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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplevde stödet från 
Socialtjänsten i samband med och efter en avslutad placering. 
I studien genomfördes sju intervjuer med familjehemsföräldrar vilka haft en placering som 
varat mer än sex månader innan den avslutades. Studiens resultat analyserades med hjälp av 
teorier om makt och kris. Resultat visar att familjehemsföräldrar inte upplever att de efter en 
avslutad placering blir erbjudna det stöd som de är i behov av. Resultatet visar att 
familjehemsföräldrarna önskar vara mer delaktiga i processen omkring avslutet och 
planeringen tiden efter avslutet. 
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Abstract 
The purpose of the study is to investigate how family home parents experienced support from 
the Social Services in connection with and after a completed placement. In the study, seven 
interviews were conducted with family home parents who had a placement that lasted more 
than six months before it ended. The results of the study were analyzed using theories of 
power and crisis. Results show that family home parents do not feel that, after a completed 
placement, they are offered the support they need. The result shows that the family home 
parents wish to be more involved in the process of completion and planning time after 
completion. 
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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till de familjehemsföräldrar som deltagit i studien, vilka gjorde 
det möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete. Tack för att ni delade med er av både 
erfarenheter och känslor. Vi vill också framföra ett stort tack till alla familjehem i Sverige. 
Dessa familjehem fungerar som en resurs åt både samhället men även till de familjer som 
behöver hjälp och stöd av samhället. Vi vill även rikta ett stort tack till våra vänner, våra 
familjer och de socialsekreterare som hjälpt oss på olika sätt att genomföra vårt 
examensarbete. Vi vill vidare tacka vår handledare Ann-Britt Sand som aldrig gett upp hoppet 
om vår uppsats och som gett oss både råd och konstruktiv kritik.  
 
Susanne Karlsson och Kariitta Ryttinger har gemensamt ansvar för studien och dess struktur.   
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1. Inledning   
Andelen placerade barn utanför hemmet har ökat markant under de senaste åren. Under år 
2013 fanns det enligt SBU´s statistik (2017) 22 700 barn placerade utanför hemmet medan det 
under år 2018 var 38 800 barn under vård enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) eller 
Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Socialstyrelsen, 2019a, s. 1). 
Under 2018 placerades 23 100 barn i familjehem, vilket är 48 procent av alla de barn som tog 
emot insatser enligt ovanstående lagar (a.a., s. 1). Ett familjehem ska vara ett hem som tar 
emot ett barn som inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar (Socialstyrelsen, 2012a). 
McKeough, Bear, Jones, Thompson, Kelly, och Campbell (2017) berättar i sin studie att barn 
som placeras i familjehem ofta har en historia bakom sig som handlar om trauma och 
vanvård. Ett barn som upplevt brister i omsorgen eller missförhållande hemma skulle kunna 
ge uttryck för sin bakgrund genom exempelvis aggressivt beteende eller att barnet drar sig 
undan andra människor. Ett barn som levt med denna uppväxt skulle även kunna uppvisa 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det kan vara svårt för ett familjehem att hantera de 
upplevelser barnet har med sig och familjehemsföräldrarna ska därför samarbeta med 
socialtjänsten, biologiska föräldrar och andra berörda personer (Socialstyrelsen, 2019b). 
Lynes och Sitoe (2019) har i sin forskning funnit att de flesta familjehemsföräldrar tar emot 
barn med stor kärlek. De beskriver att familjehemsföräldrarna ser placerade barn likställda 
sina egna barn (a.a.). Höjer (2004) berättar att ta emot ett familjehems placerat barn påverkar 
hela familjen som ska ta hand om barnet. Det påverkar familjehemsföräldrarnas relation och 
deras biologiska barns liv (a.a.). Enligt socialtjänstlagen 6 kap 1§ är det socialnämnden som 
ansvarar för vården av barn och unga utanför hemmet.  
 
Ibland måste en familjehemsplacering avslutas i förtid. Att en placering avslutas skulle 
exempelvis kunna bero på barnets eget beteende, men även att vården inte fungerar bra i 
familjehemmet men också för att samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmet inte 
fungerar tillfredsställande. Enligt Socialstyrelsen (2012b) är ett oplanerat avbrott av en 
familjehemsplacering något som brukar kallas sammanbrott. Det innebär att placeringen 
avslutas i förtid och att det är uppenbart att det inte var tänkt från socialtjänstens sida att 
avsluta vården ännu. Placeringen avslutas inte för att målet med vården har uppnåtts, utan för 
att det är något i vårdmiljön som inte är bra (a.a.). När ett barn flyttar från ett familjehem 
oavsett om barnet flyttar hem till sina biologiska föräldrar eller om de flyttar till ett annat 
familjehem kan familjehemmet behöva bearbeta de tankar och känslor som uppstår. Lynes 
och Sitoe (2019) berättar att familjehemsföräldrarna kan uppleva att det för varje avslut som 
sker, blir lättare och lättare att hantera känslorna som kan uppstå efter en avbruten placering. 
Vidare beskriver författarna att när ett barn flyttar från ett familjehem kan det uppstå en sorg 
som sällan uppmärksammas av de professionella som arbetar med familjehemmen. Detta kan 
i vissa fall resultera i att nya placerade barn inte får den känslomässiga uppmärksamhet som 
de behöver. Det skulle också kunna leda till att familjehemmen slutar ta emot behövande 
barn. Att familjehemmen får stöd av de professionella är även det av stor vikt för om 
familjehemmen kommer att vilja ta emot en ny placering eller inte (a.a.).  
 
Khoo och Skoog (2014) berättar om vikten av stöd och att de i sin studie hade fått berättat för 
dem om familjehemsföräldrar som ringt till socialtjänsten och bett om stöd, men att de aldrig 
svarade. Socialtjänsten hade inte tid att prata med familjehemmet. Författarna berättar om att 
ifall familjehemmet hade en god relation med socialtjänsten, skulle de tala bara i goda termer 
om dem. Ett bra samarbete mellan familjehemmet och socialtjänsten kring barnets placering 
vid avsluten, fick familjehemmet att uppleva ett bra avslut. Även att socialsekreteraren var 
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engagerad i att göra ett bra avslut gjorde att familjehemmen upplevde att avslutet blev bra 
(a.a.). I den tidigare forskningen beskrivs det inte mycket kring vilket stöd familjehemmen får 
från de professionella, när en placering upphör, dock framkommer det i forskningen att 
familjehemmen önskar stöd. Det skulle kunna tyda på att familjehemsföräldrarnas egna 
upplevelser av stöd från socialtjänsten inte alltid kommer fram till socialsekreteraren och 
därför uppmärksammas inte familjehemmens upplevelser om stöd hos socialtjänsten. Vidare 
visar det även på brist i kunskapen för att kunna utveckla familjehemsvården. Därför har vi 
valt att studera hur sju personer från olika familjehem upplever uppbrotten och det eventuella 
stöd som de får från socialtjänsten i samband med beskedet om att placeringen ska avslutas 
samt efter avslutad placering.  
 
1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplevde stödet från 
Socialtjänsten i samband med och efter en avslutad placering. 
 
1.2 Frågeställningar   
För att undersöka hur familjehemsföräldrar upplevde sin situation kring när ett barn flyttat 
från familjehemmet önskade vi svar på följande frågor från familjehemsföräldrarna.  
 

• Hur beskriver familjehemsföräldrarna sin delaktighet i beslutet att avsluta 
placeringen?  

• Vilka möjligheter fanns det för familjehemmet att lämna information om barnet i 
samband med flytt till socialtjänsten eller dit barnet flyttar? 

• På vilket sätt har flytten påverkat familjehemmet?    
 
1.3 Omgivningsfaktorer 
Ett barn är normalt en vårdnadshavares ansvar upp till dess att de är 18 år gamla. En 
vårdnadshavare kan be om hjälp från samhället om familjen har något problem som de ej ser 
att de kan lösa själva. Om problemet är så stort kan familjen få hjälp via antingen 
socialtjänstlagen eller lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. Detta skulle kunna 
resultera i att barnet blir placerat i ett annat hem än sitt biologiska hem. Ett sådant hem kallas 
för ett familjehem.  
 
Socialtjänstlagen 6 kap beskriver att ett familjehem är en familj som tar sig an ett barn på 
uppdrag från socialtjänsten då barnet inte kan bo i den egna familjen. Familjehemmets 
uppdrag är att ge vård, vägledning och kärlek till ett barn för att barnet ska få bästa möjliga 
förutsättningar till ett bra liv som vuxen. De ska finnas där för att stötta barnet i de situationer 
som kan uppstå. Det är däremot socialtjänsten som har ansvar för det placerade barnet och 
kommer därmed att följa upp vården i familjehemmet. Ett familjehem kan enligt 
Socialstyrelsen (2012a) vara antingen ett nätverkshem, vilket är ett familjehem där barnet 
ingår i familjens nätverk. Det kan vara ett “vanligt” familjehem där barnet inte har någon som 
helst koppling till familjen innan placering. Ett tredje familjehem är ett jourhem, där barnet 
kan befinna sig under ett eller flera tillfällen men under kortare tid (a.a.). Om barnet har varit 
placerat i samma hem under 3 år ska socialnämnden överväga att göra en 
vårdnadsöverflyttning från de biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna 
(Föräldrabalken (FB) 6 kap. 8 §). Däremot är det alltid barnets bästa som ska styra över 
vården av barnet i familjehemmet (SoL 1 kap. 2 §). I artikel 3 i barnkonventionen står det att 
barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn 
(https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/). När ett barn 
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flyttas av socialtjänsten, ska socialtjänsten ha tänkt på om det är för barnets bästa eller om det 
fanns mer insatser som de kunde ha satt in för att ett barn inte ska behöva flytta i onödan. Ett 
exempel som Onions (2018) beskriver i sin studie är att familjehemmen vill ha mer stöd från 
de professionella runt omkring barnet både under placering men även efter avslutad 
placering.  

”För att säkerställa tillgången till familjehem som kan erbjuda vård som motsvarar 
kraven i SoL och SOSFS 2012:11 krävs både att nämnden utvecklar väl fungerande 
metoder för rekrytering och kan erbjuda familjehemmen kontinuerligt stöd och 
rimliga villkor. Det finns sannolikt ett samband mellan möjligheter att rekrytera och 
hur befintliga familjehem upplever sitt uppdrag. Familjehemsföräldrar som känner 
att de får adekvat stöd och handledning samt uppskattning för sin insats vill fortsätta 
sitt uppdrag och kan förmedla en positiv bild till andra” (Socialstyrelsen, 2012a).  

Fortlöpande utbildning är något familjehemmen behöver både före, under och efter avslutad 
placering. Exempelvis fick Socialstyrelsen (2016) på sig att skapa en grundutbildning som 
alla familjehem skulle gå för att se till att kvaliteten på familjehemmen ökade samt att 
kunskapen kring att vara familjehem förbättrades. Denna grundutbildning heter “Ett hem att 
växa i” och tar upp positiva saker kring att vara familjehem men även de problem som kan 
uppstå under tiden familjen har ett placerat barn (a.a.). 

Innan ett familjehem får ta emot ett barn krävs att socialnämnden gör en utredning av familjen 
och detta beskrivs i Socialtjänstlagen (SoL) 6 kap 6§. Utredningen utförs av 
familjehemssekreterare på socialtjänsten inom den placerande kommunen. Kommunen kan 
upprätta ett avtal tillsammans med en familjehemsorganisation om inte kommunen själv kan 
tillhandahålla ett familjehem. Enligt Kommunallagen ((2017:725) Lag (2014:573) om ändring 
i kommunallagen, 10 kap 7 - 9 §) är en familjehemsorganisation en privat aktör som 
kommunen köper in en tjänst från. Tjänsten är att aktören ska tillhandahålla familjehem åt 
kommunen då kommunen själv inte har något familjehem att tillgå. 
Familjehemsorganisationen tar då över ansvaret för familjehemmen från 
familjehemssekreteraren. Däremot är det alltid familjehemssekreterarnas och kommunens 
ansvar att utreda familjehemmen på ett tillfredsställande sätt. Familjen måste visa att de har 
den kompetens som krävs för att kunna ge ett barn den vård och omsorg som krävs. Två i 
dagsläget vanligt förekommande utredningsinstrument är Kälvesten (Socialstyrelsen, 2011) 
och BRA-fam (Socialstyrelsen, uå). är tidskrävande då personen ingående utfrågas om sitt 
privatliv och sina värderingar, vidare gör socialtjänsten besök i det tilltänkta familjehemmet.  
 
Det yttersta ansvaret för det placerade barnet har alltid kommunen och överlåts inte till 
familjehemmet. En placering kan avslutas om socialnämnden anser att familjehemmet inte 
kan tillgodose barnets behov. En placering kan även avslutas i förtid av familjehemmet. Att 
en placering avslutas innan den planerade tiden löpt ut kallas ett sammanbrott 
(socialstyrelsen, 2012b). Alla som arbetar inom socialnämnden har tystnadsplikt och enligt 
lagen får socialarbetaren inte föra någon information vidare som kan tänkas skada den individ 
informationen berör (Offentlighets- och sekretesslag, OSL, (2009:400)). Detta skulle kunna 
ställa till det vid ett avslut eller sammanbrott eftersom socialtjänsten inte får berätta något om 
barnet efter flytt om vad som händer med barnet till familjehemmen. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för den tidigare forskningen inom familjehemsvården där 
forskningen hänvisar till familjehemmets upplevelser. Forskningen är både svensk men även 
internationell. 
 
2.1 Att bli familjehemsförälder  
Lynes och Sitoe (2019) har i sin forskning funnit att de flesta familjehemsföräldrar tar emot 
barn med stor kärlek. De beskriver att familjehemsföräldrarna ser placerade barn likställda 
sina egna barn (a.a.). Det är något som Socialstyrelsen (2012) uppgivit som centralt för att 
kunna tillgodose antalet familjehemsplatser i Sverige. Innan ett familjehem får ta emot en 
placering i sitt hem behöver de få utbildning i hur det är att vara familjehem. Fortlöpande 
utbildning är något familjehemmen behöver både före, under och efter avslutad placering. 
Exempelvis fick Socialstyrelsen (2017) på sig att skapa en grundutbildning som alla 
familjehem skulle gå för att se till att kvaliteten på familjehemmen ökade samt att kunskapen 
kring att vara familjehem förbättrades. Denna grundutbildning heter “Ett hem att växa i” och 
tar upp positiva saker kring att vara familjehem men även de problem som kan uppstå under 
tiden familjen har ett placerat barn (a.a.). Trots utbildning och stöd från socialtjänsten kan 
ibland en placering avslutas i förtid.  
 
Att en placering avslutas skulle exempelvis kunna bero på barnets eget beteende, men även att 
vården inte fungerar bra i familjehemmet men även för att samarbetet mellan socialtjänsten 
och familjehemmet inte fungerar tillfredsställande. Det är inte ovanligt att en placering 
avslutas men sättet placeringen avslutas på kan vara avgörande för om ett familjehem vill ta 
emot en ny placering eller inte. Höjer (2006) och Höjer (2004) berättar att när en familj 
bestämmer sig för att bli familjehem kommer hela familjen att påverkas av det. Höjer (2006) 
berättar att de biologiska barnen ofta får stå tillbaka till förmån för de placerade barnen. 
Författaren berättar även att ett biologiskt barn sa att dennes fostersyskon tog så mycket tid av 
dennes föräldrar att det inte blev någon tid över för barnet (Höjer, 2006). Att hela familjen 
påverkas genom att föräldrarna valt att ta in en ny familjemedlem är inte heller ovanligt. Tar 
man in ett barn eller ett syskon och ser det som sitt eget eller som en syster/bror är det inte 
märkligt att det uppkommer starka känslor om barnet flyttar från familjehemmet. 
 
2.2 Placeringen  
Höjers (2006) studie har undersökt hur fosterföräldrar och deras barn kan se på 
familjehemsvårdens styrkor och svagheter. Familjehemsföräldrarna kan känna sig ansvariga 
för det familjehemsplacerade barnets utveckling samtidigt som de känner att de inte kan 
påverka den. Denna situation skulle kunna ge en känsla av frustration och därför vara en 
svaghet och ha en negativ inverkan på familjehemsuppdraget. Studien berättar om att en 
familjehemsförälder ingår i ett tredelat föräldraskap. Det innebär att familjehemmet, de 
biologiska föräldrarna samt socialtjänsten delar på ansvaret för det placerade barnet. 
Familjehemmet får ta de vardagliga besluten men inte beslut när det kommer till exempelvis 
skola eller skriva på ansökan om pass (Höjer, 2006). Detta kan ge familjehemmet en känsla 
av maktlöshet när de inte får ta alla beslut gällande barnet men ska samtidigt ha allt ansvar för 
densamma. 
 
I studien undersöker vi stödet i samband med och efter ett avslut. Att avsluta en placering 
skulle kunna bero på enligt Rostill-Brooks, Larkin, Toms och Churchman (2011) studie att 
samverkan och samarbetet mellan de inblandade parterna såsom socialtjänst, familjehem 
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barnet inte fungerar. Det skulle kunna handla om ett misstroende och problem med att 
kommunicera på rätt sätt och detta skulle kunna leda till att en placering avslutas. Författarna 
till studien beskriver att när en familj hamnar i kris skulle detta kunna avhjälpas genom att 
familjehemmet får mer stöd och insatser. Därmed skulle de kunna fortsätta att ta hand om 
placeringen istället för att avbryta den (a.a.). 
 
2.3 Avslutet 
Khoo och Skoog (2014) skriver att familjehemsföräldrar uppger att en avslutad placering ofta 
beror på barnets beteende. Familjehemsföräldrarna behöver sätta sin biologiska familj i första 
rummet om det placerade barnet kan skada den egna familjen. Den fysiska och verbala 
aggressiviteten som vissa av dessa barn uppvisar gör att familjehemmen känner att de måste 
avsluta uppdraget (a.a.). Två av familjehemsföräldrarna i Khoo och Skoogs (2014) studie 
berättar att barnet krävt så mycket av dem och att de upplever det som positivt att de återfått 
sin energi en tid efter att barnet flyttat (a.a.). Brown och Bednar (2006) beskriver i sin studie 
vad som skulle kunna göra att ett familjehem avslutar en placering i förtid. I studien beskriver 
man exempelvis att barnets egna problem och avsaknaden av stöd och stöttning skulle kunna 
göra att familjehemmet avslutade placeringen. Familjehemsföräldrarna uppgav att de var 
missnöjda med det bristande stödet från samhället men också att de inte fått chansen att ta ett 
ordentligt farväl av barnet (a.a.).  
 
2.4 Sammanbrott 
I en studie utförd av Vinnerljung, Sallnäs och Berlin (2014) talar de om sammanbrott utifrån 
tre olika kategorier. Definitionen för ett sammanbrott är enligt författarna när en placering 
avbryts innan vården är klar samt att den ska vara oavsiktlig. Ett sammanbrott definieras 
utifrån två kategorier. Den ena är självklara sammanbrott vilket innefattar att familjehemmet 
säger upp placeringen utan att socialtjänsten har velat det. Den innefattar ett sammanbrott där 
socialtjänsten beslutar att avsluta vården efter att det finns något i vården som inte fungerar 
som det ska. Det skulle även kunna vara för att placeringen själv önskar att flytta från 
familjehemmet. Den vidare definitionen av sammanbrott vilket är den andra kategorien 
handlar om misstänkta sammanbrott och innebär att både socialtjänst och familjehemmet 
gemensamt tar ett beslut om att avsluta placeringen (a.a.). Detta är även något som både Höjer 
(2006) och Khoo och Skoog (2019) talar om i sina studier.  
 
2.5 Stöd efter placeringen 
I jämförelse med Diog och Brancos (2017) undersökning av 11 familjehem i Portugal som 
visade att familjehemsföräldrar främst väljer att bli familjehem utifrån medmänsklighet. En 
viktig anledningen till om en placering kommer att fortlöpa eller inte är att den placerande 
kommunen ger familjehemsföräldrarna stöd och support under uppdraget. I en undersökning 
som gjorts av Randle, Ernst, Leisch och Dolnicar (2016) med 205 familjehemsföräldrar visar 
det sig att familjehemsföräldrarna önskat att de fått mer stöd från organisationen eller 
kommunen som rekryterat dem. Familjehemmen önskade exempelvis få mer information när 
det kommer till vilka rättigheter och skyldigheter de har när de tar emot ett placerat barn. 
Vidare önskar även familjehemsföräldrarna att de haft kontakt med andra familjehem för att 
på så sätt kunna stötta varandra. Familjehemsföräldrarna önskar också att de skulle ses som 
professionella i sin yrkesroll. Det framgår även i deras studie att familjehemmen drivs av 
viljan att hjälpa andra och inte främst av ekonomiska skäl (a.a. 2016). I en svensk studie som 
utförts av Khoo & Skoog (2014) framkommer det att det stöd och den hjälp som 
organisationen eller kommunen gav till familjehemmen var direkt avgörande för hur utfallet 
av placeringen skulle bli. I de fall som familjehemmen var nöjda med placeringens uppbrott 
uppgav familjehemmet att det var tack vare att organisationen var lättillgänglig samt att de 
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fått det stöd de behövt när de behövt det. Däremot uppger familjehemmen att om de fått mer 
stöd från organisationen och kommunen hade inte behövt avsluta placeringen. I samma studie 
talar de om att mellan 20 och 40 procent av placeringarna i Sverige avbryts i förtid (Khoo & 
Skoog, 2014).  
 
Detta kan även jämföras med Brown och Bednars (2006) studie där de undersökt vad som 
skulle kunna göra att ett familjehem avslutar en placering i förtid. Avsaknaden av stöd och 
support samt barnets egna problem skulle kunna göra att familjehemmet avslutar placeringen i 
förtid (a.a.). Ytterligare en studie som talar om avsaknaden av stödet och hjälpen från 
kommun och organisation är Tonheim & Iversens (2019) studie där avsaknaden av stöd visar 
att det påverkar utfallet av familjehemsplaceringen och att placeringen avbrutits. I studien 
framkommer det även att det har funnits en oro för hur placeringen påverkat de biologiska 
barnen, vilket resulterat i att placeringen upphört. I studien tar man upp att det kan ta lång tid 
och att det är ett svårt beslut att säga upp placeringen samt att familjehemmen känner sig 
misstrodda av kommunen eller organisationen (a.a.). 
 
2.6 Avbrott i familjehemsplaceringar 
Lynes och Sitoe (2019) beskriver att när ett barn flyttar från ett familjehem uppstår det en 
sorg som sällan uppmärksammas av de professionella som arbetar med dem. Detta kan i vissa 
fall resultera i att nya placerade barn inte får den känslomässiga uppmärksamhet som de 
behöver eller till och med att familjehemmen slutar ta emot behövande barn (a.a.). Även 
Hebert, Kulkin & Mclean (2013) har gjort en studie i USA angående sorg hos 
familjehemsföräldrar. Resultatet av deras studie visar på hur familjehemmets känsla av förslut 
påverkade rekryteringen av nya familjehem. Undersökningen visar att det är av vikt att 
familjehemmet får information runt hur det kan kännas efter att en placering upphört. Det var 
även viktigt att både organisationerna som rekryterar familjerna och de tilltänkta 
familjehemmen fick information kring sorg och bearbetning, Detta skulle enligt 
undersökningen kunna leda till att det blev lättare att rekrytera familjer samt att de familjer 
som haft en placering som avbrutits, skulle kunna tänka sig att återigen bli anlitade av 
organisationen (a.a.). Att sorg över att ett barn inte längre är placerat i familjen uppstår 
bekräftas i ett flertal studier. I en australiensisk undersökning utförd av Gilbertson och Barber 
(2010) visar hur just bristen på stöd och känslan av att inte få sörja det avflyttade barnet har 
ett avgörande bidrag till om en placering som blir avbruten sker på ett bra sätt. Studien visar 
även att flertalet omplaceringar av barn skulle kunna undvikas om familjehemmet fått 
utförligare information om barnet samt om familjen varit mer förberedd och fått bättre stöd 
från organisationen (a.a.). Jämfört med studien som Riggs och Willsmore (2012) utfört pekar 
på sambandet mellan stöd från organisationen och känslan av sorg och förlust. 
Familjehemsföräldrarna uppgav att de var missnöjda med det bristande stödet från 
organisationen men också att de inte fått chansen att ta ett ordentligt farväl av barnet. En av 
deltagarna betalade själv för samtalsstöd efter kontakten då organisationen enbart stod för 
kostnaden av två samtal (a.a., 2012). I Lynes & Sitoes (2019) undersökning berättar en 
familjehemsförälder om hur man vänjer sig vid att barnen flyttar från familjehemmet och hur 
det blir lättare och lättare för varje gång ett barn flyttar. 
 
2.7 Socialtjänsten 
I en granskning som Arbetsmiljöverket (Karsten, 2018) har utfört gällande socialsekreterarnas 
arbetsmiljö framkom det att socialsekreterarnas höga arbetsbelastning gör att många 
handläggare byter arbete. Ytterligare något som framkom var att socialsekreterarna inte 
hinner med att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Rapporten beskriver 
även att den höga arbetsbelastningen påverkar att socialsekreterarna inte har tid med 
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personliga möten. Ytterligare en sak som påverkar socialsekreterarnas arbetsmiljö och att de 
inte hinner med sitt arbete på ett bra sätt är det bristande stödet från cheferna/ledarna. I de 
grupper där chefen/ledaren fullföljde sina förpliktelser kände socialsekreterarna ett större stöd 
samt att de hann med mer av sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt (a.a.). Något som däremot 
inte framkom var att socialsekreterare med närvarande chefer/ledare hann med uppföljningar 
med familjehemmen. Arbetsmiljöverket (a.a.) beskriver att de förstår att socialsekreterarnas 
arbetsbelastning är ohållbar. De menar att ökat ekonomiskt bidrag skulle behövas och att det 
skulle behöva anställas fler socialsekreterare i kommunerna (a.a.). Med ovanstående sagt är 
det ändå inte klart att uppföljningar i familjehemmen utfördes. Något som däremot är positivt 
är att arbetsmiljöverket (Karsten, 2018) beskriver om att förståelsen för att det är ohållbart för 
socialsekreterarna med denna höga arbetsbelastning skulle kunna bidra till ett ökat 
ekonomiskt bidrag samt att fler socialsekreterare skulle kunna anställas (a.a.). 

3. Teorier  
I vår studie undersöker vi hur familjehemsföräldrar upplevde stödet från Socialtjänsten i 
samband med och efter en avslutad placering. Vi har valt att använda oss av teorierna makt 
och kris eftersom exempelvis makt är något som kan utnyttjas mot familjehemmen när det 
kommer till avsluten av placeringarna. Kris är intressant utifrån att vid ett oönskat avslut eller 
ett sammanbrott kan familjehemmen hamna i kris och sorg vilket de kan behöva hjälp med att 
bearbeta.  
 
3.1 Makt 
Danermark (2004) uppger att makt uppstår i mötet mellan individer och inte är inneboende 
hos en person. Författaren skriver att det finns olika typer av makt som kan påverka 
samverkan. Makten kan vara grundad i lagar eller andra regelverk. Det innebär att den ena 
parten har makten att ta beslut. I de situationerna krävs stor varsamhet. Makten kan också 
vara grundat på en professions status i samhället. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 
läkares ord som tas på större allvar än en missbrukares. Det även om läkaren aldrig varit i 
kontakt med det fenomen som samverkan berör. Danermark (2004) skriver om hur det i en 
grupp kan finnas sociala representationer vilket är den bild av ett fenomen som skapats genom 
gemenskap med andra. Beskrivningen gruppen gör av fenomenet blir gruppens sociala 
representation. Två grupper kan ha olika bilder angående ett fenomen. Ett exempel kan vara 
att läkarkåren, poliskåren och socialtjänsten kan ha olika bilder av en persons 
beroendeproblem. Bilden av missbruk kan också skilja sig åt mellan två familjer i samma 
kvarter på grund av att familjerna har tidigare erfarenheter som skiljer sig åt eller att de 
kommer från olika kulturer. Sociala representationer skall vara ändamålsenliga och enligt  
 
Piaget påverkas ändamålsenligheten på tre olika sätt. Genom förvrängning, tillägg och 
utelämning. Förvrängning är då vissa egenskaper hos någon kan tonas ned eller förstoras upp. 
Det skulle kunna innebära att en grupp skulle kunna tona upp våldet hos barn som varit utsatta 
för våld medan en annan grupp skulle vilja tona ner det istället. Tillägg är när man lägger till 
någon erfarenhet till objektet. Ett exempel på det kan vara när man sa att alla människor ska 
bo i egna lägenheter trots att de bott på institution hela sitt liv. Man tilldelar personer med 
psykisk ohälsa egenskapen att klara av att bo i eget boende. Utelämning innebär att man tar 
bort en egenskap till objektet. Det skulle kunna vara att en grupp som arbetar exempelvis som 
specialpedagog med personer som har en funktionsnedsättning kan utelämna att diagnoserna 
inte är relevanta. Utan de tas bort helt (Danermark, 2004). Den bild som gruppen har behöver 
inte ha ett sanningsvärde. Har gruppen en klar uppfattning och kunskap om ett fenomen säger 
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Danermark (2004) att de är modellstarka medans om de har en svag uppfattning så kallar han 
de modellsvaga. Föreställningen att den andre i mötet har mer kunskap kan göra att den 
gruppen får makt, Danermark (2004) kallar det för modellmakt. Vid samverkan krävs att en 
gemensam bild skapas, det är vidare viktigt att samverkansparter känner sig jämbördiga. En 
viktig slutsats inom samverkan och makt är att “man interagerar alltid om något i ett specifikt 
syfte” (s. 22). Detta innebär att beroende på hur man interagerar med andra människor 
kommer det att påverka maktrelationen (a.a). 

Börjesson & Rehn (2009) beskriver att makt är något som man skapar och inte något man 
innehar att “makt är en term för något som händer mellan människor, även om det inte 
handlar om direkt påverkan ansikte mot ansikte” (a.a.). Börjesson & Rehn (2009) belyser hur 
individer görs till delar av ett system, kontrollen över individerna i systemet har den som styr 
det. Vidare att det inom systemet finns tekniker vilka skapar makt. I situationer där individer 
handlar enligt någon annans vilja trots att de tror sig veta bättre finns makt. Individer kan göra 
detta på grund av olika omständigheter, det kan vara fråga om hot och då agera för att undvika 
ett tänkbart förlopp. Men det kan även finnas olika belöningar för att agera på ett visst sätt, 
makten i systemet kan också vara tvingande trots motstånd (a.a.).  

Samverkan mellan socialsekreterare och familjehem är en viktig aspekt under analysen. En 
god samverkan skulle kunna ge ett gott resultat inom familjehemsvården medan en lite sämre 
samverkan mellan dessa aktörer skulle kunna ge sämre resultat. Socialsekreteraren skulle 
kunna ses som modellstark gentemot familjehemmet, vilket skulle kunna resultera i en 
maktobalans mellan dessa två aktörer. Detta är något vi kommer att belysa i studien när det 
kommer till att analysera med maktteorin. Vi kommer också att använda oss av maktteorin 
och titta på möjligheten för ett familjehem som ber om hjälp från socialtjänsten och hur den 
maktbalansen blir i det mötet. 

 
3.2 Modern Kristeori 
Hedrenius och Johansson (2013) beskriver att en svår händelse för en familj kan om de inte 
får rätt stöd från samhället göra att de tappar förtroendet för det, medan de med rätt stöd kan 
få ett ökat förtroende för samhället. Vidare att svåra händelser drabbar människor varje dag 
och är en del av livet. Sorg är en av de känslor och tankar som kan uppstå efter en svår 
händelse, andra kan vara skräck och hjälplöshet (a.a. 2013). Hedrenius och Johansson (2013) 
talar om att sorgen tar olika lång tid på sig att bearbetas. Oftast klarar en person av sorgen 
själv men ibland måste en utomstående person tas in för att hjälpa till med sorgen.  
Hedrenius och Johansson (2013) uppger att socialt stöd enligt forskningen ger den enskilt 
bästa förutsättningen för ett gynnsamt förlopp för individen efter svåra händelser. Socialt stöd 
kan innebära att få bekräftelse av andra angående den svåra händelsen, att känna att man har 
ett värde eller vetskap om att de har tillgång till information och stöd (a.a. 2017). Det som 
känneteckna en svår händelse är att individen inte kan påverka situationen samt osäkerhet och 
informationsbrist. (a.a.). Vidare att en de värsta formerna av kontrollförlust är vid händelser 
där individen upplever att den kan förlora en anhörig eller sitt eget liv. Sorgearbetet är något 
som är fortgående och ska hjälpa den sörjande att känslomässigt ta sig igenom och bearbeta 
den/det som gått förlorad. Det betyder inte att man ska glömma bort den som dött eller 
försvunnit ur ens liv utan det är snarare att den längtan efter personen inte är lika stark som 
innan. Sorgeprocessen skulle kunna ses som något vi anpassar livet till efter någons bortgång.  
 
Den sorg en person genomgår är något som är individuellt och yttrar sig på olika sätt. Hur det 
yttrar sig beror på individens egna resurser, vilket förhållande hen hade till den som 
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försvunnit men också till stödet som finns hos omgivningen (Fyhr, 2003). Enligt Fyhr (2003) 
är tryggheten ett ledord inom sorgen. Individers egen trygghet är något alla människor har 
mer eller mindre. Den utgörs av personers egna känslor, tankar och erfarenheter. Fyhr 
beskriver det som att när en person går in i sorg är det som om den inre tryggheten går i bitar. 
Desto djupare en sorg går, desto fler bitar går i kras. Att genomgå sorg är att bygga ihop dessa 
bitar igen och bygga upp personens inre trygghet. Den inre tryggheten måste kompletteras 
med en yttre trygghet. Den yttre tryggheten skulle kunna ges av den sörjandes omgivning, 
vilken bör låta personen i sorg kunna vara i sorgen och prata om den. Vilket är en viktig del i 
sorgearbetet för att ta sig igenom det svåra som hänt (a.a.). Något som kan försvåra 
återhämtningen är att vid krisen möta människor vilka inte är bekräftade utan möter den 
drabbade med ointresse och okänslighet eller fördömanden (Hedrenius & Johansson, 2013). 
Vid en svår händelse är det inte alltid personen själv vet vilket stöd denne är i behov av och 
det kan därför behövas konkreta alternativ att erbjuda. Att inte bli tagen på allvar när man 
sökt stöd förut eller inte fått utlovat stöd kan göra att en person inte ber om den hjälp denne 
anser sig i behov av (a.a.). 
 
Kris och sorg teori tänker vi är viktigt att ha med oss in i denna studie då kris handlar om 
vilka risk och skyddsfaktorer en person har när de drabbas av en svår händelse. När ett avslut 
eller ett sammanbrott är faktum skulle familjehemmen kunna hamna i någon sorts kris. Vissa 
kriser upplevs som ganska små och kan gå över av sig själv medan andra kriser kan tas 
hårdare och skulle tänkas behöva visst stöd i att gå igenom. En sorgeprocess kan ta olika lång 
tid att passera. I denna studie använder vi oss av kris för att analysera upplevelserna av stöd 
som familjehemsföräldrarna upplever att de var i behov av både när de fick beslutet om avslut 
samt under den process som pågår fram till efter avslutet. Vi tänker även att kris och sorg 
teorin hjälper oss att analysera de upplevelser familjehemmen upplever vid avsluten om de 
fått vara med i avslutsprocessen eller inte. 
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4. Metod 
4.1 Sökprocess        
För att undersöka vad som händer i familjehemmen efter avslutad placering har vi sökt efter 
tidigare forskning. Det finns lite forskning från Sverige som täcker ämnet som vi vill 
behandla däremot finns det forskning från andra länder såsom USA och Storbritannien. För 
att hitta den tidigare forskningen har information hämtats från Örebro Universitets (ORU) 
databaser. Vi började med att söka på SwePub med sökorden familjehem, vilket resulterade i 
fem stycken artiklar. vi fortsatte med att söka på fosterhem vilket även det resulterade i fem 
artiklar. Däremot hade ingen av dessa artiklar någon forskning om vad som händer i 
familjehemmet efter att barnet flyttat, vilket innebar att dessa inte var relevanta för denna 
frågeställning. 
  
Vi utvidgade därför sökandet till att söka på databasen Primo med sökord såsom “foster 
carers” and “support after placement”. Enbart peer-reviewed artiklar har använts. Sökningen 
utfördes efter engelska, svenska, danska och norska artiklar mellan åren 2000-2019. Med 
dessa sökord på Primo blev det nio artiklar som var av intresse och därifrån gick det att gå 
vidare med sökningen till andra relevanta artiklar. Då vi studerade dessa andra föreslagna 
artiklar blev det 21 artiklar som kunde anses vara av visst intresse, bland dessa 21 artiklar 
fanns det vissa artiklar som var mer väsentliga att använda än andra. Vissa artiklar har inte 
ansetts motsvara det syfte som vi har valt att undersöka och därför har vi valt att ta med 
artiklar som har relevans utifrån att det upptäckts att familjehemmen känner att de saknar 
stöttning efter att en placering har flyttat från familjen. Kvar blev åtta stycken artiklar som vi 
gått igenom och använder oss av. Under tiden studien har skrivits har fyra nya artiklar 
tillkommit utifrån att vi tagit med sammanbrott i studien, vilket är relevant för utfallet. 
 
4.2 Datainsamlingsmetod 
I studien användes en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) bygger kvalitativ forskning till 
största del på ord. Då syftet med studien var att undersöka människors motiv, valmöjligheter 
och agerande utifrån samhälleliga villkor är den kvalitativa metoden lämplig att använda.  
I studien användes en intervjuguide med teman skapade för att kunna besvara studiens 
frågeställningar vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) kallas för en halvstrukturerad 
intervju. Vid intervjun fanns det möjlighet att följa upp intervjuerna med följdfrågor. 
Respondenterna tillfrågades efter intervjun om vi fick kontakta dem igen med följdfrågor om 
vi missat något vid intervjutillfället samt informerades om möjligheten att kontakta oss. 
Hjerm och Lindgren (2016) uppger att ett deduktivt förhållningssätt är hypotesprövande och 
ett induktivt förhållningssätt börjar i materialet och söker sig fram till en slutsats. De uppger 
att flertalet studier innehåller både induktion och deduktion (a.a.). Kvale och Brinkman 
(2014) påpekar att det är viktigt att tänka på vilket svar som efterfrågas för att då veta hur 
deltagarna ska mötas. I intervjuguiden användes öppna frågor för att påverka 
intervjupersonerna så lite som möjligt. Vårt mål var att komma så nära 
familjehemsföräldrarnas upplevelser som möjligt. Reflektioner angående frågor, kroppsspråk, 
tonläge men också klädsel gjordes innan intervjuerna påbörjades. Enligt Kvale och Brinkman 
(2014) är språket till stor del icke verbalt. Innan intervjun innebar det att det behövdes en 
insikt i situationen redan innan mötet men även en öppenhet för de signaler intervjupersonen 
eventuellt utgav under intervjun. Vid mötet med intervjupersonerna gavs en kort presentation 
om studien och undersökarna innan diktafonen startades. Intervjupersonerna gavs möjlighet 
att ställa frågor. Kvale och Brinkman (2014) beskriver det som att skapa en god kontakt, visa 
intresse och respekt, de säger vidare att ett aktivt lyssnande är viktigt. De uppger att” de första 
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minuterna av en intervju är avgörande” (Kvale & Brinkman, 2014 s. 170). Diktafon användes 
för att kunna lyssna mer aktivt samt kunna transkribera intervjuerna. Vid intervjuerna deltog 
båda undersökarna för att kunna fånga upp så mycket som möjlig av det intervjupersonen 
förmedlade, för att senare kunna transkribera och analysera med vetskap om den kontext i 
vilken intervjun genomförts. Det utifrån att man kan förstå och uppfatta en situation på olika 
sätt.  För att ta oss till intervjupersonerna tillbringades många timmar i bilen både enskilt och 
tillsammans, vilket gjorde att vi innan transkriberingen och tematiseringen redan hunnit 
reflektera både enskilt och tillsammans angående våra tankar och känslor före, under och efter 
intervjuerna.  Under intervjuerna gav familjehemmen uttryck för starka känslor vilka 
påverkade oss, vid ett av tillfällena blev intrycken så starka att vi båda fick tårar i ögonen 
vilket kan ha påverkat vår intervjuperson.  
 
Av de sju intervjuerna som genomfördes, genomfördes fem av dem hemma i respondenternas 
bostad. Vid en av intervjuerna ansåg avståndet för långt för att kunna genomföra ett personligt 
möte, den intervjun genomfördes efter intervjupersonens önskan via videosamtal. Vi hade 
under intervjun möjlighet att både se och höra intervjupersonen men vi upplevde båda att det 
försvårade intervjun då vi inte kunde använda oss av kroppsspråket på samma sätt som vid de 
andra intervjuerna. En av intervjuerna genomfördes på en restaurang i en större galleria, detta 
upplevdes inte påverka intervjupersonens utsaga utan intervjupersonen utvecklade både 
tankar och berättade utförligt om olika händelser. De intervjuer som genomfördes i hemmen 
upplevdes av undersökarna som att det var i en lugn och trygg miljö för intervjupersonen. 
Intervjuerna varade i mellan 40 och 80 minuter. Under intervjuerna visades många olika 
känslor såsom ledsamhet, ilska men även glädje, flertalet pratade öppet och utvecklade sina 
tankar och känslor och olika händelser för att vi skulle få förståelse för varför de valde att 
medverka i intervjuerna. Alla intervjuer avslutades med att höra hur intervjupersonerna hade 
känt att delge oss deras historia. Några var lättade över att få berätta och några kände att de 
ville dela med sig av sin berättelse om det kan hjälpa andra i framtiden. 
 
4.3 Urval 
Kvale och Brinkman (2014) anger att en intervjustudie brukar omfatta 15+/-10 personer. På 
grund av tidsbrist och viljan att kunna göra noggranna transkriberingar och analyser tog 
beslutet att studien skulle innehålla minst 5 intervjupersoner. Vi sökte efter 7 intervjupersoner 
med åtanke vid valet av antal att det kunde bli bortfall. Till studien söktes intervjupersoner via 
sex olika familjehemsforum på Facebook. Dessa sex familjehemsforum användes då en av 
intervjuarna är medlem på dessa. Några av forumen var öppna för alla och några vilka enbart 
familjehem har tillgång till. På familjehemsforum lades informationsbrevet (bilaga 1) upp 
samt en kort information om vilka personer som söktes till studien. 
 
Nilsson (2014) uppger att intervjupersonerna noga ska väljas ut efter deras kunskap inom 
området. De ska betraktas som att de har relevant information. Vi ville ha personer som kunde 
berätta om en placering som pågått i över ett halvår och som avslutats för mer än ett år sedan. 
Det för att det bör ha gått en tid sedan händelsen och att intervjupersonerna fått tid på sig att 
bearbeta sina känslor och tankar. Under en av intervjuerna framkom det under intervjun att 
dennes placering avbrutits för cirka ett halvår sedan. Undersökarna valde ändå att ta med 
denna berättelse ändå utifrån att den var intressant i studien. Av de 15 familjehemsföräldrarna 
som hörde av sig till oss och ville delge oss sin historia valdes sju familjer ut. Urvalet som 
gjordes var utifrån att vi ville ha en spridning på blivande intervjupersonerna utifrån olika kön 
samt olika delar av landet. Det för att respondenterna inte skulle ingå i samma socialtjänst 
eller kommun för att se om upplevelserna var likartade trots möten med olika 
socialtjänster/kommuner. Undersökarna hade dock missat att sätta upp en geografisk sökning. 
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Det resulterade i att intervjupersonerna som medverkade i studien är hemmahörande i sju 
olika kommuner från Skåne till Jämtland. Kvale och Brinkman (2014) uppger att datorstödda 
intervjuer eller intervjuer via telefon kan användas vid stort geografiskt avstånd. Då avståndet 
ansågs vara för långt till en av intervjupersonerna genomfördes denna intervju via 
videosamtal. Intervjupersonen valde själv metod för intervjun. Åldern på intervjupersonerna i 
undersökningen är mellan 30 - 55 år. Intervjupersonerna fick själva bestämma tid och plats 
för intervjun. Vårt urval består av familjehem vilka själva sökt kontakt med oss då de har en 
historia som de genom vår uppsats vill förmedla till andra. Intervjupersonerna har haft minst 
en placering upp till 25 placerade barn under olika placeringsformer såsom jourhem och 
utredningshem, De placeringar som intervjupersonerna valt att berätta om har samtliga varit 
heldygnsplacerade under en längre tid och barnen är inte placerade inom nätverket. Antalet 
barn de haft placerade hos sig framkom inte förens under intervjun. Intervjupersonerna i 
studien berättade om både bra och dåliga avslut av placeringar, i större delen av intervjuerna 
förmedlades upplevelser av oönskade avslut eller sammanbrott. Vilket inte var något som 
uppgavs som kriterium för att medverka i studien. Vi kan ha fått ett annat resultat om vi 
istället sökt i databaser och kontaktat slumpvis utvalda familjehem. vid genomförandet av fler 
intervjuer eller användandet av andra urvalskriterier kan vi ha fått mer information angående 
olika typer av avslut och stöd som erbjuds eller önskas.  
 
4.4 Analysmetod 
Materialet är analyserat genom en kvalitativ metod samt med tematisk analys. Då syftet var 
att få förståelse för de olika familjehemmens upplevelser används en kvalitativ analys. Enligt 
Westlund (2019) handlar hermeneutiken om att tolka samt förstå olika upplevelser av de saker 
som en person upplevt. Detta kan exempelvis vara en persons egen berättelse. För att kunna 
förstå en skriven text krävs förståelse för kontexten där den tillkommit. Ett exempel är om 
intervjuerna skrivits i en avkopplande miljö eller om de skrivits i en stressig miljö. Kontexten 
har betydelse för resultatet (a.a.). Studien handlar om att tolka och förstå upplevelser och då är 
hermeneutiken en bra vetenskapsteoretisk utgångspunkt att använda (Westlund, 2019). Då 
intervjupersonerna själva valt plats och tid för intervjuerna utfördes de flesta intervjuer i en 
avkopplande miljö hemma hos familjehemsföräldrarna själva.  
 
Vid flertalet av intervjuerna medverkade båda undersökarna och har då vid genomförandet av 
analys skapat sig en förståelse för kontexten i intervjusituationen. Intervjuerna avlyssnades 
och transkriberades. De lästes och lyssnades igenom flera gånger, vilket man bör göra enligt 
Lindgren (2016 a) vid en kvalitativ analys. Detta benämner han som att analysen är iterativ. 
Han beskriver det som en hermeneutisk spiral, en pendling mellan förförståelse och nya 
insikter för att nå det som är centralt (a.a.). Lindgren (2016 b) beskriver vikten av noggranna 
transkriberingar. Papperskopior av transkriberingarna användes för att på ett enkelt sätt kunna 
söka information i texterna.  
 
För att undersöka hur familjehemsföräldrar upplevde sin situation kring när ett barn flyttat 
från familjehemmet önskade vi svar på följande frågor från familjehemsföräldrarna. Hur 
beskriver familjehemsföräldrarna sin delaktighet i beslutet att avsluta placeringen? Vilka 
möjligheter fanns det för familjehemmet att lämna information om barnet i samband med flytt 
till socialtjänsten eller dit barnet flyttar? På vilket sätt har flytten påverkat familjehemmet. 
Våra teman som användes i analysen skapades genom att vi gick igenom intervjuerna ett 
flertal gånger. Vi kodade först utskrifterna för att hitta de teman som intervjupersonerna till 
större delen berättade om i intervjuerna angående upplevelsen av avsluten och tiden efter.  De 
centrala teman som uppdagades var maktutövande, familjehemmens relation till barnen, 
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familjehemmens känslor/tankar efter avflyttad placering samt tiden efter avflyttad placering.  
 
4.5 Studiens trovärdighet 
Lindgren (2016 c) uppger att objektivitet, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inte kan 
mätas i kvalitativa undersökningar eftersom en kvalitativ studie bygger på individers 
upplevelser och känslor.  
 
4.5.1 Validitet  
Kvale och Brinkman (2014) beskriver validitet som något som ska genomsyra hela processen. 
Hur väl syfte och frågor är trovärdiga och logiska, hur transkriberingen har genomförts till 
presentationen och om forskaren hittat det centrala (a.a.). Kvale och Brinkman (2014) uppger 
att validiteten beror på hur stor kunskap forskaren har och hur väl denne kan använda dem 
genom hela studien. I vårt fall är vi studenter utan erfarenhet av forskning, vilket gör att vi 
inte har den skicklighet som Kvale & Brinkman (2014) beskriver skapar en hög validitet 
genom studien. I vår intervjuguide skapades teman vilka ansågs kunna besvara studiens syfte 
och frågeställningar.   
 
4.5.2 Generaliserbarhet 
Kvale och Brinkman (2014) uppger att generaliserbarhet fått beteckna hur väl studien går att 
överföra till en större population.  För att kunna göra en statistisk generalisering så krävs det 
att undersökningens resultat ska vara representativt för hela populationen (a.a.). Studien är 
inte generaliserbar då den enbart innehåller sju intervjupersoner.  
Thornberg & Fejes (2019) belyser hur studier kan vara generaliserbara i den bemärkelsen att 
informationen kan vara överförbar och användbar till andra i liknande situationer. 
Undersökningen skulle då vara intressant att läsa för människor vilka vill veta mer om 
familjehemsföräldrars upplevelser efter en avslutad placering, vilket stöd de blivit erbjudna 
samt vilket stöd de upplever att de varit i behov av.  
 
4.5.3 Reliabilitet 
För att beskriva forskningens tillförlitlighet används begreppet reliabilitet, vilket vanligtvis 
innefattar hur väl forskningen kan repeteras av andra (Kvale & Brinkman, 2014). 
Undersökningen är inte repeterbar då det är en kvalitativ studie och att den innehåller få 
informanter. Studien innefattar sju personer som delgivit oss deras erfarenheter. I studien 
redovisas hur vi sökt tidigare forskning, urvalet, vilka metoder och teorier som används för att 
läsaren själv ska kunna få en uppfattning om studien genomförts på ett genomtänkt sätt. 
Läsaren ska kunna bedöma tillförlitlighet av att undersökningen besvarar syftet och 
frågeställningen samt om studien är relevant för dem och andra. Studien innehåller citat för 
det är det sättet en kvalitativ studie kan hanteras på. Vi är medvetna om att vår förförståelse 
kan komma att påverka studien då det kan rikta analysen åt antingen det ena hållet eller det 
andra utifrån sina egna upplevelser. Vi är medvetna om att vår förförståelse har kunnat 
påverka hur intervjuguiden utformats och då blivit vinklad åt ett specifikt håll. Även vid 
intervjun kan vi ha reagerat på sätt som fått intervjupersonen att antingen avstå från att 
fortsätta berätta sin historia eller vara mer öppen än den från början tänkt att vara.  Det skulle 
kunna ses som att vissa frågor anses som ledande utifrån tidigare erfarenheter.  
 
4.5.4 Etik 
Enligt Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 16 - 18§ 
anges krav om samtycke från deltagarna, information om deltagande i studien och vilka risker 
det kan innebära att delta i studien och frivillighet att medverka. För att uppfylla 



 
 

20 
 

informationskravet informerades våra informanter om vår studies innebörd. Alla informanter 
fick information om att deltagandet i studien var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta 
intervjun eller välja att materialet inte fick användas samt informerades om anonymiteten i 
uppsatsen. För att säkerställa att informanterna förstått vad det innebar fick de skriva under 
informationsbrevet. Det uppfyllde samtyckeskravet. Intervjupersonerna tog del av 
informationen om att det insamlade materialet enbart kommer att användas i studiens syfte, 
samt vilka som kommer kunna ta del av materialet, vilket uppfyllde nyttjandekravet. Till sist 
uppfylldes konfidentialitetskravet av att uppgifterna om den enskilde redovisas och bevaras så 
att det inte går att identifieras av någon utomstående. 
 
Kvale och Brinkman (2014) uppger att personens självuppfattning kan förändras hos 
intervjupersonen på grund av intervjun och vidare att intervjun kan framkalla stress. 
Intervjupersonerna i studien har själva önskat delta i studien. De har själva valt tid och plats 
för intervjun för att de ska känna sig trygga i den miljön och i situationen. Vidare användes en 
halvstrukturerad intervju där intervjupersonerna får större möjlighet välja det de vill berätta. 
Avsikten med dessa val var att minimera skaderisken för intervjupersonerna. Vi har gått in i 
intervjuerna med en strävan av förståelse, vilket enligt SSR etiska riktlinjer talar om. Vi har 
inte ifrågasatt respondenternas upplevelse utan lyssnat aktivt till deras berättelse för att 
försöka nå förståelse över deras upplevelse. SSR uppger att det är viktigt att en socialarbetare 
visar på skadeobservans och skademinimering, därför blev vårt urval att intervjua en 
familjehemsförälder som haft en avslutad placering som flyttade för minst ett år sedan. Detta 
för att minimera risken att möta en individ i kris. 
 
Kvale och Brinkman (2014) uppger vikten av att vara lojal mot intervjupersonerna och att det 
kan göras ett övervägande huruvida intervjupersonerna ska kommuniceras och ha inflytande 
över hur deras förmedlade upplevelse analyseras (a.a.). 
Vi har inte kommunicerat resultatet med dem efter att vi valt ut citat och tagit ut det som 
upplevdes centralt vilket gör att vår tolkning av det centrala kan avvika från 
familjehemsföräldrarnas. Vi har ett flertal gånger lyssnat igenom inspelningarna och läst 
transkriberingarna. Vidare har vi diskuterat med varandra och testat det vi fått fram mot 
transkriberingarna för att upplevelserna ska framställas så sanningsenligt som möjligt.   
De informanter som beskrivits i denna uppsats har själva fått bestämma och berätta om sina 
egna upplevelser. De som valt att delta har informerats och godkänt de etiska aspekter som 
studien kan komma att täcka. Då intervjuerna spelats in och transkriberats informerades 
informanterna om att inspelningarna kommer att raderas efter studiens genomförande samt att 
all transkriberat material kommer att förstöras. 
 
I enlighet med SSR´s etiska riktlinjer ska en socialarbetare visa respekt för verksamhetens 
ledning samt för kollegor och andra medarbetare i olika befattningar. De ska vidare visa 
lojalitet med den verksamhet man arbetar inom (SSR) I undersökningen har vi enbart 
intervjuat familjehemsföräldrar och inte de socialsekreterare som berörs. Socialsekreterarna 
kan ha haft en annan upplevelse av situationen. Hade vi intervjuat både socialsekreteraren och 
familjehemmet hade konfidentialitetskravet brutits och det kan antas att familjehemsföräldern 
hade varit mer betänksam i sin berättelse för att undvika repressalier. 
 
4.5.5 Förförståelse 
Inom hermeneutiken ses förförståelse som en tillgång och något som är nödvändigt för att 
kunna ställa frågor som är relevanta för studien (Andersson, 2014). En av undersökarna har 
över 20 års erfarenhet av att vara familjehemsförälder, den andra undersökaren har kontakt 
med familjehemsföräldrar i sitt privatliv och har samverkan med familjehemsföräldrar i sitt 
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yrkesliv. Medvetenhet finns om att vår förförståelse har kunnat påverka intervjuguiden och 
intervjuguiden utformats och då blivit vinklad åt ett specifikt håll. Även vid intervjun kan vårt 
sätt att bemöta intervjupersonen påverkat vilka svar vi fick.  Det skulle kunna ses som att 
vissa frågor anses som ledande utifrån tidigare erfarenheter. Under arbetets gång har 
vetenskapliga artiklar, artiklar på internet, forum för familjehem, rapporter från SBU, 
Socialstyrelsen och olika lagrum studerats. Det för att få bredd och förståelse och så stor 
kunskap som möjligt, ha förmågan att möta intervjupersonerna i den bild de beskriver samt 
inte missa något centralt i familjehemmens upplevelser på grund av okunskap. Vi är också 
medvetna om våra egna begränsningar och att vårt sätt att se världen påverkat hur vi 
analyserat vårt material. 
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5. Resultat och analys 
Resultatet från empirin kommer att redovisas nedan i detta avsnitt. En placering kan avbrytas 
av ett flertal olika skäl. Vid ett sammanbrott (Socialstyrelsen, 2012b) sker ett avbrott i förtid 
för att familjehemmet eller socialtjänsten avbryter placeringen på grund av brister i hemmet 
eller barnets eget beteende. I intervjuerna har placeringen enbart i enstaka fall avbrutits 
genom sammanbrott. I de flesta fall har avsluten inneburit att barnet flyttat hem till sina 
biologiska föräldrar. 
 
Resultatet kommer sedan att redovisas i de centrala teman som uppdagades. Dessa var 
maktutövande, familjehemmens relation till barnen, familjehemmens känslor/tankar efter 
avflyttad placering samt tiden efter avflyttad placering. I avsnittet görs en analys efter varje 
resultatavsnitt och som avslutning ges en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 
Resultatet av intervjuerna analyseras utifrån teorierna makt och kris. 
 
5.1 Presentation av respondenterna  
Några saker som våra respondenter talade om var att de exempelvis inte tänker ta emot en ny 
placering direkt från en kommun utan att de kommer att gå via en familjehemsorganisation. 
Detta utifrån att de tror sig få bättre stöd från en organisation än direkt från kommunen. Flera 
av respondenterna berättade om att de inte fått något stöd eller någon fråga, om de behövde 
något stöd från socialsekreteraren. Vidare berättar flera respondenter att avsluten påverkat 
hela familjen och att de känt en sorg när barnet flyttat. Respondenterna hade även velat varit 
med i processen och planeringen av flytten samt att de velat dela med sig av sin kunskap om 
barnet. 
 
5.2 Respondent 1 
Barnet har bott hos familjen i över tio år. Det var tänkt som en långvarig placering under 
barnets uppväxt men vid byte av socialsekreterare bestämdes att barnet skulle flytta hem igen. 
Familjehemmet hade inte fått någon information om hur det skulle kunna kännas då ett barn 
flyttade från familjen samt vart de skulle vända sig för att få hjälp efter avslutad placering.  
Familjehemsföräldern hade önskat en bättre planering vid utflytten. Familjehemsföräldern 
uppger att personen är medveten om att det inte är dennes barn och att den kanske skulle haft 
mer distans till barnet eftersom det blir som sitt eget barn när det bott hos familjen under lång 
tid.  
 
5.3 Respondent 2 
Familjehemsföräldern berättar att barnen bodde hos dem i cirka ett och ett halvt år. 
Placeringen var tänkt som en uppväxtplacering. Socialtjänsten avslutade placeringen och 
flyttade hem barnen till den biologiska föräldern. Familjehemmet har pratat igenom 
sinsemellan om de bara skulle vara jourföräldrar framåt, för att inte få den här sorgen som det 
innebär att mista ett barn. Familjehemsföräldern berättar om maktlösheten över att inte få reda 
på vad som händer med barnen. 
 
5.4 Respondent 3 
Familjehemsföräldern valde att själv avsluta placeringen. Hen uppger att stödet under den 
stökiga placeringen var dåligt och berättar att de kanske orkat fortsätta med uppdraget om de 
fått mer stöd under placeringen. Familjehemsföräldern uppger att de hade svårt att bestämma 
sig ifall de skulle avsluta placeringen eller fortsätta med den men att de kanske valt en annan 
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väg om de fått stöd under vägens gång. De stödformer som intervjupersonen uppger borde 
erbjudas är dels samtalsstöd både individuellt och i par men även att det borde finnas stöd från 
kommunen för att familjehemsföräldrar skulle kunna få komma ut från hemmet som ett par. 
Familjehemsföräldern berättar även att stödet att få vara kvar i handledningsgruppen som de 
deltagit i under placeringstiden var bra. 
 
5.5 Respondent 4 
Familjehemsföräldern har varit med om flertalet avslut men berättar att hen varit med om två 
avslut som varit bra. Då var barnet, familjen samt familjehemsorganisationen iväg på en 
avslutsmiddag tillsammans. Familjehemmet har valt att samarbeta med 
familjehemsorganisation då barnen inte enbart krisar under kontorstid. Efter ett avslut berättar 
familjehemsföräldern att det är viktigt att familjehemsföräldrarna får finnas kvar för barnet, 
kanske som avlastningsfamilj. Familjehemsföräldern berättar att själva omplaceringen kanske 
inte är det som är värst utan känslan av hur socialtjänsten hanterar redan utsatt barn på det här 
sättet är det som är svårt att hantera. Familjehemsföräldern struntar egentligen i stödet efteråt 
då hen känner att det inte finns något kan reparera den skada som socialtjänsten gör. Utan 
familjehemsföräldern tycker att socialtjänsten ska lägga den tiden på att göra rätt från början 
istället. Familjehemsföräldrar måste ses mer som en samarbetspart eftersom det är de som 
lever med barnen. När det kommer in en ny handläggare är familjehemmet rädda för att de 
ska komma in och göra en ny bedömning vilket kan göra att ett sammanbrott är ofrånkomligt.  
 
5.6 Respondent 5 
Familjehemsföräldern berättar om en placering som bodde hos familjen under cirka ett och ett 
halvt år. Barnet blev under denna tid som deras eget. Socialtjänsten väljer att avsluta 
placeringen då det enligt dem inte fungerar så bra. Det blev som en chock för 
familjehemsföräldern som inte får reda på vad som inte fungerade bra. Hen säger “jag dog 
inombords”. Barnet flyttade vidare till ett annat familjehem och familjehemsföräldern hade 
önskat att socialtjänsten hade främjat kontakt med barnet. Familjehemsföräldern uppger att 
det är en sorg som naturligtvis kommer men att den går över. Trots den djupa utredning som 
genomförs innan man blir godkänd som familjehem berättar familjehemsföräldern om att 
socialtjänsten inte visar dem något förtroende om att ta rätt beslut kring placeringen.  
 
Familjehemsföräldern berättar att för att få fler familjehem bör vi berätta om det fantastiska i 
att vara familjehem. Ett familjehem måste “helhjärtat engagera sig, man kan inte säga att det 
går bra att det här barnet får ta en liten plats i familjen utan, kom hit, här, du är en del av vår 
familj och det får var så under alla premisser”. 
 
5.7 Respondent 6 
Familjehemsföräldern berättar att de tagit emot ett barn i yngre ålder som var placerat hos 
familjen i nästan två år. Det är oklart om det var familjehemsorganisationen eller kommunen 
som tog beslutet om att flytta på barnet. Familjehemsföräldern kontaktade BUP och förskola, 
vilka skrev intyg till socialtjänsten om hur dumt det skulle vara att flytta på barnet nu 
eftersom allt fungerade bra. Trots det bestämde sig socialtjänsten att flytta på barnet. Familjen 
fick aldrig någon information om varför placeringen avslutades. När barnet flyttade berättar 
familjehemsföräldern om att det kändes som om någon stack en kniv i magen och vred om 
den några gånger. Familjehemsföräldern fick inget erbjudande om stöd varken från 
socialtjänsten eller från familjehemsorganisationen men gick i KBT-samtal som familjen 
betalade själv. Detta sammanbrott resulterade i att familjehemsföräldrarna efter ett tag gick 
skilda vägar.  
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5.8 Respondent 7  
Familjehemsföräldern berättar om ett barn som varit placerat hos personen i cirka 15 år och 
under senare tid hos dennes nya familj på heltid. Beslutet att avsluta placeringen togs av 
socialtjänsten och familjehemsföräldern fick reda på det dagen innan flytten skulle ske. 
Familjehemsföräldern berättar att den inte kommer ihåg något då allt blev chockartat. 
Familjehemsföräldern berättar att när flytten skedde var det som om hjärtat gick itu. 
Familjehemsföräldern uppger att det är bra att socialtjänsten finns men att personen inte har 
något stort förtroende för dem. “Det känns som om socialtjänsten har en enorm makt” berättar 
personen. Familjen blev dock inte erbjuden något stöd från socialtjänsten vid eller efter 
flytten. Eftersom flytten från hemmet var turbulent och barnet hämtades med hjälp av 
handräckning hade familjen behövt psykologhjälp för att kunna hantera den kris som familjen 
hamnade i.  
 
5.9 Maktutövande 
Flera av familjehemsföräldrarna talar om att de inte vågar säga vad de tycker varken om den kommun 
som anlitat dem eller sin handläggare eftersom de är rädda för repressalier från socialtjänsten. 
Repressalier som familjehemsföräldrarna talade om var exempelvis i form av att socialtjänsten fick 
reda på vad de sagt i vissa familjehemsforum. Dessa familjehemsforum skulle vara låsta bara för 
familjehem, där de skulle kunna prata öppet om till exempel socialtjänsten och de problem som 
uppkommit. Här skulle andra familjehem kunna dela sina upplevelser med varandra. Dock fanns det 
personer i dessa forum som kopierade och skickade till placerande socialtjänst, vilket ibland kunde 
leda till att socialtjänsten ansåg att familjehemmet inte var lämpligt som familjehem och att de hade 
samarbetssvårigheter. Detta kunde leda till att socialtjänsten flyttade på barnen från familjehemmet då 
de ansågs icke lämpliga längre. Det här problemet kan gälla i kontakten både direkt med socialtjänsten 
eller via olika sociala medier. En intervjuperson berättar hur barnet omplacerats då hen efterfrågade 
ytterligare stöd eftersom socialtjänsten då tolkade det som att intervjupersonen inte klarade av barnet. 
Familjehemsföräldrarna berättar att det finns en oro kring att barnen ska bli omplacerade ifall de 
ifrågasätter antingen socialtjänsten eller handläggaren. Ett familjehem berättar att de är rädda att 
berätta att de inte kan samarbeta med handläggaren. Det utifrån att socialtjänsten vid tidigare tillfällen 
har vänt det familjehemmet frågat om, till att det är familjehemmet som inte kan samarbeta med 
handläggaren. Intervjupersonerna berättar att de har haft handläggare som de har haft stort förtroende 
för tidigare, men att de har behövt byta handläggare efter att deras gamla handläggare hade slutat. 

 
“Men skulle jag som familjehem säga att jag vill byta handläggare då är det jag som 
har samarbetssvårigheter, inte handläggaren, så då är det vi som blir utbytta och inte 
barnet”. 
 

Vid samverkan är det viktigt att individerna känner sig jämbördiga. Makt innehas inte av en 
specifik person utan uppstår i mötet mellan personer (jmf. Danermark, 2004). I intervjuerna 
ser vi att det finns en upplevelse av maktmissbruk, där handläggaren innehar makten under 
mötet och där familjehemmen måste rätta sig efter det. Vidare när familjehemsföräldrarna har 
uttryckt en önskan om att få ytterligare stöd med barnet har socialtjänsten använt sig av sin 
makt till att flytta barnet till ett nytt familjehem istället för att ge familjehemmet extra stöd i 
form av någon insats som socialtjänsten handhar. Familjehemsföräldrarna upplever det som 
att handläggaren har valt att se på familjehemmen utifrån att de saknar den kompetens som 
socialtjänsten ansågs behövts i ärendet. Det skulle kunna leda till att familjehemmen inte 
känner sig bekväma i att be om hjälp när det behövs, men även att de inte vågar utifrån att 
barnen då kanske måste flytta. De här svårigheterna som att be om hjälp till exempel skulle 
kunna leda till att en känsla av maktlöshet upplevs av familjehemmen. När barnen har fått 
flytta från familjehemmen har familjehemmen ofta känt sig maktlösa eftersom beslutet oftast 
togs av socialtjänsten. Vid de fall där familjehemmen inte har varit delaktiga i besluten har de 
känt att socialtjänsten har tagit all makt från dem och att besluten har fattats ovanför deras 
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huvuden. Vid dessa tillfällen uppger familjehemmen att det skadat förtroendet till 
socialtjänsten. Det skadade förtroendet skulle kunna leda till samarbetsproblem mellan 
familjehemmen och socialtjänsten inför nästa placering. Det skulle kunna tolkas som att 
familjehemsföräldrarna inte känner sig jämbördiga i samverkan med socialtjänsten.   
 
Samtliga intervjupersoner i studien har tagit upp att deras upplevelse är att socialtjänsten inte 
lyssnar på dem. När familjehemsföräldrarna hade fått reda på att placeringen var uppsagd 
ombads bara några få av intervjupersonerna att lämna information om barnet. Trots att flera 
av familjeföräldrarna har velat lämna information om barnet har familjehemsföräldrarnas 
upplevelse varit att socialtjänsten inte velat ta del av den. De uppger även att trots att 
familjehemmen blev grundligt utredda innan de fick ta emot en placering så visade inte 
socialtjänsten förtroende för dem utan behandlade dem som ingenting eller redskap. Några av 
familjehemsföräldrarna berättar hur de kämpade för att kunna behålla placeringen. Flera 
intervjupersoner berättar att professionella såsom BUP och förskola försökt att få 
socialtjänsten att ändra på sitt beslut. I ett av fallen berättar familjehemsföräldern om vilka 
framsteg placeringen gjort sen barnet kom till dem, men där barnet sedan abrupt behövde 
flytta. Ingen speciell anledning angavs till varför avslutet skulle ske. Det finns de 
intervjupersoner som berättar att de ville att barnen skulle få vara kvar trots att socialtjänsten 
hade sagt till barnen att de skulle flytta för att de hade blivit för gamla. Det har lett till att 
barnen har tagit kontakt med familjehemmet och har fortsatt kontakt med dem. Familjehem 
har också valt att ha fortsatt kontakt och träffar de avslutade placeringar.  
 

“Och sedan lyssnade de ju inte heller på de andra som är professionella som det så 
vackert kallas, i och med att familjehem lyssnar man ju ändå aldrig på” 

 
Danermark (2004) beskriver hur makt uppstår i ett möte och hur det kan uppstå på grund av 
en grupps gemensamma bild kring ett fenomen och att bilden inte behöver vara den verkliga. 
Det är inte alltid den mest sanningsenliga bilden som kommer att användas i mötet mellan två 
grupper som har skilda uppfattningar om samma fenomen. Det är oftast den grupp som har 
högst status i samhället som kommer att styra vilken bild som används (a.a.). Empati är något 
som intervjupersonerna känner att handläggarna inte visar dem och att socialsekreterarna 
visar att de inte litar på familjehemmen. Det skulle kunna tolkas som att handläggarna tycker 
sig ha en klar bild av fenomenet och då behöver de inte ha den information som 
familjehemsföräldrarna eller andra professionella kunnat ge dem. Att handläggarna visar ett 
intresse för den information som familjehemsföräldrarna vill delge socialtjänsten skulle kunna 
antas vara viktig för att maktbalansen ska vara jämlik och för att mötena mellan 
familjehemsföräldrarna och socialtjänsten ska vara framgångsrika och konstruktiva. De möten 
som familjehemmen har med handläggaren där de inte känner att socialtjänsten tror på dem 
skulle kunna göra att de inte heller känner ett stöd från socialtjänsten. Att familjehemmen 
kanske känner att socialtjänsten har makt över dem skulle i sin tur kunna skapa ett 
avståndstagande från familjehemmen till handläggaren. Det kan även skapa en misstro från 
både familjehem och handläggare, där de tänker att ingen av dem lyssnar på varandra. Det här 
skulle kunna göra att båda parterna inte klarar av att kommunicera med varandra om hur 
vårdnaden av barnen ska utföras. Det skulle kunna ligga på båda parterna att makten och 
kommunikationen inte fungerar, men familjehemsföräldrar upplever att det är socialtjänsten 
som inte lyssnar. 
 
Familjehemsföräldrar säger att det förtroende som tidigare fanns till socialtjänsten innan de 
fick ett placerat barn, blev skadat vid de oönskade avsluten. Några av familjehemsföräldrarna 
berättar att förtroendet skadas så mycket att de överväger att inte ta emot en ny placering. En 
del av de andra familjehemmen berättar att de inte kommer att acceptera en ny placering från 
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den specifika kommunen. Alla familjehemsföräldrar berättar att om de skulle ta in en ny 
placering i sitt hem skulle placeringen komma genom en familjehemsorganisation och inte 
direkt från en kommun. Flera av familjehemsföräldrarna berättar också att de inte vill ha stöd 
från den placerande kommunen eftersom de har bristande förtroende för handläggaren. 
Intervjupersonerna berättar att bristen på förtroende kommer sig av det sätt som socialtjänsten 
avslutar placeringarna på. Familjehemsföräldrarna berättar att när förtroendet mellan 
familjehemmet och handläggaren har skadats vill de inte ha kontakt med den socialtjänsten 
igen. De vill på grund av det skadade förtroendet inte ha något stöd från just den kommunen.  

“Men efter placeringen från den här kommunen så har jag väldigt lite förtroende för 
familjehemsdelarna och det påverkar ju även mitt arbete med min nuvarande 
placering, även om vi går via en organisation så är ju förtroendet för 
socialtjänsthandläggarna inte fantastiskt.” 

“Nej, alltså, jag tycker att det är bra att de finns. Jag tror de gör skillnad för många 
barn men så känns det, i alla fall för de här som vi haft, att de har en enorm makt. 
Men efter saker som hänt så känner jag att, nej jag har inte jättestort förtroende för 
dem” 

“De trasslar sönder ungar, det gör mig så arg. Jag är så förtvivlat arg hur man 
hanterar barn. Och det är just omplaceringar. Jag skiter egentligen i stödet efteråt för 
jag känner att det finns inget som gör att de kan reparera den skada de gör. Lägg den 
tiden på att göra rätt istället”. 

 
Danermark (2004) beskriver att det är viktigt att individerna ser varandra som jämbördiga och 
att de har en gemensam bild av fenomenet för att de ska kunna samarbeta. Att 
familjehemsföräldrar känner att handläggarna inte visar ett intresse för deras känslor eller hur 
avsluten sker skulle kunna leda till att familjehemsföräldrar inte vill ha något samarbete 
längre. Det skulle kunna resultera i att handläggarna inte kan ta del av den bild som 
familjehemsföräldrarna vill förmedla och då skapas inte en gemensam bild kring barnet. Det 
här skulle kunna bli ett problem då familjehemsföräldrarna beskriver att de har starka känslor 
när barnen flyttar. Eftersom familjehemsföräldrarna och handläggarna inte har mötts längs 
vägen till flytt kan familjehemsföräldrarnas förtroende bli bristande mot socialtjänsten. Det 
skulle kunna vara att socialtjänsten inte upplevs uttrycka någon oro för 
familjehemsföräldrarna. Det kan även vara så att familjehemsföräldrarna själva inte vill visa 
sin sårbarhet och därför fokuserar de på hur barnen mår och deras framtid och inte deras egna 
känslor. Handläggaren och familjehemsföräldrarna skulle behöva mötas i samtalet och 
samverka angående barnet och flytten från familjehemmet. Eftersom handläggaren måste 
följa Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kan de inte lindra den oro som 
familjehemsföräldrarna upplever. Det här skulle i sin tur kunna leda till att familjehemmen 
inte heller känner något förtroende för socialtjänsten. Det skulle kunna vara att det blir 
tvärtom och socialtjänsten känner att de inte kan ha ett förtroende för att familjehemmen om 
de ber om stöd. Att socialtjänsten inte har all sin tid att lägga på ett familjehem gör det också 
sårbart, då de kanske inte kan märka på familjehemsföräldrarna att de behöver stöd. Detta 
skulle kunna vara en sårbarhet som kommer av att förtroendet skadas mellan 
familjehemsföräldrarna och handläggarna.       

5.10 Familjehemmets relation till barnet 
Flera av familjehemsföräldrarna önskar att socialtjänsten hade en bättre planering för 
avsluten. Det familjehemsföräldrarna ser som en fördel är om de får vara en del av 
planeringen. Familjehemsföräldrarna berättar att vid flera placeringar har barnet fått träffa 
familjehemsföräldrarna några gånger innan de flyttar in. Barnen har även vid de tillfällena fått 
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träffa familjehemsföräldrarna hemma i familjehemmet och där barnet har bott innan. Det här 
något som familjehemsföräldrarna tycker skulle kunna vara bra om det fungerade på liknande 
sätt när barnen flyttar från familjehemmet. Att familjehemsföräldrarna skulle kunna få finnas 
kvar som exempelvis kontaktfamilj under en period. Familjehemsföräldrarna berättar att de 
ser att det skulle kunna hjälpa dem med sin sorg, men att det även skulle kunna hjälpa barnen 
att vara trygg i flytten. Flera av familjehemsföräldrarna uttryckte sin vilja att kunna fortsätta 
vara en del av barnets liv även efter en flytt. Några av familjehemsföräldrarna berättar att de 
har varit i kontakt med barnet eller har fått information angående barnet efter att placeringen 
avslutats. Flera av familjehemsföräldrarna önskade veta hur barnen mådde efter avsluten och 
visade även en oro för barnets framtid. Kontakt med barnet efter en avslutad placering är 
något familjehemsföräldrarna inte får ha, när barnet blir större kan de dock själva söka upp 
familjehemmet.  
 

“Alltså hade man bara vetat att det blir bra då tror jag inte att man behöver så 
jättemycket stöd, om man kände att det hade gått rätt till, om det hade gjorts upp 
någon plan, att man ändå hade vetat att hen hade det bra, det är ovissheten att man 
inte får ha barnet, så är det “  
 
“Även om de växer så hoppas jag att den dagen kommer när de är stora att vi kan 
berätta för dem att vi finns här, och har alltid funnits för dem”. 
 
“Vi har kontakt det här barnet och jag och vi ringer varandra några gånger varje år”. 
 
“Men ett månadsbrev med bild hade ju varit kul, sett hur det går för hen liksom”. 
 
“I: har du någon kontakt med de här barnen idag? IP: Ja de två första, barnet som 
(....)och det yngre barnet. I: uppmuntrade socialen till det IP: nej, nej det har de inte 
gjort utan det har varit på egen hand, den här tonåringen har jag kontakt med på 
instagram, vi har inte, ja jag hälsade på barnet en gång efter att hen hade flyttat och 
så” 

 
Börjesson och Rehn (2009) beskriver att där en individ handlar mot sitt eget bättre vetande 
finns det ofta makt inblandat. Makt handlar också om att den som har kontrollen är den som 
styr systemet (a.a.). Familjehemsföräldrarna uppger att de vill ha mer planerade avslut. 
Familjehemsföräldrarna ser att det skulle kunna bli ett bättre avslut för barnen ifall kontakten 
med familjehemmen får fortsätta under en period efter att de har flyttat. Det skulle kunna 
antas att familjehemsföräldrarnas syn på systemet skiljer sig mot socialtjänstens sätt att se på 
avsluten. Familjehemsföräldrarna ser att systemet inte önskar att de ska ha kontakt med 
barnen medan de själva ser att det skulle kunna vara en fördel att ha fortlöpande kontakt under 
en tid. Socialtjänsten arbetar efter ett system som styrs av lagar och regler som handläggaren 
måste följa. Eftersom socialtjänsten och handläggaren styrs av dessa lagar och regler är det 
inte alltid dem själva som sitter på makten utan att det styrs av (jmf. Börjesson & Rehn, 
2009). Enligt de här lagarna är det upp till föräldrarna eller barnet självt att bibehålla 
kontakten. Det här skulle kunna vara svårt för familjehemmen att veta om de inte känner till 
samma lagar som socialtjänsten. Att familjehemsföräldrarna upplever att de inte får ha 
kontakt med barnet efter att en placering upphört skulle kunna ha med systemet att göra. Det 
skulle även kunna ha att göra med den makt som upplevs finnas i mötena (jmf. Danermark, 
2004). Med tanke på att familjehemmen väljer att försöka bibehålla kontakten med barnen 
och barnen med familjehemmen skulle det kunna antas att systemet inte stämmer in i 
verkligheten. Det skulle även kunna vara att eftersom socialtjänsten arbetar inom systemet 
och familjehemmen ser systemet som felaktigt skulle det kunna ha en påverkan på hur 
samarbetet med socialtjänsten ser ut. Att familjehemmen ser systemet som felaktigt kan tyda 
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på att lagarna som styr systemet kan tänkas vara felaktiga utifrån familjehemmens 
upplevelser.  
 
5.11 Familjehemmens tankar/känslor efter avflyttad placering 
De flesta av familjehemsföräldrarna har haft flertalet placeringar och de berättade om att de 
har haft några avslut som har avslutats på ett bra sätt. En av familjehemsföräldrarna berättade 
om två bra avslut. Dessa avslut blev bra eftersom familjehemmet, familjehemsorganisationen 
och barnet avslutat placeringen med att gå ut och äta middag och diskutera placeringen och 
framtiden tillsammans med varandra efter flytt. Ett annat familjehem berättar om barn vilka 
var så utåtagerande att familjehemsföräldrarna valde att avsluta placeringen och familjen 
önskade ingen kontakt med barnet efter flytten. Vid andra avslut har intervjupersonerna känt 
en stor sorg. De berättar att sorgen inte bara gäller familjehemsföräldrarna utan hela familjen, 
där även de andra barnen som bor i familjen räknas in. I familjen räknas familjens biologiska 
barn in men även om familjen har andra placeringar i hushållet. Familjehemsföräldrarna 
berättar om placerade barn och om att de inte fått information om varför placeringen 
avslutades. Det har funnits avslut där familjehemsföräldrarna efteråt suttit tillsammans och 
gråtit och frågat sig hur det här kunde hända. Familjehemsföräldrarna säger att de blir oroliga 
för att hela familjen drabbas och att de börjar fundera över vad som kommer att hända i 
framtiden. I flera av intervjuerna berättar familjehemsföräldrar om att både placeringen och 
avsluten kan påverka hela familjen. Påverkan fanns i både familjehemsföräldrarnas relation 
till barnen men även i barnens relation till resten av familjen. Flera av familjehemsföräldrarna 
berättar att det är en stark påverkan på familjehemsföräldrarnas relation till varandra. De 
berättar att de ser på placeringarna på olika sätt och även på de avslut som varit. 
Familjehemsföräldrar har märkt att när det finns en oro i familjen och de har flera placeringar 
kvar kan de placerade barnen uppvisa tecken på oro över att själva behöva flytta. 
Familjehemsföräldrar har också lagt märke till att barnen har visat på känslor av sorg då de 
har varit familjehems syskon och delat en del av sina liv med varandra. Några av 
familjehemmen har även märkt att barnen har gått bakåt i sin utveckling och börjat agera på 
samma sätt som när de blev först placerade. I en av intervjuerna uppger intervjupersonen att 
separationen från barnet gjorde att personen avskärmade sig från familjen. Det eftersom 
familjehemsföräldern kände att de tillsammans inte kunde diskutera det som inträffat. Det här 
gjorde sedan att paret gick skilda vägar. Familjehemsföräldrarna uppger att de inte blivit 
erbjudna någon form av stöd. 

“Det var som att ha förlorat.. det var en stor tragedi… och vad var det inte för 
barnen…” 

“I: men sedan hade du biologiska barn också IP: ja I: hur ser du att de reagerar 
utifrån de här sammanbrotten som har varit? Har de behövt något mer? IP: barnet 
har oss och vi har en väldigt öppen och rak kommunikation så, men jag märker ju 
både på barnet och oss att man inte riktigt släpper in på livet. Man blir inte lika 
känslomässigt engagerad och då blir jag lite rädd samtidigt för är du inte 
känslomässigt engagerad så, hur avstängd kan jag bli och ändå göra ett bra jobb, 
samtidigt beror det ju väldigt mycket på vilken ålder det är på barnen. Kommer det 
ett barn som har en relation med sina föräldrar då kan jag aldrig ta över den”. 

 
Modern kristeori visar att det vid en svår händelse är viktigt att den drabbade får information 
om vad som hänt och vad som kommer att hända är för att känna att den har någon form av 
kontroll. Information om att det inte finns någon information är av stor vikt liksom att 
information finns att tillgå. Känslan av kontrollförlust anses vara den mest betydande faktorn 
till att människor inte kan hantera en svår händelse. Den mest främjande faktorn i 
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krissituationer är socialt stöd (jmf. Hedrenius & Johansson, 2013). Den krissituation 
familjehemsföräldrarna berättar om som familjen hamnar i när ett barn flyttar leder till att det 
skulle kunna uppkomma en orolig situation i familjen där en del av tryggheten skulle kunna 
tänkas gå förlorad. De barn som finns kvar i familjerna upplevs sakna en del av den upplevda 
tryggheten när ett syskon flyttar. Barnen som bor kvar i familjen skulle kunna ha en oro kring 
vad som kommer att hända dem i framtiden. Familjehemsföräldrarna beskriver det som att 
barnen har skapat band till varandra och att dessa band bryts samt att barnen inte vet vad som 
har hänt eller varför det hänt. Det skulle kunna leda till att barnen blir oroliga för ifall de 
också kommer behöva flytta. Att inte få information om varför det placerade barnet behövt 
flytta kan göra att syskonen tror att det är deras fel och med det ökar de kvarvarande barnens 
oro för att hamna i samma situation. Det kan i och med det tolkas att socialtjänsten i sitt 
agerande skapat en otrygghet hos de kvarvarande barnen då ingen information framkommer 
kring avslutet av placeringen. Om de kvarvarande barnen känner att de tappat kontrollen över 
vad som hänt skulle det kunna vara svårt för familjehemsföräldrarna att försäkra barnet om att 
barnet inte kommer att behöva flytta från familjen. Det skulle kunna uppstå en oro kring 
besluten om att barnen får stanna kvar i familjen eller inte utifrån att makten ligger hos 
socialtjänsten och inte hos familjehemsföräldrarna. Socialtjänsten som besitter makten över 
besluten ska ta beslut efter barnets bästa enligt SoL eller LVU. Det finns familjehemsföräldrar 
som berättade att socialtjänsten omplacerade barnen trots att de fick stöd från andra 
professionella. I de fall där barnen flyttat och familjehemsföräldrarna inte fått någon 
information om varför flytten sker skulle det kunna leda till att familjen känner sorg som 
fortsätter över en längre period (jmf. Hedrenius och Johansson, 2013). 

Flera av familjehemsföräldrarna som deltagit i studien berättar om hur barnet blir behandlade 
som en i familjen. De berättar att de gör samma uppoffringar för de placerade barnen som för 
sina biologiska barn. Några familjehemsföräldrar berättar att de placerade barnen alltid varit 
välkomna att följa med på resor och aktiviteter under samma förutsättningar som resten av 
familjen. Den omsorg som familjehemsföräldrarna har för barnen är något som ofta beskrivs 
under intervjuerna. Flera av intervjupersonerna berättar att de upplevde och fortfarande 
upplever en stor sorg efter att barnen har flyttat från familjen. Den upplevda sorgen har lett till 
att de tänker att de skulle ha behövt ha mer känslomässig distans till barnen än vad de hade. 
Flera funderar även på om det är värt för dem att vara familjehem eller ifall de istället ska 
antingen sluta eller bara vara jourhem. Funderingarna kring detta har uppkommit då de inte 
behöver ha samma känslomässiga band till barnen om de exempelvis skulle vara jourhem 
istället för familjehem. De beskriver att denna distansering kommer sig av att de känslor de 
bildar bara blir avklippta. Familjehemsföräldrarna upplever att de vid vissa fall inte får några 
riktiga avslut eller inte får ha någon kontakt med barnen efter avsluten. Det här beskrivs som 
bland det jobbigaste i avsluten. De stödformer som familjehemsföräldrarna önskat att de blivit 
erbjudna är dels att de fått fortsätta i handledningsgrupper som de tillhört, i ett fall uppger en 
familjehemsförälder att denne behövt krishantering och redskap att hantera situationen men 
framförallt att få vara med i den planering som bör finnas när ett avslut ska till.  

“ja för så här i efterhand, det vi har varit med om under de här åren, så kanske vi 
bara skulle ha varit jourhem har vi pratat mycket om jag och min partner. Att barnen 
inom fyra månader går vidare till någon annan, för att inte få den här sorgen”. 

 
Hedrenius och Johansson (2013) beskriver att socialt stöd är det som ger den bästa 
förutsättningen för ett gynnsamt förlopp vid en svår händelse. Ifall individen istället möts av 
fördömande, okänslighet och ointresse kan detta försvåra återhämtningen (a.a.). För flera av 
familjehemsföräldrarna finns det en känsla av att handläggarna på socialtjänsten inte visar 
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något intresse för familjens mående. Det här skulle kunna leda till att familjehemsföräldrarna 
inte känner att de får det sociala stöd som krävs för att kunna hantera deras känslor vid ett 
avslut av placeringen. Det skulle i sin tur kunna leda till att familjehemsföräldrarna inte heller 
kan återhämta sig efter förlusten. Ifall inte familjehemsföräldrarna återhämtar sig skulle det 
kunna leda till att de inte orkar eller kan ge samma närhet till ytterligare ett placerat barn. Det 
skulle kunna vara en anledning till att familjehemsföräldrar inte skulle fortsätta att vara 
familjehem eller att de i alla fall behöver ta en paus från att ta emot ett barn i sitt hem. Denna 
känsla kan vara det som leder till att de ger uttryck över att de måste hålla en annan sorts 
distans till nästa placering än vad de tidigare har gjort. Det skulle också kunna vara att när 
familjehemmen känner av att en del av deras hjärta försvinner, kommer de inte vilja ge lika 
mycket av sig själva. Som en familjehemsförälder beskriver det att hjärtat går i flera delar. 
Om familjehemsföräldrarna skulle få det sociala stödet som de ibland behöver kunde 
återhämtningen ske snabbare. Det skulle kunna vara så att om familjehemmen fick vara en del 
av planeringen av avsluten samt att åtminstone frågan om stöd skulle uttalas, skulle det kunna 
förbättra de utsikter som familjehemmen ser på att ta emot en ny placering i framtiden. 

5.12 Tiden efter avflyttad placering 
De flesta intervjupersoner berättade att de skulle kunna tänka sig att rekommendera andra att 
bli familjehem. De tryckte däremot på, att det behöver komma från de blivande 
familjehemmen eftersom alla familjer inte passar att vara familjehemsföräldrar. 
Intervjupersonerna berättade även att de skulle rekommendera att det nya familjehemmet 
skulle gå via en familjehemsorganisation och inte direkt via en socialtjänst. Det för att 
familjehemsorganisationerna skulle kunna erbjuda ett bättre stöd till familjehemmen. 
Familjehemsföräldrarna rekommenderade att nya familjehem skulle fundera över vilket stöd 
de skulle kunna tänkas behöva innan de tog emot en placering. Placeringarna kan se väldigt 
olika ut och stödet som skulle kunna behövas behöver ses över innan placering. Flera av 
familjehemsföräldrarna berättade om vikten att ha kontakt med andra familjehemsföräldrar 
för att kunna ta del av deras upplevelser samt att kunna dela med sig av sina egna 
erfarenheter. Det här kan vara ett viktigt stöd eftersom familjehemmen delar liknande 
upplevelser. Upplevelserna skulle kunna innebära att de har en annan förståelse för de olika 
tankar och känslorna som skulle kunna uppstå under och efter ett barn varit placerat i 
familjehemmet. Det var något som familjehemsföräldrarna ansåg att både socialtjänsten och 
familjehemskonsulenter bör främja. 

“Nej, inte till en kommun I: Till en organisation? IP: ja det är vad jag har hört i alla 
fall, jag har inte haft någon. det man hör är från vänner att de får bättre stöd och 
lättare hjälp och bättre ersättning, vilket jag aldrig funderat på men just stödet att 
man får stöd hela tiden, dygnet runt. Det är bara vad jag har hört av andra jag har 
ingen erfarenhet själv, jag skulle inte rekommendera att man tar via en kommun 
direkt. “ 

 
Börjesson och Rehn (2009) beskriver hur ett system styrs av de som har kontrollen över det 
och att individer bara är delar av systemet. Makt kan användas för att få individer att agera på 
olika sätt (a.a.). Familjehemmen uppger att deras förtroende för socialtjänsten minskat sedan 
de fått insyn i hur det fungerar. Då familjehemsföräldrarna i studien kommit i kontakt med 
socialtjänsten framträder ett mönster där de upplever att förtroendet minskar då systemet inte 
stämmer överens med vad de förväntade sig. Förtroendet skulle kunna ha minskat utifrån att 
de har sett hur socialtjänsten har använt sin makt för att bestämma över barnen och över 
familjehemmen vid avslut av placeringarna. 
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Hedrenius och Johansson (2013) menar att familjer som befinner sig i kris kan få ökat 
förtroende för samhället om de får rätt stöd och information. Får de däremot inte rätt stöd och 
information kan de tappa förtroendet för samhället (a.a.). Familjehemmen i studien uppger att 
de fått ett minskat förtroende för socialtjänsten efter att de behövt samverka med dem. Det här 
kommer sig till stor del av vilken handläggare familjehemmen blir tilldelade. Det skulle 
kunna antas att ett specifikt bemötande från en specifik handläggaren hade kunnat förändra 
familjehemsföräldrarnas förtroende för socialtjänsten. Det skulle också kunna vara att det 
bemötande de upplever skulle kunna göra att de får minskat förtroende för handläggaren 
eftersom de inte känner att de får något stöd eller information från socialtjänsten. Det skulle 
även kunna vara att familjehemsföräldrarna önskar mer information eller stöd, men inte ber 
om det utan förväntar sig att handläggarna ska förstå det i alla fall. Det här skulle i sig kunna 
skapa en brist i förtroendet och med det även en ökad kris vid avsluten. Det kan även vara att 
om familjehemmen hade fått stöd vid tidigare avslut hos familjehemmen, skulle de ha kunnat 
haft ett annat förtroende för socialtjänsten i de senare avsluten. Det skulle också kunna vara 
att ifall familjehemsföräldrarna hade sökt stöd vid tidigare tillfällen från både socialtjänst och 
öppenvården skulle de ha eventuellt haft ett annat förtroende för socialtjänsten. Stödet de 
skulle kunna fråga om är skulle kunna vara vad som fanns att få och var från. Det skulle även 
kunna vara att socialtjänsten bör ge ut den informationen varje gång de avslutar en placering 
för att inte hamna i den situationen där familjehemsföräldrar inte tycker sig få stöd. Det skulle 
också kunna vara att om de fick information från handläggare om var de kan vända sig om 
hjälp att ta kontakt med andra familjehemsföräldrar skulle det kunna ge ringar på vattnet. Och 
även det skapa ett större förtroende för socialtjänsten inför nästkommande placeringar. Det 
här skulle även kunna leda till att fler familjehem skulle välja att vända sig till socialtjänsten 
för att ta emot en placering direkt från kommunen och inte via familjehemsorganisation. 
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6. Sammanfattning och diskussion 
För att undersöka hur familjehemsföräldrar upplevde sin situation kring när ett barn flyttat 
från familjehemmet önskade vi svar på följande frågor från familjehemsföräldrarna.  
Frågeställningar                
 

• Hur beskriver familjehemsföräldrarna sin delaktighet i beslutet att avsluta 
placeringen?  

• Vilka möjligheter fanns det för familjehemmet att lämna information om barnet i 
samband med flytt till socialtjänsten eller dit barnet flyttar? 

• På vilket sätt har flytten påverkat familjehemmet 
       
I nedanstående avsnitt ger vi svar på dessa frågeställningar samt diskuterar kring det upplevda 
stödet efter avslutad placering.  
 
Vi kan börja med att konstatera att de personer som ingick i vår undersökningsgrupp har alla 
upplevt ett dåligt avslut på en familjehemsplacering. Detta skulle kunna vara orsaken till att 
de anmälde sig till vår studie för att få berätta om sina erfarenheter. Det dåliga avslutet 
påverkade i sin tur familjehemsföräldrarnas upplevelser och utifrån detta får vi konstatera att 
dessa upplevelser har en negativ inverkan på avslutet av placeringen. Detta gäller generellt för 
våra intervjupersoner även om de har olika erfarenheter sinsemellan. 
 
I diskussionen ställs våra resultat mot den tidigare forskningen samt de olika lagrum och 
förhållanden som rapporter från SBU och Socialstyrelsen beskriver. Resultatet med vår 
undersökning liknar de resultat vilka framkommer i tidigare forskning i Sverige och andra 
länder.  
 
Intervjupersonerna beskriver att de inte kan känna ett förtroende för att de ska få stöd av 
socialtjänsten då de upplever att socialtjänsten vid tidigare tillfällen brustit i sitt stöd. Detta 
har lett till känslor av maktlöshet hos familjehemsföräldrarna vilket skadat samarbetet mellan 
parterna. Att socialtjänsten sedan säger till familjehemmen att de ska vara anträffbara när 
socialtjänsten behöver få tag på dem, skapar en frustration och irritation mot socialtjänsten 
eftersom familjehemmen inte upplever att de kan få samma respons från socialtjänsten. Flera 
av de familjehem som intervjuats i denna studie berättar om sin känsla av att vara livegna och 
att de behöver vara tillgängliga för socialtjänsten hela tiden. Familjehemsföräldrarnas 
upplevelser av socialtjänsten skapar problem i samarbetet även efter avslutad placering. Det 
leder till att det blir ett avståndstagande till socialtjänsten om det behov av stödet inte 
tillfredsställs. Höjer (2006) talar om maktobalansen mellan familjehemmet och de biologiska 
barnen. Detta skulle kunna jämföras med det vi kunnat utläsa av våra respondenter då det 
kommer till en maktoblans mellan familjehemmet och socialtjänsten. Även tidigare forskning 
(Randle, Ernst, Leisch & Dolnicar, 2016) visar på de ojämlika maktförhållanden som kan råda 
mellan familjehem och socialtjänst/familjehemsorganisation. Författarna berättar att 
familjehemsföräldrarna önskar att ses som professionella (a.a.). Att familjehemmen skulle 
känna sig som professionella skulle kunna uppkomma genom att familjehemmet och 
socialtjänsten samverkar tillsammans för en hållbar placering. Dock känner 
familjehemsföräldrarna att de inte får stöd i sin sorg efter att placeringen flyttat och att det 
skapar en irritation som kan ligga kvar tills nästa gång de ska samarbeta med socialtjänsten. 
Familjehemsföräldrarna känner att deras kris inte tas på allvar av socialtjänsten, delvis utifrån 
att de inte får diskutera avsluten på ett bra sätt med sin handläggare men även för att de inte 
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känner att de får stöd av handläggaren. De som har intervjuats beskriver det som att de kanske 
kan få en fråga om hur de mår och om de skulle behöva något stöd efter avslutad placering. 
Något familjehemsföräldrarna däremot förmedlar är att handläggaren inte lyssnar eller bryr 
sig om det svar de får om frågan ställts.  
 
I en rapport från arbetsmiljöverket (Karsten, 2018) framgår det att socialtjänsten har en hög 
arbetsbelastning vilket skulle kunna motverkas om det fanns fler socialsekreterare inom 
kommunen. Socialstyrelsen (2012) beskriver hur familjehemmen ska ges stöd och 
handledning för att kunna tillgodose behovet av familjehem. Det stödet som familjehemmen 
skulle vilja ha skulle kunna tillgodoses om socialtjänsten anställa fler socialsekreterare (jmf. 
Karsten, 2018). Anställdes fler handläggare skulle det finnas mer tid över för att skapa goda 
förutsättningar till ett bra samarbete mellan socialtjänst och familjehemmen. Genom ett bättre 
samarbete mellan parterna skulle familjehemmen kanske få tillbaka förtroendet till 
handläggarna och därmed även stanna kvar hos kommunen istället för att gå via ett 
familjehemsföretag. Tillsammans i samverkan skulle även familjehemmen och 
socialsekreterarna kunna planera en utflytt från familjehemmet på ett kontrollerat och bra sätt. 
Vilket även Kooh och Skoog (2019) berättar om att de intervjupersoner de intervjuat säger att 
de skulle vilja ha en bättre planering både inför inflytt men också vid avslut av placeringar.  
 
Stödet familjehemsföräldrar uppger att de önskar är mer kontroll över sin situation eftersom 
de hamnar i kris av att inte kunna påverka situationen. Det första stöd de önskar är ett bättre 
planerat avslut (Jmf. Kooh & Skoog, 2019) talar om. En familjehemsförälder uttrycker att 
”jag skiter egentligen i stödet efter, gör rätt från början” ytterligare en familjehemsförälder 
påpekar att uppdraget skötts dåligt och att hen har lust att gå ut i media samt polisanmäla 
socialtjänsten. Vad skulle då hända om familjehemmen och socialtjänsten skulle samverka 
och samarbeta istället för att familjehemmen skulle känna sig i en utsatt situation? Något som 
framgår av studien är att det familjehemsföräldrarna främst önskar är ett bättre planerat avslut 
och en bra kommunikation mellan familjehemsföräldrar och socialsekreterare där 
familjehemsföräldrarna. De vill ha kontroll över situationen och känna sig trygga med att 
beslutet är rätt taget och att barnets behov genom flytten kommer att kunna tillgodoses på ett 
bättre sätt. Att ha kontroll över sin egen situation är något som Hedrenius och Johansson 
(2013) talar om är viktigt. I de fall där familjehemsföräldrarna hamnat i sorg har de haft en 
kontrollförlust där deras känslor har ignorerats av socialtjänsten och de har varken kunnat 
lämna information till socialtjänsten angående sin kunskap om barnet eller söka information 
för att få bekräftelse angående att barnet har det bra. 
 
Det kan vara svårt för ett familjehem att förstå varför de inte får veta något om vad som 
händer med barnet efter att det flyttat från hemmet. Kontrollförlusten och maktobalansen som 
kommer från att socialsekreterarna inte får berätta något för familjehemmet kan vara jobbig. 
Men då socialtjänsten styrs av lagar och regler som exempelvis OSL (2009:400), får de inte 
berätta något för familjehemmen för att de i sådana fall bryter mot sekretessen. 
 
Personerna som varit delaktiga i intervjuerna berättar att de på grund av bristande stöd och 
bemötande från kommunen istället kan tänka sig att bli rekryterade av en 
familjehemsorganisation. Studien visar att stöd och uppskattning är något som 
familjehemmen upplever att socialtjänsten skulle behöva arbeta på, att vara mer tillgängliga 
för familjehemmen och vara mer stödjande i familjehemmens sorg efter avslutad placering. 
Socialtjänsten skulle behöva vara mer empatiska mot familjehemmen för att de ska känna sig 
uppskattade för det de gör och att få känslan av att det de gör är viktigt. Enligt Randle, Ernst, 
Leisch och Dolnicar (2016) vill familjehemmen ses som mer professionella. Detta skulle 
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också kunna ses utifrån Socialstyrelsens (2012) beskrivning om att familjehem måste få stöd 
för att vilja fortsätta att ta emot placerade barn. De måste också ha tillgång till handledning 
för att kunna känna att de får det stöd de behöver och också för att känna att de är uppskattade 
(a.a., 2012). När familjehemmen får stöd och handledning samt utbildning skulle de kunna ses 
som mer professionella i sin roll som familjehem. Det skulle också kunna medföra att om de 
fick stöd under sitt uppdrag kanske stödet efteråt kunde minskas. Det stöd som 
familjehemmen skulle tänkas behöva skulle kunna vara exempelvis närhet till kontakt med 
handläggaren. Närheten med handläggaren kan vara att personen besöker familjehemmet 
oftare, ringer tillbaka till familjehemmet om det har ringt. Görs detta skulle familjehemmen 
känna sig sedda och samverkan vara bättre. Men å andra sidan kan stödet upplevas som om 
handläggaren inte litar på familjehemmet om de kontaktar dem för ofta. Det är individuellt 
hur mycket stöd och uppmuntran ett familjehem behöver. Socialtjänsten och dess handläggare 
har en viss struktur och en hög arbetsbelastning vilket kan göra att de inte hinner med alla 
möten med familjehemmen. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara bristande 
professionalitet hos handläggaren vilket skulle kunna vara ett resultat av bristande erfarenhet i 
att ta hand om familjehemsföräldrar i en avslutsprocess. Det vi också kan se är att 
familjehemsföräldrarna inte önskar ha stöd av den socialtjänst som har haft placering hos dem 
tidigare. 
 
Den misstro som familjehemmen uttrycker genomsyrar hela samarbetet som de har haft med 
socialtjänsten då de inte har vågat ta kontakt med socialtjänsten när de har haft klagomål på 
handläggaren. Familjehemmen känner en oro om att ifall de klagar på handläggarna så är det 
de själva som blir utbytta och barnet måste då flytta. De uppger att de inte vill ta emot stöd 
från en kommun som har handlat på det sättet. De familjehem som intervjuats till denna studie 
berättade att de var rädda för repressalier. Arbetsmiljöverket (Karsten, 2018) beskriver i sin 
rapport om att den höga arbetsbelastningen påverkar att socialsekreterarna inte har tid med 
personliga möten. Det framkommer också i en jämförelse mellan Socialstyrelsens rapport 
(2019b) och en rapport från SBU (2013) att det har skett en markant ökning av behovet av 
familjehem då fler barn omhändertas enligt SoL och LVU. Tidigare forskning (Jmf. Karsten, 
2018) visar på att många handläggare har slutat på grund av hög belastning, familjehem har 
då hamnat mellan stolarna då möten har glömts bort eller valts bort på grund av andra 
arbetsuppgifter. 
 
Några slutsatser man kan dra utifrån de resultat som framkommit är att eftersom stödet saknas 
under avslutsperioden av en placering och den skadade relationen mellan handläggare och 
familjehem, skulle kunna leda till att familjehemsföräldrarna inte önskar stöd från den 
placerande kommunen. Det som framkommit är att familjehemmen skulle behöva stöd i sin 
sorg/kris samt information efter att ett barn har flyttat för att vilja och orka fortsätta som 
familjehem. De skulle även behöva stöd att komma vidare efter den kris som de eventuellt 
hamnat i. Stödet de säger att de skulle vilja ha är mer information om barnet efter att 
placeringen har avslutats. Detta kan vara svårt att tillgodose eftersom det finns lagar som 
hindrar socialtjänsten från att dela med sig av den informationen till familjehemmet. Det är 
något som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Familjehemmen önskar 
även att avsluten ska ske mer strukturerat och planerat samt över tid. Detta skulle kunna ses 
som positivt för både familjehemmen och barnet själva. Det utifrån att avsluten skulle kunna 
bli mjukare och bättre än ett abrupt avslut som annars kommer. Exempelvis om en god 
planering och överflytt skulle ske samt att familjehemmet eventuellt skulle kunna få finnas 
kvar i barnets liv skulle kunna gagna alla parter samt samarbetet mellan socialtjänsten och 
familjehemmet. Kooh och Skoogs (2014) pekar på vikten av att familjehemmet skulle ha en 
fortsatt kontakt med barnet och att de båda skulle gynnas av det. Att familjehemmet får se att 
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det går bra för barnet oavsett vart barnet har flyttat leder till att familjehemmen känner sig 
mer lugna i att avslutet har skett och att barnet har en ljus framtid. I dagsläget känner 
familjehemmen att den information som de sitter på inte är intressant för socialtjänsten trots 
att de anser att det skulle vara viktigt att föra vidare informationen till den nya familjen som 
ska ha hand om barnet/ungdomen. De känner att ifall de får vara en del i planeringen för 
flytten så har de ett tillräckligt stöd för att kunna hantera den sorg som kommer av att barnen 
flyttas. 
 
Något mer som vi kan uttyda är att den struktur som finns i samhället kring socialtjänsten idag 
inte stämmer överens med den struktur som familjehemmen önskar skulle finnas. 
Familjehemmen som har deltagit i studien känner att det finns en obalans kring makt i alla 
möten där de deltar tillsammans med socialtjänsten. De känner en maktlöshet inför 
socialtjänsten och att de inte bryr sig om dem utan bara kör vidare med sitt (Jmf. Höjer, 
2006). Detta skulle kunna göra att den relation som byggts upp blir ansträngd. Ett försök till 
att skapa en god allians mellan familjehemmen och socialtjänst skulle kunna bli ett 
framgångskoncept. 
  
Familjehemmen som har deltagit i studien berättar att det blir en hög belastning på familjen 
när ett barn flyttat och att de inte fått ett adekvat stöd i sina känslor efteråt. Det som kan 
uttydas är att när familjehemmen inte fått det stöd som de behövt är att det blir jobbigt i den 
egna familjen (Jmf. Höjer, 2006). Det skulle kunna leda till att familjen lever i en konstant oro 
kring vad som händer barnet och att det skulle kunna bli en stressfaktor som ibland leder till 
andra uppbrott och problem i familjerna. Vi har fått till oss att det även ibland leder till att 
vissa familjehemsföräldrar skiljer sig efter att placeringar flyttat från familjen. Det skulle 
kunna bero på att de skyller på varandra att barnen har flyttat. Om familjehemmet hade fått 
stöd efter att barnet avslutats, skulle familjehemmen kunna bearbeta sin sorg och inte gå 
separata vägar.  
 
Om familjehemmet har flera placerade barn som är kvar i familjen skulle även de kunna bli 
oroliga för att de ska behöva tvingas flytta på samma sätt som deras familjehemsplacerade 
syskon. Det kan skapa en stor oro hos barnet som föräldrarna märker av och som även andra 
barn i familjen känner. Det kan leda till att barnen som är kvar regredierar i sitt beteende och 
att de backar tillbaka till beteenden de hade när de flyttade in till familjehemmet. Barnen som 
är kvar i familjehemmet kan börja bete sig annorlunda både till det bättre och till det sämre 
för att se ifall det gör någon skillnad i hur föräldrarna beter sig och ifall de också måste flytta 
på grund av sitt beteende. Om barnen beter sig illa innebär det att föräldrarna behöver ta hand 
om barnen och deras beteende istället för att hantera sin egen sorg/kris. Detta kan jämföras 
med Hedrenius och Johansson (2009) som talar om krishantering och vikten av det sociala 
nätverket runt omkring individen som handlat i kris. När inte föräldern eventuellt hinner med 
sin egen sorg kan leda till ytterligare stress för föräldern. Att trycka undan sina känslor skulle 
kunna göra att föräldrarna får mer stress samt ohälsa.  
 
Familjehemsföräldrarna som vi har pratat med uppger att de känner att de måste distansera sig 
från de nya placerade barnen för att skydda sina egna känslor. Detta är något som även Lynes 
och Sitoe (2019) har sett i sin studie. Familjehemmen berättar att det blir lättare för varje 
placering som flyttar men det är för att de har behövt lära sig att ta distans och inte släppa in 
barnen på samma sätt som tidigare (Jmf. Lynes och Sitoe, 2019). Det för att inte ha lika stor 
sorg när de flyttar och därmed även skydda sig själva. Det här uppger familjehem är något 
som kan leda till att den sociala del som barnen behöver kanske inte ges i den mängd som 
man skulle ha kunnat önska. Och att distans till barnen skulle kunna leda till är att den 
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samvaron och den kärlek som de saknat och som de behöver kanske inte heller kommer i den 
mängd som barnen så väl behöver. Att familjehemmen fortsätter att försöka att ta till sig 
barnen är något som de alla berättar är ett måste för att kunna fortsätta med att vara 
familjehem. Det blir däremot svårare att ta till sig barnen efter att de har haft många avslut 
och många upplevda dåliga avslut där socialtjänsten inte har gett det stöd som familjehemmen 
skulle behövt. Det innebär att familjehemmet har en distans för skydda sig själva. Det är 
något som våra respondenter talar om under intervjuerna, vilket också backas upp i tidigare 
forskning. 
 
Familjehemmen uppger också att de har en rädsla kring att diskutera med sin handläggare att 
de behöver hjälp och stöd då de har egna erfarenheter och hört andra som har fått sina 
placeringar avbrutna på grund av att socialtjänsten har ifrågasatt ifall de verkligen kan 
fortsätta att vara familjehem om de behöver ha extra stöd. Det finns en känsla av att 
familjehemmen ska vara perfekta och inte behöva stöd, trots att de bara är människor. De som 
känner att de kan behöva stöd, vågar inte be om detta eftersom rädslan finns att socialtjänsten 
då flyttar på barnet och ett sammanbrott kan bli ett faktum. Sammanbrott är något som 
Vinnerljung, Sallnäs och Berlin (2014) talar om i sin studie. Ett sammanbrott som ovan är ett 
självklart sammanbrott som socialtjänsten beslutar om (a.a.). Att familjehemmen känner en 
rädsla över att söka stöd i när en placering kan tänkas vara jobbig, borde egentligen ses som 
en styrka. Dock är det inte den upplevelsen som våra respondenter förmedlar eftersom de är 
rädda för att tala med socialtjänsten och med andra människor exempelvis på stängda 
Facebook sidor. De är rädda för att få repressalier i form av att socialtjänsten flyttar på 
barnen. I stället skulle socialtjänsten kunna tänka att vad bra att familjehemmet vågar be om 
hjälp, och utifrån det sätta in de insatser som behövs för att inte flytta på barnet. Kooh och 
Skoog (2006) berättar att om ett barn flyttar från ett familjehem på grund av egna problem 
kan det ofta bli att barnet tar med sig problem in i en ny familj. Detta är också något som 
respondenterna har upplevt. Barn med vissa beteendeproblem har ibland svårt acklimatisera 
sig i den nya miljön. 
 
6.1 Studiens begränsningar och styrkor 
Vi kan också se att en begränsning är att vi har använt oss av familjehemsforum på Facebook, 
men alla familjehem är inte med i dessa forum och det är även så att alla familjehemsföräldrar 
inte ser inläggen i tid för att kunna vara med i intervjuerna. Ytterligare en begränsning är att 
de familjehem som hört av sig till oss för att medverka i studien har alla upplevt uppbrott som 
varit oönskade på något sätt. Det skulle kunna innebära att de upplevelser som delgivits oss 
exempelvis har haft dåliga upplevelser av socialtjänsten. Det skulle även kunna innebära att 
då familjehemmen inte anser sig fått rätt information om uppdraget samt att de inte får 
tillräckligt med stöd känner att de tvingas säga upp placeringen. Ytterligare en begränsning är 
att det är ett ensidigt urval och därmed finns det brister i tillförlitligheten i uppsatsen. De 
respondenter som hört av sig och vill delta i studien kan känna sig besvikna och kränkta av 
socialtjänsten och att man skulle kunna anta att de därför vill prata av sig om sina upplevelser. 
De uppbrott som varit bra talas det inte om i dessa berättelser. 
 
En styrka vi kan se med studien är att vi under den korta tid som förfrågan på forumet fanns 
så svarade 15 familjehem på vår förfrågan till studien. Det visar på att det vi har valt att 
fokusera på har en relevans och många familjehem som tycker att det är viktigt att berätta sin 
upplevelse kring uppbrotten. Något mer vi kan se med denna studie är att det finns många 
delar inom socialtjänsten som behöver utvecklas och att det finns mycket information kring 
familjehem som både familjehem och socialtjänsten saknar. Något mer vi ser som en styrka 
med studien är att vi kan hjälpa till att visa på var det kan finns behov av stöd, men även visa 
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andra familjehem att de inte är ensamma i sina känslor och tankar, utan det finns fler i samma 
situation.  
 
6.2 Relevans för socialt arbete 
Den relevans vi ser finns för det sociala arbetet med vår studie är att socialtjänsten kan få 
information om vad familjehemmen upplever är fel med handläggningen men även vad som 
skulle kunna få dem att stanna kvar hos socialtjänsten. En annan sak som är relevant för det 
sociala arbetet är att visa på att många känner samma sak och är i samma situation. Det skulle 
kunna leda till att familjehemmen fick prata med varandra och ge varandra stöd. Det skulle 
även kunna leda till att socialtjänsten kan se var de behöver tänka annorlunda och vad de kan 
behöva göra annorlunda inom sin egen struktur. Vidare skulle detta även kunna vara relevant 
utifrån att fortsätta studera hur socialtjänsten skulle kunna förändra sitt arbete samt synen på 
familjehemmen. Men även familjehemmens syn på socialtjänsten och hur dess samarbete 
skulle kunna förbättras för att skapa en god och bra familjehemsvård.  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Den relevans vi ser finns för det sociala arbetet med vår studie är att socialtjänsten kan få 
information om vad familjehemmen upplever är fel med handläggningen men även vad som 
skulle kunna få dem att stanna kvar hos socialtjänsten. En annan sak som är relevant för det 
sociala arbetet är att visa på att många känner samma sak och är i samma situation. Det skulle 
kunna leda till att familjehemmen fick prata med varandra och ge varandra stöd. Det skulle 
även kunna leda till att socialtjänsten kan se var de behöver tänka annorlunda och vad de kan 
behöva göra annorlunda inom sin egen struktur. Vidare skulle detta även kunna vara relevant 
utifrån att fortsätta studera hur socialtjänsten skulle kunna förändra sitt arbete samt synen på 
familjehemmen. Men även familjehemmens syn på socialtjänsten och hur dess samarbete 
skulle kunna förbättras för att skapa en god och bra familjehemsvård.  
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8. Bilagor 
8.1 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 genomföra en studie av familjehems upplevelser angående vad som hänt efter att 
placeringen avbrutits.   

I examensarbetet genomförs intervjuer med 6 olika familjehemsföräldrar som varit familjehem åt 
minst ett placerat barn som flyttat från familjen. Barnet bör ha bott minst 6 månader i familjehemmet 
och bör ha varit avflyttat i minst ett år för att kunna medverka i studien. Intervjuerna spelas in med 
diktafon och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga 
studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de raderas. Dessa hålls inlåsta för att 
ingen annan ska kunna komma åt dem. 

Det är frivilligt att delta i studien. 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 samt publiceras i 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 personer och platser 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 
Susanne Karlsson                               Kariitta Ryttinger 
  

Handledare Ann-Britt Sand  

  
 
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 Susanne Karlsson och Kariitta Ryttinger 

  

  

_______________________________                      ________________________________ 

Namn                                                                       Ort, datum  
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 
Information till intervjupersonen angående undersökningen, rätten att avbryta, ta paus, 
sekretess. Underteckna informationsbrevet. 

Bakgrund 

Intervjupersonens ålder:                                                                                             
Intervjupersonens kön: 

Barnets ålder när det placerades hos familjen                                                                            
Hur lång tid hade ni/du barnet placerat hos dig/er?                                                                           
Vem tog beslutet att placeringen skulle avslutas?                                                                                  
När skulle placeringen avslutats om den inte avbrutits? 

Hur upplever du din delaktighet i beslutet att avsluta placeringen?                                          
Vilken information efterfrågade rekryteraren från er innan placeringen avslutades?          
Upplever du att rekryteraren lyssnade till dina erfarenheter/ din information angående barnet?                         
Vilken anser du är den viktigaste informationen som familjehem ska få i anslutning till att en 
placering avslutas? 

Kan du beskriva dina känslor när barnet flyttade?                                                       
Upplevelser av sorg/ sorg bearbetning.                                                                                               
Hur hanterade du/ni dessa känslor? 

Upplevelser angående erbjudande om stöd samt behov av stöd? 
Vilken information angående sorg/sorg bearbetning fick du från socialtjänsten/rekryterare? 
Vilket stöd var du/ni i behov av då placeringen avslutades?                                                                        
Vilket stöd blev ni/ni erbjudna?                                                                                                        
Vilken information anser du att familjehem bör få?                                                              
Vilket stöd anser du att familjehem bör bli erbjudna?                                                              
Har du själv sökt någon samtalskontakt inom sjukvården?                                                          
Har du någon kontakt med andra i samma situation?                                                                
Skulle du vilja ha kontakt med andra i samma situation? 

Har du någon kontakt med barnet idag?  
Varför/varför inte? 
Skulle du vilja ha kontakt med barnet?                                                                                     
Uppmuntrar rekryteraren till kontakt med barnet?                                                                           
Blev barnet erbjuden kontakt med er i samband med att placeringen avslutades? 

Beskriv hur du upplevde kontakten med socialtjänsten/rekryterarna:                      
Hur många personer/ vilken typ av kontakt hade du med socialtjänsten efter att barnet 
flyttade?                                                                                                                                  
Hur många personer inom den rekryterande organisationen hade du kontakt med efter att 
barnet flyttade?                                                                                                                               
Fanns det någon huvudansvarig?                                                                                                                                                                           
Upplevde du att de hade tid för att förstå din situation/                                                                   
Upplevde du att de tog dina känslor på allvar?                                                                                  
Hur upplever du att socialtjänsten/ rekryterare ser på din relation till barnet? betald barnvakt/ 
extra mamma/anställd professionell.                                                                                                                              
Hur ser du på din relation till barnet? extra mamma/ anställd professionell                                  
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Vilka för och nackdelar upplever du med familjehemsplaceringar: 
Har din syn angående familjehem förändrats från uppfattningen du hade innan du valde att bli 
familjehem? Hur? Kan du beskriva?                                                                                                    
Har familjehemsplaceringen påverkat familjen? Hur?                                                                 
Kan du tänka dig att ta emot en placering igen? Varför/varför inte?                                         
Skulle du rekommendera andra att bli familjehem? Varför/ varför inte?                                      
Vilket råd skulle du ge någon som funderar på att bli familjehem?                                                
Har du något du önskar att socialtjänsten/rekryteraren skulle bli bättre på? 

Upplevelsen av information från rekryterare och socialtjänst angående 
familjehemsplaceringar: 
Vilken information fick du/ni innan ni tog beslutet att bli familjehem? soc/rekryterare/ andra?    
Vilken information anser du att familjehem bör få innan de väljer att bli familjehem? 

Avslutande frågor: 
Nu är vi snart klara, hur kändes det att vara med i intervjun?                                                     
Innan vi avslutar intervjun är det något mer du känner att du vill berätta om? 
Om du vill eller kommer på något mer så kan du kontakta någon av oss, våra kontaktuppgifter 
finns i informationsbrevet. 


