. 
Särskilda skäl som finns för att barnet skulle vara placerat under en längre tid i jourhem är till 

exempel om en rättslig process pågår eller om det finns svårigheter att hitta ett lämpligt 

familjehem (Socialstyrelsen, 2013, s. 79). 

Socialnämnden är skyldig att tillhandahålla utbildning för de jourhem och familjehem som de 

avser att anlita. Socialtjänsten har som mål att familjehem och jourhem ska genomgå utbildning 
innan en placering sker eller i nära anslutning till placeringen. Socialstyrelsen har framställt ett 

material för grundutbildning av familjehem och jourhem där den riktar sig till alla typer av 
familjehem (Socialstyrelsen, 2013 s. 200 - 201).  

 

Det tredelade föräldraskapet 
Ansvaret för barn som är placerade i familjehem är delat mellan tre parter, socialtjänsten, 

familjehemmet och vårdnadshavare och benämns som “det tredelade föräldraskapet”. 

Socialtjänsten har ett helhetsansvar över placeringen, familjehemmet har ansvar över den 
dagliga omsorgen för barnet och de biologiska föräldrarna är vanligtvis vårdnadshavare och har 

därmed kvar den juridiska vårdnaden om barnet, även fast barnet bor i familjehem. För att det 
ska vara ett välfungerande samarbete krävs respekt för varandras roller. Det är också viktigt att 

uppmärksamma och tillvarata vårdnadshavarnas resurser och önskemål. För att vårdnadshavare 

ska kunna ta sitt ansvar över barnet har hen rätt- och skyldigheter att bestämma i frågor som rör 
barnets livssituation.  Vid frivilliga placeringar enligt SoL, har vårdnadshavarna större 

inflytande över vården än när placeringen är med stöd av Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga [LVU] som tillämpas när samtycke inte finns. Vid frivilliga 

placeringar fattas beslut av mer ingripande karaktär av vårdnadshavare, till exempel skolval 

och utlandssemester. Medan den dagliga omsorgen bestäms av familjehemmet, till exempel val 
av fritidsaktiviteter och sovrutiner (Socialstyrelsen, 2017 s. 28 - 30). 

  
Vid frivilliga placeringar är det barnets vårdnadshavare, eller om barnet fyllt 15 år, barnet som 

har bestämmanderätten över placeringens längd, vilket innebär att om samtycke inte längre 

finns - avbryts placeringen. Om det finns ett fortsatt vårdbehov trots avsaknad av samtycke, kan 
socialtjänsten ansöka om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU. När placeringen sker 

med stöd av LVU har socialtjänsten större bestämmanderätt över hur vården ska bedrivas för 
att tillgodose barnets behov. När placeringen sker med stöd av LVU är det socialtjänsten som 

bestämmer när vården ska upphöra. Socialnämnden har också möjlighet att begränsa umgänge 

mellan vårdnadshavarna och det placerade barnet, om detta bedöms vara för barnets bästa. 
Huvudprincipen är dock att komma överens med vårdnadshavarna och så lång det är möjligt få 

dem att vara delaktiga i beslut som rör barnet (Socialstyrelsen, 2017 s. 28 - 30) 
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Krav på familjehem och jourhem 
Stora krav ställs på ett familjehem. De förväntas ofta för en obestämd tid ta emot ett barn och 

göra det delaktigt i familjen. De förväntas också lära känna barnet och bygga upp en tillitsfull 
relation. En öppen och positiv inställning till de biologiska föräldrarna förväntas också, samt 

låta föräldrarna ha kvar en del av sin föräldraroll genom att delge dem information om barnets 
vardagsliv. Familjehemsföräldrarna har dock inga rättigheter att påverka placeringens utfall 

eller beslut som rör barnets framtid.  Oavsett bakgrunden till att ett barn placeras i familjehem, 

förväntas familjehemsföräldrarna att ge barnet relevant stöd och hantera svåra situationer som 
kan uppkomma. Familjehemmet måste både ha förståelse och ha förmågan att möta både barnet 

och dess föräldrar. Uppdraget ställer ofta höga krav på familjehemsföräldrarnas förmåga till 
tålamod, uthållighet, inlevelse och empati, där det är vanligt förekommande att de egna behoven 

prioriteras i andra hand. De problem och bekymmer som kan uppkomma i uppdraget kan 

överstiga föreställningarna som fanns innan de blev familjehem. Det kan innebära en hög 
ansträngning för att få till en anknytning, en konfliktfylld relation med barnets föräldrar och oro 

kring barnets umgänge med föräldrarna (Socialstyrelsen, 2013 s. 197 - 198). 
  

Uppdraget som jourhem karaktäriseras av att ta emot ett eller flera barn med kort varsel i sitt 

hem för kortare perioder. Detta ställer särskilda krav på det tilltänkta jourhemmets kompetens. 
I allmänhet har jourhem fler kontakter att samarbeta med än familjehem och det ställer krav på 

flexibilitet och samarbetsförmåga (Socialstyrelsen, 2013 s. 92). 

Definitioner 
 

Känslomässigt engagemang/känslomässig investering 
I studien används begreppen känslomässigt engagemang och känslomässig investering 

synonymt med varandra. Dessa avser jourhem och stadigvarande familjehems subjektiva 
uppfattning om hur mycket de anser sig ge känslomässigt till barn som placeras hemma hos 

dem. 

 

Roll 
Begreppet roll avser hur individer antar olika roller i sociala sammanhang. En roll bör förstås 
mot bakgrund av positioner i ett större socialt system samt de förväntningar och beteenderegler 

som tillkommer i rollen (Svensson, 1992, s. 80). 

 

Barn 
Med barn avses i denna kontext en minderårig person mellan 0 - 18 år och som befinner sig i 

placering för vård och fostran i ett annat hem än sitt egna. 
 

Uppdrag 

Begreppet uppdrag syftar till insatsen som jour- eller stadigvarande familjehem. Termen 
uppdragstagare används synonymt med begreppen jourhem och familjehem. 

Tidigare forskning 
 

Under detta avsnitt visas forskning som bedöms vara av relevans för denna studie. Avsnittet är 

uppdelat i tre teman, där tema 1 behandlar forskning om rollen som jour- och familjehem och 
vilka förväntningar och svårigheter som kan kopplas till de angivna rollerna. Tema 2 behandlar 

forskning om relationer och hur det emotionella bandet mellan placerade barn och 
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familjehemsföräldrar kommer till uttryck. Tillgången till forskning om jourhem och 

jourfamiljer upptäcktes vara begränsad, varför större vikt läggs vid forskning om stadigvarande 
familjehem. Den tidigare forskning som presenteras anses vara av relevans för studieobjektet 

trots att den är begränsad i sin omfattning. Den forskning som redovisas nedan ger en inblick i 

dels hur det är att leva med ett familjehemsuppdrag, dels ha ett barn placerat i sitt hem samt de 
uppgifter som familjehem ska genomföra under placeringen. Forskningen som redogörs, anses 

inbringa förståelse för uppdragstagarnas situation och belyser kunskap om dem. Under tema 3 
hade det varit av relevans att redogöra för studier som jämför jourhem och stadigvarande 

familjehem. Dock visade sig den tidigare forskningen om jämförandet av dessa roller vara 

obefintlig, därför redogörs istället roller som jämförts tidigare. Vidare behandlas forskningens 
tendenser och brister i avsnittets slutdel. 

  

Tema 1: Rollen som familjehem och jourhem 
Att vilja agera som ersättande föräldrar till barnet är en aspekt som uppmärksammas i rollen 

som familjehemsförälder (Khoo & Skoog, 2014, s. 265). Detta synsätt kan motiveras utifrån en 
tidsaspekt, eftersom barnet kommer att bo i familjehemmet en längre tid. När barnet har 

befunnit sig i familjen en längre tid kan det placerade barnet börja tilltala 

familjehemsföräldrarna som ’sina föräldrar’ i interaktion med andra (Riggs, Delfabbro & 
Augoustinos, 2009, s. 795 - 797). Rollen som familjehem kan dock bestå av svårigheter i 

bemötandet av barnet. Barn som omedelbart blivit separerade från sina biologiska föräldrar 
befinner sig i riskzonen för att utveckla en beteendeproblematik. Ett avbrott i kontakten med 

anknytningspersonerna kan ge upphov till onormala mönster i barnets utveckling. Att stå ut 

med en rad olika beteenden hos barnet är något som familjehemsföräldrar kan behöva hantera 
och generella strategier som förmedlats i föräldrakurser är ibland otillräckliga för att förstå det 

placerade barnets beteende (Murray, Tarrey-Sweeney & France, 2011, s. 155). Barn som är 
placerade kommer ofta från bakgrunder där psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, våld eller 

sexuella övergrepp har förekommit i hemmet (Khoo, Skoog & Dalin, 2012, s. 903). Detta kan 

i sin tur göra det svårt för familjehemmet att förbereda sig inför en ny placering och vad barnet 
kommer att ha för behov. En placeringsprocess kan gå relativt fort, även det försvårar 

möjligheten att utveckla strategier för att bemöta barnet på ett lämpligt sätt. Att därmed vilja 
leva upp till en föräldraroll i ett uppdrag som familjehem anses vara svårt att normalisera. Det 

ställs höga krav på att familjehemsföräldrarna ska förse det placerade barnet ett omsorgsfullt 

och kärleksfullt hem, till och med agera som en ersättande förälder. Samtidigt kan de inte alltid 
förutse vilken problematik barnet kommer att ha med sig till den nya vardagen (Khoo & Skoog, 

2014, s. 265 - 266). 
  

Uppdraget som familjehem går även att bindas med olika förväntningar. Familjehem förväntas 

att känslomässigt investera i barnet fullt ut och ge barnet en miljö som kan främja anknytning 
och goda relationer till vuxna. På samma sätt bör familjehemmet vara införstådda med att barnet 

kan komma att flytta därifrån, antingen till en annan familj eller till barnets biologiska familj, 
vilket ställer krav på att kunna släppa taget om barnet. Att vara familjehem innebär också att 

vara en offentlig förälder, vilket kan förknippas med ökade förväntningar på föräldraskap och 

familjeliv. Inte minst att bli granskad av andra personer i omgivningen och att bli bedömda av 
socialsekreterare och professionella (Marcellus, 2010, s. 18 - 19). Synen på uppdraget som 

jourhem behöver inte vara en bonusförälder eller ersättande förälder, utan vårdare som är 
anlitade av kommunen. Att vara jourhem kan innebära att dela med sig av sin kunskap och 

erfarenhet kring placerade barn och därmed stötta de professionella genom att ta emot ett barn 

i sitt hem. Uppdraget kan också ses som en form av sysselsättning och en förbindelse att ställa 
upp för barnet tillfälligt (Schofield, Beek, Ward & Biggart, 2013, s. 50). Drivkraften till att ta 

emot ett barn i sitt hem kan vara viljan att hjälpa och ge omsorg till ett barn som är i behov av 
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det. Rollen som familjehemsförälder kan innefatta att lägga mycket tid och resurser på ett barn 

som kan ha omfattande behov. Att ge stöd och feedback till nyblivna familjehemsföräldrar är 
något som socialkontor bör arbeta med kontinuerligt för att minimera risken att 

familjehemsföräldrar bränner ut sig i sitt uppdrag (McSurdy, Orme & Rhodes, 2003, s. 956 - 

958). 
 

Tema 2: Emotioner och arbete 

Ett arbete som har med människor att göra kan handla om att knyta affektiva band i ett socialt 
sammanhang (Parry, Taylor, Pettinger & Glucksmann 2005, s. 9 - 10). Familjehemsföräldrar 

förväntas skapa ett positivt känslomässigt band till det placerade barnet om det placerats i tidig 
ålder och inte levt under en längre tid i en destruktiv hemmiljö innan placeringen. Ett sådant 

förhållande mellan familjehemsföräldern och det placerade barnet ger familjehemsföräldern 

känslor av att det har en betydande roll för barnet. Barnet kan ses som mer lätthanterligt och 
därmed framkalla positiva känslor hos familjehemsföräldern, vilket gör att 

familjehemsföräldern lättare kan uttrycka glädje gentemot det placerade barnet (Jacobsen, 
Brabrand, Liland, Wentzel-Larsen & Moe, 2018 s. 205). Tonåringar som placeras i 

stadigvarande familjehem har däremot skörare sociala band till familjehemsföräldrarna. Detta 

kan bero på att ungdomarna inte har valt sitt familjehem och att familjemedlemmarna är okända 
personer för dem.  Det kan vara en utmaning både för ungdomen och familjehemmet att knyta 

känslomässiga band till varandra och för ungdomen att anpassa sig till familjehemmet (Hedin, 
Höjer & Brunnberg, 2011, s. 2288). 

  

I familjehemsuppdraget ingår det att knyta affektiva band med det placerade barnet, oavsett hur 
gammalt barnet är. I processen att upprätta en relation kan starka emotioner från barnets 

berättelser komma att bäras av familjehemsföräldrarna (Pickin, Brunsden & Hill, 2011 s. 67 - 
72). Placerade barn kommer vanligtvis från komplexa bakgrunder, där flytten till ett familjehem 

representerar en möjlighet för dem att skapa en meningsfull relation till en betydelsefull vuxen. 

Placerade barn har ofta en historia av avbrutna familjerelationer som de bearbetar under sin 
placering. Känslorna som barnen handskas med omfattas av förlusten och separationen från sin 

biologiska familj, vilka kan vara svåra att hantera. Samtidigt befinner sig barnen i en ny 
familjemiljö, där de lär känna sin nya omgivning och nya relationer till familjehemmet håller 

på att formas (Munford & Sanders, 2016, s. 274). Hur familjehemmen i sin tur ska hantera de 

känslor som uppkommer i deras uppdrag, både från barnet och sig själva anses vara oklart. Det 
är inte ovanligt att familjehemsföräldrarna engagerar sig mer i det placerade barnets emotionella 

välmående i stället för sina egna välmående.  Det finns ett behov av att familjehem ska kunna 
hantera de känslor som uppstår och orka med sitt uppdrag (Pickin, m.fl., 2011, s. 67 – 72). 

  

Det anses vara en risk att familjehemmen investerar för mycket i det känslomässiga bandet och 
att de älskar det placerade barnet för mycket. Barnet kan fortfarande komma att flytta därifrån 

och det känslomässiga bandet som utvecklats kan behöva kapas (Kjeldsen & Kjeldsen, 2010, s. 
61). Att som familjehem ta emot kortvariga placeringar kan innebära en större variation i 

familjehemmets känslomässiga investering. Familjehem med långvariga placeringar anses vara 

mer villiga till att investera känslomässigt än familjehem som har kortvariga placeringar 
(Jacobsen m.fl, 2018, s. 205). En aspekt som framkommer i forskningen är att det emotionella 

arbetet som familjehem får utstå i sitt uppdrag anses vara utmanande. Å ena sidan kräver 
familjehemsuppdraget att ta hand om barn som om det vore en egen familjemedlem och att 

känslomässigt investera i barnet för att etablera en god kontakt. Å andra sidan krävs det att 

familjehemmen ska ha en viss grad av emotionell distansering till barnet som kan ha med sig 
beteendesvårigheter till den nya familjen och som kan komma att flytta därifrån (Kirton, 2013, 

s. 662 - 663). 
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Tema 3: Jämförande studier mellan familjehem och jourhem 

Det har tidigare gjorts studier utifrån ett jämförande perspektiv av manliga och kvinnliga 

familjehemsföräldrar och deras stödbehov utifrån deras roll. Studien har huvudfokus på 

könsskillnad mellan uppdragstagare (Vanderfaeillie, Holen, Maeyer, Gypen & Belenger, 2016). 
En svensk jämförande studie har gjorts mellan tonårsplaceringar i släktinghem, nätverkshem 

och traditionella stadigvarande familjehem.  Studien jämför skapandet av sociala band mellan 
ungdomar och familjehemsföräldrarna för att synliggöra hur det sociala bandet påverkas av 

vilket familjehem som ungdomen placeras i (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2011).  Studien utgår 

från placerade ungdomars perspektiv men är en av få jämförande studier om olika former av 
familjehem. Som tidigare nämnts är artiklar om rollen som jourhem bristfällig och jämförande 

studier om rollen som familjehem och jourhem är obefintlig i vår litteratursökning. Tidigare 
jämförande studier är inriktade på barnens perspektiv och dess problematik. Familjehem 

framförs i studier som en homogen grupp där dess olika skillnader i roller inte särskiljs. Detta 

kan också ha påverkat litteratursökningen då det inte framkommer om familjehemsföräldrarna 
har långvariga eller kortvariga placeringar utifrån deras givna roll. 

 

Forskningens tendenser och brister 
Tendenser som synliggjorts i litteratursökningar är att familjehemsföräldrar benämns 

familjehemsföräldrar i litteraturen, både om de har roller som jourhem eller stadigvarande 
familjehem. Detta innebär att det genom litteratursökning inte kan särskiljas om 

familjehemsföräldrarna i benämning innefattar familjehem för kortvariga eller långvariga 

placeringar. Detta förekommer både i internationell och svensk forskning. Ytterligare en 
tendens som synliggjorts i tidigare forskning är dess perspektiv, utgångspunkten är vanligtvis 

utifrån det placerade barnets perspektiv när placeringstidens påverkan har undersökts. Här 
synliggörs det inte om barnet har placerats i olika familjehem med olika roller utan det är 

placeringens längd som undersöks. En annan tendens som synliggörs i tidigare forskning är 

dess ansats, den induktiva ansatsen är ledande vilket innebär att det har varit problematiskt att 
finna forskning som utgår från teoretiska begrepp såsom rollteori och sociala band. Den 

föreliggande studien anses fylla en kunskapslucka då det är den deduktiva ansatsen som är 
ledande. 

  

En brist i vetenskapliga studier innebär att det saknas något i studieområdets kunskap, förståelse 
eller liknande. En vetenskaplig brist kan medföra en förändring eller förbättring av 

kunskapsunderlaget (Rienecker 2016, s. 11). En vetenskaplig brist som identifierats i den 
forskning som finns i dagsläget är, som tidigare nämnts, att forskningen om jourhemsuppdraget 

är begränsad. Därmed leder detta till att kunskap om hur det är att vara placerad i en jourfamilj 

och leva med jourhemsuppdraget också saknas. På grund av denna brist har det varit 
problematiskt att i denna studie redogöra för en nyanserad bild av båda uppdragen, som 

familjehem och jourhem. Utöver denna brist identifierades även att jämförande studier om de 
olika rollerna och dess betydelse för uppdragets utförande också saknas. Tillgången till 

jämförande studier har kolliderat med föreliggande studies syfte och frågeställningar, där det 

finns ett intresse att ställa rollerna mot varandra och hitta likheter och skillnader mellan rollerna. 
Ett jämförande perspektiv har till viss del kunnat belysas utifrån forskning som ligger nära 

ämnesområdet under tema 3. Vidare saknas forskning om skapandet av sociala band till 
placerade barn utifrån de vuxnas roller, det vill säga jourhemföräldrarnas eller 

familjehemsföräldrarnas perspektiv. Denna brist har medfört att det inte har synliggjorts en 

medvetenhet av jourhem och stadigvarande familjehem, och vikten av att de i sin roll etablerar 
ett socialt band med det placerade barnet. 
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Utifrån den tidigare forskningens tendenser och brister har det synliggjorts en kunskapslucka 

angående målgruppen familjehem och jourhem och dess olika roller. Den föreliggande studien 
motiveras utifrån behovet att undersöka de olika rollerna familjehem och jourhem knyter 

känslomässiga band utifrån deras roll. Har placeringstiden en påverkan på skapandet av 

känslomässiga band? Det är en underliggande fråga som är styrande i studien. 

Teoretisk ram 
 

De teoretiska perspektiv som ligger till grund för studiens analys är rollteori och 
anknytningsteori med tillhörande teoretiska begrepp samt de teoretiska begreppen sociala band 

och emotionellt arbete. Den teoretiska ramen kommer att presenteras under två teman som 

innefattar rollens betydelse och känslomässigt engagemang. Dessa presenteras åtskilda för att 
skapa tydlighet för dess innebörd men sammankopplas sedan i uppsatsens analys och 

diskussion. Det teoretiska begreppet roll har valts för att inbegripa hur individer antar olika 
roller i sociala sammanhang. Enligt Svensson (1992, s. 80) kan en individ bli tilldelad olika 

roller. Dessa bör förstås utifrån den position som individen har i ett större socialt system samt 

de förväntningar och beteenderegler som är kopplade till rollen. Med utgångspunkt i detta finns 
det ett intresse för att förstå vilka roller som jourhem respektive stadigvarande familjehem tar 

sig an, vilket kan belysa den kontext de befinner sig i och det större sociala systemet de verkar 
i. Genom att uppnå förståelse för deras kontext kan detta i sin tur bidra med ytterligare kunskap 

och förståelse för de förväntningar som kopplas till deras uppdrag.  

  
Anknytningsteorin anses vara av relevans för den föreliggande studien genom att belysa vikten 

av att skapa nära och känslomässiga relationer, och att relationen mellan barnet och 
jourhemmet/familjehemmet har en inverkan på barnets liv. Föräldrars känslomässiga 

engagemang och anknytning till barn är grundläggande för det växande barnets förmåga att 

skapa relationer och till en gynnsam utveckling (Broberg, 2008, s. 354). De valda 
anknytningsteoretiska begreppen anses också vara av relevans för att synliggöra barnets 

förutsättningar för att skapa ett känslomässigt band med jour- och familjehem.  Det teoretiska 
begreppet sociala band visar vikten av välfungerande relationer och hur ett aktivt arbete krävs 

för att få hållbara sociala band mellan individer (Dahlgren & Starrin, 2004 s. 91 - 93). Begreppet 

anses vara av relevans och används för att synliggöra hur relationer mellan placerade barn och 
jourhem/ stadigvarande familjehem kräver ett aktivt arbete för att vara välfungerande. Vidare 

tillämpas emotionellt arbete för att inbegripa hur en individ hanterar och kontrollerar sina 
känslor i sina ageranden, av ytlig och djup karaktär (Dahlgren & Starrin, 2004 s. 44 - 45). Med 

utgångspunkt i det emotionella arbetet uppnås en förståelse för hur jourhemsföräldrarna och de 

stadigvarande familjehemmen hanterar och kontrollerar de känslor som kan uppstå i uppdraget.  
 

Tema 1: Rollens betydelse 

 

Roller och rollteori 

Rollteoretiker undersöker hur de sociala rollerna påverkar en individs beteende, de studerar 

sociala rollers funktion och de förväntningar som riktas mot en individ i en särskild position 
eller med en bestämd uppgift. Inom strukturell rollteori handlar en roll om att en 

samhällsmedlem använder sig av rättigheter och skyldigheter som hänger samman i en viss 

position i en samhällsstruktur. Ordet roll kan påminna om skådespel och teater, men utifrån ett 
socialpsykologiskt synsätt handlar rollbegreppet om att införliva det egna jaget med 

uppfattningar, förklaringar och teorier som kommer utifrån. Roller kan vara tillskrivna och 
förvärvade. Den tillskrivna rollen är exempelvis rollen som man eller kvinna, som individen 
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föds in i och inte kan påverka. En yrkesroll är något som individen har förvärvat, genom att 

individen självmant sökt sig till det yrke individen har (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015, s. 47 
- 48). En aspekt att beakta är att rollerna måste förstås mot bakgrund av större sociala system 

och deras positioner i det sociala systemet. Grunden för rollteori är att ett socialt system ska 

upprätthålla ordning och stabilitet och ses som det normala och naturliga. I det samhälleliga 
livet kommer individer att bli tilldelade roller, och dessa kommer att vara knutna till särskilda 

förväntningar och beteenderegler, så kallade normer (Svensson, 1992, s. 78 - 81). 
  

Erwing Goffman belyser att utförandet av olika roller inte är den egna individens ensak att 

utforma och bestämma, utan det är relaterat till samhällets organisation. Beroende på vilken 
social position eller social status som en individ har tillkommer specifika förväntningar, att 

exempelvis vara lärare eller läkare innebär olika rollförväntningar (Lindblom & Stier, 2011, s. 
38). Rollförväntningar kan vara generella eller specifika, för exempelvis föräldrarollen är 

förväntningarna generella, det innebär att föräldrar har stor självständighet att utforma sitt 

rollbeteende. Andra roller kan vara mer detaljerade, såsom yrkesrollen. Rollbeteendet som 
kopplas till yrkesrollen är i hög utsträckning styrt av exempelvis formella regler och 

befattningsbeskrivningar. Rollförväntningar är viktiga för att individen ska värderas positivt 
beroende på i vilken utsträckning som deras rollbeteende stämmer överens med 

rollförväntningarna (Angelöw m. fl., 2015, s. 48). 

  
Ännu ett begrepp inom rollteorin är rollkonflikt. Rollkonflikter uppstår när de 

beteendeförväntningar som riktas mot en individ är otydliga eller att de inte kan bindas samman 
så att konsekventa handlingar blir möjliga. En rollkonflikt kan bestå av icke samstämmiga 

förväntningar och motstridiga krav. En typ av rollkonflikt kallas för intrarollkonflikt, som 

innebär en konflikt inom en och samma roll. Ett exempel på en sådan rollkonflikt är när en 
individ får förväntningar på sig från olika håll i sin omgivning och som är svåra att kombinera. 

En annan form av rollkonflikt är interrollkonflikt, som innebär en konflikt mellan olika roller. 
Det vill säga att de förväntningar som är riktade mot de olika positioner en individ innehar 

samtidigt kolliderar (Svensson, 1992, s. 83 - 84). Begreppet rolldistans, belyser förmågan hos 

en individ att separera sig från de roller hen spelar och urskiljer sina roller utan att rollkonflikter 
uppstår. Ett exempel på rolldistans kan vara ett äldre barn som ska åka karusell. Då barnet anser 

sig vara för gammal för att tycka om aktiviteten, tar barnet avstånd från sin roll genom att 
uppvisa likgiltighet, nonchalans och utför farliga konster när hen åker karusell (Berg, 2015, s. 

170; Ritzer & Stepnisky 2015, s. 297). 

  
Enligt George Herbert Mead är människan inte född med ett antal bestämda egenskaper. 

Människans utveckling sker gradvis i mötet med omvärlden, genom att bli medveten om sig 
själv och reflektera över sig själv och sina handlingar (Thunman & Persson, 2011, s. 48). Den 

mänskliga förmågan att identifiera sig själv genom andras handlingar eller responser och sätta 

sig in i andras position kallas för rollövertagande. Att ställa sig utanför sig själv och försöka se 
på sig själv och världen utifrån andras ögon kan likställas med att hysa empati eller förståelse 

(Thunman & Persson, 2011, s. 53, 55 - 56). 
 

Tema 2: Känslomässigt engagemang 

 

Anknytning 

Utifrån människans evolutionsbiologiska bas är människobarnets överlevnad och upplevelse av 

trygghet beroende av kroppslig närhet till en beskyddande vuxen. Anknytningsteorins grundare 
John Bowlby gjorde slutsatsen att barnet antas vara utrustat med ett beteendesystem, med 

funktion att åstadkomma tillräcklig närhet till den huvudsakliga omvårdnadspersonen så 
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föräldrabeskyddet underlättas. Anknytningsteorin innefattar samspelet mellan anknytning och 

omvårdnad. Förälderns eller omvårdnadspersonens villighet och förmåga att stödja barnets 
behov av beskydd, tröst och trygghet samspelar med möjligheten för barnet att på ett 

åldersadekvat sätt utforska världen. Anknytningen kan förstås som en relationsskapande process 

mellan förälder och barn under första levnadsåret som sedan resulterar i ett känslomässigt band 
mellan dem. Anknytningen utvecklas fortlöpande till mentala representationer inom barnet 

utifrån erfarenheterna av samspelet mellan barnet och närstående individer. Dessa 
representationer utgör barnets inre arbetsmodeller och blir en viktig del av den fortsatta 

personutvecklingen (Broberg, 2008 s. 16 – 17). De inre arbetsmodellerna fungerar som 

vägledning åt det åldrande barnets utvecklande förmåga att skapa och behålla nära relationer 
med jämnåriga, samt till den vuxnes förmåga att erbjuda sig som anknytningsperson till en ny 

människa som är i behov av skydd.  Barnets grundläggande beteendesystem för anknytning – 
utforskande och närhetssökande kopplas samman med behovet att vårda, vilket innebär den 

vuxnes förmåga att erbjuda sig som anknytningsperson (Broberg, 2008, s. 354). Bowlby 

uttrycker att föräldrars känslomässiga strategier i omhändertagandet av sitt barn präglas till stor 
del utifrån deras egna tidigare erfarenheter (Broberg, 2008, s. 69). 

  
Förälderns uthålliga engagemang och lyhördhet för sitt barn har betydelse både för barnets 

överlevnad och långsiktiga utveckling. Forskaren Mary Dozier anser att det bör ske en 

åtskillnad mellan dyadisk och triadisk funktion hos anknytningssystemet. Den dyadiska 
aspekten innefattar den vuxnes lyhördhet för barnets signaler, medan den triadiska aspekten 

innefattar hur föräldern klarar av att skydda barnet från kommande hot från en utomstående 
part. Den triadiska aspekten och det uthålliga engagemanget är särskilt viktigt i arbete med 

biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar då det utreds om de har förmågan att skydda och 

engagera sig i barnet. Behandlar familjehemmet det placerade barnet jämbördigt med deras 
biologiska barn och har engagemang i barnet, påverkar det placeringens utfall. Dozier belyser 

att familjehemsföräldrars engagemang i det placerade barnet har en påverkan om de kommer 
avbryta placeringen (Broberg, 2008, s. 43 - 44). Utifrån anknytningsteorin är en förälders 

visshet om att relationen till barnet är varaktig bidragande till deras engagemang för barnet, 

detta gäller såväl för biologiska som familjehemsplacerade barn (Broberg, 2008, s.77). Det är 
inte det genetiska släktskapet som avgör engagemanget för barnets känslomässiga behov utan 

den vuxnes åtagande till att vara en känslomässig och praktisk resurs för barnet. En nära släkting 
kan bli en viktig kompletterande anknytningsresurs (Broberg, 2008, s. 357). 

 

Sociala band 

Thomas Scheffs teori om sociala band utgår utifrån ett antagande om att upprätthållandet av 

sociala band är det mest betydelsefulla mänskliga motivet. Trygga och sociala band är den kraft 

som håller ihop ett samhälle, kraften innefattar en balans mellan närhet och distans. Ett socialt 
band innefattar en mental och emotionell samstämdhet eller samklang mellan personer. 

Samstämdhet består inte bara av gemensam kunskap om innebörder utan också om långsiktiga 
hänsynstaganden som innefattar intentioner och uppträdanden. Bedömningen av att om det 

finns samklang i relationen görs inte enbart utifrån bakgrund av vad den andre säger, utan 

utifrån den andre personens hela uppträdande. Scheff redogör för att konflikter där parter till 
vissa delar är samstämda har en annorlunda kvalité än parter som inte är samstämda. Är parterna 

samstämda kan konflikter till en viss del vara konstruktiva medan de kan vara destruktiva när 
de inte är samstämda. När de sociala banden är intakta tjänar konflikterna ett syfte av förändring 

och ömsesidig anpassning. Upprätthållandet av de sociala banden är viktigt även i situationer 

av frustration och ilska. Prestige som ett motiv formar intakta band eftersom individen är orolig 
över hur den andre ser på hen. Knytandet av sociala band hos människan är av provisorisk 

kvalité. Vuxna får ta vara på varje givet tillfälle att bygga, skydda och reparera de sociala 
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banden. De interagerade individernas sociala band kommer att skadas om en ett samtal om 

tankar ignorerar hänsyn och emotioner (Dahlgren & Starrin, 2004 s. 91 - 93). 
 

Emotionellt arbete 

Emotioner kan liknas vid sociala fenomen då man med hjälp av emotioner får förståelse för 
människors relationer till varandra och till samhället som helhet. Det leder till att emotioner får 

en betydande roll vid social interaktion och att vissa känslor är förknippade med specifika roller 

(Dahlgren & Starrin, 2004 s. 17 - 18). Arlie Hochschilds teori om känsloarbete belyser 
förväntningar över den anställdes emotionella uttryck inom serviceyrken i interaktion med 

kunder eller klienter och hur dessa emotionella uttryck hanteras av den anställde. Det 
emotionella arbetet har tre gemensamma drag. Kontakten med människor måste ske ansikte 

mot ansikte eller röst mot röst, den anställde ska kunna producera ett emotionellt tillstånd hos 

andra personer, samt att arbetsgivaren utövar genom träning eller övervakning kontroll över 
den enskildes emotionella aktiviteter (Dahlgren & Starrin, 2004 s. 44, 48).  

  
Det emotionella arbetet kan skiljas av ytligt och djupt emotionellt agerande. Ytligt emotionellt 

agerande innebär att individen intalar sig att känna något som inte stämmer överens med vad 

hen egentligen känner. Ett leende kan uppvisas för att ge intrycket av att individen är glad fastän 
hen egentligen har andra känslor. Vid djupt emotionellt agerande är de känslor som visas 

resultatet av en känsla som upparbetats och av ett känsloarbete. Det innebär att individen intalat 
sig att känna en specifik känsla och ger sedan uttryck för den. Spontana känslor framförs varken 

genom ytligt eller djupt emotionellt agerande. I det ytliga emotionella agerandet har individen 

lärt sig att kontrollera de yttre uttrycken för känslan medan i det djupa emotionella agerandet 
har individen lärt sig att skapa en inre konstruktion av att känna känslan (Dahlgren & Starrin, 

2004 s. 44 - 45). 

Metod 
 

Nedan kommer studiens metodbeskrivning att redogöras. Det innebär en beskrivning av vilken 
metod och vetenskapsteoretisk ansats som ligger till grund för studiens utformning. Det ges en 

beskrivning av hur litteratur och tidigare forskning har sökts och valts ut. En detaljerad 

beskrivning ges avseende hur urval av intervjupersoner har valts ut, hur intervjuguiden har 
konstruerats samt hur empirin har inhämtats och analyserats. Studiens tillförlitlighet är också 

en viktig aspekt som diskuteras nedan.  Vidare framförs och diskuteras etiska aspekter som 
framkommit under studiens olika skeenden. Studiens tillvägagångssätt motiveras och 

argumenteras med stöd av metodlitteratur. 

 

Val av metod 
Föreliggande studie avser att undersöka hur jourfamiljer och stadigvarande familjehem knyter 
känslomässiga band till det placerade barnet och hur detta kan förstås utifrån deras roll. För att 

besvara studiens syfte och frågeställningar har den kvalitativa forskningsmetoden valts. Den 

kvalitativa forskningsmetoden bygger på ord snarare än siffror, samt betydelser och innebörder. 
Val av metod motiveras av att den anses inbringa djupare kunskap om ett visst ämne (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014, s. 24 - 25). Vid studiens utformning fanns det ett intresse att få en 
djupare förståelse för hur jourfamiljer och stadigvarande familjehem uppfattar sin roll och hur 

rollen kan påverka det känslomässiga bandet med det placerade barnet. Det fanns även ett 

intresse att upptäcka skillnader och likheter mellan rollerna för att uppnå ytterligare förståelse. 
En aspekt som kännetecknar den kvalitativa metoden är att tyngden ligger på förståelse av den 

sociala verkligheten och hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2011, 
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s. 340 - 341). Denna aspekt anses ha varit väsentlig för studiens ändamål, det är genom 

jourfamiljer- och stadigvarande familjehems tolkningar av sin verklighet som förståelse har 
uppnåtts. Studien har även varit deduktiv i sin art. Det som kännetecknar en deduktiv ansats är 

att den utgår från en allmän regel eller sanning, exempelvis en viss teori (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 24). Den deduktiva ansatsen i studien kommer till uttryck genom att den teoretiska 
ramen som presenterats tidigare har styrt flera delar i studien, exempelvis studiens förfarande 

och tidigare forskning. Studiens intervjuguide har även utformats med frågor utifrån teoretiska 
begrepp och därmed styrt hur det empiriska materialet inhämtats. En aspekt att uppmärksamma 

i studien är att den också innehåller viss öppenhet för intressanta fynd i empirin, varför studien 

inte anses ha en renodlad deduktiv utgångspunkt. 
 

Vetenskapsteoretisk inriktning 

Studien har inspirerats av den hermeneutiska riktningen. Hermeneutiken anses arbeta med 
begreppet förståelse, att förstå innebär att hitta en betydelse eller en mening. Vid exempelvis 

textläsning får texten en betydelse, men texten kan bli förstådd och tolkad på olika sätt 
(Andersson, 2014, s. 55). Innebörder och meningssammanhang förmedlas i första hand genom 

tolkning. Det är genom tolkning som hermeneutiska vetenskaper införskaffar kunskap (Ödman, 

2007, s. 48). Den hermeneutiska ansatsen är lämplig att tillämpa när syftet med studien är att 
förmedla upplevelser av olika fenomen och att få tillgång till informanternas upplevelser av 

fenomenet (Westlund, 2015, s. 71). Mot bakgrund av detta anses den hermeneutiska riktningen 
ligga i linje med studiens syfte. Det har funnits en ambition av att få en djupare förståelse för 

rollerna som jourhem och stadigvarande familjehem samt hur en känslomässig relation med 

barnet kan förstås utifrån de olika rollerna. Svaren och berättelserna som fåtts under 
intervjusituationerna bidrog till att tolkningar kunde göras, vilket är en central del i 

hermeneutiken. 
  

En aspekt som betonas i hermeneutiken är att det sociala fenomenet som studeras måste förstås 

i sin sammanväxta form, i sin konkretion, utifrån den helhet i vilken det ingår. Det är inte 
särskilda delar som är mer konkreta och begripliga än helheten, utan det är delarna tillsammans 

som bidrar till förståelse. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln 
som kännetecknar den dynamiska rörelsen mellan förståelsen av enskilda delar och helheten 

(Andersson, 2014, s. 89 - 91). Sammanhanget eller kontexten är avgörande för att individen ska 

kunna tolka och förstå. På samma sätt är delarna nödvändiga för att bilda sig en uppfattning om 
helheten. Det råder således en ömsesidig relation mellan del och helhet (Ödman, 2007, s. 98 - 

99). Den hermeneutiska cirkeln i studien kommer till uttryck genom beaktandet av ett 
helhetsperspektiv i tolkningarna som görs utifrån jourhem- och stadigvarande familjehems 

upplevelser. En ständig växelverkan har gjorts mellan de enskilda upplevelserna och den 

kontext som informanterna befinner sig i. I studiens förfarande har det funnits en medvetenhet 
om att delarna hänger ihop och på samma sätt hänger helheten ihop med delarna. 

  
Ett annat centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. Förförståelsen innefattar de 

upplevelser som forskaren själv har av det som studeras. Det är av vikt att redogöra för den 

förförståelsen som finns om studiefenomenet, detta för att tydliggöra vilket angreppssätt som 
kommer att tillämpas för att förstå och tolka det empiriska materialet (Westlund, 2015, s. 73, 

80). En fördel med förförståelsen är att den kan ge riktning för att processen ska kunna sättas 
igång. Det finns en möjlighet att börja någonstans och det avgör vilken aspekt som beaktas på 

studieobjektet (Ödman, 2007, s. 102). Likväl som förförståelsen kan ge en positiv vägledning i 

studien kan det också påverka studiens resultat negativt. En person som exempelvis har positiva 
erfarenheter av sitt forskningsobjekt, till exempel sin skolgång, kan ha en annorlunda ingång 

än den som med avsky ser tillbaka på sin skoltid (Westlund, 2015, s. 80). 
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Mot bakgrund av ovanstående kan det diskuteras att förförståelsen är något som inte har kunnat 

undvikits i studien och som är värt att uppmärksamma. Den förförståelse om barns placeringar 
i jour- och familjehem och skapandet av känslomässiga relationer mellan barnet och det aktuella 

hemmet, har präglats av tidigare forskning och litteratur som tagits del av. Eftersom vi dessutom 

har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under en 20 veckors period på en 
familjehemsenhet i en mellanstor kommun i Sverige, har även detta präglat förförståelsen för 

studieobjektet. Det kan även uppmärksammas att vi hade VFU i olika grupper inom enheten, 
där en av oss har kommit i kontakt med utredning- och rekryteringsprocessen av tilltänkta jour- 

och familjehem. Den andra av oss har kommit i kontakt med den uppföljande delen av en 

familjehemsplacering, där fokus har riktats mot barnet i den nya familjen och relationsskapande 
mellan barn och jour- och familjehem i synnerhet. I och med att upplevelser och erfarenheter 

har framkommit under VFU:n utifrån de olika delarna av fenomenet har även detta präglat 
ingången till studien. Dessa erfarenheter kan antas föranleda en bredare förståelse för 

forskningsobjektet. I vilken utsträckning förförståelsen kan ha varit gynnande eller icke samt i 

vilken bemärkelse kan det inte redogöras för, men det finns en medvetenhet om att 
förförståelsen har funnits med under hela skrivprocessen. 

 

Litteratursökning 
Litteraturen som berör studien har valts av relevans utifrån studiens forskningsområde samt för 

att beskriva och motivera studiens förfarande. Beskrivning av centrala begrepp och den kontext 

som familjehemsvård bedrivs inom, har valts utifrån Socialstyrelsens dokument och rapporter. 
De valda källorna bedöms vara upprättade av en pålitlig myndighet i syfte att informera och 

stödja. För att inhämta relevant forskning användes till en början databaser för socialt arbete: 
Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), International Bibliography of the Social 

Sciences (IBSS) och Sociology Collection. Där gjordes sökningar med följande sökord “foster 

parent”, “role”, “emergency foster care”, “long-term foster care”. Sökningar gjordes också 
med “foster parent”, “emotions”, “emotional work”, “emotional investment”. Efter ett antal 

sökningar och med olika kombinerade sökord var antalet sökträffar ett fåtal, efter genomläsning 
av abstract ansågs sökträffarna inte vara av relevans för den föreliggande studien. Fortsatta 

litteratursökningar gjordes i databasen Primo med samma sökord som i de ämnesspecifika 

databaserna. Tidigare forskning som använts i föreliggande studie hittades i databasen Primo 
med olika kombinationer av sökord: “role expectation”, “foster parent”, “professional”, 

“short-term”, “long - term”, “emotional labor” och “Hochschild”. Genomläsning av abstract 
gjordes även i dessa sökomgångar och där många studier exkluderades. Detta med anledning 

av icke relevans då de utgick från placerade barns perspektiv, socialarbetares perspektiv eller 

biologiska föräldrars perspektiv.   
  

Sökandet efter relevanta studier gjordes också genom att läsa referenslistor i artiklar inom 
ämnesområdet för att finna studier som kunde vara av relevans. Med hjälp av detta 

tillvägagångssätt tillkom två artiklar som används i detta arbete. De inklusions-

/exklusionskriterier som användes vid ovan nämnda sökningar var att de skulle vara 
vetenskapligt granskade samt att sökorden skulle finnas med i rubrik eller abstract.  Syftet med 

detta var att säkerställa att artiklarna uppfyllde legitimitet samt att undvika att få sökresultat 
som inte berörde det valda forskningsområdet. 

 

Urvalsmetod 
I föreliggande studie har ett målinriktat urval tillämpats. Ett målinriktat eller målstyrt urval 

innebär ett icke-sannolikhetsurval. Forskaren har ingen avsikt att välja ut deltagare på ett 
slumpmässigt sätt, utan på ett strategiskt sätt välja ut personer som är relevanta för de 



 

15 
 

forskningsfrågor som formulerats. Forskaren bör även vara medveten om vilka kriterier som är 

relevanta för att ta med eller utesluta personer, platser och organisationer eller annat (Bryman, 
2011, s. 392). Det målinriktade urvalet kan motiveras utifrån att respondenterna aktivt valdes 

ut på så sätt att de skulle vara relevanta för forskningsobjektet. Eftersom syftet med studien var 

att undersöka rollerna som jour- och familjehem har det valts ett antal respondenter som 
omfattades av att ha just dessa roller. Kriterierna för respondenterna var att de skulle ha ett jour- 

eller familjehemsuppdrag under tiden som studien genomfördes eller att de skulle ha erfarenhet 
av att vara jour- eller familjehem.  

  

Vad gäller urvalsstorleken finns det inga fasta regler om hur många som behöver intervjuas. 
Antalet intervjupersoner kan påverkas av forskningsfrågans karaktär och populationen som 

forskaren är intresserad av. Det kan även vara bra att tänka på den teoretiska mättnaden även 
när antal deltagare valts ut. Om det exempelvis uppstår nya åsikter, teman och möjliga 

teoretiska kategorier vid intervjuerna kan det vara av vikt att reflektera över forskningsfältet 

och utöka antalet deltagare. Om det däremot uppstår ett tydligt mönster i intervjupersonernas 
svar och att deras tankar kan kategoriseras, kan intervjuandet upphöra. Även om det finns ett 

intresse av att intervjua fler personer finns det ett resurstak som bör uppmärksammas. Att 
genomföra intervjuer kan ta tid och kosta pengar (Nilsson, 2014, s. 154 - 155). Vid val av 

respondenter övervägdes att tio stycken intervjuer skulle hållas, med en uppdelning av fem 

jourhem och fem familjehem, detta för att underlätta jämförelsen av de olika rollerna. Under 
intervjuandets gång noterades det att respondenterna bidrog med liknande åsikter och tankar, 

vilket gjorde att antalet respondenter och intervjuer reducerades till åtta stycken, varav fyra 
jourhem och fyra familjehem. På grund av att deltagarna uppgav liknande tankar och att 

variationen i svaren minskade uppstod teoretisk mättnad, och det fattades ett medvetet beslut 

av att inte genomföra fler intervjuer. Även tiden som fanns till förfogandet för intervjuerna var 
något som beaktades vid detta val. 

  
Vidare rekryterades intervjupersonerna med hjälp av socialsekreterare som arbetade på olika 

familjehemsenheter i olika kommuner och som fungerade som en mellanhand i kontakten med 

familjehemmen. Detta skedde genom att socialsekreterarna tilldelades studiens 
informationsbrev (se bilaga 1) och respondenterna gavs möjlighet att kontakta oss författare. 

Till en början kontaktades socialsekreterare i en mellanstor kommun i mellansverige för att 
vidarebefordra informationsbrevet, men eftersom antalet respondenter inte var så stort 

kontaktades två andra kommuner för att bredda antalet respondenter. Kommunerna har olika 

antal invånare och därmed olika antal uppdragstagare och det fanns en medvetenhet om detta. 
Det eftersträvades ingen viss fördelning då det ansågs att rollen som familjehem och jourhem 

var det som var avsett att undersökas och inte villkoren för uppdraget i de olika 
kommunerna.  För att ytterligare utöka antalet respondenter var en av oss författare på två 

stycken grupphandledningsträffar med socialsekreterare och jour- och familjehem. Under dessa 

två tillfällen informerades potentiella intervjupersoner om studien, studiens syfte och 
frågeställningar. Det lämnades även kontaktuppgifter till oss för att de som var intresserade av 

att delta i studien skulle få möjlighet att ta kontakt efteråt. 
  

Ytterligare ett sätt att få tag i respondenter till studien var genom en bekant. Även denna person 

fungerade som en mellanhand för kontakten mellan respondenterna och studiens författare. 
Denna person kände både jour- och familjehem som passade in i kriterierna för de eftersökta 

respondenterna. Förfarandet i vilket information om vår studie spreds var på samma sätt som 
ovan nämnda socialsekreterare. Den bekanta informerade om studiens syfte och 

frågeställningar till potentiella intervjupersoner, vilka i sin tur kontaktades för förfrågan om att 

deltaga i studien. Eftersom olika medel användes för att få tag i respondenter, men intresset av 
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att delta i studien fortfarande var litet samt att tiden för att utföra intervjuerna minskade, 

övervägdes den bekanta som ytterligare ett sätt att nå ut till respondenter. Detta var ett val som 
tänktes igenom, uppgifter om de respondenter som deltog hanterades på samma sätt som 

resterande deltagare. 

 

Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa intervjuer har valts för att samla in empirisk data. Kvalitativa intervjuer ger 

intervjupersonerna utrymme att redogöra för sina tankar om forskningstemat, vilket möjliggör 
för intervjuaren att hitta tolkningar och djupa meningar i datamaterialet. Kvalitativa intervjuer 

kan vara halvstrukturerade/semistrukturerade, vilket frambringar struktur och flexibilitet. 
Svarsalternativen bestäms av intervjupersonerna och samma intervjufrågor ställs till deltagarna 

med utrymme att ställa följdfrågor. Detta gör att intervjuaren har mer kontroll över samtalets 

riktning och förenklar jämförelsen av intervjupersonernas svar (Nilsson, 2014, s. 149 - 150). 
Med utgångspunkt i ovanstående var semistrukturerade kvalitativa intervjuer lämpliga som 

datainsamlingsmetod. Intervjupersonerna delgavs möjlighet att svara fritt och förklara sina 
tankar om forskningstemat, det vill säga hur de ser på sin roll och det känslomässiga bandet 

med barnet. Eftersom intervjusituationen och svaren från intervjupersonerna inte kunde styras 

på förhand fanns det möjlighet under intervjun att fånga upp tankar och berättelser som 
undersöktes ytterligare genom att ställa följdfrågor. 

 

Intervjuguide 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide. En intervjuguide kan sägas vara ett manus som 

strukturerar intervjuns förlopp, den kan innehålla några ämnen som ska täckas eller vara en 
sekvens av formulerade frågor. Forskningsfrågorna kan anpassas till intervjufrågor, vilka 

uttrycks i intervjupersonernas vardagsspråk (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172 - 174). Den 

intervjuguide som skapades var tänkt att innehålla ett antal formulerade frågor, vilka omfattades 
av teoretiska resonemang. Frågorna var i sin tur tänkta att ställas enligt en sekvens och ordning, 

detta för att säkerställa att samtliga frågor skulle beröras under intervjusituationen. Vid 
utformningen av intervjufrågorna övervägdes den språkliga formuleringen och hänsyn togs till 

att intervjufrågorna skulle vara enkla att förstå för intervjupersonerna. Frågorna och den 

språkliga formuleringen bearbetades vid flera tillfällen för att säkerställa att de skulle framkalla 
spontana svar hos intervjupersonerna. Utöver de frågor som var avsedda att täcka teoretiska 

begrepp och resonemang formulerades även inledande frågor. Inledande frågor kan ge spontana 
beskrivningar där intervjupersonen kan återge vad hen upplever som viktiga aspekter av det 

undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 176). De inledande frågor som var med i 

intervjuguiden behandlade kontexten i vilken intervjupersonerna befann sig. Exempelvis om de 
hade något uppdrag vid intervjutillfället och generellt hur länge de hade varit uppdragstagare. 

De inledande frågorna ansågs vara till hjälp för att förstå vad intervjupersonerna hade upplevt 
både vid intervjutillfället och tidigare. 

 

Genomförande av intervjuer 
Utöver intervjuguiden med tillhörande intervjufrågor användes andra medel att inhämta 

information under intervjuerna, det fanns exempelvis utrymme för att ställa uppföljningsfrågor. 
Att ställa en uppföljningsfråga handlar om att intervjupersonens svar kan få ett vidare innehåll 

genom en nyfiken inställning och genom att direkt fånga upp det som just har sagts (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 176). Uppföljningsfrågorna framkom i samband med det som ansågs vara 
ett intressant fynd i intervjupersonernas svar och som kunde bygga vidare på 

intervjupersonernas resonemang. Genom uppföljningsfrågorna kunde intervjupersonerna fritt 
uttrycka sina upplevelser om det som just hade sagts. Vidare användes tystnad under 
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intervjuerna. Tystnaden kan sägas utgöra pauser i samtalet och intervjupersonen får möjlighet 

att reflektera över sitt svar för att sedan bryta tystnaden själv med betydelsefull information 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 177). Vid upprepade tillfällen under intervjuerna användes 

tystnaden i form av pauser som ett sätt att dels bearbeta den information som insamlades, dels 

ge intervjupersonerna möjlighet att avgöra om de ville lägga till ytterligare information om det 
som samtalades om. 

  
Intervjuerna som genomfördes i studien har präglats av ett etiskt förhållningssätt, vilket bygger 

på förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson, och intervjuarens förmåga att skapa en 

miljö där intervjupersonen känner sig fri och säker nog för att prata om privata företeelser. Detta 
innebär en balansgång mellan intervjuarens intresse av att få värdefull kunskap och visa etisk 

respekt för intervjupersonens integritet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 33). Detta resonemang 
uppmärksammades i samband med att bestämma tiden och platsen för intervjun. Samtliga 

intervjupersoner fick möjlighet att själva avgöra när och var intervjun skulle äga rum. Eftersom 

intervjuerna behandlade frågor som gällde deras privatliv ansågs det att det skulle vara etiskt 
korrekt och respektfullt att intervjupersonerna så långt som möjligt skulle bestämma 

förutsättningarna för intervjun. Det togs även hänsyn till att intervjupersonerna eventuellt skulle 
ha placeringar i hemmet och att deras möjlighet att bli intervjuade kunde påverkas av 

omständigheterna i hemmet. 

  
Inför varje intervjusituation informerades intervjupersonerna att teknisk utrustning, i form av 

en diktafon, skulle användas för att spela in intervjun. Det redogjordes för detaljer som framgick 
i informationsbrevet som konstruerats (se bilaga 1) och det gavs möjlighet att skriva under sitt 

samtycke. Tre stycken intervjuer genomfördes på olika grupprum i ett universitetsbibliotek, tre 

intervjuer hölls hemma hos intervjupersonerna, en intervju genomfördes av praktiska skäl på 
intervjupersonens kontor och ytterligare en intervju gjordes på ett grupprum i ett stadsbibliotek. 

Längden för intervjuerna varierade från tjugosju minuter till en timme och tjugo minuter. Sju 
stycken intervjuer genomfördes med närvaro av båda författare. Med anledning av praktiska 

skäl genomfördes en intervju av en författare. 

 

Databearbetning och analysmetod 
Intervjusamtalet fångades med hjälp av en diktafon och ljudinspelningen överfördes sedan till 

datorn. För att underlätta bearbetningen av inspelade data, transkriberades samtliga intervjuer 
och detta motiveras utifrån att Kvale och Brinkmann (2014, s. 220) skriver att insamlad data 

får en struktur genom utskrift och att det är ett lämpligt tillvägagångssätt för närmare analys. 
Transkriberingen blir en inledning till en analytisk process skriver författarna. Den analysform 

som har använts för att bearbeta vårt material är en form av tematisk analys. Bryman (2011 s. 

528 - 530) skriver att tematisk analys inte är ett angreppssätt med tydlig teknik, utan sökning 
av teman kan ske i många olika former av analysmetoder. En kod kan vara detsamma som tema, 

medan för andra är ett tema en samling av olika koder. Bryman (2011, s. 528) ger en beskrivning 
över att en tematisk analys kan ses som “en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera 

data”. Det motiverar vårt angreppssätt av vår data då studien syftar att göra en jämförelse mellan 

jour- kontra familjehem och utifrån tidigare definierade teoretiska begrepp hitta likheter och 
skillnader. Den tematiska analysens fria teknik ansågs vara fördelaktig då vi utgick från 

teoretiska begrepp i vår intervjuguide för att finna empiri. Sedan kunde vi skapa en matris med 
valda begrepp för att sedan föra in empiri från både jour- och familjehem och synliggöra 

skillnader genom de teman som upprättats. 

  
Det insamlade materialet har tagits an och sorterats med stöd av kodning och sedan 

kategoriserats i en matris för att sedan summeras genom analys. Med anledning av att 
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intervjuguiden var av semistrukturerad form, hade vi möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna. Det bidrog till att de gav svar på följdfrågor som passade in under en fråga som 
ställts tidigare. Det innebar att vi inte kunde överföra svar direkt in i matrisen. För att fånga 

respondenternas uttalanden skapades koder för att kunna gå igenom allt material och kunna 

sortera in under rätt begrepp. Kodning genomfördes utifrån att vi tilldelade de olika utsagorna 
vi bedömde vara av relevans olika nyckelord, det vill säga våra koder. Koderna benämndes 

efter centrala begrepp som förekom i vår intervjuguide, med anledning av att uttalanden som 
kom under andra frågor skulle kunna sammankopplas med relevant begrepp, det vill säga med 

relevant kod. Utformningen av koder motiveras utifrån Hjerm m.fl (2014, s. 50) som skriver att 

ett sådant tillvägagångssätt där man på förhand bestämt vad man letar efter och bortser från 
vissa aspekter, kallas för begreppsstyrd kodning. Risken med en begreppsstyrd kodning är att 

det kan ske kvantifiering av data som kan ha betydelse för att finna nyanseringar och oväntade 
mönster. Mot bakgrund av att studien är deduktiv med undantag för empiriska fynd, har det 

skett en pendling mellan begreppsdriven kodning och datadriven kodning. Vilket Hjerm m.fl 

(2014, s. 50) beskriver som ett vanligt förekommande tillvägagångssätt. Detta eftersom den 
datadrivna kodningen vill ta sig an uttalandena med ett öppet sinne och låta koderna ta form 

efter närläsning av texten. 
  

Under genomläsning av utskrifterna tilldelades uttalanden som gav uttryck för samma sak, 

samma kod. Vissa uttalanden tilldelades flera koder, detta är något Hjerm m.fl (2014, s. 38) 
beskriver som ett tecken på att materialet är innehållsrikt och att kodningsproceduren 

genomförts noggrant. Detta kan exemplifieras genom att flera uttalanden som tilldelades koden 
roll också tilldelades koden förväntningar, då dessa belystes i samma utsaga. Kodningen av 

samtliga utskrifter genomfördes individuellt av studiens båda författare, vilket innebär att 

samtliga utskrifter kodades två gånger. Varje utskrift jämfördes sedan mellan studiens författare 
för att synliggöra om båda hade fångat samma intervjuttalande. Jämförandet av koderna visade 

likheter i att vi hade markerat samma uttalanden som ansågs vara av vikt. Men skillnader som 
upptäcktes var att vi hade valt att benämna koderna olika. Där en av oss hade valt att använda 

mer specifika koder medan den andra hade bredare koder. Under jämförandet av koder kom vi 

gemensamt fram till vad koderna skulle benämnas som och det blev utifrån de bredare koderna 
som passade in under de förbestämda begrepp som valts. 

  
Efter genomläsning och jämföranden mellan koderna, kategoriserades de olika koderna för att 

undersöka deras relation till varandra. Kvale och Brinkmann (2014, s. 241, 243) skriver att 

kategorisering av data är en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande som skapar 
förutsättningar för kvantifiering. Olika intervjuuttalanden minskades sedan ner till få enkla 

kategorier som belyste kärnan i det som sades. De koderna som hade tydliga mönster kopplade 
till varandra och som passade in under de förbestämda begreppen, strukturerades in under 

samma kategori. Kategorierna strukturerade uttalanden i en matris där familjehemmens och 

jourhemmens uttalanden strukturerades för att synliggöra likheter och skillnader. Detta 
motiverades utifrån Bryman (2011, s. 528) som skriver att den tematiska analysens fördelar är 

att skapa ett index av centrala teman och subteman, som sedan ställs upp av en matris där de 
olika teman utgör grunden av återkommande motiv i texten som tillämpas på data. Då studien 

utgår från ett deduktivt angreppssätt och därmed har ett förbestämt teoretiskt ramverk, 

kategoriserades koderna efter de teoretiska begrepp som var valda. Kategorisering av intervjuer 
menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 243 - 244) kan ge överblick över stora mängder utskrifter 

och underlätta jämförelser och hypotesprövning. När koderna var kategoriserade och 
genomlästa upptäckte vi att uttalanden från jourhemmen hade en röd tråd. Av uttalanden från 

familjehem återfanns också en röd tråd där det inte identifierades några nya infallsvinklar. 
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Efter kategoriseringen av materialet skrevs teoretiska begrepp ut som skulle användas för att 

analysera data. Sedan redovisades studiens resultat under varje begrepp för att ge en 
beskrivande och preciserande bild av vad som framkommit under intervjuerna. Citat från 

respondenterna skrevs i direkt anslutning till redovisade resultat för att på ett tydligt sätt 

illustrera deras uttalanden. Detta motiveras utifrån Hjerm m.fl (2014, s. 78) som redogör för att 
den övergripande ramen för analysen bör planeras för att dispositionen ska utgöra en logisk och 

rimlig enhet. Genom att de teoretiska begreppen skrevs ut och sedan positionerades resultaten 
med tillhörande citat, skapades en överskådlig bild av analysens uppbyggnad. När de olika 

avsnitten ansågs vara underbyggda med teori och empiri, presenterades slutsatserna. För att 

undvika otillräckligt underbyggda slutsatser kontrollerades dessa genom att återgå till empirin 
och tidigare teoretiska resonemang för att pröva dessa. 

  
Den hermeneutiska ansatsen har varit ledande genom hela analysprocessen för att kunna närma 

oss respondenternas upplevelser och tolkningar av deras roll. För att få en ökad förståelse och 

fördjupad tolkning av respondenternas utsagor har författarnas egna tolkningar varit delaktiga 
under analysprocessen. Då studiens författare har olika förförståelse har det funnits en 

medvetenhet om detta och därmed gemensamt reflekterat och diskuterat om de olika 
tolkningarna ansetts vara rimliga.  Vidare har en medvetenhet funnits om den kontext som 

respondenterna befinner sig i och hur det påverkar deras utsagor. Hänsyn har tagits till att 

samtliga har ett uppdrag som styrs av lagar och regler och därmed påverkar deras möjlighet att 
avgöra frågor som rör uppdragets utformning. Genom att särskilja jour- och familjehems 

utsagor utifrån deras roll önskas en ökad förståelsen för hur deras roll påverkar deras 
känslomässiga engagemang för de placerade barnen. Analysprocessen har därför legat i linje 

med den hermeneutiska cirkeln som Andersson (2014, s. 90 – 91) beskriver som en växelverkan 

mellan att se enskilda delar i relation till helheten samt där samband finns mellan data som ska 
tolkas, kontexten den tolkas utifrån och forskarens förförståelse. 

 

Studiens tillförlitlighet 
Kvalitativa studier syftar inte till att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala 

verkligheten. Det kan finnas mer än en och möjligen fler beskrivningar av denna verklighet. 
Innebörden av flertalet beskrivningar av den sociala verkligheten framgår med de olika 

begreppen av tillförlitlighet. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier som har motsvarighet i 

kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 354). Studien har i enlighet med trovärdighet (Bryman, 
2011, s. 354) bedrivits utifrån de regler som finns för att inbegripa dess trovärdighet för att 

accepteras hos andra. Studien har utgått från de regler som finns för examensarbeten för 
studenter, vetenskapsrådet etiska riktlinjer samt metodlitteratur. Ett exempel på regler som finns 

för examensarbeten är att personer som befinner sig i en utsatt situation inte får delta i studien. 

Studiens respondenter har valts utifrån att de är frivilliga uppdragstagare till barn som är i behov 
av placering utanför det egna hemmet. Studiens enlighet utifrån den andra aspekten av 

trovärdighet har uppnåtts genom att intervjupersonerna, andra jour- och familjehem samt 
yrkesverksamma inom familjehemsvården visat intresse av att delges studien efter att den 

godkänts. Ingen av intervjupersonerna hade en önskan om att bli konsulterade före arbetets 

publicering. Överförbarhet syftar till att för läsaren bedöma hur överförbara resultaten är till en 
annan kontext (Bryman, 2011, s. 355). Överförbarhet inbegriper också att eftersträva djupa och 

fylliga beskrivningar av detaljer som ingår i den kontext eller grupp som undersöks (Bryman, 
2011, s. 355). Studien syftar till att inbringa förståelse och göra en jämförelse mellan de olika 

rollerna jourhem och familjehem. Eftersom det empiriska avsnittet under analys stärks med 

citat, ger det möjlighet för läsaren att bedöma om det går att överföra till andra jour- och 
familjehem. 
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Pålitlighet innebär kollegial granskning av studien och forskningsprocessens alla faser 

(Bryman, 2011, s. 355). Det innebär att kollegor fungerar som granskare för att bedöma kvalitén 
på de val och procedurer som valts och tillämpats. Under forskningsprocessen har det erhållits 

handledning av handledare, studiens författare har också gett varandra förslag på förbättringar 

på framställandet av text. Studiekamrater har även delgetts studien för ytterligare granskning 
av arbetet. Då allt utskrivet material har bearbetats av studiens båda författare och där bägges 

kodning av materialet har jämförts, anses det att ytterligare en aspekt av pålitlighet har 
upprättats. Det innebär att de enskilda kodningarna har kontrollerats och säkerställts för att 

stärka de gemensamma tolkningarna. Det anses därmed att studien uppnår pålitlighet då den 

granskats av flertalet utomstående personer samt att empirimaterialet har genomarbetats två 
gånger.  Bryman (2011, s. 355 - 356) skriver att en möjlighet till att styrka och konfirmera 

innefattar att forskaren har en medvetenhet kring att personliga erfarenheter och referensramar 
påverkar det slutgiltiga resultatet av samhällelig forskning, att det därför inte går att uppnå 

objektivitet. Under studiens förfarande har en medvetenhet om vår förförståelse om 

forskningsområdet diskuterats och redogjorts. Då studien har en hermeneutisk utgångspunkt är 
forskarens förförståelse en del av ansatsen, därför har det diskuterats över hur förförståelsen 

kan ha påverkat studiens resultat samt vilken betydelse den har haft för studiens utförande som 
helhet. 

Etik 
 

Forskningskrav och individskyddskrav 
Det finns ett krav på att samhället och samhällets medlemmar ska bedriva forskning för att 

samhällets kunskaper ska utvecklas och fördjupas samt att metoder ska förbättras. Detta krav 
kallas för forskningskrav och är nödvändigt för individens och samhällets utveckling. 

Individskyddskravet är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Det 

innebär att forskning ska bedrivas med skydd för otillbörlig insyn av individers 
livsförhållanden, skydd mot fysisk och psykisk skada för individer samt mot förödmjukelse 

eller kränkning. Dessa två krav måste alltid ställas emot varandra och den ansvariga forskaren 
måste göra en övervägning av värdet av den förväntade kunskapen och möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda deltagare och övriga parter, kortsiktiga och långsiktiga 
följder ska alltid beaktas. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra forskningsetiska 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å, s. 5 - 6). 
  

I enlighet med forskningskravet och individskyddskravet gjordes etiska överväganden över det 
avsedda studieområdet innan studien påbörjades. Med grund i forskningskravet ansågs det 

avsedda undersökningsområdet vara intressant att undersöka. Detta med anledning av att få en 

inblick i om rollen och placeringstiden har en påverkan på det känslomässiga engagemanget 
och bildande av känslomässiga band till placerade barn. Vi ansåg att studien skulle bidra med 

information om jour- och familjehems upplevelser av deras roll och om det i sin tur påverkar 
deras kontakt med placerade barn. Informationen ansågs vara relevant för att dels öka 

medvetenhet om hur rollen påverkar uppdraget dels för att förstå kontexten jour- och 

familjehem lever i. Det togs också hänsyn till vilket värde som studien skulle ha för 
undersökningspersonerna. Vi anser att den kan bidra med en ökad medvetenhet och reflektion 

för jour- och familjehem om deras roller och hur det påverkar deras relation till placerade barn. 
Detta motiveras också utifrån Kvale och Brinkmanns (2014, s. 99) resonemang om att forskaren 

ska överväga syftet med hänsyn till det vetenskapliga värdet av den eftersträvansvärda 

kunskapen samt i vilken mån kunskapen förbättrar den undersökta mänskliga situationen. 
Utifrån individskyddskravet gjordes etiska överväganden i början av studien angående hur vi 
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skulle ta kontakt med jour- och familjehem. Överväganden gjordes dels utifrån hur vi skulle få 

deras kontaktuppgifter då familjehemssekreterarna inte kan ge ut dem och att 
familjehemssekreterarna inte ska få information om vilka som är intresserade av att delta i 

studien. Detta dilemma löstes genom att familjehemssekreterarna fick studiens 

informationsbrev (se bilaga 1), som de sedan vidarebefordrade till jourhem och familjehem. 
Detta innebar att vi använde oss av familjehemssekreterarna som en “mellanhand” att kontakta 

respondenterna. Vi fick respondenternas kontaktuppgifter genom att de kontaktade oss och 
familjehemssekreterarna fick därmed inte information om vilka som var intresserade. 

  

Ett annat etiskt övervägande som gjordes innan studien påbörjades var vilka kort- och 
långsiktiga konsekvenser som den avsedda studien kunde medföra för den avsedda 

undersökningsgruppen. En kortsiktig konsekvens som kunde ha uppkommit under 
intervjuförfarandet var om intervjupersonen skulle utifrån frågorna få upplevelsen att vara 

ifrågasatt i sin roll. För att förhindra detta fanns en medvetenhet om att intervjupersonen kunde 

tolka frågorna på ett annat sätt än vad vi som intervjuare avsåg, därför tänkte vi på hur frågorna 
uttrycktes. Ett exempel på en intervjufråga som kunde tolkas som ifrågasättande och 

värdeladdad var “hur mycket investerar du känslomässigt i din roll som jourhem/familjehem? 
och vad beror det på?” Trots att vi var medvetna innan intervjun att frågan var värdeladdad så 

ville vi ha med den för att få ett reflekterande svar över deras känslomässiga investering. En 

annan kortsiktig konsekvens kan vara stress under intervjun. Kvale och Brinkmann (2014, s. 
99) skriver att frågor man som intervjuare ska ställa sig under intervjun är vilka personliga 

konsekvenser som kan uppkomma, till exempel stress eller förändringar i självuppfattningen. 
För att förhindra att intervjupersonen skulle känna sig stressad under intervjusituationen fick 

hen välja var intervjun skulle utföras. Det innebar att flertalet intervjuer genomfördes i 

intervjupersonernas hem. Det antas bidra till att intervjupersonen fick upplevelsen av att vara i 
en trygg miljö. Vi medtog fika och pratade både innan och efter intervjun om vilka 

förväntningar som fanns inför intervjun och hur intervjusituationen upplevdes. Detta gjordes 
med anledningen av att vi ville höra intervjupersonens upplevelse och för att vi skulle kunna 

förbättra vårt intervjuförfarande. En långsiktig konsekvens som beaktades under hela 

skrivprocessen är hur synen på jour- och familjehem påverkas av studien. Vi är därför måna om 
hur insamlade data framställs i texten och inte uttrycka individuella åsikter. 

  

Forskningsetiska huvudkrav 
De etiska överväganden som gjorts i studien har varit i enlighet med de fyra forskningsetiska 

huvudkraven. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om 
forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, u.å, s. 7). För att uppfylla detta krav delgavs 

familjehem och jourhem i ett inledande skede ett informationsbrev (se bilaga 1) via mail. 

Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, respondenternas frivillighet att 
delta, deras rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande, att de skulle ges anonymitet genom att 

inte benämnas med namn eller skriva fram information som kan härledas till dem av etiska skäl, 
att inspelningsutrustning från universitetet skulle användas och hur det inspelade materialet 

skulle förvaras. Informationsbrevet var konstruerat av universitetet och studiens syfte och 

intervjuarnas kontaktuppgifter lades enbart till. I anslutning till intervjuerna delgavs 
respondenterna ytterligare information, till viss del upprepande då det ansågs vara av vikt och 

information om varför studien genomförs. Respondenterna fick också information om att 
intervjun skulle avidentifieras direkt vid transkribering och att intervjumaterialet raderas efter 

att uppsatsen godkänns.  Information gavs också om hur intervjumaterialet skulle framställas 

och publiceras, syftet med detta var att göra intervjupersonerna medvetna om att den färdiga 
studien publiceras och görs tillgänglig för andra, bland annat yrkesverksamma inom 

socialtjänsten och andra uppdragstagare. Vi bedömde att det var av vikt innan intervjun att 
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informera om att vår insyn och kontakt med socialsekreterare inom familjehemsvården inte 

påverkar deras deltagande och att vi inte skriver på uppdrag för dem, och att de yrkesverksamma 
inte har en inblick i vilka som deltar i studien. Vi informerade om detta för att undvika 

intervjupersonernas eventuella oro om deras deltagande skulle påverka deras uppdrag.   

  
Det andra forskningsetiska kravet är samtyckeskravet och innebär att studiens deltagare själva 

har rätt att bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, u.å, s. 9). Detta uppfylldes dels 
genom att intervjupersonerna fick informationsbrevet via mail med våra kontaktuppgifter och 

där de själva fick ta kontakt med oss via mail eller telefon om de var intresserade av att delta i 

studien. Vi anser att detta tillvägagångssätt förstärker respondenternas frivillighet och samtycke 
då de själva fick ta initiativet att ta kontakt för att delta i studien. När intervjun skulle 

genomföras delgavs intervjupersonernas rätt till att avbryta sitt deltagande fram tills att studien 
var godkänd. Innan intervjun startade fick intervjupersonerna skriva på en samtyckesblankett 

om att vi har deras skriftliga samtycke att delta i studien. Det tredje forskningsetiska kravet är 

konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om alla som deltar i studien ska ges största 
möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, u.å, s. 12). Detta innebär att materialet ska hanteras i 
enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. För att uppfylla detta krav har 

insamlat material förvarats på ett varsamt sätt så endast vi har kunnat ta del av det. I direkt 

anslutning till transkriberingarna avidentifierades intervjupersonerna, det innebar att inga namn 
på personer eller fysiska platser skrevs utan de ersattes med stjärnsymboler (***). 

Personuppgifter, adresser och samtyckesdokument förvarades i olika kuvert i en särskild avsett 
plastmapp. De inspelade och transkriberade intervjuerna förvarades på USB som också var 

placerade i den avsedda plastmappen. 

  
Det fjärde forskningsetiska kravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, u.å, s. 14). För att 
uppfylla detta krav utformade vi en intervjuguide utifrån teoretiska begrepp som vi avsåg att 

analysera vårt insamlade material med. Detta medför att frågorna som ställs har en koppling till 

studiens syfte för att undvika att samla in data som inte kan användas. Vi hade dock några 
inledande frågor och avslutande frågor som inte var förankrade i teori. Det var av den 

anledningen att vi ville både inleda och avsluta med frågor för att intervjupersonen skulle känna 
sig bekväm i intervjusituationen. Detta motiveras utifrån Hjerm m.fl (2014, s. 156) resonemang 

om att bakgrundsfrågor kan tjäna till att värma upp intervjupersonen och intervjuaren med att 

samtala. 

Studiens resultat och analys 
 

Nedan kommer studiens resultat och analys att presenteras under två övergripande teman: 
“Rollens betydelse” och “Emotionella band”.  Under dessa teman presenteras tillhörande 

underrubriker. Under temat rollens betydelse behandlas: Rollens innebörd, rollförväntningar, 
rollkonflikt, rolldistans och rollövertagande. Under emotionella band finns följande 

underrubriker: Barnets historia, anknytningssystem, tidsaspekt, sociala band och emotionellt 

arbete.  Analysen bygger på tolkningar med kopplingar mellan den teoretiska ramen, tidigare 
forskning och det empiriska materialet, vilket anses utgöra en hermeneutisk utgångspunkt, där 

kunskap uppnås genom tolkningar och innebörder (Ödman, 2007, s. 48). För att betona den 
analytiska tolkning som redogörs används citat från våra respondenter. Det empiriska resultatet 

bygger på åtta intervjuer, med fyra jourhem och fyra stadigvarande familjehem. De benämns 

med förkortningen av deras uppdrag JH (jourhem) och FH (familjehem) och med en tilldelad 
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siffra. Detta syftar till att underlätta för läsaren att veta om uttalandet kommer från ett jourhem 

eller familjehem, siffran visar att det är svar från olika respondenter. 

 
Vidare följer en kort redogörelse för studiens respondenter. Jourhem 1 är ensamstående och har 
varit jourhem i sjutton år. Hen har även varit familjehem och har en sammanfattande erfarenhet 

av att vara uppdragstagare på trettiosju år. Jourhem 2 är ett par som båda är delaktiga i 
uppdraget, där den ena mestadels utför intervjun. Paret har varit jourhem i elva år, de har 

tidigare varit familjehem och har därmed varit uppdragstagare i sammanlagt fyrtioett år. 

Jourhem 3 är ett par som har jourhemsuppdraget tillsammans, de har varit uppdragstagare i 
femton år. Paret genomför intervjun tillsammans. Jourhem 4 genomför intervjun ensam men 

delar uppdraget med sin partner. Paret har varit jourhem i två år men har tidigare varit 
familjehem i tjugofem år. Familjehem 1 har tjugofyraårs erfarenhet av att vara familjehem. 

Familjehem 2 har haft uppdrag som familjehem i ungefär tio månader, tidigare har de varit 

kontaktfamilj. Familjehem 3 har varit familjehem i elva år. Slutligen har familjehem 4 
erfarenhet av att vara familjehem i tolv år. Gemensamt för samtliga familjehem i denna studie 

är att de delar på familjehemsuppdraget tillsammans med sin partner, den ena i förhållandet 
genomför intervjun själv och representerar paret. 

 

Rollens betydelse 
 

Rollens innebörd 

Ett uppdrag som jour- eller familjehem beskrivs av samtliga respondenter vara något som de 
har valt själva. Under intervjuerna uppger samtliga respondenter att viljan att ta emot ett barn i 

sitt hem är något som de inte har blivit uppmanade till, snarare tvärtom, det är deras vilja att 

göra gott och hjälpa ett barn som är i behov av hjälp som har styrt. Det aktiva valet att bli jour- 
och familjehem framstår således ligga till grund för en förvärvad roll (jfr. Angelöw, m. fl., 2015, 

s. 47 - 48). Respondenterna beskriver även komplexiteten i att ha valt sitt uppdrag. Samtliga 
familjehem beskriver att rollen som familjehem innebär att man ska klara ganska mycket själv, 

att ordna och ha kontakt med andra samhällsaktörer, som kan ge kritik eller sätta press på 

familjen. Ett dilemma som tillkommer av det aktiva valet är att omgivningen förväntar att de 
ska klara mer än vad de faktiskt kan, därför att de själva har valt att ta sig an ett placerat barn. 

  
När respondenterna får frågan om hur de skulle beskriva sin roll uppger jourhemmen att de ser 

på sin roll som föräldern i huset. Samtliga jourhem beskriver att det är varje barns rättighet att 

leva med en mamma och en pappa. Jourhemmen uppger att barnen vet mycket väl att de redan 
har en biologisk mamma och en biologisk pappa. I det nya hemmet där barnet nu befinner sig 

ska det kunna förlita sig på att det finns två trygga vuxna som är mamman och pappan i huset. 
Rollen upplevs av samtliga jourhem vara som en föräldraroll, med öppenhet för flexibilitet och 

se vad som kan vara lämpligt i vissa situationer. En respondent uttrycker att rollen är 

anpassningsbar utifrån vilket barn som kommer och vilka behov av närhet som barnet har. 
Ibland ska jourhemsföräldrarna ge barnet mycket fysisk kontakt, ibland ingen alls. I det stora 

hela handlar deras roll att vara i stället för barnets föräldrar, för den tid som är. 
  

De stadigvarande familjehemmen uppger att de är som vilken familj som helst, men de är 

medvetna om att barnen har en dubbel uppsättning av olika familjemedlemmar. Rollen som 
familjehemsförälder beskrivs av samtliga vara mamman eller pappan och att erbjuda den 

trygghet som en mamma eller en pappa ska förse sitt barn med. Samtliga familjehem belyser 
att en föräldrafigur faller naturligt. När barnet placeras i hemmet blir familjehemsföräldrarna 

automatiskt nya föräldrar till barnet. Detta anses bekräfta slutsatserna i den befintliga 
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forskningen, då rollen som familjehemsförälder är att agera som en ersättande förälder till 

barnet (Khoo & Skoog, 2014, s. 265). Våra respondenter beskriver vidare att det är de som 
kommer att vara en trygg punkt i barnets liv framöver. De kommer att stötta barnet i sin uppväxt 

samt tillgodose barnets behov av grundläggande omsorg och känslomässig tillgänglighet. 

  
Utifrån ovanstående hittas det en märkbar skillnad mellan hur jourhemmen respektive 

familjehemmen uppfattar och ser på sin roll. Samtliga uppger att det är just en föräldraroll som 
synliggörs vid omsorgen av barnet. Men jourhemmen och familjehemmen ger olika synsätt på 

sin föräldraroll. Jourhemmen uttrycker att de är föräldrarna i huset för den tid som barnen bor 

hos dem, de lägger ingen större vikt vid att vara en bonusförälder, eller att överta den biologiska 
förälderns roll. Detta är något som motstrider familjehemmens svar. De stadigvarande 

familjehemmen beskriver att föräldrafiguren kommer automatiskt när en placering sker, och att 
de kommer att vara en trygghet för barnet under en längre tidsperiod. Skillnaden blir således att 

jourhemmen antas vara mer medvetna om kontexten i vilken familjen befinner sig. Barnet som 

kommer till dem blir inte kvar resten av sin barndom. Därför kan det tänkas att jourhemmen 
inte behöver benämna sig själva som barnets nya förälder eller att de är förälder nummer två. 

Utifrån ett tidsperspektiv kan det tänkas att jourhemsföräldrarna inte har tillräckligt mycket tid 
för att skapa en relation där barnet ser på de vuxna som sina föräldrar. Detta kan skilja sig mot 

familjehemmen. Familjehemmen antas däremot vara mer måna om att agera som en förälder 

till barnet eftersom de är införstådda med att barnet kan bo där en längre tid. I och med detta 
kan det tolkas att det är två betydelsefulla men olika roller, med fokus på att ge barnet trygghet 

i de bägge rollerna. Men jourhemsrollen kan tänkas vara en förälder för stunden, medan rollen 
som familjehemsförälder antas vara en långsiktig förälder. 

 

Rollförväntningar 

Att inneha en roll som antingen jour- eller familjehem innefattar att uppfylla vissa 

förväntningar, vilket kan tolkas ligga till grund för rollförväntningar (jfr. Lindblom & Stier, 

2011, s. 38). Samtliga jourhem uppger att de förväntningar som kan kopplas till deras roll är att 
de ska kunna ta emot olika sorters barn och som har varit med olika saker. De ska ha sina 

telefoner överallt och ställa upp för ett barn som behöver akutplaceras oavsett tid på dygnet. De 
ska stå med fötterna på jorden och anpassa sig efter den situation som uppstår och vara ett skydd 

för barnet. När barnen placeras ska de skyddas i det akuta läget. En förväntning som samtliga 

jourhem uppger är att de har ett ansvar att ta hand om barnet inför en biologisk familj och en 
socialförvaltning. Som illustreras av följande citat: 

  
Jag tänker att jag är en mamma och lite till. En vanlig mamma behöver ju inte vara så noga. Men de här 

stora barnen som vi har haft, eeeh som ska ut med kompisar ut och vi säger det att vi har tre dubbelt 

ansvar, vi har ansvar inför vår egen familj här, så har vi ansvar för en biologfamilj där, och så inför 

socialförvaltningen. Så tre dubbelt ansvar har vi.  Så vi vill veta vem som kör bilen, vart ska ni och när 

kommer ni hem. ”åååh” säger tonåringarna då. ”varför måste det vara såhär” ja så är det säger vi då. Vi 

lever så och därför har vi, därför är vi jättenoga med det. Eeh så att en vanlig mamma blir ju inte tittad på 

- JH 2 
  

Även familjehemmen uppger att de befinner sig i ett tredelat föräldraskap, som ställer krav på 

samarbete och kommunikation mellan parterna, vilket visas enligt följande: 
  

Nej nej sen är det ju alltid tredelat så man måste kunna samarbeta annars tror jag liksom inte att det skulle 

fungera att vara familjehem utan man måste se det som att det är…[....] ringer det föräldrar eller ringer 

liksom sådär då tar man det, det är ju inte att man säger att ”jag har telefontid eller den och den tiden” 

utan man är alltid ajour… det är så…- FH 3 
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Mot bakgrund av ovanstående hittas det en likhet i de rollförväntningar som gäller för jour- och 

familjehemmen. Både jourhemmen och de stadigvarande familjehemmen uttrycker att 
kontakten med socialtjänsten och barnets föräldrar är något som hör till uppdraget oberoende 

av om barnet är placerat i ett jour- eller familjehem. Det tredelade föräldraskapet medför 

därmed ett samarbete där de vuxna, oavsett vilken roll de besitter, förväntas vara med och 
uppfylla för barnets och uppdragets skull.   

  
Vidare uppger de stadigvarande familjehemmen förväntningar som anses höra ihop med den 

känslomässiga delen i uppdraget. Familjehemmen uttrycker att de ska förse barnet med ett 

kärleksfullt och omsorgsfullt hem. Ju äldre barnen blir handlar uppdraget om att göra barnen 
självständiga inför vuxenlivet. Samtliga familjehem beskriver en förväntning som upplevs vara 

utmanande i uppdraget som familjehem. Nämligen de känslomässiga villkoren för att ta emot 
ett barn i sitt hem, som visas genom följande citat: 

  
[...] att man ska kunna klippa det här på nått sätt, att man ska villkorslöst ta emot ett barn som att det vore 

sitt eget och kanske ge dubbelt så mycket tid för det barnet än sina egna och mycket mer engagemang 

men man ska kunna släppa ifrån sig på ett sätt som… aldrig någonsin man förväntas göra med ett 

biologiskt barn - FH 2 
                    

[...] det kan jag nog tycka att förväntningarna på familjehem känns ganska så övermäktiga ibland, man 

ska liksom man ska ta sig an barn och älska dem som sina egna, likväl så ska du inom en handvändning 

bara tänka dig att du ska skicka iväg dom så…  - FH 3 
  

Ovanstående citat anses bekräfta slutsatserna som framkommit i den forskning som finns i 
dagsläget, då familjehem förväntas att känslomässigt investera i barnet fullt ut. Samtidigt bör 

familjemedlemmarna vara medvetna om att det finns en möjlighet att barnet flyttar därifrån, 

exempelvis vidare till en annan familj eller tillbaka till den biologiska familjen (Marcellus, 
2010, s. 18 - 19; Kirton, 2013, s. 662 - 663). Under intervjuerna med jourhemmen beskriver de 

att de förväntas tillgodose barns primära behov i ett akut läge. Barnen som kommer till 
jourfamiljerna är ofta i en kris när de placeras. Jourhemmen uppger att somliga barn inte ens 

kommer ihåg vad som har skett de första dagarna efter placeringen. Barnen har ibland inte ätit, 

eller har inte fullständiga kläder på sig, vilket ställer krav på jourhemmet att tillgodose barnets 
behov av mat och kläder. Vissa barn som placeras har ångest eller har  andra psykiska 

svårigheter som gör att de inte kan sova om nätterna. Detta gör att jourhemmet måste vara till 
tjänst för barnet även på nätterna, och erbjuda en trygghet som gör att barnet får ro under den 

korta placeringen. 

  
Både jourhemmen och familjehemmen berättar under intervjuerna vad de förväntas göra under 

tiden som barnet är placerat hos dem. Att ha en roll som jour- eller familjehem innebär att det 
finns förväntningar som är kopplade till de olika rollerna. Som tidigare nämnt finns det likheter 

i hur jourhemmen och familjehemmen förväntas förhålla sig till andra aktörer, genom det 

tredelade föräldraskapet. Dock uppmärksammas förväntningar av olika slag, där det inte är 
samma förväntningar i de respektive uppdragen. Vad gäller familjehem beskriver de 

förväntningar av en känslomässig art, då de förväntas ta emot ett barn som de ska älska, 
samtidigt som de ska släppa ifrån sig det. Jourhemmen berättar att de förväntningar som de ska 

uppfylla handlar mer om att tillgodose barnets behov av mat, kläder och trygghet under tiden 

som barnet är placerat. Med utgångspunkt i detta kan rollerna antas ha specifika förväntningar 
(jfr. Angelöw m. fl., 2015, s. 48) i vad de ska göra för saker och ting under placeringen. Men 

skillnaden blir att jourhemmen antas vara mer benägna att tillfredsställa ‘kortvariga’ behov. 
Exempelvis att se till att barnet får en god hygien, kost och sömn, som kan anses vara väsentliga 
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att tillgodose när placeringstiden blir kortvarig. Medan familjehemmen antas vara mer 

känslomässigt drivna. 
  

Ett fynd som framkommit under intervjuerna med samtliga familjehem är att det råder diffusa 

förväntningar kring vad som gäller och hur man ska vara som familjehemsförälder. De 
beskriver att de i sin roll tar på sig uppgifter som de egentligen inte ska och där socialsekreterare 

har ett huvudansvar. Exempelvis har familjehemmen ordnat med umgängesscheman för det 
placerade barnet och sina föräldrar, trots att det åligger socialtjänsten att göra det. 

Familjehemmen uppger också att det saknas tydlighet i hur de ska bemöta barnets föräldrar. 

Det är inte ovanligt att en känsla av rivalitet uppstår mellan de vuxna. Som tidigare nämnts 
finns det rollförväntningar som kan vara generella (jfr. Angelöw m. fl., 2015, s. 48). Sett till de 

uppgifter som hör till uppdraget som familjehem kan det tolkas att familjehemmen har en stor 
självständighet att utforma hur de ska vara i sin roll. Rollförväntningarna är således av en 

generell karaktär. Familjehemmen ger exempel på saker som tillkommer i uppdraget och som 

de förväntas göra, men det är upp till dem att bestämma hur det ska genomföras. Eftersom det 
saknas en tydlighet i rollbeteendet kan det tolkas att de generella förväntningarna kan leda till 

olika dilemman. Även här noteras det en skillnad mellan familjehemmen och jourhemmen, då 
de stadigvarande familjehemmen omfattas av ovannämnda svårighet i högre utsträckning än 

jourfamiljerna. 

 

Rollkonflikter 

Samtliga jourhem tar upp att de i sin roll som jourhemsförälder har en sekretess att förhålla sig 

till. En svårighet som upplevs av samtliga jourhem är att inte kunna informera sitt eget nätverk 
om det placerade barnet och vad barnet kan ha för problematik. Detta försvårar möjligheten för 

omgivningen att förstå det placerade barnet och ha mer överseende för barnets beteende. Mot 
bakgrund av det teoretiska begreppet interrollkonflikt (jfr. Svensson, 1992, 83 - 84) kan det 

tänkas att jourhem utsätts för interrollkonflikt i sitt uppdrag. Det kan tänkas att när en 

jourhemsförälder är i egenskap av sig själv, har hen egentligen ingen sekretess att ta hänsyn till. 
Men när det uppstår situationer där hen ska agera i egenskap av jourhemsförälder och sig själv 

samtidigt kan förväntningarna krocka med varandra, vilket skapar en svårighet i hur 
jourhemmet ska förhålla sig och bete sig. Interrollkonflikten blir således synlig när jourhemmet 

inte kan hitta en balans mellan sina olika roller, och där kraven och förväntningarna som är 

kopplade till de olika rollerna inte stämmer överens. 
  

Som tidigare nämnts belyser samtliga familjehem att de ser sig själva som det placerade barnets 
föräldrar. Ett familjehem beskriver att det kan bli svårt när det placerade barnet säger att hen 

önskar att familjehemsföräldern hade varit sin riktiga förälder. Detta eftersom det finns en 

vetskap om att barnet har ett biologiskt band med sina föräldrar, vilket inte går att förneka. Ett 
annat familjehem belyser att hen ser på sin roll som en förälder, men vill inte bli kallad för en 

sådan. Respondenten motiverar att hen anser att barnet ska kalla sin riktiga förälder för vad den 
är och att barnet kan tilltala respondenten utifrån vad hen heter. Med utgångspunkt i begreppet 

intrarollkonflikt (jfr. Svensson, 1992, s. 83 - 84) kan det tänkas att familjehemmen utsätts för 

en intrarollkonflikt i sin roll. Familjehemmen antas ha ett flertal förväntningar från sin 
omgivning gällande hur rollen ska vara utformad, detta tillsammans med sin egen uppfattning 

av familjehemsrollen. Exempelvis genom att barnet tilltalar familjehemmet som sin mamma 
eller pappa eller önskar att familjehemmet vore den riktiga föräldern. Detta kan strida mot hur 

familjehemmet uppfattar sin roll själv, och hur barnets föräldrar i sin tur uppfattar rollen som 

familjehemsförälder. Det blir således en utmaning att hantera omgivningens perception av 
rollen. Det innebär att kraven eller förväntningarna på rollen kolliderar och en balansgång 

mellan vad som förväntas av andra inom sin roll som familjehemsförälder blir svår att uppnå. 
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Utifrån resonemanget om rollkonflikter (jfr. Svensson, 1992, s. 83 - 84) identifieras skillnader 
avseende vilken typ av rollkonflikt som är mer framträdande i de olika rollerna. Mot bakgrund 

av ovanstående hittas det att jourhemmen utsätts mer för interrollkonflikt än vad 

familjehemmen gör. På samma sätt utsätts familjehemmen mer för intrarollkonflikt jämfört med 
jourhemmen. Resonemang kan därför föras avseende balansgången mellan olika roller i 

vardagssituationer, vilket jourhemmen tar upp. Det synliggörs mer under intervjuerna med 
jourfamiljerna att de behöver balansera sekretessen i sitt uppdrag och sitt vanliga liv. Gällande 

familjehemmen finns det motsättningar av hur omgivningen uppfattar en och samma roll, vilket 

blir tydligt när de tar upp att barnet kan uppfatta dem som sina föräldrar fastän de vet att de 
redan har föräldrar. Skillnaden mellan de olika rollerna blir således att jourhemmen upplever 

konflikter mellan sina olika roller och familjehemmen upplever konflikter inom en och samma 
roll, det vill säga inom familjehemsrollen. 

 

Rolldistans 

Under intervjuerna med samtliga jourhem och familjehem uppger respondenterna att de förstår 

betydelsen av sin roll.  Jourhemmen uppger att de ofta ställer sig utanför sig själva och 

distanserar sig från den roll de besitter för att tänka på vad som blir bäst för barnet. Jourhemmen 
uttrycker att de vill att en långsiktig lösning för barnet ska komma i ett tidigt skede under 

placeringen, och att den tilltänkta lösningen ska gynna barnet utifrån ett längre tidsperspektiv. 
Detta kan anses ligga till grund för rolldistans (jfr. Berg, 2015, s. 170). Under intervjuerna med 

familjehemmen uppger de att när uppdraget blir krävande och tungt, kan de distansera sig från 

rollen som familjehemsförälder och inta andra roller, exempelvis en professionell roll och agera 
utifrån den. Även här synliggörs förmågan att distansera sig från rollen genom rolldistans. Dock 

finns det skiljaktigheter i hur och varför jourhemmen och familjehemmen distanserar sig från 
sin respektive roll. Det kan tolkas att jourhemmen tar avstånd från rollen som jourhemsförälder 

för att beakta ett barnperspektiv, medan familjehemmen distanserar sig för att hantera saker 

som i stunden upplevs vara överväldigande. 
 

Rollövertagande 

Samtliga jourfamiljer uttrycker under intervjuerna att de oftast får lite information om barnet 
inför placeringen och att de får arbeta med det de har vetskap om och vad barnet ger uttryck 

för. Jourhemmen redogör för att de har förståelse för barnets situation och uttrycker att barnet 
inte har valt sina föräldrar, vilket visas genom följande citat: 

  
[...] Den som har tagit ansvar och fixat och grejat. Den har ju inte det ansvaret längre, och jag säger det 

när de kommer hit och jag hör det då, att de vill dra. Då säger jag det ”du är ledig, det är jag som har 

ansvar här – gå och lek. Du behöver inte bekymra dig. Det finns mat och det finns kläder. Och jag tvättar 

åt dig. Det ordnar sig ska du se, så du är ledig - JH 2 
  
Att jourhemmen har en förståelse för varför barn placeras från början kan förstås utifrån 

rollövertagande (jfr. Thunman & Persson, 2011, s. 53, 55 - 56). Jourhemmen förstår att 
premisserna för att barnet placeras inte alltid beror på barnet självt.  De beskriver att de är 

medvetna om att barnen kan ha tagit mycket ansvar i det förra hemmet, och att barnen också 

vill ta ett ansvar i den nya familjekonstellationen. Det kan tänkas att jourhemmen har en 
förmåga att överta en annan roll än sin egna, de ser utifrån barnets perspektiv för att få en bättre 

förståelse för vad barnet går igenom. Det kan tolkas att jourhemmen också har en empatisk 
inställning till barnen som placeras hos dem, då de förstår barnens situation. 
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Rollövertagande förmåga kommer också till uttryck under intervjuerna med samtliga 

familjehem. De stadigvarande familjehemmen uppger att de är införstådda med att barnen kan 
ha varit med om många separationer under sitt korta liv och att barnen kan ha blivit placerade i 

ett flertal hem tidigare. Detta kan anses ligga i linje med vad Munford & Sanders (2016, s. 274) 

belyser i sin forskningsartikel, nämligen att placerade barn ofta har en historia av avbrutna 
familjerelationer. Familjehemmen i denna studie uttrycker vidare att de vill skydda barnen från 

fler separationer men detta är något som de själva inte kan styra och som kan förstås utifrån 
rollövertagande. Familjehemmen visar att de kan ta ett steg utanför sin roll och få en förståelse 

för barnet och känna med barnet. Utifrån ovanstående hittas det ingen större skillnad mellan 

jourhemmen och de stadigvarande familjehemmen. Snarare hittas det en likhet, då jourhem 
likväl som familjehem har en förmåga att ställa sig utanför sin roll och sätta sig in i barnets 

position. 
 

Emotionella band 

 

Barnets historia  

Jourhemmen beskriver svårigheter som placerade barn kan ha när de placeras hemma hos dem. 

Det kan vara barn som inte är vana vid att få uppmärksamhet av vuxna och där de inte blivit 
lyssnade på. Detta beskrivs av en respondent: 

  
En del är ju sådana. De kanske aldrig från begynnelsen har fått liksom lyssnas på eller någonting. ”Då 

kanske det är lika bra att jag struntar i allting för att det är i alla fall ingen som bryr sig” och dom barnen 

är det svårare att komma till och vet man då att man ska ha det här i två veckor. Hur mycket ska jag gå 

in? Jag får bara försöka ha en vänlighet, försöka bjuda på mig själv litegrann under den här tiden. Mer 

kan man inte göra. - JH 1 
  
Jourhemmet beskriver att barnets erfarenhet påverkar möjligheten för jourhemmet att närma sig 

barnet och att tidsaspekten begränsar jourhemmets möjlighet att bygga upp en relation om 
placeringstiden är kortvarig. De placerade barnens erfarenhet av samspel kan förstås utifrån det 

anknytningsteoretiska begreppet inre arbetsmodell (jfr. Broberg 2008 s. 16 - 17). Det kan tänkas 

att de placerade barnen har negativa erfarenheter av samspel med andra vuxna och att det kan 
antas påverka deras vilja att skapa en relation med jourhemmen. Det kan därför antas att det 

placerade barnets inre arbetsmodell är en samling av erfarenheter av samspel med andra vuxna, 
samt att det har formats av negativa erfarenheter av samspel.  Har barnet varit placerat i jourhem 

och är medveten om att det snart kommer flytta påverkar det också dess villighet att skapa en 

relation med jourhemmet. Familjehem berättar att de också har haft placerade barn som har 
svårigheter i att öppna upp och skapa en relation med dem. Men att desto längre tid barnet är 

placerat hemma hos dem har de möjlighet att närma sig barnet och ge det nya erfarenheter av 
samspel med vuxna. Tidens betydelse för den inre arbetsmodellen illustreras med ett citat från 

ett familjehem: 

  
Man får ha överseende över att man inte riktigt vet och att det är jobbigt för dom att ta emot, för dom 

kanske inte är vana. En del har svårt att ta till sig i början och man får fortsätta knacka på men inte vara 

alltför på utan man får vara känslig för hur barnen tycker att det känns okej...ju längre tid vi har, har vi 

tre månader på oss så hinner vi inte jättelångt, men om vi har sju år på oss då hinner man ganska långt - 

FH 4 
  

Såväl jourhem som de stadigvarande familjehemmen beskriver att barn som placeras hos dem 
kan ha svårt att samspela med dem i ett tidigt skede och det kan antas bero på att barnets 

erfarenheter av att samspela med vuxna. Båda berättar att barnets bakgrund och förhållningssätt 

påverkar deras möjlighet att närma sig barnet. En skillnad som framkommer dock är att 
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placeringstiden har betydelse för relationens uppbyggnad. När barnen placeras i jourhem är det 

vanligtvis en kortare tidsperiod. Då är tiden en avgörande faktor för hur mycket jourhemmet 
kan visa barnet omtanke och uppmärksamhet för att barnet ska kunna känna tillit. Medan när 

barn placeras i stadigvarande familjehem har familjehemsföräldrarna förhoppningar om att 

placeringstiden är en längre tid. Då kan de närma sig barnet med en känslighet och bygga upp 
en tillit under en längre tid och för att på så sätt visa för barnet att de får omtanke och 

uppmärksamhet. Skillnaden blir således placeringstiden, då den kan vara en avgörande faktor 
för hemmens möjlighet att skapa en god kontakt med barn som har negativa erfarenheter av 

samspel med vuxna. 

  
Både familjehemmen och jourhemmen åtar sig rollen att vilja vara en trygg vuxen och vill ge 

barnen goda erfarenheter av samspel. De berättar att de vill att barnen ska få kärlek, omsorg 
och skydd för att få möjlighet att kunna få goda förutsättningar i livet. En ytterligare aspekt som 

framkommer är att barnets biologiska nätverk vanligtvis är begränsat och att det gör att såväl 

jourhem som stadigvarande familjehem ser vikten av att finnas där för barnet. Familjehemmen 
ser vikten av att barnet är placerat hos dem under en längre tid och att det påverkar barnets syn 

på familjehemmet. Medan jourhemmen vet att placeringen är under en kortare tid, men att de 
ser betydelsen av att finnas vid barnens sida under en tid och att de motiveras av att ha fortsatt 

kontakt med barnen efter att de flyttat från jourhemmet. Detta illustreras med två citat, ett från 

familjehem och ett från jourhem: 
  

[…] jo men det är så klart att ju mer dom ser en som en trygg vuxen som finns där och står kvar desto 

mer blir deras känslor starkare och då går ju mitt flöde tillbaka känner jag. - FH 2 
  

Men det känns ju meningsfullt att vara mamma och lära ah att få stå vid barnens sida en tid, för nu som 

det är, så lämnar man ju. Och då får man lämna å, å då är det är likadant som vi säger, man måste ta 

barnen 100%. Man kan tänka att man lägger ett litet smörpapper vid hjärtat och lägger och har de andra 

utanför - de här barnen, men det går ju inte. Det är ju bara att ta in dem. Med hull och hår, precis som de 

är. Och sen så bygger vi relation så mycket vi hinner och närhet här. Och så lämnar jag då över dem 100 

till nästa mamma då och pappa som tar vid. Att man får ta över de andras roller, eller våra roller får de ta 

över. Och fortsätta jobba på det.  - JH 2 
  

Det kan antas utifrån begreppet anknytningsperson (jfr. Broberg 2008 s. 354) att jourhemmen 

och de stadigvarande familjehemmen ser på sin roll som en viktig person för barnets fortsatta 
utveckling av att skapa nära och betydelsefulla relationer. Det framkommer likheter mellan 

såväl jourhem som stadigvarande familjehem att det finns en medvetenhet om att barnen har ett 
bristfälligt biologiskt nätverk, att de därför vet att deras möjlighet att finnas för barnet en kortare 

eller längre tid är av stor betydelse för barnet. En skillnad som framkommer dock är att 

jourhemmen är medvetna om att de står vid barnens sida för en kort period men att de ser 
betydelsen av att ha funnits där, även om barnen inte bott där under en längre period. De ser 

vikten av att de bygger upp en trygghet för barnen och sedan kan göra inskolning till ett 
familjehem. De är också måna om att följa upp när barnet flyttat för att se att de kommit tillrätta 

och att de visar för barnen att de fortfarande finns kvar för dem. Medan familjehemmen ser på 

placeringstiden som oviss och att även om de gjort intryck på barnens liv, kan se om 
placeringstiden är kort att deras roll inte uppfyllt den funktion som omsorgsgivare som de var 

avsedda att vara. Skillnaden mellan jourhem och stadigvarande familjehem kan antas vara att 
placeringar från jour till familjehem ger jourhem en bild av sin roll som betydelsefull medan 

att när placeringar sker från familjehem är det vanligen hem till de biologiska föräldrarna. 

Skillnaden kan därför antas bestå av att jourhemmen vet att deras uppdrag är för en kortare tid 
och kan uppleva att de fullföljt sitt uppdrag, medan de stadigvarande familjehemmet vill att 

barnen ska bo hos dem tills de blir äldre och när de blir hemflyttade kan deras upplevelse vara 
att de inte fullföljt uppdraget och inte kunnat ge barnet det som de är i behov av. Skillnaden är 
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därför att jourhemmen i många fall överlämnar barnen till ett tryggt stadigvarande familjehem 

som kan fortsätta deras arbete med att ge barnen en trygghet medan familjehemmet överlämnar 
barnen till de biologiska föräldrarna som de förmodar inte har samma strategi som 

familjehemmet i att ge det trygghet och omsorg. Skillnaden blir därför upplevelsen av att 

fullfölja sitt uppdrag och vilket hem som tar vid efter en omplacering.  
 

Anknytningssystemet 

Placeringar i jourhem sker vanligtvis med kort varsel. Samtliga jourhems respondenter 
beskriver att de inte har mycket information om barnet som placeras hemma hos dem. Ett 

jourhem berättar att det är vanligt förekommande att hen inte ens har ett personnummer på 
barnet som placeras hemma hos dem. Men hen har som krav att få personnummer på barnet 

som flyttar in. Med anledning av att socialtjänsten utreder vad som hänt, är det vanligt att inte 

ens socialtjänsten vet bakgrunden på barnet som placeras i jour. Samtliga jourhem har lång 
erfarenhet av att ta emot snabba placeringar och att de har fått lära sig att arbeta med lite 

information om barnet. Ett jourhem berättar att barnets bakgrund inte primärt är viktig för att 
ta emot det i hemmet då de ska sköta barnen, ge dem mat och kläder och vara med dem. Men 

ett annat jourhem berättar att bakgrunden har betydelse för relationsskapandet till viss del då 

vetskapen om barnet har en diagnos eller trauma påverkar jourhemmets förhållningssätt och 
bemötande, de upplever att bakgrunden om barnet kan påverka deras bemötande och 

anpassning till det enskilda barnets problematik. Detta illustreras med två citat: 
  

[...] Där finns det ju ingen bakgrund utan jag får försöka fiska mig fram till vad finns det för något, varför 

gör han så och varför gör han så. Men ett trauma kan ju också vara samma sak som diagnos. Det vet vi ju 

inte. Där får man ju gissa sig till. Och det är klart att barn som är ledsen, det tar man ju till sig då och vill 

trösta, än ett barn som är kallt. Och då är det jättesvårt att veta. Är det trauma eller vad är det? … även 

om man vet att det har ett trauma bakom sig men beter sig lite illa. Och som skjuter ifrån och är kall. Det 

är klart att det är svårare då att försöka närma sig det barnet - JH 1 
  

För om man vet, får reda på att barnet har varit utsatta för vissa saker eller har det svårt på något vis. Då 

tänker man mer på vad man ska göra för att det ska bli bra. Och vet man ingenting, då jobbar man på bara 

med det man kan. Men vet man nått så har man mer tankar och det är lättare också att bemöta ett barn om 

man vet lite mer. Vad som har hänt - JH 4 
  
Utifrån anknytningsteorin åtskiljs anknytningssystemet mellan två funktioner, den dyadiska - 

och triadiska aspekten (jfr. Broberg, 2008 s. 43 - 44). Hur jourhemmen beskriver fördelen med 
att ha kännedom om barnets historia kan antas ha betydelse för deras möjlighet att lyssna på 

barnets signaler och tillgodose barnens behov. Ett jourhem beskriver att bakgrunden inte har 

betydelse för den grundläggande omsorgen, men andra jourhem beskriver att det kan vara en 
problematik med att inte kunna lyssna och vara medveten om barnets signaler och vad de 

behöver. Ett jourhem beskriver att barnets signaler kan vara uttryck för diagnos eller trauma, 
och om hemmet inte har vetskap om vilken problematik barnet ger uttryck för, kan detta antas 

påverka funktionen av jourhemmets dyadiska aspekt då det ger en svårighet att vara lyhörd för 

barnets signaler. Detta samstämmer med vad Khoo m.fl (2012, s. 903) skrev i sin studie, 
nämligen att det kan vara svårt för hemmet att förbereda sig inför en placering vad barnet 

kommer ha för behov, då det är vanligt förekommande att barn kommer från bakgrunder där 
psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, våld eller sexuella övergrepp har förekommit i hemmet. 

I intervjuerna med jourhemmen framkommer det att även om de inte har barnens bakgrund 

finns det en motivation hos dem att de vet att barnen är trygga hos dem och att de fått flytta 
ifrån en otrygg miljö. Detta illustreras med ett citat: 

  
Skyddsfaktor, att barnen ska skyddas här, ehh idag så är det ju, dom har så stora problem allihop, alla 

barn vill man ju ska gå vidare nånstans där dom ska uppleva en… ett bra skydd. - JH 3 
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Detta kan förstås utifrån anknytningsteorins triadiska aspekt (jfr. Broberg, 2008, s. 43 - 44). Då 
jourhemmen upplever att barnen flyttar hem till dem och skyddas från en miljö som varit otrygg, 

det vill säga utomstående faror, kan det antas att deras triadiska aspekt av anknytningssystemet 

uppfylls. Utifrån ovanstående empiri och analys, kan det antas att jourhemmen upplever att de 
kan ha en svårighet med att lyssna på barnets signaler utifrån den bristfälliga information de 

har om barnet när det placeras hemma hos dem. Vilket kan tolkas som att de upplever sig ha en 
svårighet att tillgodose den dyadiska aspekten av anknytningssystemet.  

  

Familjehem beskriver att de barn som är placerade hemma hos dem har varit bosatta hos dem 
en längre tid och att det har medfört att de har en god relation. Familjehemmen upplever att 

med anledningen av att barnen bott där en längre tid så har de kännedom om barnens bakgrund 
och behov. Ett familjehem berättar att de arbetat mycket med att det placerade barnets skolgång 

för att det inte varit åldersadekvat i sin kunskap och att det medfört att de fått investera mycket 

känslomässigt och praktiskt för att det placerade barnet ska få förutsättningarna att klara av 
skolan. Anledningen till att de arbetat mycket med barnets skolgång är för att de haft en 

medvetenhet och kunskap om barnets skolgång och att de därför aktivt kunnat arbeta med att 
barnet ska komma ikapp sina jämnåriga kamrater. Men familjehemmet berättar att det åligger 

en olustkänsla hos dem att nu när de fått besked om att de placerade barnen kommer flytta hem. 

Hen berättar att de arbetat mycket med att barnet ska komma ikapp i skolan men att nu när de 
kommer flytta hem så upplever de att de kunskaper som barnet byggt upp kommer att raseras 

och att det medför att de tappar sin känsla av meningsfullhet. Ett annat familjehem beskriver 
att det inför umgängen kan uppstå oroligheter och att barnet visar tydliga signaler att det inte 

vill åka på umgänge. Men att barnet måste och att det skapar en dålig känsla hos hen för att hen 

vet att barnet inte vill men att det måste. Detta illustreras med ett citat: 
  

Vi har inte dom rättigheterna liksom jag kan bara säga till barn som är ledsen på kvällen ”jag ska alltid 

bo här eller hur visst ska jag alltid få bo här hos er?” så kan man ju bara säga ”du bor här just nu” för jag 

som familjehemsmamma kan inte lova barnet att du ska bo här resten av livet även om hela jag bara vill 

säga det, att det är självklart, jag kan säga vi finns kvar och du bor här nu… jag har nog lärt mig att inte 

säga att man är trygg i någonting för rätt vad det är så kan det smälla till och sen blir det beslut som man 

inte ens vet om och som man inte ens och det är väl lite det, ja skyldigheter, jag är ju skyldig till att göra 

någonting som jag inte står bakom om de besluten tas, såå…. - FH 3 
  
Det kan antas utifrån en dyadisk aspekt (jfr. Brobergs, 2008, s. 43 - 44) att familjehemmet med 

hjälp av information om barnets bakgrund och den längre tid som barnet varit placerat att 

familjehemmet kan avläsa och respondera på barnets signaler. Men att utifrån att de inte har 
inflytande över de regler som finns för umgänge och hemflytt kan respondera och lyssna på 

barnets signaler utan att de måste utföra det som uppdraget kräver, även fast de känner barnen 
och vill göra vad som är bäst för dem. Utifrån den triadiska aspekten (jfr. Broberg, 2008 s. 43 - 

44) kan det antas att familjehemmet upplever att de inte kan skydda barnet från utomstående 

parter, vilket innebär biologiska föräldrar då de anser sig inte ha någon kontroll över inflytandet 
över placeringen. 

  
Broberg (2008 s. 43 - 44) skriver att den triadiska aspekten och det uthålliga engagemanget är 

särskilt viktigt i arbete med biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar då det utreds om de 

har förmågan att skydda och engagera sig i barnet. Det kan antas utifrån den ovanstående 
empirin om att familjehem och jourhem engagerar sig i de placerade barnen men att de har olika 

förutsättningar i sitt engagemang då jourhemmen upplever att de inte har bakgrundsinformation 
om barnet och inte på så sätt kan möta barnet utifrån dess historia utan att de får arbeta med den 

information som de har om barnet. De upplever att de kan skydda barnet under tiden barnet är 
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placerat hos dem och att de har förhoppningen att det senare placeras hos ett familjehem som 

kan tillgodose barnets behov av närhet och skydd. Familjehemmen upplever att de engagerar 
sig i barnet och möter dess behov utifrån deras historia. Familjehemmen upplever att de kan 

skydda barnen hemma hos dem men att i relation till umgängen och hemflytt där barnen visar 

tydliga signaler om att de inte vill, kan inte familjehemmet skydda barnen genom att låta dem 
avstå. De kan uppleva att uppdragets riktlinjer försvårar för dem att kunna skydda barnen mot 

vad de upplever är bäst för barnen. Det identifieras skillnader mellan jourhem och stadigvarande 
familjehem utifrån den dyadiska och triadiska aspekten. Utifrån en dyadisk aspekt synliggörs 

att jourhemmen upplever att de kan ha svårigheter att vara lyhörd för barnets behov då 

bakgrundsinformation om det placerade barnet är bristfällig. Det gör att hemmet får arbeta med 
det som barnet ger uttryck för, utan att veta vad det kan antas bero på. Familjehemmen har 

vanligtvis fått mer bakgrundsinformation om barnet och kan därmed vara lyhörd för dess behov 
och aktivt arbeta med att tillgodose de behoven som det finns en vetskap om. Skillnaden dem 

emellan tolkas därför vara att familjehemmen upplever i högre grad att de kan utifrån den 

dyadiska aspekten kan tillgodose sig barnets bakgrundshistoria för att aktivt kunna arbeta med 
de svårigheter som har identifierats medan jourhemmen inte har tillgång till 

bakgrundsinformation och därför inte har samma möjlighet att veta vilka svårigheter barnen har 
med sig. 

  

Jourhemmen upplever att deras roll är att skydda barnen och ge dem omedelbar trygghet för att 
de vet att de vanligtvis kommer från en otrygg miljö. Familjehemmen däremot berättar att de 

under placeringstiden måste ha ett nära samarbete med de biologiska föräldrarna och att det vid 
flertalet stunder inte är till fördel för barnen. Familjehemmet berättar att de upplever att de 

ibland inte  kan skydda barnen och göra det som känns bäst för dem, det kan därmed tolkas att 

det finns en skillnad mellan jourhemmens och de stadigvarande familjehemmens upplevelse av 
den triadiska aspekten. Jourhemmen upplever att de i sitt uppdrag skyddar barnen från 

utomstående parter, medan familjehemmen upplever att de vid flertalet tillfällen inte gör det 
eftersom de är ålagda att ta med barnen på sådant som är bestämt och inte för att det är för 

barnets bästa. Det kan därmed antas att hemmens egna upplevelse av den triadiska aspekten 

skiljs åt. 
 

Tidsaspekt 

Samtliga respondenter har under intervjuerna framhållit vikten av att skapa en god relation med 
de barn som placeras i deras hem, jourhem likaså som stadigvarande familjehem. 

Respondenterna berättar att deras engagemang finns för att de barn som placeras hos dem ska 
få tillgång till en god relation med vuxna och få en kärleksfull uppväxt. Ett familjehem beskriver 

att de ser de placerade barnen som sina barn, även fast de vet att de lånar dem. Men 

familjehemmet uttrycker att för att de ska få till en bra anknytning så måste det vara “deras barn 
också” där dom alltid har plats, de uttrycker att de brukar kalla dem för sina hjärtebarn. 

Jourhemmen berättar att deras känslomässiga investering i de placerade barnen är hundra 
procent, även fast de vet att barnen kommer bo hos dem en kortare period. De berättar att 

orsaken till det är att vill att barnen ska få det tryggt och att de har kontakt med barnen efter att 

de har flyttat till ett familjehem. Detta illustreras med ett citat: 
  

Att de får gå vidare och sen har ju vi så att vi frågar familjehemmet som de kommer till ”får vi hälsa på 

sen någon gång och kolla”, för att vi inte ska försvinna, eeh och det brukar vi ju oftast få göra. Så vi låter 

det ju gå kanske ett par månader, dom ungarna ska aldrig behöva fundera på om det är så att vi ska komma 

och hämta dom, utan de ska vara där, ha landat där ordentligt. Och sen då kan vi hälsa på och vara 

tillsammans en dag eller en stund så länge det blir, och sen kan man träffas någon annanstans och att vi 

ändå vet vart vi har varandra. Och då har vi inte försvunnit, för i barns liv så försvinner det folk och dom 

är i svarta hålet och man vet inte vart de tog vägen och ingen riktigt - JH 2 
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Utifrån anknytningsteorin är en förälders visshet om att relationen till barnet är varaktig 

bidragande till deras engagemang för barnet, detta gäller såväl för biologiska som 
familjehemsplacerade barn (Broberg, 2008, s. 77). Med grund i detta kan det antas att 

familjehemmens och jourhemmens engagemang ter sig olika. Familjehemmens engagemang 

för barnen kan antas bero på att de vet att barnen kommer bo hos dem en längre period och vill 
att de ska vara inkluderade i familjen. Jourhemmens engagemang för barnen kan antas bero på 

att deras relation är varaktig i den bemärkelsen att de har fortsatt kontakt med barn som placeras 
hos dem och som senare flyttar. Det kan antas vara en skillnad då barnets varaktiga boende i 

familjehemmet kan antas påverka familjehemmets engagemang, medan jourhemmet vet att 

barnet inte kommer bo länge i hemmet och därför påverkas deras engagemang av deras vilja av 
att ha en relation trots att barnet har flyttat.  Det kan därmed antas att även om placeringstiden 

i de olika hemmen skiljer sig åt, så investerar både familjehem och jourhem känslomässigt i de 
placerade barnen.  Detta ligger inte i linje med Jacobsen m.fl (2018 s. 205) studie om att 

familjehem med långvariga placeringar anses mer villiga till att investera känslomässigt än 

familjehem med kortvariga placeringar. Familjehemmen och jourhemmen har olika 
uppfattningar om placeringstidens betydelse och deras engagemang ter sig därför olika.  

 

Sociala band 

Jourhemmen har ett antal platser till förfogande för jourplaceringar. Det innebär att de är ålagda 

till att ta emot barn som behöver jourplaceras. De kan placeras på frivillig grund eller bli 
omhändertagna med stöd av LVU. Oavsett vilken grund placeringen sker utifrån, redogör 

samtliga jourhem att det förekommer barn som inte vill bo i jourhemmet. Ett jourhem berättar 

att hen har haft placerade ungdomar som levt kriminellt och som har uttryckt sig att det är ett 
straff att vara placerad och att jourhemmet är ett fängelse där de ska sitta av en tid. Jourhemmet 

berättar att det fördes åtskilliga samtal där hen var tvungen att berätta att hen inte är någon 
fångvaktare och att hen la mycket energi på att föra dessa diskussioner istället för att lägga 

energi på att skapa en god relation med dem. Ett annat jourhem berättar att det kan förekomma 

svårigheter när barnet inte vill bo i jourhemmet. När barnet vill bo i jourhemmet så är det lättare 
för dem att skapa en relation. Respondenten upplever att placeringar med barn som inte vill bo 

där är mer slitsamt och att det påverkar jourhemmets motivation negativt. Ett jourhem berättar 
att de har upplevt att många barn som kommer till dem har erfarenheter av att familjen har ett 

lågt värde och att det medför att de inte visar respekt. Det kan innefatta att de kan lura dem eller 

ta deras pengar, de har inga känslomässiga bindningar till någon berättar jourhemmet. En annan 
respondent berättar också att det är lättare att ta sig an ett barn och skapa en relation när de 

upplever att de får respons och samhörighet med än ett barn som berättar att den biologiska 
mamman är bättre till exempel och att jourhemmet inte är av betydelse för barnet. 

  

Utifrån Scheffs teori om sociala band (jfr. Dahlgren & Starrin, 2004 s. 91 - 93) kan det antas 
att jourhemmen upplever att det inte finns en samstämdhet i relationer med placerade barn som 

uttrycker att de inte vill bo i jourhemmet. Detta synliggörs då de placerade barnen inte 
respekterar jourhemmet eller delar samma intention om vad deras relation innebär, det finns 

inte heller ett hänsynstagande om familjens betydelse. Det kan antas utifrån samklang (jfr. 

Dahlgren & Starrin, 2004 s. 91 - 93) att barnets eller den unges hela uppträdande bedöms om 
det finns samstämdhet i relationen, vilket det genom barnet eller den unges uppträdande inte 

visar på. Då relationen har en bristande samstämdhet, tenderar också konflikter mellan 
jourhemmet och det placerade barnet vara negativt för relationen. Det kan också antas att 

eftersom placeringen är under en kortare period och att jourhemmen får ta emot placeringar 

utefter hur många platser som står till förfogande, kan detta också påverka de sociala banden 
mellan det placerade barnet och jourhemmet, då det inte läggs mycket tid på att matcha ihop 

barnets egenskaper med hemmet i ett akut skede. 
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Ett familjehem uttrycker att det är av vikt att matchningen mellan familjehemmet och det tänkta 

barnet är av vikt för att skapa en god relation med barnet och att det ska kunna passa in i 
familjen. Det åläggs mycket tid och resurser för att det ska ske en välfungerande matchning 

mellan familjehemmet och barnet eftersom det är tänkt att det ska bo där en längre tid. Det är 

viktigt att avgöra om barnets beteende passar med den befintliga familjen. Ett annat familjehem 
berättar att när barnen bor hos dem, kan det uppkomma diskussioner och att de kan uttrycka att 

de inte vill bo i familjehemmet och att de vill flytta hem. Då de har varit boende i hemmet under 
en längre tid har familjehemmet lärt sig hur de ska prata med barnen och att inte ta deras ord 

för sanning då de många gånger uttrycker sig i affekt. Familjehemmet berättar att det förts 

diskussioner där det placerade barnet uttrycker missnöje över att gå till skolan och när 
familjehemmet säger att barnet måste gå till skolan, uttrycker barnet att hens riktiga mamman 

är bättre än familjehemsmamman. Då brukar familjehemmet fråga vem hon är, “men du är ju 
mamma ju” svarar barnet då.  Familjehemmet uttrycker att det ibland kan vara komplicerat för 

barnen att särskilja uttrycken och att hon därmed inte lägger så stor vikt vid det.  

  
Utifrån Scheffs teori om sociala band (jfr. Dahlgren & Starrin, 2004 s. 91 - 93) kan det antas 

att det finns en samstämdhet i relationen mellan familjehemmet och det placerade barnet. De 
antas ha ett hänsynstagande gentemot varandra även om de kan ha konflikter. Det kan antas 

finnas samklang då bedömningen görs utifrån hela uppträdandet. Det kan innebära att även om 

barnet uttrycker att hens riktiga mamma är mycket bättre så gör familjehemmet bedömningen 
utifrån barnets hela uppträdande, är barnet i affekt eller är trött så tar familjehemmet med det i 

beaktan vid bedömningen av barnets beteende. Har barnet varit placerat en längre tid medför 
det också att familjehemmet har en bättre kännedom om barnets beteende. Deras diskussioner 

antas vara konstruktiva i den mån då de har en samstämdhet i deras relation. 

  
Det framkommer skillnader mellan jourhemmen och de stadigvarande familjehemmens 

möjligheter att skapa sociala band mellan dem och det placerade barnet. Skillnaden är att 
jourhemmen har platser till förfogande för akuta placering i jour, medan familjehemmen har 

bestämmanderätt att säga nej till placering om det inte upplevs vara rätt för familjen. Då de barn 

som jourplaceras vanligtvis kommer i ett akut läge och många gånger inte vet varför de 
placerats, kan detta påverka deras inställning till hemmet och de boende i hemmet. En flytt till 

familjehem inleds ofta med att barnet och hemmet får träffas innan och fungerar det inte dem 
emellan, kan det innebära att placeringen inte sker. Skillnaden som identifieras är att det snabba 

placeringsförloppet kan antas påverka det placerade barnets inställning, likväl som jourhemmet 

kan uppleva att det placerade barnet inte finner sig i den nya boendesituationen. Då de inte har 
en relation inledningsvis och placeringen är kortvarig, kan det antas att det påverkar deras 

möjlighet att skapa sociala band. Till skillnad från i ett familjehem där det sker en inskolning 
och hemmet har möjlighet att tacka nej om barnets beteende inte överensstämmer med 

familjens. Skillnaden som framkommer mellan jourhem och familjehemmet är att då relationen 

har en stabil grund, det vill säga samstämdhet i ett familjehem kan konflikter vara konstruktiva 
medan när relationen inte präglas av en stabil grund, det vill säga bristande samstämdhet som i 

jourhem leder det till att konflikterna blir destruktiva. Graden av samstämdhet påverkar därmed 
hur relationen har möjlighet att skapa sociala band. 

 

Emotionellt arbete 

Barn som placeras i jourhem har vanligtvis ingen relation med jourhemmet innan de placeras. 

Det innebär att de inte känner varandra utan jourhemmet får bygga upp en relation när 

placeringen startas. Jourhem berättar att de investerar hundra procent i den känslomässiga 
relationen med barn som placeras hos dem. Många jourhem uttrycker att de ger allt på en gång 

för att barnen genast ska känna sig trygga eftersom det är en begränsad tid som placeringarna 
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bor hemma hos dem. Skulle de bo hos dem en längre tid skulle det inte vara lika bråttom med 

att ge dem all kärlek på en gång. Jourhemmen upplever att barn som placeras hos dem är i 
omedelbart behov av att få känna en stark kärlek från början. Detta kan synliggöras med stöd 

av ett citat: 

  
Nej vi tar till dem 100 % först. Dom tar vi till oss först sen så blir vi ju.. sen informationen man får 

kommer ju längre ju längre man har, desto mer kommer det - JH 2 
  

När ett barn placeras i familjehem är det en längre placeringsperiod än vad som är i ett jourhem. 
Familjehemmen berättar att när ett barn flyttar in hos dem ger det möjlighet att få landa i 

familjehemmet och läser av vad det behöver innan de ger dem all kärlek. Ett familjehem berättar 

att de avvaktar med att ge hundra procent av sin känslomässiga investering förrän att de känner 
att det är genuint. Till en början berättar respondenten att det ger barnet trygghet och kan pussa 

och krama på barnet utan att det är familjehemmets genuina känslor. Detta kan illustreras med 
ett citat: 

  
Det har ju hänt också men man, det är en garanti mot sig själv att inte skada sig själv man gör så, att man 

inte ger 100 procent förrän man känner att det är 100 procent.  Man visar ju barnet från dag ett att det ska 

vara tryggt, man får vara väldigt försiktig med att säga att jag älskar någon, det vill jag inte säga om jag 

inte gör det.. och det är ingenting man går och säger hursomhelst, för det är väldigt starkt ord för fosterbarn 

[...] - FH 1 
  
Det kan med grund i teorin om emotionellt arbete (jfr. Dahlgren & Starrin, 2004 s. 44, 48) och 

de tre gemensamma dragen för emotionellt arbete antas att uppdrag som jourhem och 
familjehem är ett emotionellt arbete. Familjehem och jourhem har ett uppdrag som sker ansikte 

mot ansikte mot de placerade barnen, hemmen kan inbringa ett emotionellt tillstånd hos den 

placerade och socialtjänsten utövar kontroll över uppdragstagares emotionella uttryck genom 
träning eller övervakning. Utifrån jourhemmens berättelser kan det antas att de utövar ett djupt 

emotionellt arbete i början av en placering (jfr. Dahlgren & Starrin, 2004 s. 44 - 45). Detta med 
anledning av att hemmet inte känner barnet men ändå kan ge det hundra procent av sitt 

känslomässiga engagemang. Det kan antas att hemmet upparbetar en känsla av att ge barnet all 

trygghet och kärlek det kan få. 
  

Utifrån ett familjehems berättelse om att hen inte kan ge hundra procent av sin känslomässiga 
investering i början av en placering, kan antas grunda sig i ett ytligt emotionellt agerande då 

hen kan visa barnet känslor av trygghet, värme och kärlek och pussa på barnet utan att de 

grundas i familjehemmets upplevda känslor. Familjehemmets resonemang om dess 
avhållsamhet till att ge hundra procent av sin känslomässiga kapacitet direkt från placeringens 

början ligger i linje med vad Kjeldsen och Kjeldsen (2010 s. 61) redogör för i sin studie, 
nämligen att det anses vara en risk att familjehemmen investerar för mycket i det känslomässiga 

bandet och att de älskar det placerade barnet för mycket. Barnet kan fortfarande komma att 

flytta därifrån och det känslomässiga bandet som utvecklats kan behöva kapas. Det finns 
skillnader mellan hur jourhem och stadigvarande familjehem hanterar känslor i sitt uppdrag. 

Det djupa och ytliga emotionella arbetet är inte uttryck för spontana känslor (jfr. Dahlgren & 
Starrin, 2004 s. 44 - 45). Skillnaden dem emellan är att jourhemmet upparbetar en känsla och 

ger barnet all sin kärlek trots att de inte känner barnet. Familjehemmen kan antas ha ett ytligt 

emotionellt arbete där de kan ge uttryck inför barnet att de kan få trygghet och kärlek, men att 
de avvaktar tills att de upplever genuina känslor för barnet innan de ger hundra procent av sitt 

känslomässiga engagemang. Skillnaden dem emellan är att jourhemmen använder sig av ett 
förhållningssätt av djupt emotionellt agerande medan familjehemmen använder sig av ett ytligt 

emotionellt agerande. 
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Slutdiskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur jourhem och stadigvarande familjehem 
knyter känslomässiga band till placerade barn utifrån deras olika roller. Avsikten med studien 

var att uppnå förståelse för hur de olika rollerna påverkar deras känslomässiga engagemang 
samt att hitta skillnader utifrån deras roller. Med stöd i teoretiska tolkningar uppnås en 

förståelse för de olika rollerna, vilka förväntningar som tillkommer i de respektive uppdragen 

likaså varför det är viktigt att se de olika rollerna som potentiella anknytningspersoner till 
placerade barn. Nedan behandlas studiens slutdiskussion genom underrubrikerna 

“Känslomässiga band i de respektive rollerna” där det framgår hur jourhem och stadigvarande 
familjehem knyter känslomässiga band till ett placerat barn. Därefter följer “Skillnader i det 

känslomässiga engagemanget” där det synliggörs skillnader mellan de respektive uppdragen 

och hur de i sin tur engagerar sig känslomässigt. Slutligen behandlas “Studiens implikationer 
och förslag till vidare forskning” som redogör för studiens relevans för socialt arbete, 

begränsningar och styrkor med studien samt förslag på nya forskningsstudier. 
 

Känslomässiga band i de respektive rollerna 

I enlighet med studiens frågeställningar fanns det ett intresse att upptäcka hur jourhem och 
stadigvarande familjehem knyter en känslomässig relation till ett barn som är placerat i de olika 

hemmen. Med utgångspunkt i hur jourhemmen betraktar sin roll innefattar jourhemsuppdraget 

att vara en anpassningsbar och trygg vuxen, med förväntningar om att kunna tillgodose behoven 
hos barn i kris, som de inte har någon information om före placeringen. Detta ställer krav på att 

jourhemmet ska kunna ge barnet vad det är i behov av, utan att egentligen veta vad barnet 
behöver. Det är något som visat sig vara en vanlig förväntning på uppdragstagaren (jfr. Khoo 

& Skoog, 2014, s. 265 - 266). Jourhemmen anses distansera sig från sin egen roll för att se vad 

barnet behöver, detta kan tänkas vara deras sätt att knyta känslomässiga band till det placerade 
barnet. Jourhemmen verkar även ha en förståelse för att barnet har flyttats från en destruktiv 

miljö och som inte är densamma som jourhemmen lever i, vilket anses kunna bidra till den 
empatiska inställningen till barnen. Deras förhållningssätt för att bemöta barnet när 

informationen om barnet är bristfällig är genom att se vad barnets behov är. Barnens 
erfarenheter av hur man knyter känslomässiga band påverkar i sin tur jourhemmens 

relationsskapande då tidsaspekten är viktig att beakta gällande hur mycket de hinner bygga upp 

en tillit under placeringen. I och med att placeringen sker i ett akut skede kan det i sin tur 
påverka hur mottagligt barnet är för en relation med nya vuxna. Även om jourhemmen vet att 

placeringen kan vara kortvarig, ser de vikten av sin roll för barnet som kommer från en 
destruktiv miljö och som är i behov av en anknytningsperson. Jourhemmen anses vara 

motiverade att ha en fortsatt kontakt och relation med barnet även om det flyttat. De är medvetna 

om att barnets nätverk ofta är bristfälligt, vilket kan tänkas vara av stor betydelse för barnet 
även om placeringen blir kort. 

  
En aspekt att beakta för jourhemmens känslomässiga engagemang är att de ser sin betydelse av 

att få ge barnet en trygg miljö och omedelbar kärlek, då de vill visa barnet att det är tryggt i den 

nya tillvaron. En motivation som hittas hos jourhemmen är att de vill ge av all sin kärlek för att 
de vet att barnet behöver det. Jourhemmen vill kunna känna att de rustat barnen med kärlek och 

närhet för att göra dem mottagliga för kärlek i ett familjehem och förbättra förutsättningarna 
för familjehemmet som tar vid. Trots att jourhemmen är medvetna om att de kanske inte hinner 

så långt i relationsskapandet, är de trygga med att vara den första vuxen som barnet kan lita på 

i placeringsprocessen. Barnets inställning till hemmet i början av en placering kan påverka deras 
relation även om det inte påverkar jourhemmets känslomässiga investering. Då jourhemmet ger 
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barnet all sin kärlek från start trots att de inte känner barnet, kan tänkas vara ett resultat av deras 

starka motivation till att ge “tillknycklade” barn all den kärlek och närhet som de har rätt till. 
En slutsats som därmed kan dras avseende hur jourhemmen knyter känslomässiga band är att 

jourhemmen rustar det placerade barnet med kärlek och trygghet. De ger också barnet en 

möjlighet att bibehålla kontakten även när barnet har flyttat ifrån dem. Deras tillvägagångssätt 
till att skapa känslomässiga band kan sägas vara påverkade av yttre faktorer såsom 

placeringstiden och barnets inställning till placeringen. Jourhemmens känslomässiga 
engagemang är högt men påverkas av dessa faktorer för att det ska bli ett emotionellt band dem 

emellan. 

  
Avseende familjehemmen ser de på sin roll som en förälder, men i relation till barnets föräldrar 

ser de sig som bonusföräldrar till barnet. Familjehemmen anser att de kommer att vägleda de 
placerade barnen genom skolgången och under uppväxten. De ser de placerade barnen som sina 

egna, men de vet också att barnen har ett biologiskt nätverk som de måste ta hänsyn till. Det 

anses vara en stor del i uppdraget att ge barnet en trygg miljö och samtidigt samarbeta med 
barnets föräldrar i frågor där familjehemmen inte har samma mandat, trots att barnet kan ha bott 

hos dem i flera år.  En förväntning som därmed finns på familjehemmen är att samarbeta i det 
tredelade föräldraskapet. Familjehemmen måste ha en god inställning till barnets föräldrar, 

vilket förutsätter att de måste påminna sig själva att de inte är barnets riktiga föräldrar. En 

förväntning som upplevs vara komplicerad är att de ska kunna villkorslöst älska ett barn som 
sitt eget samtidigt som placeringen är på obestämd tid. Detta innebär i sin tur att de ska kunna 

släppa ifrån sig barnet till de biologiska föräldrarna om det så bestäms. Denna aspekt är något 
som också uppmärksammas i den befintliga forskningen. Familjehem förväntas att 

känslomässigt investera i barnet fullt ut, samtidigt som de bör vara medvetna om att barnet kan 

flytta därifrån, antingen till den biologiska familjen eller till ett annat hem (jfr. Marcellus, 2010, 
s. 18 - 19; Kirton, 2013, s. 662 - 663). 

  
Familjehemmen uppger att uppdraget medför att de har mycket skyldigheter och få rättigheter 

avseende barnet. Trots det identifieras en motivation hos familjehemmen, vilket är att hela tiden 

ge barnet vad det behöver. Om barnet däremot skulle flytta tillbaka till föräldrarna antas detta 
påverka deras motivation att fortsätta skapa rätt förutsättningar för barnets liv. En hemflytt 

skulle således innebära att det som har byggts upp raseras. De familjehem som deltar i vår studie 
har haft långa placeringar och därför inte varit med om den förlust som kan tänkas uppstå vid 

en hemflytt. Ett familjehem som deltog i studien berättade dock att deras placerade barn ska 

flytta hem till sin biologiska familj snarast. Detta skapar en stor förtvivlan hos familjehemmet, 
både känslomässigt och gentemot att vara uppdragstagare.  

  
En slutsats som kan dras gällande hur stadigvarande familjehem knyter känslomässiga band i 

sin roll är att de ser sig som barnets främsta omsorgsgivare. Det faller naturligt för 

familjehemmen att stötta barnet i dess utveckling. Att vilja agera som en föräldraersättare är 
som tidigare nämnts en aspekt som uppmärksammas i forskning avseende rollen som 

familjehem (jfr. Khoo & Skoog, 2014, s. 265). När ett barn placeras i ett familjehem finns det 
redan en gedigen utredning som beskriver barnets bakgrund och vad det är i behov av, vilket 

kan tänkas underlätta relationsskapandet mellan hemmet och barnet. Då familjehemmet vet vad 

barnet har varit med om antas detta påverka deras förhållningssätt och förmåga att närma sig 
barnet känslomässigt. Utredningen i sig kan även tänkas ge familjehemmet en vägledning i hur 

de ska bemöta barnet i vardagen och ge konkreta verktyg för att hantera barnets eventuella 
problematik. Tilläggas kan att det vanligtvis sker en inskolning när barnet ska placeras i det 

tilltänkta familjehemmet. Inskolningen kan antas påverka barnets inställning till hemmet och 

hur mottagliga de är för att binda en relation med familjehemmet. Barnets inställning kan i sin 
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tur tänkas underlätta för familjehemmet att känslomässigt investera i relationen. Tiden för 

placeringen anses även vara en faktor som kan inverka på relationsbygget. Eftersom barnet kan 
tänkas bo i hemmet en längre tid skapar detta i sin tur bättre förutsättningar för att etablera en 

god relation. Familjehemmen låter sina känslor byggas upp på grund av att placeringen kan bli 

långvarig. De vet att de har tid på sig men under tiden kan de också ge barnet kärlek och visa 
att det är tryggt, men de ger inte hundra procent av sitt engagemang förrän de känner att det är 

genuint hundra procent. 
 

Förutsättningarna som gäller för de olika uppdragen, det vill säga jourhemmen och 

familjehemmen, anses vara viktiga att reflektera över och diskutera tillsammans med nyblivna 
uppdragstagare. Både jourhemmen och familjehemmen i denna studie anses befinna sig i en 

komplicerad och oförutsägbar situation. Jourhemmen kan exempelvis inte veta vilka barn som 
kommer eller när de kommer. Familjehemmen kan inte heller garantera att deras placerade barn 

kan bo där tills de blir myndiga. I och med studiens empiriska fynd kan det diskuteras att det 

ställs stora krav på uppdragstagare, oavsett om det gäller ett jour- eller ett familjehem, och 
denna diskussion är något som anses ska lyftas till en högre nivå. Det är exempelvis vid 

utbildningstillfällen som nya uppdragstagare får vägledning och kunskap om att vara jour- eller 
familjehem. Det är troligtvis vid sådana tillfällen som de enskilda individerna får möjlighet att 

reflektera över sin egen förmåga att vara känslomässigt tillgängliga för att kunna upprätta en 

relation med ett placerat barn. Det är av vikt för myndigheter som socialtjänsten och 
socialstyrelsen, att resonera kring vilken information som ges till nya uppdragstagare och hur 

utbildningen exempelvis framställer rollen som jourhemsförälder eller familjehemsförälder 
samt potentiell anknytningsperson.  

 

En fråga som därmed uppstår är huruvida bilden av ett jourhems- eller familjehemsuppdrag 
som förmedlas på olika utbildningar motsvarar en verklig och rättvis bild av rollen, samt vilka 

konsekvenser en orättvis bild av rollen kan resultera i. Det anses därför vara väsentligt att nya 
uppdragstagare ska få information om positiva och negativa aspekter som följer med uppdraget. 

Främst för att undvika att de enskilda individerna tackar ja till ett uppdrag som de egentligen 

inte klarar av, men också för att socialtjänsten eller socialstyrelsen ska så långt som möjligt 
förmedla en bild av uppdraget om stämmer överens med verkligheten. Det skulle kunna 

åtgärdas genom att erfarna familjehem och jourhem som vet hur det fungerar i praktiken, skulle 
vara delaktiga i utbildningar av nya uppdragstagare. En vidare diskussion kan föras hur erfarna 

uppdragstagare skulle vara behjälpliga för nya uppdragstagare och om det skulle rusta dem för 

att vara införstådda med uppdragets alla nyanser och i synnerhet den känslomässiga delen. 
 

Skillnader i det känslomässiga engagemanget 
En tydlig skillnad som framkommit mellan jourhem respektive de stadigvarande 

familjehemmen är att familjehemmen befinner sig i ett gränsland mellan att vara barnets 
förälder eller bonusförälder, samtidigt som de inte har några faktiska rättigheter till barnet. 

Jourhemmen är införstådda med att barnet placeras med kort varsel och flyttar med kort varsel, 
de har andra förväntningar på vad de ska hinna utföra då barnet bor hos dem. Detta skiljer sig 

mot de stadigvarande familjehemmen, då de anser sig ha motstridiga förväntningar. Barnet 

skulle kunna bo i familjehemmet allt från ett år till hela sin uppväxt. En hemflytt skulle därmed 
kännas överväldigande för familjen då de troligtvis ser barnet som ett biologiskt barn. 

Jourhemmen verkar ha ett utomstående perspektiv, där de ser utifrån vad barnet behöver och 
ger allt av sitt känslomässiga engagemang för att barnet ska få det, för att de även vet att det är 

för en kort period. Om de visste att barnet skulle bo en längre tid så skulle inte det omedelbara 

engagemanget vara lika behövligt. Detta är något som också bekräftas av familjehemmen, som 
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ger hundra när de känner att det är hundra, då de vet att relationen kan pågå under en längre tid. 

Därför är det av relevans att relationen ska vara genuin i förhållande till sina känslor. 

I uppdraget som familjehem kan den känslomässiga delen inte bara ses som gynnande och 

fördelaktigt, utan det kan också vara ett hinder. Framförallt när familjehemmet ska uppfylla en 

förväntan att samarbeta med det biologiska nätverket. Målet är trots allt att barnet ska 
återförenas med sitt biologiska nätverk, vilket ställer krav på familjehemmet att kunna acceptera 

det faktum att de inte har bestämmanderätt över placeringens utfall. Utifrån respondenternas 
utsagor blir skillnaden således att jourhemmen och de stadigvarande familjehemmen anser sig 

ha olika rollförväntningar och vad de anser ska vara uppnått under tiden för placeringen. Deras 

uppfattning om vad rollen har för betydelse skiljer sig också åt då jourhemmen belyser att barnet 
tas ur sitt destruktiva sammanhang och får se en annorlunda verklighet när de kommer till 

jourfamiljen. Även om placeringstiden är för en kort period, förstår de vad deras roll kan ha för 
betydelse för barnet. Medan familjehemmen ser på barnet som en del av familjen och vill att 

det ska behålla sin plats i familjen.  

En framträdande aspekt som framkommer under resultatet av empirin är att de respektive 
uppdragen är av olika karaktär och har därmed olika syften. Det går inte att mäta hur stort det 

känslomässiga engagemanget är i de olika rollerna, utan det påverkas av rollens syfte. 
Jourhemmens roll innefattar att ta emot ett barn i kris och därför måste klara sig med mindre 

uppgifter. De ska vara en omedelbar trygghet för barnet och ge allt av sig själv. 

Familjehemmens roll är, utifrån ett tidsperspektiv, att vara den fundamentala grunden för 
barnets utveckling och bidra till en hållbar vardag. Det känslomässiga engagemanget ter sig 

olika då jourhemmet ger allt från början, då tiden är begränsad medan för familjehemmen ska 

också ge av sig själva så att de orkar stå pall i ett längre tidsperspektiv. 

Studiens implikationer och förslag till vidare forskning 

Rollerna jourhem och stadigvarande familjehem beskrivs i myndighetsrapporter som två olika 
uppdrag med olika förväntningar. Trots detta finns det bristfällig forskning om rollen som 

jourhem samt det finns obefintlig forskning som inbegriper ett jämförande perspektiv mellan 

att vara jourhem och stadigvarande familjehem. Vikten av ett barns känslomässiga anknytning 
till vuxna belyses i litteratur och forskning men dessvärre finns det bristfällig forskning som 

berör hur familjehem och jourhem känslomässigt investerar i sin roll och om det finns skillnader 
beroende på uppdragets utformning. Kunskapen som studien tillför bekräftar vikten av att 

särskilja rollerna åt för att inbegripa dess betydelse för det känslomässiga engagemanget till 

placerade barn. Studien anses därför bidra till forskningsfältet med ny kunskap om de olika 
rollerna som jourhem och familjehem. Detta kan vara av betydelse för familjehemsvårdens 

socialsekreterare för deras fortsatta arbete med att stötta stadigvarande familjehem och jourhem. 
Familjehemsvården kan genom studien öka sin medvetenhet om uppdragens känslomässiga 

hinder och hur hemmens känslomässiga investering påverkar relationsskapande med det 

placerade barnet. Socialsekreterarna kan vidare få en ökad förståelse för jour- och stadigvarande 
familjehems olika roller och hur det påverkar deras förhållningssätt gentemot de placerade 

barnen. Socialsekreterarna kan vidare genom studien få en medvetenhet om att stötta jour- och 
familjehem under deras uppdrag med att skapa känslomässiga band till de placerade barnen. 

Att stötta jour- och familjehem i sitt uppdrag och med att skapa känslomässiga band, kan leda 

till att jour- och familjehemmen får rätt förutsättningar för att fortsätta vara motiverade att 

erhålla ett uppdrag och förebygga att de olika hemmen säger upp sig.  

Det finns en medvetenhet om att det idag ges samma utbildning till familjehem som jourhem 
trots uppdragens olika omfattning. Uppdragen skiljs åt i myndighetsrapporter och belyser 

vikten för jourhem att kunna hantera barns krisreaktioner. Det anses därför att föreliggande 

studie kan upplysa och inspirera andra verksamma inom familjehemsvården att anpassa 
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utbildningsmaterial och handledning utefter om det är jourhem eller familjehem som ska 

utbildas. Utbildningsmaterialet och handledningen skulle med stöd av studien kunna utvecklas 
till att inbegripa mer om hur man som jour- eller familjehem ska investera i det placerade barnet 

och ges stöd i att hantera egna känslomässiga reaktioner som kan uppstå under uppdraget. 

Utifrån ett bredare perspektiv kan kunskapen som studien tillför även bli betydande för synen 
på jour- och familjehem och deras känslomässiga arbete med placerade barn. Studien kan ge en 

ökad förståelse för vad det innebär att ha ett uppdrag som jourhem eller familjehem och minska 

sammanbrott i dessa hem med anledning av bristande känslomässiga band.  

Gällande begränsningar i studien anses studiens urval ha medfört komplikationer. Från början 

var det svårt att nå ut till familjehem och jourhem som kunde tänkas delta och ställa upp för en 
intervju. Trots att det gjordes flertal försök att få intervjupersoner samt deltagande i 

handledningsträffar med olika uppdragstagare, var intresset relativt litet. När kontakt sedan 
tagits med tre andra kommuner samt bekanta som eventuellt kände något familjehem/jourhem, 

blev intresset av att delta i studien plötsligt stort. Detta medförde att förfrågan om att delta i 

studien från fler respondenter avböjdes. Därför finns det en undran om de personer som hörde 
av sig och som inte fick delta i studien hade uppgett andra svar samt hur de svaren kunde ha 

påverkat slutsatserna i analysen. En annan begränsning som identifieras i studien är avsaknaden 
av forskning om jourhemmen. Trots att det kan ses som en styrka att studien har fyllt en 

kunskapslucka beträffande jourhemmen, kan det också ses som en begränsning att studien 

innehåller bristande kunskap om dem. Det anses därför vara av stor vikt att reflektera över de 
slutsatser som framkommer i studien. Framförallt att resultatet och slutsatserna endast gäller 

för den målgruppen som blivit undersökt. Ytterligare en begränsning som kan hittas är att den 
utformade intervjuguiden som användes vid intervjuerna var teoretiskt styrd. Detta innebar att 

vissa frågeställningar var formulerade på så sätt att de skulle täcka de teoretiska begreppen. 

Svaren som tillkom under intervjuerna och efter respektive fråga var avsedda att analyseras i 
enlighet med teorin. I efterhand kan det reflekteras över hur svaren skulle ha sett ut om 

intervjuguiden inte hade varit förankrad i den teoretiska ramen. Exempelvis om frågorna hade 
berört empirin i högre omfattning och vilka teman och kategorier som skulle ha identifierats i 

samband med en empiriskt styrd intervjuguide. 

En styrka som kan identifieras i föreliggande studie är att studien innehåller ett jämförande 
perspektiv. Då syftet med studien är att jämföra rollen som jourhem kontra stadigvarande 

familjehem anses det vara en styrka att redogöra för likheter och skillnader som återfinns inom 
den studerade målgruppen. En brist som hittades i forskningen var att tillgången till forskning 

om jourhem var bristfällig. Eftersom denna studie har vänt sig till jourhem anses studien fylla 

i den rådande kunskapsluckan. Genom det jämförande perspektivet har en fördjupad förståelse 
för rollen som jourhem uppnåtts, likväl för skillnader mellan familjehemmen och jourhemmen. 

Studien har även omfattats av en deduktiv ansats, utifrån teoretisk förankring i rollteori, 
anknytningsteori, sociala band och emotionellt arbete, vilket kan motivera ännu en styrka. Den 

forskning som bedrivs inom familjehemsvården har tenderat att vara induktiv och empiriskt 

driven. Den teoretiska ramen och den tidigare forskning som bedöms vara av relevans för denna 
studie har lett till en teoretisk förståelse för det studerade objektet, vilket anses ha uppnåtts 

genom denna studie. En styrka som också kan uppmärksammas är tillvägagångssättet i vilket 
det empiriska materialet hanterades inför analys. För att säkerställa en liknande kodning av 

samtliga utskrivna intervjuer utfördes kodningen individuellt. Sedan kontrollerades och 

jämfördes de individuella fynden med varandra, vilket innebär att kodningen av samtliga 

utskrifter skedde två gånger. 

Utifrån ett bredare perspektiv hade det varit intressant att föra forskning som jämför rollerna 
jourhem och familjehem där data insamlats via fokusgrupper eller gruppintervjuer för att 

synliggöra gruppens kollektiva åsikter. Detta skulle kunna inbringa förståelse om hur gruppen 
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som helhet upplever sina känslomässiga band. Vidare vore det intressant att undersöka rollerna 

som jourhem och familjehem utifrån placerade barns perspektiv i en jämförande studie. Det 
skulle kunna genomföras genom att intervjua vuxna personer som varit placerade i jourhem och 

familjehem som barn och undersöka vilken betydelse de olika hemmen hade för barnet. 

Genomförandet av en sådan studie skulle bidra med ökad kunskap om hur barnet ser på de olika 
rollerna och hur det känslomässiga engagemanget uppfattades av barnet. En sådan studie kunde 

användas som komplement till denna studie. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

 
 

 

 
 

 

 

Information om deltagande i examensarbete  

Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka hur jourhem och stadigvarande familjehem knyter 

känslomässiga band till placerade barn utifrån deras roll.  

I examensarbetet genomförs intervjuer med jourhem och stadigvarande familjehem om deras 

upplevelse av deras roll som uppdragstagare.  Intervjuerna spelas in (audio) med utrustning 

som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och 

transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som 

godkänt av examinator, varefter de raderas. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt uppdrag som 

jourhem/familjehem. Dina personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet 

med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, 

telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 

göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 

arbetet har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt 

samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på 

person, platser och verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 

vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter 

Elin Ideskär       Samantha Islas Rubio              Handledare: Robert Lindahl 

elin_ideskar@hotmail.com   samanthaislasr@hotmail.com      robert.lindahl@oru.se  

076-8451511     076-4160383              019-303188 
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Samtycke till deltagande i examensarbete  

 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Elin Ideskär och Samantha Islas 

Rubio: 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Namn Efternamn   Ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Inledande frågor 
• Kan du berätta vilka som ingår i din familj? 

• Kan du beskriva vad du har för uppdrag just nu? (kortvarigt, stadigvarande, SoL, LVU) 
• Hur länge har du varit uppdragstagare? 

• Vad motiverade dig att bli jourhem/familjehem? 

 
Rollen som jourhem/ familjehem 

1. Hur skulle du beskriva rollen som jourhem/familjehem? 
2. Vilka förväntningar finns det på dig som jourhem/familjehem? 

3. Vad är din upplevelse av att balansera rollen som jourhem/familjehem kontra andra 

roller du har inom familjen? (tex. roller som förälder, sambo, mormor) 
4. Vilken betydelse har barnets historia för ditt känslomässiga engagemang? 

5. Vilken betydelse tror du att din roll har för det placerade barnet? Hur påverkar det dig? 
6. Hur tror du barnet ser på din roll som jourhem/familjehem? Hur påverkar det den 

känslomässiga relationen till barnet? 

7. Vad är det som motiverar dig (i din roll) till att skapa en känslomässig relation med 
barnet? 

8. Hur mycket investerar du känslomässigt i din roll som jourhem/familjehem? Och vad 
beror det på? 

9. Hur påverkar placeringstiden ditt engagemang för barnet? 

10.  I din roll som jourhem/familjehem, vilka strategier har du för att hantera känslor som 
kan uppkomma i uppdraget? 

 
Avslutande frågor 

• Har du fått råd och stöd av socialsekreterare hur du ska knyta känslomässiga band till 

placerade barn? 
• Hur upplevde du intervjusituationen? 

• Har du något mer att tillägga innan vi avslutar? 
 


