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Abstract 
 

The aim of this study was to examine the experiences of certain foster parents regarding what 

it means to be a foster family and how their family has been affected by becoming a foster 

family. In this study, eight foster parents from five foster families were interviewed. The 

method that has been used is qualitative and the study is based on ecological systems theory 

and system theory. The results of the study showed that foster parents feel they have a new 

perspective on life and their understanding of other people´s situation has grown. Several 

foster parents feel that the commitment has taken much time and energy, which in part led to 

difficulties in the everyday life. Foster parents find it important to be able to easily contact the 

social services and that they will return their calls if the foster parents tried to reach them. The 

contact with the foster child´s birth parents is perceived as difficult by some foster parents 

while others see it as an opportunity to gain a wider network. One conclusion from this study 

is that foster parents in general feel that the family commitment is very stimulating and has 

resulted in a personal change in a way of more patience and more humble.   
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka hur några familjehemsföräldrar upplever hur det är att 

vara familjehem och på vilket sätt deras familj har påverkats av att bli familjehem. I studien 

har åtta familjehemsföräldrar från fem familjehem intervjuats. Metoden som har används är 

kvalitativ och studien utgår ifrån utvecklingsekologisk teori och systemteori. Resultatet i 

studien visar på att familjehemsföräldrarna upplever att de har fått ett nytt perspektiv på livet 

och deras förståelse för andra människors situation har ökat. Flera familjehemsföräldrar 

upplever att uppdraget har tagit mycket tid och energi, vilket för en del inneburit svårigheter 

att få vardagen att gå ihop. Familjehemsföräldrarna upplever att det är viktigt att lätt kunna få 

tag på socialtjänsten och att de blir uppringda om de försökt nå dem. Kontakten med 

fosterbarnets biologiska föräldrar upplevs av en del familjehemsföräldrar som en svårighet 

medan andra ser det som en möjlighet till att få större nätverk. En slutsats som den här studien 

har kommit fram till är att familjehemsföräldrarna överlag upplever att familjehemsuppdraget 

är väldigt utvecklande och har inneburit en personlig förändrig där de blivit mer ödmjuka och 

tålmodiga.  

  

 

Nyckelord: familjehem, familjehemsföräldrar, fosterbarn, biologiska föräldrar och 

socialtjänsten.  
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Förord 
 

Vi vill tacka socialtjänsten i X kommun som gjort det möjligt för oss att komma i kontakt 

med de familjehem som de har som uppdragstagare.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla familjehemsföräldrar som har bidragit till att göra 

denna studie möjlig. Tack för att ni delat med er av er vardag och era upplevelser av att vara 

familjehem. 

 

Vi vill slutligen tacka vår handledare Lena Hedin som har väglett oss genom denna uppsats. 

 

 

 

Örebro, december 2011 

 

 

Madelen Jansson och Henrik Jonsson 
 



4 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ............................................................................................................................... 7 

1.1 Syfte och Frågeställningar .............................................................................................. 7 

2. Bakgrund............................................................................................................................... 8 

2.1 Definitioner av centrala begrepp..................................................................................... 8 

2.2 Uppdraget som familjehem.............................................................................................. 9 

2.3 Socialtjänstens ansvar ..................................................................................................... 9 

2.4 Placerade barn ................................................................................................................. 9 

3. Tidigare forskning .............................................................................................................. 10 

3.1 Familjehemmet .............................................................................................................. 10 

3.2 Hur familjen förändras av uppdraget som familjehem................................................ 10 

3.2.1 Familjehemsuppdragets påverkan på relationen mellan 

familjehemsföräldrarna ................................................................................................. 10 

3.2.2 Hur föräldraskapet påverkas av att vara familjehem ........................................ 11 

3.2.3 Familjehemsföräldrarnas upplevelser av hur de biologiska barnen påverkas av 

att vara familjehem ......................................................................................................... 11 

3.2.4 Relationen mellan familjehemsföräldrarna och fosterbarnet ........................... 11 

3.3 Kontakten med fosterbarnets biologiska föräldrar ....................................................... 12 

3.3.1 Familjehemsföräldrarnas upplevelser av kontakten med fosterbarnets 

biologiska föräldrar ........................................................................................................ 12 

3.3.2 Familjehemsföräldrarnas relation till fosterbarnets biologiska föräldrar ....... 13 

3.3.3 Kontaktens påverkan på familjehemmet ............................................................. 13 

3.4 Socialtjänsten ................................................................................................................. 14 

3.4.1 Informationen om barnet innan placering .......................................................... 14 

3.4.2 Kontakten mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna ......................... 14 

3.4.3 Stödet från socialtjänsten ...................................................................................... 14 

4. Teoretisk tolkningsram ...................................................................................................... 15 



5 

 

4.1 Utvecklingsekologi ......................................................................................................... 15 

4.1.1 Bronfenbrenners modell ........................................................................................ 15 

4.2 Systemteori ..................................................................................................................... 16 

5. Metod ................................................................................................................................... 17 

5.1 Val av forskningsmetod ................................................................................................. 17 

5.1.1 Litteraturanskaffning ............................................................................................ 18 

5.1.2 Urval ........................................................................................................................ 18 

5.1.3 Konstruktion av intervjuguide ............................................................................. 19 

5.1.4 Genomförande av den kvalitativa metoden ......................................................... 19 

5.1.5 Vetenskapligt perspektiv ....................................................................................... 20 

5.1.6 Bearbetning och analys .......................................................................................... 20 

5.2 Metoddiskussion, för- och nackdelar med vald metod ................................................. 21 

5.2.1 Reliabilitet och validitet ......................................................................................... 21 

6. Etiska överväganden .......................................................................................................... 22 

7. Resultat/ Analys .................................................................................................................. 23 

7.1 Familjehemsuppdraget .................................................................................................. 23 

7.2 Analys - Familjehemsuppdraget ................................................................................... 24 

7.3 Hur familjen förändras av uppdraget som familjehem................................................ 25 

7.3.1 Första tiden ............................................................................................................. 25 

7.3.2 Familjhemsföräldrarnas personliga förändring ................................................. 25 

7.3.3 Familjehemsuppdragets påverkan på relationen mellan 

familjehemsföräldrarna ................................................................................................. 25 

7.3.4 Hur föräldraskapet påverkas av att vara familjehem ........................................ 26 

7.3.5 Familjehemföräldrarnas upplevelser av hur de biologiska barnen påverkas av 

att vara familjehem ......................................................................................................... 26 

7.3.6 Relationen mellan familjehemsföräldrarna och fosterbarnet ........................... 27 

7.4 Analys – Hur familjen förändras av uppdraget som familjehem ................................ 28 



6 

 

7.5 Familjehemsföräldrarnas kontakt med fosterbarnets biologiska föräldrar ................ 30 

7.5.1 Familjehemsföräldrarnas relation till fosterbarnets biologiska föräldrar och hur 

den påverkat familjehemmet ............................................................................................... 30 

7.6 Analys - Familjehemsföräldrarnas relation till fosterbarnets biologiska föräldrar och 

hur den påverkar familjehemmet ........................................................................................ 31 

7.7 Socialtjänsten ................................................................................................................. 32 

7.7.1 Informationen om barnet innan placering .......................................................... 32 

7.7.2 Kontakten mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna ......................... 32 

7.7.3 Stödet från socialtjänsten ...................................................................................... 33 

7.8  Analys – Socialtjänsten................................................................................................. 34 

7.9 Familjehemsföräldrarnas upplevelser av svårigheter och möjligheter med 

familjehemsuppdraget ......................................................................................................... 35 

7.10 Analys - Familjehemsföräldrarnas upplevelser av svårigheter och möjligheter med 

familjehemsuppdraget ......................................................................................................... 36 

8. Diskussion ........................................................................................................................... 36 

9. Slutsats ................................................................................................................................. 39 

10. Studiens praktiska implikationer och förslag på vidare forskning ............................. 39 

Litteraturförteckning ............................................................................................................. 41 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 



7 

 

1. Inledning 

 

Det är socialnämnden i varje kommun som har det övergripande ansvaret för barnets omsorg 

när det gäller placerade barn i familjehem (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453). Ett barn 

kan bli placerat i familjehem via Socialtjänstlagen, vilket innebär att det är en frivillig 

placering av barnets vårdnadshavare (SoL, SFS 2001:453). Ett barn kan även bli 

tvångsplacerat i ett familjehem enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU, SFS 1990:52). I Sverige hade nästan 24 900 barn under 2010 någon gång 

heldygnsinsats. Av de cirka 17 200 barn och unga som hade heldygnsinsatser den 1 november 

2010 hade ungefär 12 100 insatser med stöd av SoL (SFS 2001:453) och cirka 5 100 barn fick 

vård enligt LVU (SFS 1990:52). 69 procent av barnen som hade heldygnsinsatser var 

placerade i familjehem, vilken är den vanligaste heldygnsinsatsen i Sverige (Socialstyrelsen, 

2011a).  

 

Familjehemsföräldrarna är de som står för den dagliga omsorgen för fosterbarnet men 

familjehemsföräldrarna ska inte ses som ersättningsföräldrar utan som kompletterande 

föräldrar (Höjer, 2003). Barn som är placerade i familjehem har behov av att upprätthålla 

kontakten med sina biologiska föräldrar och släktingar, eftersom det har visat sig vara positivt 

för barnets utveckling (Triseliotis, Borland & Hill, 2000). Familjehemsföräldrarna har en 

skyldighet att medverka till att kontakten mellan fosterbarnet och de biologiska föräldrarna 

upprätthålls (Wahlström, 2011). Uppdraget som familjehem innebär att familjen inte bara 

öppnar upp sitt hem utan också sina gränser, då familjen introduceras in i fosterbarnets sociala 

och professionella nätverk (Höjer, 2003). Ett familjehem som inte öppnar upp sina sociala 

gränser ger en ökad risk för att fosterbarnet utsätts för vanvård (SOU, 2011).  

 

I en motion till riksdagen framförde Andersson och Tjernberg (2007) att behovet av 

familjehem idag är stort. Trots det finns en stor brist på familjehem i Sverige. För att fler ska 

vilja bli familjehem krävs goda förutsättningar. Familjehemmen behöver ett gott stöd från 

socialtjänsten för att klara av sitt uppdrag. Vidare så behövs även ekonomiskt incitament. När 

familjen tar emot ett placerat barn ökar också utgifterna vilket kan medföra att 

familjesituationen påverkas negativt och då finns risken att rekryteringen av nya familjehem 

blir ännu svårare (Andersson & Tjernberg, 2007). En familj som tar emot ett barn för vård och 

fostran i sitt hem ställs dessutom inför stora utmaningar (Höjer, 2001; Kirton, 2001). Barn 

som är placerade har ofta med sig negativa erfarenheter av olika slag från sin tidigare familj 

(Höjer, 2001). Uppdraget som familjehemsförälder är komplext och kan innebär en stor 

uppoffring gällande engagemang och tid (Kirton, 2001). Mot denna bakgrund vill vi i den här 

studien få mer kunskap om vilka möjligheter och svårigheter ett familjehem ställs inför under 

sitt uppdrag och hur familjen påverkas av att ta emot ett fosterbarn. 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur några familjehemsföräldrar upplever hur det är att 

vara familjehem och på vilket sätt deras familj har påverkats av att bli familjehem. 

 

 Hur upplever familjehemsföräldrarna att de som familj har förändrats sedan de blev 

familjehem? 
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 Hur påverkar fosterbarnets biologiska föräldrar familjehemmet? 

 

 Hur upplever familjehemsföräldrarna stödet från socialtjänsten? 

 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever familjehemsföräldrarna med att vara 

familjehem? 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

 

Med begreppet familjehem menas att offentlig reglerad vård utförs av en familj i ett privat 

hem (Höjer & Nordenfors, 2006). Enligt 3 kap. 2 § Socialtjänstförordningen (SoF, SFS 

2001:937) avses ett familjehem ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 

barn för stadigvarnande vård och fostran. Vi har i vår studie valt att kalla dessa hem för 

familjehem eftersom det har den beteckningen i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). I forskning 

används ofta benämningen fosterhem (Vinnerljung, 1996).  

 

Konsulentstött familjehem är ett familjehem som är uppdragstagare åt ett privat företag. Det 

privata företaget anlitas av kommuner för att placera barn. Skillnaden mellan en kommun och 

ett privat företag är oftast omfattningen av handledning, många privata företag erbjuder 

handledning dygnet runt (Familjehemmet, 2011). 

 

En kontaktfamilj är en familj som tar emot ett barn i sitt privata hem, till exempel under någon 

helg i månaden. Detta för att de biologiska föräldrarna ska få avlastning (Familjehemmet, 

2011).  

 

Biologiska föräldrar är den kvinna och man som har avlat barnet (Statens kulturråd, 1990). 

 

Vårdnadshavare är den person eller de personer som enligt Föräldrabalken (FB, SFS 

1949:381) får bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det är i de allra 

flesta fallen de biologiska föräldrarna eller adoptivföräldrarna som är vårdnadshavare till ett 

barn (Höjer, 2003).  

 

De föräldrar som på uppdrag av socialtjänsten tar hand om ett barn för vård och fostran i sitt 

privata hem, kallas för familjehemsföräldrar. Det som kännetecknar dessa föräldrar är att de 

inte är barnets biologiska föräldrar (Höjer, 2003). Oftast är det familjer med två föräldrar, 

eftersom de sociala myndigheterna tycker att detta skapar bättre förutsättningar för att kunna 

ge barnet god vård och fostran (Höjer & Nordenfors, 2006).  

 

Vi har i vår studie valt att kalla de barn som är placerade i familjehem för fosterbarn. Ett 

fosterbarn är ett barn som växer upp i en familj som inte är dennes biologiska (Statens 

kulturråd, 1991).  
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2.2 Uppdraget som familjehem 

 

Uppdraget som familjehem innebär att ta emot ett barn för vård och fostran, samt att 

upprätthålla ett samarbeta med både sociala myndigheter och barnets biologiska föräldrar 

(Höjer & Nordenfors, 2006). Familjehemmet tar emot ett eller flera barn beroende på vad som 

är bestämt mellan socialtjänsten och familjehemmet. Hur länge barnen stannar är olika, det 

kan vara från en akutplacering på en natt eller en dag till en långvarig placering där barnet 

flyttar när det är vuxet (Wahlström, 2011). Familjehemmet ska enligt 6 kap. 7 § SoL (SFS 

2001:453) få stöd och hjälp av socialtjänsten. Att familjehemföräldrarna får ett bra stöd i sin 

roll som familjehem är en viktig förutsättning för att klara av uppdraget. Kommunen ska 

vidare ha en regelbunden kontakt med familjehemmen och erbjuda dem stöd i form av 

rådgivning, utbildning och handledning (Wåhlander, 1990). Det är viktigt att familjehemmet 

som ska utföra insatsen får tillräckligt med information om hur vården ska utföras. Om 

socialtjänsten behöver lämna ut en uppgift för att familjehemmet ska kunna fullgöra sin 

uppgift hindrar inte sekretessen att sådan sekretesskyddad uppgift lämnas ut. Familjehemmet 

kan till exempel få information om barnet, barnets behov och barnets biologiska föräldrars 

situation (Socialstyrelsen, 2006).  

 

2.3 Socialtjänstens ansvar 

 

Den mest långtgående insatsen som socialtjänsten gör gällande barn är att placera ett barn i 

familjehem eller på institution. En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är således att följa 

upp det placerade barnets vård (Norström & Thunved, 2009). Socialtjänsten är den instans 

som har ansvaret för barnet under placeringstiden oberoende om barnet är placerat enligt SoL 

(SFS 2001:453) eller LVU (SFS 1990:52) (Norström & Thunved, 2009). Detta för att bevaka 

att vården fungerar bra och att vården avslutas när behovet upphör. Socialtjänsten bör upprätta 

en genomförandeplan där det tydligt ska framgå hur de beslutade insatserna skall genomföras. 

Detta görs dels för att socialtjänsten ska kunna följa upp att de beslutande insatserna stämmer 

överens med syftet till insatsen samt öka rättsäkerheten för barnet och dess vårdnadshavare 

(Socialstyrelsen, 2006).  Socialnämnden ska enligt 6 kap. 8 § SoL (SFS 2001:453) och 13 § 

andra stycket LVU (SFS 1990:52) överväga om vården skall upphöra genom att minst var 

sjätte månad överväga om vården ska fortlöpa. Socialnämnden samlar information om hur det 

går för barnet i placeringen genom att regelbundet göra personliga besök i det hem där barnets 

vistas. Under besöket ska socialsekreteraren prata med familjehemsföräldrarna och enskilt 

med det placerade barnet. Socialtjänsten ska även föra dialog med barnets vårdnadshavare. 

Uppföljningen som socialtjänsten gör ska omfatta barnets hälsa, sociala beteende, skolgång 

samt relationen till anhöriga och närstående (Socialstyrelsen, 2006). 

 

2.4 Placerade barn 

 

Ett barn kan bli placerad antingen via SoL (SFS 2001:453) eller LVU (SFS 1990:52). En 

placering enligt SoL innebär att barnets vårdnadshavare godkänner att barnet blir placerat. 

Vid en placering enligt LVU innebär det att vårdnadshavarna inte går med på att barnet ska 

placeras utan barnet tvångsomhändertas (Norström & Thunved, 2009).  I 2 § LVU (SFS 

1990:52) framgår det att; ”det ska beslutas om vård om det på grund av fysisk eller psykisk 
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misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”. Ett vanligt 

motiv till att placera barn i familjehem är att deras biologiska föräldrar brustit i det avseende 

att barn behöver omsorg, rutiner och trygghet i sin vardag (Wahlström, 2011). Varje barn som 

är placerad i familjehem har rätt att få veta varför han/hon bor hos andra än sina biologiska 

föräldrar och vara med i de planer som rör denne. Barnet har även rätt till att prata med sin 

socialsekreterare utan att familjehemsföräldrarna är med (Socialstyrelsen, 2011b). Hur 

kommunikationen mellan barnet och socialsekreteraren sker utformas utifrån barnets ålder, 

hur placeringen har utvecklats samt hur barnets behov av och önskemål om kontakt med 

socialsekreteraren ser ut. Socialsekreteraren bör ha kontakt med det placerade barnet minst en 

gång i halvåret, i början av en placering kan kontakten behöva vara tätare för att underlätta för 

barnet i sin nya familjemiljö (Socialstyrelsen, 2006). 

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1 Familjehemmet 

 

Både internationell och svensk forskning visar på att de familjer som väljer att bli familjehem 

ofta är människor från arbetarklassen eller medelklassen. Flertalet bor på landsbygden och har 

länge levt i ett stabilt och tryggt äktenskap. Kvinnan och mannen är ofta äldre än fosterbarnets 

biologiska föräldrar och de har ofta en traditionell rollfördelning, där kvinnan ansvarar för 

hemmet och mannen står för försörjningen (Vinnerljung, 1996). Familjehemsuppdraget är i de 

allra flesta fallen ett kvinnligt initiativ. Männens attityd till uppdraget som familjehem, som är 

en emotionell kraftansträngning som kräver tålamod och engagemang, förändras ofta från att 

ha varit motsträvigt till att männen blir engagerade familjehemsföräldrar. Många 

familjehemsföräldrar blir familjehem för att de vill hjälpa någon som har det svårt, de 

upplever att det kan erbjuda dessa barn ett tryggt familjeliv (Höjer, 2001). 

 

3.2 Hur familjen förändras av uppdraget som familjehem 

 

3.2.1 Familjehemsuppdragets påverkan på relationen mellan familjehemsföräldrarna 

 

Enligt Höjer (2001) kan det vara en påfrestning för familjen att ta sig an ett fosterbarn 

eftersom fosterbarnet ofta har ett stort behov av uppmärksamhet och närhet. Detta har medfört 

att männen har fått tagit ett större ansvar för hushåll och barn än tidigare, men det är 

fortfarande så i de allra flesta fallen att det är kvinnan som har huvudansvaret för 

hushållsarbetet (Höjer, 2001). De flesta familjehemsföräldrarna tycker att det har haft en 

positiv inverkan på deras förhållande. Faktorer som har gjort parförhållandet bättre är bland 

annat att de har fått en närmare relation, stärkt familjebanden och fått bättre kommunikation. 

Männen i studien menar att deras roll som familjehemsförälder påverkat dem och att de nu 

har lättare att prata om sådant som berör barnen och familjen. Detta är något som kvinnorna i 

studien uppskattar positivt (Höjer, 2001). Sundell och Thunell (1997) har kommit fram till 

liknande reslutat, det positiva som familjehemsföräldrarna i deras studie upplevde var 



11 

 

framförallt att de nu pratade mer med varandra (Sundell & Thunell, 1997). Att ta hand om en 

någon annans barn kräver mycket tid, det gör att många familjehemsföräldrar även upplever 

att uppdraget många gånger är slitsamt. Detta gör att det i förlängningen finns mindre tid för 

familjehemsföräldrarna att vårda sitt förhållande, vilket gör att det slits på relationen och kan 

uppstå konflikter (Höjer, 2001). 

 

3.2.2 Hur föräldraskapet påverkas av att vara familjehem 

 

I Höjers (2001) studie uttryckte många av familjehemspapporna att familjehemsuppdraget 

hade bidragit till att de blivit mer engagerade i omsorgen om fosterbarnen, mer än de varit när 

det gällde sina biologiska barn. Något som familjehemsföräldrarna i studien upplevde positivt 

var att deras föräldraskap förstärkts av att ta hand om ett placerat barn (Höjer, 2001). När 

familjen tar sig an ett fosterbarn kan det även innebära att familjehemsföräldrarna behöver 

förändra sig i sitt föräldraskap. Det kan bli så att familjehemsföräldrarna måste hålla mer på 

de regler som finns i familjen. Familjehemsföräldrarna behöver även strategier som medför en 

ökad tydlighet i relationen till barnen. Att klara av att utföra ett gott föräldraskap som 

familjehemsförälder kräver tålamod och att föräldrarna tillsammans hjälps åt och stöttar 

varandra (Höjer, 2003).  

 

3.2.3 Familjehemsföräldrarnas upplevelser av hur de biologiska barnen påverkas av att 

vara familjehem 

 

Tidigare forskning visar på att familjehemsföräldrar upplever att det är svårt att hinna med 

sina biologiska barn och att familjehemsuppdraget har medfört att de fått mindre tid till sina 

biologiska barn (Sundell & Thunell, 1997; Höjer, 2001). Detta eftersom det placerade barnet 

ofta kräver mycket uppmärksamhet och engagemang. Det har visat sig att 

familjehemsföräldrar ofta får dåligt samvete om de ger något av barnen i familjen mindre tid 

(Höjer, 2001). Dagliga rutiner gör livet stabilt och säkert för ett fosterbarn och är basen för en 

normal barndom (Andersson, 2001). Detta kan medföra att det ökar svårigheten till 

spontanitet i familjen, vilket påverkar de biologiska barnen (Höjer, 2001). En annan effekt de 

biologiska barnen kan känna av är att föräldrarna ibland förändrar sig i sitt föräldraskap. Detta 

kan medföra att de egna barnen får en annan sorts förälder än vad de är vana vid (Höjer, 

2003). Höjers (2001) studie visar att något som familjehemsföräldrarna upplever som positivt 

är att deras biologiska barn tillägnar sig en förståelse och insikt i andra sätt att leva och övar 

upp sin empatiska förmåga när familjen har tagit emot ett placerat barn. Många 

familjehemsföräldrar beskriver att deras biologiska barn och fosterbarnen kommit varandra 

väldigt nära och utvecklat en varm vänskap som blir till glädje för de biologiska syskonen och 

fostersyskonen (Höjer, 2001). 

 

3.2.4 Relationen mellan familjehemsföräldrarna och fosterbarnet 

 

Relationen mellan familjehemsföräldrarna och det placerade barnet skiljer sig inte nämnvärt 

från relationen till de biologiska barnen (Höjer, 2003). Brown och Campbells (2007) studie 

visar att vid långa placeringar ser familjehemsföräldrarna det som ett livslångt band mellan 

dem och barnet (Brown & Cambell, 2007). Efter ungefär ett år börjar en del av fosterbarnen 
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som bor i familjehem att kalla familjehemsföräldrarna för mamma och pappa (Hedin, Höjer & 

Brunnberg, 2011). I Regeringens utredning om den sociala barnavården (SOU, 2011) beskrivs 

relationen mellan fosterbarnet och familjehemsföräldrarna som helt normal under en viss tid 

men vid en förändring kan den falla ihop och utvecklas destruktivt. En sådan förändring kan 

vara att någon närstående eller familjemedlem avlider, att familjehemsföräldrarna skaffar ett 

biologiskt barn, att familjehemsföräldrarna drabbas av arbetslöshet eller att familjen flyttar.  

 

En situation som kan uppstå när familjen tar emot ett fosterbarn är att barnet tyr sig till den 

ena familjehemsföräldern och exkluderar den andre föräldern. Detta är inte ovanligt hos barn 

som upplevt separation från sina biologiska föräldrar och kan ha traumatiska upplevelser från 

sin tidigare barndom (Höjer, 2001). När familjehemsföräldrarna och fosterbarnet är 

oförmögna att skapa god anknytning när det gäller de grundläggande behoven hos 

fosterbarnet kan det bli en ansträngande uppgift och kan i slutändan leda till att placeringen 

avbryts (Crum, 2009).  
 

Tidigare forskning visar på att familjehemsföräldrarna vill att fosterbarnen ska få uppleva ett 

bra hem som är rent och en miljö där deras grundläggande behov kan tillgodoses. Barnen ska 

ha och få ta plats i hemmet och familjen samt få den vård barnet behöver. Barnet ska få växa 

upp glad och friskt i ett bra hem där det kan växa på alla nivåer. Familjehemsföräldrarna ser 

placeringen som en process och inte bara som att ett resultat ska nås, fosterbarnet ska sedan få 

flytta när det är redo (Brown & Campbell, 2007).  

 

3.3 Kontakten med fosterbarnets biologiska föräldrar  

 

3.3.1 Familjehemsföräldrarnas upplevelser av kontakten med fosterbarnets biologiska 

föräldrar  

 

När en familj tar sig an ett familjehemsuppdrag medför detta inte bara att de tar emot ett barn 

för vård och omsorg, utan även att det introduceras för barnets biologiska föräldrar och dess 

nätverk (Höjer, 2003). Familjehemföräldrarnas upplevelser av kontakten med barnets 

biologiska föräldrar och dess nätverk ses på olika sätt, en del ser det som en tillgång medan 

andra berättar om mer komplicerade kontakter (Sundell & Thunell, 1997; Höjer, 2001). Detta 

kan bero på att barnets biologiska föräldrar och familjehemsföräldrarna i många fall är 

varandras motsatser, vilket kan innebära att det uppstår svårigheter i kontakten mellan dem. 

De biologiska föräldrarna har brustit i sin föräldraroll vilket inneburit att barnet blivit placerat 

i ett familjehem, som fått ett uppdrag på grund av att de anses ha en god omsorgsförmåga och 

ett tryggt hem. För de biologiska föräldrarna kan det kännas som ett misslyckande att inte 

klara av att ta hand om sina barn och att få dem omhändertagna. Därför kan det vara svårt för 

fosterbarnets biologiska föräldrar att acceptera familjehemsföräldrarna. De biologiska 

föräldrarna kan av familjehemsföräldrarna upplevas som ointresserade av att träffa barnet, 

men i själva verket kan det handla om att de använder försvarsmekanismer för att skydda sig 

själva (Höjer, 2001). Bland de familjehemsföräldrar som Höjer (2001) intervjuat finns det 

familjer som upplever att fosterbarnets nätverk har berikat deras liv och att de har fått lära 

känna nya människor.  
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Triseliotis m.fl. (2000) fann att de flesta familjehemföräldrarna upplevde att det var positivt 

att barnet träffade sina biologiska föräldrar, de ansåg att det var viktigt för barnen att hålla 

kontakt med sina föräldrar, speciellt i de fall där barnet planerades att flytta hem till sina 

biologiska föräldrar igen (Triseliotis m.fl., 2000). De familjehemsföräldrar som upplevde 

kontakten som negativ, var ofta i de fall där fosterbarnets biologiska föräldrar har ett 

missbruk. Detta eftersom människor som missbrukar ofta styrs av sitt missbruk, vilket kan 

leda till att föräldrarna uteblir från planerade besök. Det gjorde att fosterbarnet blev besviken 

och ledsen, och det var svårt för familjehemsföräldrarna att acceptera barnets biologiska 

föräldrar som gjorde sina egna barn illa (Höjer, 2001). I Triseliotis m.fl. (2000) studie fanns 

det familjehemsföräldrar som inte ansåg att barnen borde träffa sina biologiska föräldrar för 

att barnet tidigare blivit utsatt för misshandel av de biologiska föräldrarna. Då ansåg 

familjehemföräldrarna att kontakten borde reduceras på grund av att fosterbarnet blev upprörd 

av att träffa sina biologiska föräldrar samt att det fanns en risk att barnet skulle utsättas för 

misshandel igen. En del familjehemsföräldrar upplevde att kontakten endast var till fördel för 

de biologiska föräldrarna och inte för barnet. Bland de som var negativa till att barnet skulle 

träffa sina biologiska föräldrar upplevde de att värdet av det sociala arbetets politik och praxis 

framhölls på ett sätt som inte alltid var till barnets bästa (Triseliotis m.fl., 2000). Oavsett om 

familjehemsföräldrarnas upplever att kontakten var positiv eller negativ så var alla medvetna 

om att kontakten med fosterbarnets biologiska föräldrar är viktig och att det ingår i uppdraget 

att bibehålla denna kontakt (Höjer, 2001).  

 

3.3.2 Familjehemsföräldrarnas relation till fosterbarnets biologiska föräldrar 

 

Tidigare forskning visar på betydelsen av att familjehemföräldrarna har en bra relation till 

barnets biologiska familj samt att kontakten upprätthålls med de viktiga personerna i barnets 

nätverk (Brown & Campbell, 2007; Brown & Ivanova, 2010; Ellice, 2011). Ansvaret att 

upprätthålla dessa kontakter hamnar ofta på familjehemföräldrarna. Om detta inte görs 

försvagas kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar (Ellice, 2011). De flesta 

familjehemmen försöker att upprätthålla kontakten via telefon och besök med de biologiska 

föräldrarna. Detta för att hålla de biologiska föräldrarna underrättade om vad som händer och 

sker med barnen (Hedin m.fl., 2011). Triseliotis m.fl. (2000) har undersökt 

familjehemsföräldrarnas relation till barnets biologiska föräldrar och kommit fram till att de 

flesta upplevde att de hade en god relation till varandra. Kontakten med barnets biologiska 

föräldrar kan bidra till att familjehemsföräldrarna lär känna dem mer och på så vis skapar ett 

bättre samarbete kring barnet (Triseliotis m.fl., 2000). Höjers (2001) studie visar på liknade 

resultat, de flesta familjehemsföräldrarna upplevde relationen till fosterbarnets biologiska 

föräldrar som positiv och i vissa fall beskrevs den som neutral (Höjer, 2001).  

 

3.3.3 Kontaktens påverkan på familjehemmet 

 

I Höjers (2001) studie upplevde få familjehemsföräldrar att deras kontakt med barnets 

biologiska föräldrar påverkade deras liv. Det kan bero på att familjehemsföräldrarna väljer att 

fokusera på barnet, och lägger all sin tid och engagemang på barnet. Däremot upplevde en del 

av familjehemsföräldrarna i studien att barnets kontakt med dess biologiska föräldrar 

påverkade familjens liv. Om barnets kontakt med sina biologiska föräldrar fungerade bra 

mådde också barnet bra, om barnets relation till sina biologiska föräldrar däremot var 

konfliktfylld eller om besöken uteblev mådde barnet dålig, vilket också påverkade 
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familjehemmet. En annan aspekt på hur familjehemsföräldrarna i Höjers (2001) studie 

påverkades av kontakten med barnets biologiska föräldrar handlar om tiden de lägger på att få 

till stånd en träff mellan barnet och dess biologiska föräldrar. Det kan delvis innebära att 

föräldrarna besöker barnet i familjehemmet, eller att familjehemsföräldrarna hämtar och 

lämnar barnet hos sina biologiska föräldrar, vilket kan innebära en resa på flera mil. 

 

3.4 Socialtjänsten 

 

3.4.1 Informationen om barnet innan placering 

 

Både Triseliotis m.fl. (2000) och Ellices (2011) studie visar på att många familjehemföräldrar 

är missnöjda med den information de fått om det placerade barnet, innan de tog emot det. 

Ellices (2011) studie visar även på att en del familjehem upplevde att socialtjänsten som sökte 

familjehem undanhöll information för dem, detta för att lättare få barnen placerade. Därför 

ställdes familjehemföräldrarna inför problem som de inte var förberedda på. 

Familjhemsföräldrar ansåg även att sekretessen hos socialtjänsten hindrade dem, de kände 

bland annat att de hade behövt mer information om barnets ursprung för att kunna ge den rätt 

vård.  

 

3.4.2 Kontakten mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna 

 

Wåhlander och Högdins (2003) studie visar på att familjehemföräldrarna blev kontaktade av 

familjehemssekreterarna ungefär en gång i månaden till en gång i halvåret. En majoritet av 

familjehemmen upplevde att denna kontakt var tillräckligt. Några ansåg att de ville ha kontakt 

oftare, men ingen av familjehemmen uppgav att de vill ha mindre kontakt. De situationer som 

familjehemmen främst var i behov av stöd från socialtjänsten var i kontakten med barnets 

biologiska föräldrar samt tillfällen då specifika svårigheter uppkom. Andra situationer då 

familjehemmen var i behov av stöd var när det gällde kontakten med sjukvård eller Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) (Wåhlander & Högdin, 2003).  

 

3.4.3 Stödet från socialtjänsten 

 

Nordkvists (2004) studie visar på att flertalet av familjehemsföräldrarna var nöjda med stödet 

från socialtjänsten vad gäller tid och råd.  Däremot var många av familjehemmen missnöjda 

med att socialtjänsten sällan tog kontakt med dem utan det var dem själva som fick 

upprätthålla kontakten. En del upplevde att familjehemssekreterarna var svåra att nå, men att 

de var nöjda med deras stöd de gånger de hade kontakt. Bland de familjehem som var 

missnöjda med socialtjänstens sätt att tillgodose behovet av stöd och tid, angav de att detta 

berodde på att socialtjänsten inte gav dem tid. Detta hade lett till att familjehemmen måste 

klara sig själva och en del hade slutat att höra av sig till socialtjänsten även om de hade behov 

av stöd (Nordkvist, 2004). De situationer som familjehemsföräldrarna upplevde emotionellt 

stöd av socialsekreterarna var när de hade en god relation till socialsekreterarna, när 

socialsekreterarna stöttade deras önskemål och åsikter, när socialsekreterarna ringde tillbaka 

till dem när de försökt nå dem samt att de har en öppen och ärlig kommunikation. De 
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familjehemsföräldrar som inte upplevde emotionellt stöd av socialtjänsten uppgav att detta 

berodde på en bristfällig relation mellan dem och socialsekreteraren, att deras åsikter inte 

respekterades, att socialsekreterarna inte fanns tillgängliga och att de inte ringde tillbaka när 

familjehemsföräldrarna sökt dem (MacGregor, Rodger, Cummings & Leschied, 2006).  

 

Familjehemsföräldrarnas upplevelser av förbättringsområden vad gäller deras situation var 

nära sammankopplat med de brister som de upplevde i stödet från socialtjänsten. Det 

handlade bland annat om att förbättra relationen och kommunikation till socialsekreterarna, 

att familjehemsföräldrarna känner sig respekterade, att de får korrekt information om det 

placerade barnet samt att de introducerar nya familjehemsföräldrar successivt i den nya rollen 

samt att uppmuntra stödet från andra familjehemsföräldrarna. Det emotionella stödet skulle 

enligt familjehemsföräldrarna kunna förbättras genom att socialsekreterarna besökte dem 

regelbundet i hemmet, gav dem stöd när de önskade samt stöttade dem i de känslor som 

familjehemsföräldrar kan uppleva när det placerade barnet flyttar ifrån dem (MacGregor m.fl., 

2006).  

 

4. Teoretisk tolkningsram 

 

4.1 Utvecklingsekologi 

 

Utvecklingsekologin beskrevs av Urie Bronfenbrenner (1917-2005) 1977 i boken ”The 

ecology of human development”. Där menar Bronfenbrenner att en människas utveckling är 

ett resultat av interaktionen mellan människan och dess omgivning. Varje individ är ett aktivt 

subjekt som flyttar in i och rekonstruerar den miljö som individen befinner sig i. Detta innebär 

att individen inte bara påverkas av sin miljö utan individen kan även vara med och påverka 

åtminstone delar av sin miljö. Utvecklingsekologin går ut på att förstå människor i sitt 

sammanhang och processer över en individs livstid. Vissa förhållanden kan göra att en 

individs livslopp förändras dramatiskt medan vissa av en individs förhållanden och beteenden 

kan följa från generation till generation (Andersson, 2002).  

 

4.1.1 Bronfenbrenners modell 

 

Bronfenbrenner använder sig av fyra nivåer, mikro, meso, exo och makro. Dessa nivåer är 

inte hierarkiska utan omsluter varandra (Andersson, 2002).  
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Figur 1. Bronfenbrenners ekologiska miljömodell (Andersson, 1982). 

 

En individs miljö uppfattas som en serie sammanhängande strukturer i varierande storlek där 

den ena ryms inuti den andra. Längst in är individen i sin närmiljö, familjen räknas som 

närmiljön och alla individer i familjen tillsammans räknas som ett system. Då närmiljön är på 

mikronivå kallas systemet för mikrosystem. Ett mikrosystem består av flera individer och 

inom detta system finns det flera olika dyader. I en familj med två föräldrar och två barn 

skapar barnen en dyad och föräldrarna en annan. Det finns alltså många olika varianter av 

dyader i en familj. Varje dyad påverkar andra relationer. Till exempel om föräldrarna är 

osams så påverkar det barnen genom att föräldrarna kanske inte uppmärksammar dem 

tillräckligt. Individen ingår förutom i familjesystemet i flera andra mikrosystem såsom 

arbetsplatsen, kamratgruppen och idrottsföreningen. Alla dessa olika mikrosystem är inte 

oberoende utav varandra utan påverkar varandra eftersom alla mikrosystemen bygger på 

relationer till andra individer (Andersson, 1982). 

 

Relationerna mellan de olika mikrosystemen bildar i sig ett system som benämns mesosystem. 

Till exempel beror ett barns skolprestationer inte bara på hur barnet har det i skolan utan 

också vad som sker hemma, i form av stöd och uppmuntran och i vilken utsträckning skolan 

och föräldrarna har kontakt (Andersson, 1982). 

 

Det finns även förhållanden som individen inte har direktkontakt med som påverkar 

individen. För ett barn kan det handla om kommunernas utbud och utformning av familjestöd 

och föräldrarnas arbetsförhållanden. Dessa förhållanden påverkar inte barnet direkt men får 

konsekvenser för barnet. Dessa faktorer är ett eget system som benämns exosystem 

(Andersson, 1982). 

 

Det finns även en nivå som benämns makrosystem. Makrosystem är mer övergripande och rör 

samhällsförhållandena på en nationell nivå, såsom lagar, regler och värderingar. De systemen 

som finns på mikro-, meso- och exonivån är således alla konkreta som har att göra med 

individens miljö och levnadsförhållanden medan makrosystemet är mer övergripande 

(Andersson, 2002). 

 

4.2 Systemteori 

 

Systemteorin utvecklades under 1940- och 1950-talet av Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-

1972) (Payne, 2008). Det är en biologisk teori som betraktar alla organismer som system och 
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som är en del av flera system. Med system menas enheter med gränser där energi utväxlas 

inom systemet i större utsträckning än över systemets gränser. Ett system är mer som helhet 

än vad summan av delar är, det vill säga ett system är icke-summativt (Payne, 2008). För att 

en enhet ska få kallas system behöver de uppfylla två kriterier. Dessa är att individerna 

samspelar med varandra på ett sätt som skiljer sig från deras samspel med komponenter 

utanför systemet och att samspelet sker under en viss tidsperiod.  Ett system behöver en 

tillförsel av energi utifrån för att utvecklas (Schjødt & Egeland, 1994).  Energi inom 

systemteorin är reaktionen som sker efter en handling eller en förändring hos någon 

komponent i systemet eller i själva systemet (Öqvist, 2008).  Ett öppet system är ett system 

där energin kan genomströmma över systemets gränser och det ger systemet input (Payne, 

2008). Ett slutet system får inget utbyte av energin och kan därför inte utvecklas. Ett system 

som således saknar utbyte av energi kommer inte att överleva, vilket betyder att det inte finns 

helt stängda system. Däremot finns det familjesystem som är slutna men det innebär inte att 

de är helt avskurna från yttre påverkan, men att kontakten med omgivningen är på en minimal 

nivå (Schjødt & Egeland, 1994). Utflöde är således vilka effekter utflödet ger på omgivningen 

när det har lämnat systemets gränser. Systemet får även information och energi, genom 

feedback loops (återkopplingsslingor), till följd av att utflödet påverkat omgivningen och i sin 

tur visar resultatet av utflödet till systemet (Payne, 2008).  

 

Enligt systemteorins synsätt påverkar varje individ i ett system de andra individerna i 

systemet, det vill säga att en förändring hos till exempel mamman får konsekvenser för alla 

familjemedlemmar. Alla individer i samhället är delar av olika system vilka påverkar 

varandra. Det vill säga en person som är en del av ett familjesystem är samtidigt en del i flera 

andra system, till exempel arbetsplatsen eller idrottsföreningen. Individen påverkas av alla 

system den är medlem i och påverkar även de andra individerna i systemen (Payne, 2008). 

Varje system kan även delas upp i system, dessa benämns som subsystem och suprasystem. 

Familjen i sig är ett system men innehåller en mängd olika subsystem som ofta är knutna till 

vissa roller och relationer, till exempel bildar barnen ett subsystem och föräldrarna bildar ett 

annat subsystem. Varje subsystem har sina egna regler och sitt sätt att kommunicera. Varje 

individ i familjen är således medlemmar i flera olika subsystem och har olika roller i de olika 

subsystemen.  Ett system är även en komponent i en större enhet, suprasystem, vilket innebär 

att till exempel familjen är en del av granngemenskapen eller kyrkoförbundet (Schjødt & 

Egeland, 1994). När det över tid tillkommer fler individer i ett system innebär det att systemet 

blir mer komplext, vilket kallas för differentiering. När systemet använder energin som 

kommer in i systemet utan att behöva förändra sin grundläggande identitet behåller systemet 

ett stabilt tillstånd (Payne, 2008). 
 

5. Metod 

 

5.1 Val av forskningsmetod 

 

Författarna började arbetet med studien genom att skaffa sig kunskap om ämnet familjehem. 

Därefter har författarna problematiserat ett område inom ämnet, och syfte och frågeställningar 

har konstruerats. Detta är de två första stegen en forskare ska göra i forskningsprocessen även 

om stegen ibland inte är helt avgränsande (Patel & Davidson, 2011). Därefter planerades 

studiens upplägg och vilken metod som skulle användas. En forskningsmetod innebär 
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konkreta tillvägagångssätt för att samla in och analysera empiri som är kopplad till 

frågeställningen (Larsson, 2005a). Med en kvantitativ metod vill forskaren se sambandet 

mellan två fenomen, att A leder till B. Denna metod är numerisk och innebär att synen på 

verkligheten är objektivistisk. Med en kvalitativ metod vill forskaren finna en förståelse 

varför A leder till B. Den kvalitativa metoden bygger på ord och tyngden ligger på att skapa 

en förståelse av den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Författarna har i denna studie valt 

att använda en kvalitativ metod. Detta eftersom en kvalitativ metod lämpar sig bäst då syftet 

med studien är att få en djupare förståelse för hur en familj påverkas av att vara familjehem. 

 

5.1.1 Litteraturanskaffning 

 

Författarna till studien har sökt efter relevant litteratur via Örebro Universitetets databaser 

Libris, Social Services Abstracts och artikelsök. De sökord som användes var fosterhem*, 

fosterförälder*, familjehem*, familjehemsförälder*, fosterbarn, biologisk förälder, påverkan, 

stöd, socialtjänst, systemteori och utvecklingsekologisk teori. För att finna internationell 

litteratur och forskning gjordes sökning av orden foster care, foster parents och foster 

children. Författarna sökte på orden enskilt och i kombination med varandra. När författarna 

sökte via Social Service Abstract på sökordet foster parents gav det 1342 träffar, medan en 

sökning av kombinationen foster parents och support gav 356 träffar. Genom 

litteraturförteckningen till den litteratur som hittades, fick författarna sedan förslag till mer 

litteratur inom ämnet. Författarna har även sökt efter litteratur via Örebro universitetsbibliotek 

och Jönköpings högskolebibliotek. Vidare så har sökningar gjorts via internet med hjälp av 

sökmotorn Google, Socialstyrelsen och Vetenskapsrådets hemsida. Urval av denna 

litteraturanskaffning har sedan gjorts utifrån ämnets relevans och studies syfte.  

 

5.1.2 Urval 

 

Antalet intervjupersoner i en kvalitativ studie ska vara 15 personer plus/minus 10 för att ge 

förståelse åt ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie har författarna intervjuat 

fem stycken familjehem, vid tre av intervjutillfällena har både mannen och kvinnan varit med 

och vid två av tillfällena intervjuades endast en familjehemsförälder. Urvalet har varit ett så 

kallat tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurval är ett urval där forskaren intervjuar de som 

finns tillgängliga för att kunna ge svar på forskningsfrågan (Bryman, 2011). Urvalet skedde 

genom att socialtjänsten i en kommun skickade ut brev, skrivna av författarna (se bilaga 1), 

till de familjehem de hade som uppdragstagare, vilka var nio stycken. I brevet stod 

information om studien och en kryssruta där de kunde kryssa i om de ville vara med i studien 

och sedan skicka tillbaka svaret till socialtjänsten. Socialtjänsten vidarebefordrade sedan 

kontaktuppgifter, från de som svarat ja, till författarna. Detta för att inte bryta mot 

socialtjänstens sekretess (Offentlighets och sekretesslagen [OSL] SFS 2009:400). Fyra 

familjehem var intresserade av att bli intervjuade. Författarna hade svårt att få tag på ett femte 

familjehem med tanke på att flera av de kontaktade familjehemmen valt att inte medverka i 

studien. Därför kontaktades det femte familjehemmet genom en vän till författarna, vars 

föräldrar tidigare varit familjehem under många år. Vännen hjälpte författarna att komma i 

kontakt med dem via e-post. Familjen fick brevet skickat till sig via e-post och svarade att de 

var intresserade av att delta i studien. Att författarna kände familjehemsföräldrarnas 

biologiska barn kan ha påverkat deras svar och att de inte varit lika ärliga. Vi upplever dock 

inte att detta har haft någon större betydelse för studiens resultat.   
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5.1.3 Konstruktion av intervjuguide 

 

En intervjuguide (Se bilaga 2) skapades för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden var semistrukturerad. Syftet med en semistrukturerad 

intervjuguide är att förstå respondentens vardagsvärld utifrån respondentens perspektiv. En 

semistrukturerad intervju är varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär. Intervjun 

utförs enligt en intervjuguide där det finns vissa teman. Frågorna i en kvalitativ studie ska 

vara öppna eftersom det ger utrymme för följdfrågor som ibland inte är med i intervjuguiden 

(Kvale & Brinkemann, 2009). Frågor till intervjuguiden skapades genom att först tematisera 

studiens syfte och frågeställningar. Att tematisera innebär att forskaren klargör studiens syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De teman som skapades var; bakgrund, hur förändras familjen, 

möjligheter/svårigheter, kontakten med myndigheter och kontakten med de biologiska 

föräldrarna. Därefter formulerade författarna frågor utifrån de teman som skapats. Författarna 

fann inspiration till frågor genom att läsa tidigare studier och se hur frågorna i dessa studier 

var ställda. När intervjuguiden var klar skickades den till författarnas handledare som läste 

igenom den och gav synpunkter. Intervjuguiden ändrades därefter. Utifrån svaren författarna 

fick i första intervjun skapades nya frågor och några formulerades om. Detta för att 

respondenternas svar i första intervjun var utförliga i teman som inte togs upp i den 

ursprungliga intervjuguiden. Första intervjun använde författarna således inte bara till att 

samla in empiri utan den blev också en pilotintervju. Målet med en pilotintervju är att se hur 

intervjun blir utifrån intervjuguiden och se om det är någon fråga som behöver tillkomma 

eller tas bort (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

5.1.4 Genomförande av den kvalitativa metoden 

 

Författarna har genom intervjuer önskat få nyanserade beskrivningar av olika aspekter i 

familjehemsföräldrarnas livsvärd. Detta har gjorts genom att göra en deskriptiv intervju med 

respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna utfördes vid fyra intervjutillfällen 

hemma hos familjehemmen och vid ett tillfälle på familjehemsförälderns arbetsplats. Vid tre 

intervjutillfällen var båda familjehemsföräldrarna med och vid två tillfällen var endast en 

familjehemsförälder med. Intervjuerna varade mellan 45 och 70 minuter. Som underlag under 

intervjuerna fanns intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes av bägge författarna, där en av 

författarna var huvudintervjuare medan den andre lyssnade och ställde kompletterande frågor. 

Författarna turades om att vara intervjuare och vem som skulle vara intervjuare bestämdes 

innan respektive intervju. Respondenterna fick välja själva var de ville bli intervjuade. Fyra 

av intervjuerna skedde hemma hos respondenterna och det var i en lugn miljö där det inte 

fanns några störningsmoment. En av intervjuerna gjordes på respondentens arbetsplats och 

under dennes arbetstid. Respondenten väntade ett telefonsamtal under intervjun. Detta kan ha 

gjort att respondenten förlorade fokus på intervjun. Respondenten gav ganska korta svar men 

utvecklade sina svar vid följdfråga. Att intervjun skedde på respondentens arbetstid kan ha 

bidragit till att svaren blev mindre utvecklade än om intervjun skulle ha skett efter arbetstid.  

 

Vid de två intervjutillfällena där endast en familjehemsförälder deltog gav svaren endast en 

förälders upplevelser. Detta betyder inte att intervjuerna påverkades negativt utan det kan ha 

gjort respondenternas svar mer ärligt då endast författarna lyssnade på det 

familjehemsföräldern sa. Det skulle ha varit önskvärt att den andre familjehemsföräldern varit 
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med även på dessa intervjuer men syftet var att fånga familjehemsföräldrars upplevelser i 

allmänhet utan ett könsperspektiv. I de fall där båda familjehemsföräldrarna var med på 

intervjun kan det ha varit så att de reflekterade när den andre pratade och ibland gav mer 

genomtänkta svar. Paren som intervjuades delade samma upplevelser i svaren av frågorna. I 

ett fall var kvinnan väldigt aktiv med att svara på frågorna och mannen passiv men bekräftade 

ofta vad kvinnan svarade. Vi upptäckte således inte att det hade någon påverkan på 

respondenternas svar om det var en eller två respondenter vid intervjutillfället. 

 

5.1.5 Vetenskapligt perspektiv 

 

Det hermeneutiska perspektivet syftar till att skapa en förståelse för en text (Larsson, 2005b). 

Vi har i vår studie inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt, eftersom vi är intresserade av att få 

förståelse för respondenternas utsagor. Utifrån respondenternas svar har vi gjort tolkningar av 

texterna. Den hermeneutiska cirkeln innebär att tolkningen av enskilda delar påverkas av 

helheten, vilket kan förändra helheten av texten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

denna cirkularitet möjliggör för en djupare förståelse av textens mening. Hermeneutiken 

menar vidare att det inte finns någon objektiv tolkning av texten, vilket innebär att den som 

tolkar texten alltid gör det utifrån sin egen förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). I en 

forskningsintervju tillämpas det hermeneutiska synsättet på så sätt att tolkningen av varje 

deltema påverkar hur forskaren uppfattar den mening som via tolkning framträder när 

forskaren beaktar de teman som intervjun har handlat om (Larsson, 2005b). Genom att 

redogöra för sin förförståelse kan detta göra att författarna blir mer medvetna om hur detta 

kan påverka meningen av texten (Kvale & Brinkmann, 2009). En av författarna till denna 

studie har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på ett socialkontor och hade då en 

familjehemssekreterare som handledare. Detta har medfört att författaren har en viss kunskap 

om hur socialtjänsten ser på familjehemmens vardag. Den andra författaren till denna studie 

har ingen erfarenhet inom detta område, vilket kan innebära att denne ser på familjehemmens 

uppdrag på ett mer objektivt sätt när texterna analyserades.  

 

5.1.6 Bearbetning och analys 

 

En studie som är induktiv innebär att forskaren studerar ett fenomen och därefter söker teorier 

som förklarar fenomenet (Patel & Davidson, 2010). Utgångspunkten i denna studie är 

induktiv då författarna först har insamlat empiri genom intervjuer av familjehemsföräldrar 

och sedan har analyserat deras berättelser utifrån utvecklingsekologisk teori och systemteori.  

 

Intervjuerna spelades in på en diktafon, detta för att vi i efterhand skulle kunna lyssna om 

intervjuerna. Efter varje intervjutillfälle transkriberades ljudinspelningarna direkt efteråt, detta 

för att tillförsäkra informationen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att transkribering 

innebär att ändra från en form till en annan, till exempel från muntlig till skriftlig form (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjuerna har först transkriberats till ordagranna texter och sedan har 

författarna gått igenom texterna och tagit bort upprepade ord och uttryck. Därefter har 

meningskoncentrering utförts av texterna som syftar till att förkorta ner längre intervjuutsagor 

till mer sammanfattande formuleringar. Därefter har varje intervjus koncentrerade meningar 

delats in i olika teman. Syftet med detta är att göra den insamlade empirin mer lättöverskådlig 

(Larsson, 2005b). Författarna har utifrån varje intervjus koncentrerade meningar letat efter 

likheter och skillnader i respondenternas utsagor för att efter detta sammanställa resultatet. 
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Efter att intervjuerna tematiserats utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi även gjort 

underrubriker till dessa teman för att underlätta läsningen. Resultatet har sedan analyserats 

utifrån tolkningsramen i olika teman för att kunna ge svar på våra forskningsfrågor. Efter att 

vi beskrivit mönstren i analysen och kopplingar mellan empirin och teorin har analysen 

sammanställts så att den centrala resultatbilden kommit fram (Larsson, 2005b). 

 

5.2 Metoddiskussion, för- och nackdelar med vald metod  

 

Författarna har valt att göra kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade, vilket är den 

vanligaste typen av intervju inom den kvalitativa forskningen. Fördelarna med en 

semistrukturerad intervju är att den utgår ifrån en intervjuguide där följden på frågorna kan 

variera och där intervjuaren har möjlighet att anpassa följdfrågor efter respondenternas svar. I 

en strukturerad intervju däremot ställs frågorna i intervjuguiden på samma sätt och i samma 

följd och syftar till att få respondenternas svar så lika varandras som möjlig (Bryman, 2011).  

 

Om vi inte hade valt en kvalitativ metod hade vi istället kunnat välja en kvantitativ metod i 

form av en enkätundersökning och skickat ut till familjehemmen. Genom att en 

enkätundersökning inte är lika tidskrävande som intervjuer så hade vi kunna skicka ut enkäter 

till flera familjer (Bryman, 2011). En fördel med detta är att vi hade kunna få flera 

familjehems syn på hur de påverkas av att vara familjehem och vilka svårigheter och 

möjligheter de ser med att vara familjehem. Om vi hade valt denna metod så hade vi kunnat 

eliminera intervjuaffekten, eftersom intervjuaren inte är närvarande i en enkätundersökning 

och kan således inte påverka respondentens svar (Bryman, 2011).  Med en enkätundersökning 

hade vi inte haft samma möjlighet att ställa följdfrågor och därmed kanske inte fått lika 

utförliga och djupa svar från respondenterna, som vi nu fick ta del av. Om respondenten inte 

uppfattar frågan som intervjupersonen ställer, kan intervjupersonen i en intervjusituation 

förklara eller ställa om frågan (Bryman, 2011). Under intervjuerna som vi genomförde 

uppstod detta vid ett par tillfällen och därför anser vi att detta är en fördel med den valda 

metoden. Intervjupersonen kan i vår studie ha påverkat respondenten genom kroppsspråk, 

tonfall eller hur frågorna är ställda och detta kan vara en nackdel i vår studie. Att vi är två 

författare som turats om att intervjua skulle kunna ha påverkat genom att vi formulerar 

frågorna olika, vilket inte hade varit en risk om vi istället valt en kvantitativ metod i form av 

enkäter (Bryman, 2011). Då syftet med vår studie är att fånga familjehemsföräldrars 

upplevelser med egna ord ställdes öppna frågor. Därför anser vi att vårt syfte endast har 

kunnat besvaras genom en kvalitativ metod där respondenternas svar är utförliga. 

 

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

 

En studies externa reliabilitet innebär hur tillförlitlig studien är och om resultatet i studien kan 

upprepas av andra forskare och vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är 

omöjligt att återskapa eller frysa en social miljö och de sociala förutsättningar som var vid 

intervjutillfället, vilket gör att en respondents upplevelser förändras. Detta innebär att om 

samma respondent intervjuas av en annan forskare vid en annan tidpunkt kan respondenten 

svara annorlunda på samma fråga. Detta gör att det är svårt att få en hög extern reliabilitet 

inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Det som visar på att författarnas studie har en hög 

reliabilitet är att denna studie har kommit fram till samma resultat som andra forskare gjort 
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tidigare. Inom kvalitativ forskning kan forskaren använda sig av ljud- och/eller 

bildinspelningar för att på så sätt lagra verkligheten. Den kan således spelas upp flera gånger 

och på så sätt öka reliabiliteten. Ett annat sätt att kontrollera reliabiliteten i en intervju är att 

vara två vid en intervjusituation. En som intervjuar och en som parallellt med intervjuaren 

registrerar respondentens svar (Patel & Davidson, 2011). I denna studie var bägge författarna 

med på intervjuerna som spelades in med diktafon. Författarna har turats om att transkribera 

intervjuerna och läst igenom samtliga intervjuer för att kontrollera att intervjuerna har tolkats 

lika. Detta har gjort att studien har en hög interbedömarreliabilitet.  Basham, Jordan och 

Hoefer (2010) skriver att forskaren kan ställa en fråga med samma innebörd två gånger för att 

öka tillförlitligheten i ett svar. Om samma respondent ger samma svar vid samma fråga som 

är ställd senare visar detta på en tillförlitlighet i respondentens svar. Författarna har i 

intervjuguiden haft flera frågor med samma innebörd två gånger. Till exempel; Vilka 

förväntningar hade ni innan ni tog emot ett fosterbarn? och Hur stämmer förväntningarna 

med hur det är att vara familjehem? Detta för att se om respondenten svarat lika vilket i så 

fall ger en hög intern reliabilitet. Författarna anser att dessa två åtgärder har gjort att den 

interna reliabiliteten är hög. 

 

Studiens validitet innebär hur väl studien mäter det den avser att mäta (Bryman, 2011). 

Författarna anser att studiens validitet är god då den besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Validitet handlar även om tillförlitligheten i respondenternas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna upplever att respondenternas svar på intervjufrågorna har varit 

sanningsenliga. För att kontrollera ytvaliditeten kan forskaren be en expert på området avgöra 

om frågorna speglar syftet med studien (Bryman, 2011). Författarna har innan första 

intervjutillfället låtit handledaren till denne studie läsa igenom intervjuguiden, som är 

utformad för att besvara studiens syfte, och komma med synpunkter. Vissa frågor ändrades 

därefter. Kommunikativ validitet innebär att när en läsare läser en studie ska den vara skriven 

så att läsaren själv kan bilda sig en egen uppfattning om trovärdigheten (Patel & Davidson, 

2011). Vi har i denna studie delat upp resultat och analys för att tydliggöra resultatet. Detta 

för att läsaren själv ska kunna skapa en uppfattning om trovärdigheten i analysen.  Extern 

validitet innebär i vilken utsträckning resultatet i en studie kan generaliseras till andra sociala 

kontexter (Bryman, 2011). Det låga antalet respondenter i denna studie begränsar 

generaliserbarheten av resultaten men det skapar en fördjupad förståelse för ämnet som 

undersökts.  

 

6. Etiska överväganden 

 

Författarna har i studien genomgående gjort etiska överväganden och utgått ifrån 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Innan intervjun genomfördes så kontrollerade författarna 

respondenternas samtycke till att medverka i studien, detta gjordes genom att respondenterna 

tillfrågades både via informationsbrevet och innan själva intervjutillfället skulle genomföras.  

Respondenterna hade möjlighet att avbryta sin medverkan om de så önskade, vilket 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer menar är viktigt att informera om (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna tillfrågades även om det var okej att båda författarna medverkade vid 

intervjutillfället. Via informationsbrevet, telefonkontakten när intervjun bokades samt vid 

intervjutillfället informerades respondenterna om syftet med studien. Vidare så informerade 

författarna om att respondenterna kommer att avidentifieras i studien och deras 

personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt, där obehöriga inte kan få tillgång till 

uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkra deras konfidentialitet har vi valt att inte 
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skriva ut vilken kommun respondenterna bor i eller tilltala dem vid namn, utan istället valt att 

kalla dem för familjehemsförälder eller familjehemsföräldrar. Under några rubriker i studien 

har vi valt att skriva ut familjehemsmamma eller familjehemspappa, detta eftersom det ibland 

ansågs relevant att se det utifrån ett könsperspektiv. Vi har även valt att skriva ihop resultatet 

från alla intervjutillfällena, genom denna åtgärd kan läsaren inte följa en och samma 

respondent genom hela resultatdelen. Detta för att minska risken att läsaren kan förstå vem 

respondenten är. Fosterbarnens namn är fingerade, vi har vid ett ställe i studien skrivit Karl 

men detta är inte fosterbarnets riktiga namn.  

 

Vid telefonkontakten när intervjun skulle bokas in fick respondenterna själva välja var de 

ville att intervjun skulle äga rum. Fyra av de totalt fem intervjuerna genomfördes i 

respondenternas bostad. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan miljö ha betydelse för 

respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att respondenterna själva fick välja var 

intervjun skulle genomföras anser författarna att detta bidragit till att skapa en bekväm miljö 

för respondenterna. Efter intervjutillfället informerades respondenterna om att uppgifterna de 

lämnat endast kommer att användas för forskningsändamålet och vi erbjöd dem att få ett 

exemplar av studien skickat till sig via e-post när den är färdigställd (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

7. Resultat/ Analys 

 

Fyra av de fem intervjuade familjehemmen hade pojkar i åldrarna 14 till 19 år placerade hos 

sig. Placeringarna har varat från ett år till 10 år. Det femte familjehemmet hade sin senaste 

placering för 2 år sedan. Ett av familjehemmen är utöver att de är familjehem även 

kontaktfamilj. Familjehemsföräldrarna är ungefär mellan 45 och 60 år. Samtliga familjehem 

har biologiska barn, i ett av familjehemmen bor barnen fortfarande hemma, en annan familj 

har barnen boende hos sig varannan helg och de övriga har vuxna barn som flyttat hemifrån. 

Två av familjehemmen har erfarenhet av att ha varit konsulentstött familjehem.  

 

7.1 Familjehemsuppdraget  

 

De finns många anledningar till varför en familj väljer att bli familjehem. I vår studie var det 

några av familjhemsföräldrarna som berättade att det var kvinnan i familjen som väckte iden 

till att bli familjehem, och att hon sedan diskuterat det med övriga i familjen. Flera av 

familjehemsföräldrarna berättar att de arbetar eller har arbetat inom människovårdande yrken 

och att de tycker om att hjälp andra. En annan familjehemsförälder berättar att de alltid velat 

ha många barn men kunde bara få två biologiska barn och det var då iden till att bli 

familjehem växte fram. Flera av familjehemsföräldrarna uttrycker att de vill göra en insats för 

någon som har det svårt och att det känns bra när man kan hjälpa andra. En 

familjehemsförälder berättar:  

 

Det är tillfälligheter som gör att man hamnar i det och eftersom man känner att man 

gör någonting och att man är behövd, så fortsätter man. 

 

Flertalet av familjehemmen har börjat som kontaktfamilj och att uppdraget sedan blivit ett 

familjehemsuppdrag eller att de tagit ett nytt uppdrag som familjehem. Ett familjehem 
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berättar att de tidigare varit kontaktfamilj i tre omgångar men att de upplevde det svårt att 

bygga upp en relation till barnet när de bara sågs varannan helg.  

 

Flera av familjehemsföräldrarna upplever att familjehemsuppdraget tar mer tid än de förväntat 

sig. En familj berättar att de varit familjehem åt barn som haft olika diagnoser, vilket medfört 

att det tagit mycket tid med skolmöten och läkarbesök. En annan familjehemsförälder 

upplever att det är många möten och dessa är ofta på dagtid, vilket kan inkräkta på deras 

arbetstid och att det ibland känns besvärligt att behöva ta ledigt från arbetet. Några av 

familjehemsföräldrarna berättar att de inte ändrat sin arbetssituation eftersom de inte arbetade 

heltid när de tog uppdraget. De har valt att arbeta halvtid eller deltid för att ha tid för barnen 

och hemmet.  

 

Flera av familjhemsföräldrarna ser familjehemsuppdraget som en fas i livet som de inte tänker 

hålla på med under hela livet. Ett familjehemspar berättar att de ville ha många barn i samma 

ålder som deras biologiska men nu när de biologiska barnen har flyttat hemifrån känner de att 

de är klara med att ha barn boende hos sig. En annan familjehemsförälder berättar att de har 

haft planer att göra vissa saker när deras biologiska barn har flyttat hemifrån. Nu har de fått 

skjuta upp dessa planer ett par år till då de har ett fosterbarn som är yngre än deras biologiska 

barn men det ser de inte som något problem. En familjhemsförälder har en inställning som är 

tvärtemot denna och berättar att de kommer ta emot fosterbarn så länge de orkar med det. 

 

7.2 Analys - Familjehemsuppdraget 

 

 I flera av familjehemmen arbetar någon av föräldrarna i något människovårdande yrke och 

tycker om att hjälpa andra. Enligt den utvecklingsekologiska teorin påverkas individen av sin 

miljö. Vissa förhållanden hos en individ kan förändras medan andra förhållanden och 

beteenden kan följa med från generation till generation (Andersson, 2002). Flertalet av 

familjehemmen började som kontaktfamilj och har sedan fått ett uppdrag som familjehem. Att 

ta emot ett fosterbarn innebär att familjehemmet tar emot ett barn som nästan alltid kommer 

från en för fosterbarnet otillfredsställande miljö. Detta ger familjehemsföräldrarna 

möjligheten att hjälpa fosterbarnet att förändra sitt beteende som har skapats i fosterbarnets 

tidigare miljö. Att kunna erbjuda fosterbarnet en trygg miljö och goda möjligheter till en 

positiv utveckling ger flera av familjhemsföräldrarna en tillfredställelse.  

 

När en familj tar emot ett fosterbarn påverkar det alla individer i familjen, och det kan även 

påverka de andra systemen individerna ingår i (Schjødt & Egeland, 1994). Till exempel kan 

det ske förändringar i familjehemsföräldrarnas arbetslag eftersom deras familjesystem har 

förändrats. När fosterbarnet blir en del av familjen öppnar familjesystemet upp sina gränser 

och familjehemsföräldrarna blir involverad i fosterbarnets olika system såsom skolan och 

fosterbarnets professionella nätverk (Payne, 2008). I vår studie visade det sig att flera av 

familjehemsföräldrarna upplevde att uppdraget tog mer tid än vad de förväntat sig, 

exempelvis genom att gå på olika skolmöten och läkarbesök som berörde fosterbarnet. En 

familjehemförälder berättar att mötena ofta är på dagtid vilket inkräktade på deras arbete och 

att de kan behöva ta ledigt från arbetet. Utifrån systemteorin kan det ses som att systemet som 

familjehemsföräldern är med i på arbetet påverkas av att familjehemsförälderns familjesystem 

har förändrats.  
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7.3 Hur familjen förändras av uppdraget som familjehem 

 

7.3.1 Första tiden 

 

Samtliga familjehemsföräldrar berättar att de redan från början försöker få fosterbarnet att 

känna sig välkommet i familjen och känna att det är deras hem. Flera av 

familjehemsföräldrarna berättar att de lät fosterbarnet själva få vara med och köpa saker till 

sitt rum och inreda sitt rum med de saker som var viktiga för fosterbarnet.  En 

familjehemsförälder upplevde den första tiden som onaturlig för alla inblandade men att de 

pratade mycket med fosterbarnet i början, vilket ledde till att situationen blev mer naturlig. En 

av familjehemsföräldrarna upplevde inte att de gjorde någon skillnad utan att de var vana att 

arbeta med barn så de gjorde som vanligt.  

 

Några familjehemsföräldrar berättar att den första tiden hemma var kaotisk. En 

familjehemsförälder berättar att de inte kunde ta hem vänner då fosterbarnet inte tålde andra 

människor. Fosterbarnet vaknade klockan 4 varje morgon och sprang runt tills alla i familjen 

var vakna. En annan familjehemsförälder berättar att fosterbarnet låste in sig på rummet och 

ville ingenting, varken gå ut eller träffa folk. Familjehemsföräldern berättar att de blev osams 

med fosterbarnet redan första helgen men satte sig ner och pratade med fosterbarnet: 

 

Jag sa till honom, du får bo kvar här men då måste vi också ha respekt för varandra, 

för han hade ingen respekt för vuxna, och efter det så lossnade det. 

 

7.3.2 Familjhemsföräldrarnas personliga förändring 

 

Flera av familjehemsföräldrarna berättar att de upplever att de har blivit mer ödmjuka och 

tålmodiga av att vara familjehem. En familjehemsförälder beskriver att uppdraget som 

familjehem berikar en och ger en förståelse för hur svårt det kan vara som förälder om man 

inte har de resurserna som krävs. En familjehemsförälder berättar att de inte längre dricker 

alkohol. Familjehemsföräldern påpekar att de aldrig varit några storkonsumenter av alkohol så 

de ser det inte som någon uppoffring utan en naturlig sak att göra och det är utav respekt för 

fosterbarnet och dennes tidigare upplevelser av att vuxna dricker alkohol. Flera av 

familjehemsföräldrarna berättar att de har fått ett nytt perspektiv på tillvaron och sin egen 

situation efter det att de har blivit familjehem. En familjehemsförälder upplever att uppdraget 

som familjehem även varit slitsamt vilket medfört att orken att vara lika social som tidigare 

försvunnit:  

 

Jag känner att orken att vara social tryter mer åren, delvis genom att ha varit 

familjehem så längre men också eftersom jag jobbar med människor. 

 

7.3.3 Familjehemsuppdragets påverkan på relationen mellan familjehemsföräldrarna 

 

Flera av familjehemsföräldrarna uttrycker att de upplever att uppdraget som familjehem 

kräver att både mannen och kvinna är delaktiga och att de behöver samarbeta på ett sätt som 

de inte gjort tidigare. Detta har medfört att deras relation har stärkts. En familjehemsförälder 
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berättar att något som har förändrats sedan de blev familjehem är att de inte kan prata lika 

öppet med varandra och att de behöver tänka mer på vad de säger, exempelvis när de pratar 

om fosterbarnets biologiska föräldrar. En familjehemsförälder uttrycker att de som par alltid 

har varit sammansvetsade och stöttat varandra, och upplever därför ingen förändring i deras 

relation sedan de blev familjehem. Familjehemsföräldern avslutar sitt resonemang med att det 

trots allt kanske har skett en förändring:  

 

Man känner att man är en stadig familj, att man inte lägger sig platt fall när det är 

motgångar, utan man är enade, kanske ännu mer idag än vi var tidigare. 

 

7.3.4 Hur föräldraskapet påverkas av att vara familjehem 

 

Flera av familjehemsföräldrarna upplever att deras föräldraskap har förändrats på det sättet att 

de har blivit mer tålmodiga. En familjehemsförälder berättar att hon har blivit mer lyhörd när 

det gäller hur fosterbarnet mår jämfört med hur det var när hennes biologiska barn var små. 

En familjehemsförälder tycker att hon är mer bestämd när det gäller reglerna hemma än vad 

familjehemspappan är. Familjehemspappan säger att han kanske är snällare mot fosterbarnet 

när det gäller vissa saker eftersom han vet hur tufft fosterbarnet har haft det tidigare. En 

familjehemsförälder vill att fosterbarnet ska känna sig uppskattad och att man nu som 

familjehemsförälder behöver vara mer pedagogisk jämfört med när deras biologiska barn var 

små: 

 

Ofta har ju barnen med sig ganska trasiga relationer där de kommer ifrån och då 

vill man göra annorlunda. Man vill visa på ett annat sätt, att så här kan man också 

vara som familj, man behöver inte skrika, härja, gapa och slåss, det går att 

kommunicera ändå. 

 

En familjehemsförälder berättar att det kan vara svårt att vara helt naturlig i sin föräldraroll 

sedan de blev familjehem. Familjehemsföräldern berättar att som förälder blir man ibland 

frustrerad och behöver höja rösten då det blir diskussioner med de biologiska barnen och att 

familjehemsföräldrarna känner att de inte vill höja rösten och konfrontera de biologiska 

barnen när fosterbarnet är hemma så han hör. Men de tycker att ibland behövs det och när 

fosterbarnet går över gränsen behöver han också konfronteras. Detta upplever de som en 

balansgång som kan vara svår fast de upplever det mer som en känsla än som ett faktiskt 

problem. 

 

7.3.5 Familjehemföräldrarnas upplevelser av hur de biologiska barnen påverkas av att 

vara familjehem 

 

De intervjuade familjehemsföräldrarna berättar alla att det är viktigt att de hemmaboende 

biologiska barnen har fått vara med och bestämma om de ska ta emot ett fosterbarn. En 

familjehemsförälder berättar att det ibland har varit svårt för de biologiska barnen speciellt i 

tonåren då de placerade barnen varit i samma ålder. Eftersom detta kunde innebära att de 

började i samma klass eller klassen under och de biologiska barnen kände att de fick ett 

ansvar att umgås med dem på rasterna eller släppa in fosterbarnen i deras kompisgäng. 
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Flertalet av de intervjuade familjehemsföräldrarna började som familjehem när de hade något 

eller flera av sina biologiska barn hemmaboende. Samtliga familjehem berättar att de har 

försökt att inte göra någon skillnad på de biologiska barnen och fosterbarnen. En 

familjehemsförälder berättar att det svåraste med familjehemsuppdraget är att hitta en balans 

mellan de biologiska barnen och de placerade barnen: 

 

Barnen var 4-5 respektive 2-3 år. Då är det inte lätt att förstå att helt plötsligt flyttar 

det in andra barn. Som de tyckte fick mer uppmärksamhet många gånger, utifrån 

behovet. 

 

Tre av familjehemföräldrarna berättade på olika sätt att något av deras biologiska barn har 

upplevt familjehemsuppdraget som negativt på grund av att fosterbarnen tar tid och 

uppmärksamhet. En familjehemsförälder berättar: 

 

Sedan har det ju naturligtvis varit negativt för dem ibland, och det har faktiskt 

konstigt nog varit när de blivit äldre. Det här att aldrig få fira jul bara vi 

tillsammans i vår familj. Vi har varit noga med att aldrig göra skillnad på våra 

placerade barn, när det gäller födelsedagar, jul, kalas och att få presenter, så de har 

fått lära sig att vara generösa men sedan tror jag också att de känner att de fått stå 

tillbaka en del. 

 

Några familjehemsföräldrar berättar att de har hört sina biologiska barn uttrycka att de tycker 

att det är positivt att de fått lära sig att alla har olika familjer med olika förutsättningar genom 

att vara familjehem. Flera av familjehemsföräldrarna berättar att de fosterbarn som har 

kommit in i familjerna på ett bra sätt också blir som ett naturligt syskon för de biologiska 

barnen. 

 

7.3.6 Relationen mellan familjehemsföräldrarna och fosterbarnet 

 

Några av familjehemsföräldrarna berättar om hur deras känslor för barnet har växt med tiden. 

En familjehemsförälder berättar om hur speciell fosterbarnet var i början och uttrycker att det 

tog tid att känna närhet till fosterbarnet, det bygger på en relation. I början var 

familjehemsföräldern tveksam till hur det skulle fungera men säger nu att: 

 

Idag är jag glad att vi stod ut, för det är en härlig kille och han har gjort en enorm 

resa och utvecklats jättemycket. 

 

Att det inte är deras biologiska barn upplever en av familjehemsföräldrarna så här: 

 

Man tycker om det eller älskar det lika mycket som sina egna men man kan inte ge 

hela sig på samma sätt som när det är ens biologiska. För det finns alltid någon 

emellan. 

 

En annan familjehemsförälder uttrycker det så här: 

 

Jag har undrat många gånger innan om de som är familjehem eller adopterar eller 

något liknande om de verkligen kan ha samma känslor. Naturligtvis kan man inte ha 

exakt samma känslor för det är ju annorlunda det går aldrig att säga något annat 
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men vi älskar honom jag kan säga nästan lika mycket som våra egna barn. 

Blodsband går ju inte på nåt sätt då är det ju... ja… Han är så mycket son. 

 

En familjehemsförälder berättar att den placerade pojken i början ville kalla henne för 

mamma och att han var för liten för att förstå, men att han nu kallar henne för mormor. Hon 

säger så här:  

 

För mig att de säger mamma, då kryper det under skinnet, jag ville ha lite distans 

med för jag visste ju att han skulle hem förr eller senare /.../. 

 

Hur den framtida relationen till fosterbarnet kommer se ut är svårt att veta men några 

familjehemsföräldrar tror att de kommer ha en nära relation i framtiden, ungefär som om de 

vore deras biologiska barn.  En familjhemsförälder säger så här om framtida relationen: 

 

De kommer alltid vara våra barn. 

 

En familjehemsförälder tror att relationen kommer vara bra om fosterbarnet bor kvar i 

närheten av familjehemmet. Kommer fosterbarnet att flytta närmare sina biologiska föräldrar 

tror familjehemsföräldern att kontakten kommer rinna ut i sanden och att fosterbarnet kommer 

att tillhöra sitt biologiska nätverk.  

 

7.4 Analys – Hur familjen förändras av uppdraget som familjehem 

 

Flera av familjehemsföräldrarna upplevde den första tiden efter att de tagit emot fosterbarnet 

som kaotisk. Det som skedde när fosterbarnet flyttade in kallas inom systemteorin för en 

differentiering i systemet. När det sker en differentiering i systemet behöver systemet komma 

tillbaka till ett stabilt läge, där inflödet av energin inte påverkar systemets grundläggande 

identitet (Payne, 2008). För att systemet skulle komma tillbaka till ett stabilt läge uppgav en 

familjehemsförälder att de pratade mycket med fosterbarnet för att situationen skulle bli 

naturlig, vilket situationen också blev. En familjehemsförälder berättar att fosterbarnet den 

första tiden låste in sig på rummet men att de pratade om ömsesidig respekt och därefter 

lossnade det. Familjehemsföräldern och fosterbarnet skapade där en dyad, ett mikrosystem 

består enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori av flera dyader. Dyaden som 

skapades mellan fosterbarnet och familjehemsföräldern påverkade även andra dyader och 

fosterbarnets andra dyader i familjesystemet blev bättre (Andersson, 1982). I Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori kan individen påverka miljön den lever i (Andersson, 2002). 

Detta skedde den första tiden hos en familj där fosterbarnet vaknade klockan fyra varje 

morgon och väckte familjen. I detta fall skedde en tydlig påverkan i familjesystemet när 

fosterbarnet flyttade in.  

 

Genom att familjehemsföräldrarna har tagit emot fosterbarn, har det gjort att flera 

familjehemsföräldrar upplever att de blivit mer ödmjuka och tålmodigare.  Förändringar sker 

genom att individer påverkar varandra och deras gränser öppnas till andra system som 

fosterbarnet är medlem i, vilket har gett familjehemsföräldrarna ett nytt perspektiv på 

tillvaron (Schjødt & Egeland, 1994). En familjehemsförälder berättar att de inte dricker 

alkohol som respekt för fosterbarnets tidigare upplevelser. Föräldrarna har i sitt subsystem 

ändra sina regler. Inflödet av energi som tillkommit i systemet, i och med att systemet fått en 
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ny medlem, har gjort att det blivit en ömsesidig anpassningsprocess. I denna 

anpassningsprocess har alla medlemmar inklusive fosterbarnet anpassat sig till den nya 

systemkonstellationen för att systemet ska återfå ett stabilt läge (Payne, 2008). En 

familjehemsförälder berättar att orken att vara social tryter med åren delvis på grund av 

uppdraget som familjehem men också eftersom familjehemsföräldern även arbetar med 

människor. I detta fall är det enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori så att de 

olika mikrosystemen som en familjehemsförälder är medlem i påverkar varandra (Andersson, 

1982).  

 

Familjen är ett system som i sin tur är indelade i subsystem. Familjehemsföräldrarna utgör 

tillsammans ett subsystem medan barnen i familjen är ett annat subsystem. Varje subsystem 

har sina egna regler och individerna har olika roller i olika subsystem (Schjødt & Egeland, 

1994). När en ny individ anländer i familjen påverkas familjens rådande subsystem (Payne, 

2008). Varje subsystem har egna regler och sätt att kommunicera, detta innebär att när 

familjehemsföräldrarna tar emot ett fosterbarn måste de förändra sitt sätt att förhålla sig till de 

nya subsystemen som bildas inom familjen. Detta för att klara av differentieringen i systemet 

(Payne, 2008). Flera av familjehemsföräldrarna upplever att familjehemsuppdraget kräver 

engagemang från både kvinnan och mannen, vilket medfört att de samarbetar mer nu än 

tidigare och på så vis har deras relation stärkts. En annan familjehemförälder upplever att det 

inte skett någon förändring eftersom de som par alltid har varit sammansvetsade. 

Familjehemsföräldern uttrycker ändå att det kanske skett en förändring eftersom de klarar av 

motgångar bättre nu och är mer enad som familj än tidigare. Även i detta fall har 

familjehemsföräldrarnas subsystem behövts förändrats. Det kan ses utifrån 

familjehemsförälderns svar att medlemmarna i ett subsystem själva inte alltid är medvetna om 

hur och när reglerna i ett subsystem förändras.  

 

Reglerna i föräldrarnas subsystem har även förändrats enligt dem själv på det sätt att de i sitt 

föräldraskap har blivit mer tålmodiga (Schjødt & Egeland, 1994). En av de intervjuade 

familjehemsföräldrarna upplever sig ha blivit mer pedagogisk i sitt föräldraskap mot 

fosterbarnet än vad familjehemsföräldern var mot sina biologiska barn. För att markera 

gränserna mellan föräldra- och barnsystemet kan familjehemsföräldrarna behöva blir mer 

tydliga i sitt föräldraskap (Schjødt & Egeland, 1994).  

 

Alla familjehemsföräldrar uppgav att de rådgjort med sina biologiska barn innan de har tagit 

emot ett fosterbarn. Detta innebär att de har förberett de biologiska barnen inför förändringen 

som kommer att ske i familjen. De biologiska barnen i ett familjehem blir en del av nya 

subsystem i och med att familjen tar emot ett fosterbarn (Schjødt & Egeland, 1994). De 

biologiska barnen måste liksom alla medlemmar i familjen hitta sina nya roller. Flera 

familjehemsföräldrar berättar att fosterbarnet ofta tar upp mycket tid vilket innebär att de 

biologiska barnen får mindre tid. I de fall som fosterbarnet har kommit in bra i familjerna har 

fosterbarnet blivit som ett naturligt syskon till de biologiska barnen. När relationerna i de 

olika subsystemen har satt sig har familjesystemet återfått ett stabilt tillstånd (Payne, 2008). 

 

En familjehemsförälder berättar att de biologiska barnen, speciellt i tonåren, ibland kunde 

känna press att behöva släppa in fosterbarnen i kompisgänget och att detta kunde vara svårt 

för dem. Fosterbarnet och det biologiska barnet är ett subsystem i familjesystemet och när de 

träffas på raster i skolan kan det biologiska barnet känna en press att släppa in fosterbarnet i 

kompisgänget. Detta skulle i sin tur göra att det sker en differentiering i kompissystemet 

(Payne, 2008).   
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ser en människa över tid, vilket visar att 

individer förändras i den miljö och genom de individer den interagerar med (Andersson, 

2002). Flera familjehemsföräldrar beskriver sin relation till fosterbarn som att de tycker om 

fosterbarnet som det vore sitt eget men att det saknas något för att det exakt ska vara samma 

känslor för fosterbarnet som det är för deras biologiska barn. Känslorna till fosterbarnet 

beskriver flera familjehemsföräldrar som att de växt med tiden. Enligt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teoris sätt att se på det är det naturligt att känslorna till fosterbarnet 

förändras med tiden (Andersson, 2002).  

 

Flera familjehemsföräldrar upplever att förändringen som skett genom att ta emot ett 

fosterbarn i familjen har gjort att de har kommit varandra närmare. Några av 

familjehemsföräldrarna berättar att deras biologiska barn tycker det är positivt att familjen har 

öppnat upp sina gränser och att även de har fått en inblick i fosterbarnets system. Det sker 

mycket förändringar i och runt familjesystemet när en familj tar emot ett fosterbarn och när 

medlemmarna i familjesystemet har hittat en stabilitet och trygghet i sina nya roller återfår 

familjesystemet ett stabilt tillstånd (Payne, 2008). 

 

7.5 Familjehemsföräldrarnas kontakt med fosterbarnets biologiska 

föräldrar  

 
Samtliga fosterbarn i de intervjuade familjehemmen har kontakt med båda eller någon av sina 

biologiska föräldrar. De placerade barnen i tre utav familjehemmen har endast kontakt med 

sin biologiska mamma som de träffar regelbundet. Fosterbarnet i ett av familjehemmen träffar 

sin biologiska mamma och sina syskon i familjehemmet. Utöver detta så har barnen även 

regelbunden telefonkontakt med sin biologiska mamma. Några av fosterbarnen har kontakt 

med mor- och farföräldrar samt övrig släkt.  

 

7.5.1 Familjehemsföräldrarnas relation till fosterbarnets biologiska 

föräldrar och hur den påverkat familjehemmet 

 

Familjehemsföräldrarnas roll i kontakten mellan fosterbarnet och dess biologiska föräldrar är i 

de flesta fall att de ser till så att barnet är motiverat att träffa sina biologiska föräldrar och att 

de skjutsar och hämtar barnet hos sina biologiska föräldrar. En av familjehemsföräldrarna 

uttrycker att de har en viktig roll i kontakten mellan fosterbarnet och dess biologiska 

föräldrar: 

 

För fungerar inte den, fungerar inte placeringen. Kan inte föräldrarna acceptera 

oss, så kan ju inte barnen heller riktigt göra det. 

 

De flesta av familjehemmen upplever att de har en god relation till barnets biologiska 

föräldrar. En av familjehemsföräldrarna uttrycker att kontakten med fosterbarnets biologiska 

föräldrar är bland det svåraste med uppdraget. Familjehemsföräldern upplever att det gäller att 

hela tiden vara tillmötesgående och hålla sig väl med dem. En annan familjehemsförälder 

uttrycker att kontakten med barnets biologiska föräldrar kan vara svår när föräldrarna ha en 

psykisk sjukdom eller ett missbruk, men att det framför allt är svårighet för barnen att tackla 

sorgen som kan finnas.  
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Några av familjehemsföräldrarna upplever att barnen ibland kan bära på ilska och frustration 

efter att de träffat sina biologiska föräldrar. En familjehemsförälder berättar att barnet kan 

vara arg och ledsen efter att ha träffas dina biologiska föräldrar, och att barnet då velat slå 

sönder saker.  

 

När det har varit dåliga möten så påverkar detta hela familjehemmet. Han kan vara 

ledsen och i början slog han sönder saker. Han kan gå ut och va jätteglad när han 

ska träffa sina biologiska föräldrar och sen komma hem och är helt slut, arg, ledsen, 

gråter och nu gråter han ju.... så det är ju egentligen positivt att han visar känslor...  

och han säger att han mår skit. Så det är nog den tuffaste biten. 

 

En annan familjehemsförälder uttrycker det så här: 

 

Jag tror han påminns när han kommer hem om de svårigheterna som föräldrarna 

har. Han ser ju skillnaderna och det tror jag gör honom frustrerad, för han vill ju 

naturligtvis att de ska vara en välfungerande familj och att han ska kunna bo hemma 

hos dem. 

 

En familjehemsförälder berätta att barnets kontakt med dess biologiska föräldrar påverkar 

hela deras familj och uttrycker det så här: 

 

Hemmet här är ju till för alla känns det som. Man får familjen på köpet när man är 

familjehem, så är det ju... och till viss del är det ju positivt men ibland kan det bli så 

att de nästan äter upp en, man blir mamma till dom också på något vis, man ska 

stötta och hjälpa till med småsyskon hit och dit och, det ligger inte i uppdraget, det 

är Karl vi ska se i första hand. 

 

Ett annat familjehem tycker att det är positivt eftersom deras nätverk har utvidgats. Det 

placerade barnet har även ett äldre syskon som brukar höra av sig om råd och stöd i vissa 

situationer. Familjehemsföräldern säger att: 

 

 Vår familj har växt och vi har fått riktigt goda vänner.  

 

7.6 Analys - Familjehemsföräldrarnas relation till fosterbarnets biologiska 

föräldrar och hur den påverkar familjehemmet 

 

En individ är en komponent i flera olika mikrosystem. Dessa olika mikrosystem är beroende 

av och påverkar varandra, relationen mellan de olika mikrosystemen kallas i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologi för mesosystem (Andersson, 1982). Kontakten mellan de olika 

mikrosystem påverkar fosterbarnets situation i de olika mikrosystem som den är en del av. 

Finns det en positiv kommunikation mellan fosterbarnets biologiska föräldrar och 

familjehemsföräldrarna påverkar det barnet positivt. Detta uttrycker en familjehemsförälder 

genom att säga att fungerar inte kontakten fungerar heller inte placeringen.  Eftersom det 

påverkar barnet positivt påverkar det även familjesystemet positivt då alla medlemmarna i ett 

system påverkas av varandra (Schjødt & Egeland, 1994). Således om kommunikationen 

mellan familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna är negativ ger även det en 
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påverkan på familjesystemet, i detta fall en negativ påverkan. Flera familjehemsföräldrar 

upplever kontakten med fosterbarnets biologiska föräldrar som problematisk, speciellt i de fall 

det finns missbruk eller psykisk sjukdom hos de biologiska föräldrarna. Detta innebär ett 

inflöde av negativ energi i familjesystemet (Payne, 2008). En familjehemsförälder berättar att 

de genom att ta av del fosterbarnets biologiska mikrosystem fått nya vänner (Andersson, 

1982).  Familjehemsföräldrarna har således själva blivit komponenter i nya mikrosystem. 

Detta upplever familjhemsföräldern som positivt och ser det som att familjen har vuxit. 

 

Flera av familjehemsföräldrarna berättar att fosterbarnet kan vara glad innan den ska träffa 

sina biologiska föräldrar. För att sedan komma hem till familjehemmet efter besöket och vara 

arg, frustrerad och ledsen. De känslor fosterbarnet har med sig efter kontakten med sina 

biologiska föräldrar påverkar hela familjesystem. Detta eftersom alla individer i ett system 

påverkar hela systemet och alla system som en individ är en komponent i påverkar individen 

(Schjødt & Egeland, 1994). 

 

7.7 Socialtjänsten 

 

7.7.1 Informationen om barnet innan placering 

 

Flera av de intervjuade familjhemsföräldrarna tycker att informationen om barnen som ska 

placeras ofta är bristfällig. En familjehemsförälder som varit uppdragstagare åt flera olika 

kommuner berättar att informationen skiljer sig från kommun till kommun. En 

familjehemsförälder tror att den bristfälliga informationen beror på att socialsekreterarna 

själva inte vet så mycket om barnet när det blir en akutplacering, men ibland får 

familjehemsföräldern känslan av att de undviker att berätta allt. En annan familjehemsförälder 

upplever att tystnadsplikten ibland är för bra och att socialtjänsten därför glömmer bort 

viktiga saker ett familjehem behöver veta om fosterbarnet. En tredje familjehemsförälder 

berättar att information de fick var att det var en liten kille med en diagnos som skulle 

placeras. I själva verket var en fullvuxen karl med sju olika diagnoser. Familjehemsföräldern 

uttrycker att det var tur att socialtjänsten inte berättade allt: 

 

Tur att de inte sa det från början för då hade jag aldrig vågat… så är det ju. 

 

7.7.2 Kontakten mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna 

 

Samtliga av de intervjuade familjehemsföräldrarna upplever att kontakten med socialtjänsten 

är regelbunden och tillräcklig. De får hembesök av socialsekreteraren ungefär var tredje 

månad. En familjehemsförälder som har varit ett konsulentstött familjehem berättar att de 

hade kontakt med sin socialsekretare varje vecka och fick hembesök varannan vecka.  Flera 

av familjehemmen tycker att det är positivt att ha en socialsekretare som de har haft under 

längre tid. Några av familjehemsföräldrarna tycker att det är viktigt att kunna få tag på 

socialsekreteraren när de behöver. Två familjehemsföräldrar berättar att de är nöjda med att 

de alltid blir uppringda om de har ringt och lämnat meddelande, när de inte fått tag på 

socialsekreteraren.  En familjehemsförälder är lite missnöjd när det gäller kontakten med 

socialtjänsten de gånger när det har varit tufft. Familjehemsföräldern berättar att de har 
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försökt ringa och lämnat meddelande men inte blivit uppringd och då känner de inte för att 

höra av sig i fortsättningen heller, utan gör på sitt sätt. Några av familjehemsföräldrarna 

berättar att de uppskattar att socialsekreteraren är noggrann och ordningsam.  

 

En familjehemsförälder berättar att om de fick bestämma skulle de vilja att socialtjänsten 

gjorde stickprov med oanmälda besök för att se att barnet har det bra. De har pratat med 

socialtjänsten om det men har fått svaret att det skulle vara integritetskränkande men 

familjehemsföräldrarna tycker att det är kränkande för ett barn att bo där de inte har det bra. 

De säger att det finns många bra familjehem men det finns också många dåliga och de vill att 

socialtjänsten skulle kunna hitta de dåliga familjehemmen lättare för barnens skull. 

 

7.7.3 Stödet från socialtjänsten 

 

Samtliga familjehem berättar att de tycker att socialtjänsten gör mycket för att underlätta för 

dem som familjehem. En familjehemsförälder berättar att socialsekreterarna tar hand om 

planeringen när det gäller fosterbarnets kontakt med de biologiska föräldrarna och lägger 

inget ansvar för planeringen på familjehemmet. En familjehemsförälder berättar att 

socialtjänsten går med på de biologiska föräldrarnas krav för mycket och att de som 

familjehem hamnar i kläm:  

 

Det är mammans vilja som går igenom hur mycket det än kostar. 

 

Samma familjehemsförälder tycker att socialtjänsten inte lyssnar till barnet tillräckligt: 

 

För det är ju oftast hemsituationen eller de biologiska föräldrarna som gör att de 

mår så dåligt som de egentligen gör, så är det ju. Och det här att föräldrarna alltid 

har rätt att träffa sina barn, även om det är misshandel eller vad det än är… så 

undrar man vart är barnen? Dom vill ju inte, men måste för att föräldrarna har rätt 

till det. 

 

Alla familjehemsföräldrar upplever att de kan vända sig till socialtjänsten om de behöver 

hjälp med kontakten med skolan, men att de tar hand om den biten själva. En 

familjehemsförälder berättar att de vet att de inte kan få hjälp i situationen som uppstår utan 

att de alltid prata med socialtjänsten i efterhand om situationerna som uppstått. Något i stödet 

som en familjehemsförälder uppskattar är att de känner att socialsekreteraren bryr sig om dem 

och inte bara nöjer sig med ett svar från dem att allt är bra, utan frågar igen och pratar runt om 

det som socialsekreteraren vet att de tycker är jobbigt med uppdraget. 

 

Några familjehemsföräldrar berättar att de hade behövt mer hjälp med avlastning och stöd i 

början av placeringarna. En familjehemsförälder berättar att det aldrig har varit tal om 

avlastning från deras sida då de varit förberedda på att ta hand om fosterbarnen som varit 

placerade hos dem dygnet runt.  

 

Några av familjehemmen berättar att de känner att de får bra stöd av att de umgås med andra 

familjer som är familjehem. De kan prata och utbyta erfarenheter med varandra och de 

biologiska och fosterbarnen får träffa andra i samma situation som de själva. Flera av 

familjehemmen som blivit intervjuade har blivit erbjudna handledning. En 

familjehemsförälder uppger att hon inte blivit erbjuden handledning men tror att de skulle få 
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det om de efterfrågade det. En familjehemsförälder berättar om betydelsen av att få 

handledning, speciellt i början av en placering: 

 

Ibland vet man inte själv om att man behöver det, det rullar på så det är ingen fara. 

Men har man från början bestämda tider, att så här kommer vi och då ska vi sitta 

ner och prata. Då upplever man att när man väl sätter sig ner så har man jätte 

mycket att prata om /…/. 

 

En familjehemsförälder berättar att hon skulle vilja att det fanns någon typ av läger eller 

liknande där fosterbarnet kunde träffa andra i samma situation och då skulle även 

familjehemmet få avlastning. 

 

7.8  Analys – Socialtjänsten 

 

Informationen om fosterbarnet som familjen får av socialtjänsten kan ses som ett inflöde av 

energi i familjesystemet. Informationen som familjehemsföräldrarna får är därför viktigt för 

hur familjesystemet ska ta tillvara på energin (Payne, 2008). Flera familjehemsföräldrar 

upplever att informationen innan placeringen ofta är bristfällig och därför kan 

familjehemsföräldrarna stöta på problem som de inte räknat med. En familjehemsförälder har 

känslan av att socialtjänsten ibland undviker vissa detaljer om barnet för att lättare kunna 

placera det. Familjehemsföräldrarna blir därmed påverkade på en makronivå, där de om de är 

ensamma har svårt att påverka att informationen ska bli bättre (Andersson, 2002).  

 

I början av en placering sker en differentiering i familjesystemet då fosterbarnet blir en del av 

systemet (Payne, 2008). Detta innebär att systemet blir komplext och att det kan vara 

energikrävande att hitta tillbaka till systemets stabila tillstånd (Payne, 2008). Flera 

familjehemsföräldrar berättar att det är viktigt att få mycket stöd från socialtjänsten i början 

av en placering vilket några familjehem inte tyckte att de fick. Samtliga familjehemsföräldrar 

berättar att socialtjänsten gör mycket för att underlätta för dem som familjehem och att de kan 

kontakta socialtjänsten om de behöver ha hjälp med något speciellt. Utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori påverkas familjesystemet av hur kommunikationen mellan 

socialtjänsten och familjen fungerar (Andersson, 1982). Är den kontakten bra är det positivt 

för familjesystemet.  

 

Alla familjehemsföräldrar utom en uppger att de har blivit erbjuden handledning av 

socialtjänsten. Flera familjehemsföräldrar pratar om vikten av handledning i början av en 

placering. Genom handledning får föräldrarna i ett familjesystem ett inflöde av energi från 

någon utanför systemet (Payne, 2008). Några familjehemsföräldrar berättar att de brukar 

träffar andra familjer som är familjehem och där kan de också få ett inflöde av energi i sitt 

familjesystem från andra med liknande erfarenheter. En familjehemsförälder berättar om en 

önskan av ett läger eller liknande där fosterbarnet kunde träffa andra i samma situation. På 

detta sätt skulle fosterbarnet kunna bli medlem i ett nytt system. Detta skulle kunna påverka 

familjesystemet positivt då varje individ i ett system påverkat de andra individerna (Schjødt & 

Egeland, 1994). 

 

Flera familjehemsföräldrar berättar att de tycker det är viktigt att kunna få tag på 

socialsekreteraren när de behöver det och att bli uppringd om ett meddelande lämnas.  Hur en 
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individs olika mikrosystem kommunicerar med varandra påverkar individen på mesonivå 

enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Andersson, 1982). Att inte få tag på 

socialsekreteraren vid behov upplever familjehemsföräldern som frustrerande och då känner 

familjehemsföräldern inte för att höra av sig och rådgöra i fortsättningen heller. Detta medför 

att det blir en påverkan för familjehemsföräldern som minskar sin kontakt med socialtjänsten 

och detta kan påverka vården för fosterbarnet. 

 

Exonivå inom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori handlar om förhållanden som 

påverkar individen indirekt och kan vara vilka resurser en kommun har eller socialtjänstens 

arbetstider (Andersson, 1982).  Hur ofta ett familjehem har kontakt med sin uppdragsgivare 

beror på vilka resurser det finns hos uppdragsgivaren. En familjehemsförälder som har haft 

uppdrag som konsulentstött familjehem berättar att de hade kontakt varje vecka och fick 

hembesök varannan vecka. De familjehem som var uppdragstagare åt en kommun berättar att 

de fick hembesök ungefär var tredje månad.  

 

Ett familjehem skulle vilja att de gjordes oanmälda hembesök för att kontrollera att fosterbarn 

har det bra. De svar de fått är att det vore integritetskränkande. Detta är alltså något som 

värderingarna i Sverige sätter stopp för, det kan sägas vara en påverkan på familjehemmet på 

en makronivå. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori menar att en individ kan förändra 

miljön som den lever i men miljön på makronivå är svårt för den enskilde individen att ensam 

ändra (Andersson, 1982). Skulle tillräckligt många vilja att det ska bli lättare för 

socialtjänsten att göra oanmälda besök skulle det kunna bli så. 

 

7.9 Familjehemsföräldrarnas upplevelser av svårigheter och möjligheter 

med familjehemsuppdraget 

 

Flera av familjehemsföräldrarna upplever att det bästa med att vara familjehem är att kunna 

finnas till för någon annan och att känna sig behövd. En familjehemsförälder uttrycker att de 

känner sig uppskattade av omgivningen och får beröm för att de är familjehem. En annan 

berättar att det känns bra att få göra skillnad för ett barn och uttrycker det så här: 

 

Att vara en pusselbit i deras liv, mot någonting, mot en förändring. En bidragande 

faktor till att barnet ska få ett bra vuxenliv.  

 

Flera av familjehemsföräldrarna säger att familjehemsuppdraget många gånger är svårt. En 

familjehemsförälder upplever att det svåraste är att få vardagen att gå ihop, att räcka till för 

alla, även de biologiska barnen. En annan familjehemsförälder berättar om en jobbig period 

nyligen när en av familjhemsföräldrarna inte mådde bra och kände att de inte orkade med 

barnen, då tänkte de ringa till socialtjänsten och säga att de inte orkar mer, men det blev aldrig 

något samtal.  

 

Man ger ju inte upp sitt biologiska barn när de krånglar eller när det är mycket oro 

eller om de spårar och då ger vi inte upp de här heller för de är våra barn. 

 

De fortsätter att berätta att när fosterbarnet flyttar vill de att fosterbarnet ska känna att han har 

haft ett bra liv under tiden den bott hos dem. En annan familjehemsförälder berättar att det 
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finns stunder då de funderar på att ge upp men att de tycker om barnet för mycket för att ge 

upp:  

 

Även om jag periodvis är väldigt trött och skulle vilja ge upp, för så känner man ju 

vissa dagar. Men när man träffar honom och jag ser ju att han litar på mig och jag 

kan inte svika honom, för skulle jag göra det så sviker ju alla, så känner jag. Och det 

är därför man trampar på. 

 

Flera av familjehemsföräldrarna berättar att livet som familjehem har berikat dem som familj 

med både skratt och glädje. Framförallt framhäver flera av familjehemsföräldrarna att 

erfarenheten av att ha fått in en ny individ med andra erfarenheter är värdefullt. De ger nya 

perspektiv på tillvaron för alla medlemmarna i familjen. En familjehemsförälder uttrycker att 

de som familj har förändrats på följande sätt: 

 

I alla fall har vi växt tillsammans i rollen som familj och som föräldrar. 

 

7.10 Analys - Familjehemsföräldrarnas upplevelser av svårigheter och 

möjligheter med familjehemsuppdraget 

 

Flertalet familjehemföräldrar upplever att de genom familjehemsuppdraget känner sig 

behövda och att det skapar en god känsla att kunna finns till för någon annan. En 

familjehemsförälder upplever att det känns bra att kunna göra skillnad och att vara en 

bidragande faktor till att detta barn ska få ett bra liv. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

teori menar att människans utveckling är ett resultat av interaktionen mellan människan och 

dess omgivning (Andersson, 2002). Genom fosterbarnets interaktion med 

familjehemsföräldrarna har detta bidragit till att fosterbarnet utvecklats på ett positivt sätt 

(Andersson, 2002). Genom att kunna erbjuda fosterbarnen ett tryggt hem, kan 

familjehemsföräldrarna på så vis skapa en förändring i fosterbarnets livslopp och detta i sig 

gör att familjehemsföräldrarna känner att de gör någonting bra för någon (Andersson, 2002).  

 

Många familjehemföräldrar upplever att uppdraget många gånger är svårt, men det som får 

dem att ändå fortsätta trots motgångar är att de känner starkt för fosterbarnet. En 

familjehemsförälder berättar att om de skulle svika fosterbarnet så kommer han troligtvis inte 

kunna lita på någon i fortsättningen, för då har alla i hans omgivning svikit honom. Genom att 

inte svika honom visar de på ett sätt som är gynnsamt för fosterbarnets utveckling och att de 

förhållanden och beteenden som fosterbarnet växt upp under inte följer från generation till 

generation (Andersson, 2002).  

 

8. Diskussion 

 

I studiens frågeställning finns en fråga bestående av två frågor; Vilka möjligheter och 

svårigheter upplever familjehemsföräldrarna med att vara familjehem? Att ha två frågor i en 

och samma fråga kan bli en otydlighet för läsaren. Vi tycker dock att det är relevant i denna 

studie då möjligheter och svårigheter är varandras motpoler. I denna studie finns det till 

exempel familjehemsföräldrar som ser en svårighet i sin och fosterbarnets kontakt med 

fosterbarnets biologiska föräldrar medan någon annan familjehemsförälder tycker att 
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kontakten med fosterbarnets biologiska släkt hade berikat dem genom att de fått nya vänner. 

Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning då Höjer (2001) och Sundell och 

Thunell (1997) har kommit fram till att familjehemsföräldrarnas kontakt med fosterbarnets 

biologiska familj upplevs i en del fall som positiv och i en del fall som negativ.  
 

Denna studie förstärker bilden av vad Höjers (2001) studie visar om motivet till varför en 

familj väljer att bli familjehem. Familjehemsföräldrar vill bli familjehem för att de vill kunna 

hjälpa ett barn som har det svårt och de anser att de kan erbjuda dessa barn ett tryggt hem. 

Familjehemsföräldrarna får genom familjehemsuppdraget möjlighet att påverka ett barns 

utveckling och följa dennes framsteg genom livet. Det finns många svårigheter 

familjehemsföräldrarna stöter på under sitt uppdrag som familjehem men trots detta upplever 

familjehemsföräldrarna i denna studie att det är fördelarna som är dominerande. Det positiva 

resultatet i denna studie kan även bero på att det endast är få respondenter. De som har en 

annan åsikt än den som framkommit i denna studie har kanske valt att inte delta i studien men 

eftersom Höjer (2001) kom fram till liknande resultat förstärker denna studie bilden av att de 

finns många positiva ting med att vara familjehem. 

 

I denna studie upplevs det av familjehemsföräldrarna att deras relation har stärkts på det sätt 

att de har blivit mer sammansvetsade som par. Familjehemsuppdraget tar mycket tid och kraft 

vilket gjort att de behöver samarbeta mer för att få vardagen att gå ihop och att vara en 

sammansvetsad enhet gentemot fosterbarnen. Denna studie förstärker bilden av detta som 

Höjers (2001) studie visar att familjehemsföräldrarna behöver samarbeta för att klara av 

uppdraget. Höjers (2001) studie visar även på att det går åt mycket tid till uppdraget vilket 

ibland innebär slitningar i parförhållandet. Detta är inget som har kommit fram i denna studie 

utan de intervjuade familjehemsföräldrarna har endast uttryckt positiva förändringar i deras 

relation sedan de blev familjehem. Det kan bero på att de som ställde upp som respondenter i 

denna studie upplever det som att det är tufft ibland men att det positiva överväger och att de 

medvetet eller omedvetet valt att fokusera på det positiva som familjehemsuppdraget har 

inneburit för familjen. 

 

I denna studie är inte syftet att undersöka hur de biologiska barnen i ett familjehem påverkas 

av att familjen tar emot ett fosterbarn. Det är ändå intressant att vi i denna studie utifrån 

familjehemsföräldrarnas perspektiv fått fram information om detta. Flera av de intervjuade 

familjehemsföräldrarna upplever att deras biologiska barn någon gång har upplevt att det är 

negativt att de är familjehem. Alla familjehemsföräldrar tycker ändå att det är positivt för de 

biologiska barnen att de har tagit emot fosterbarn. I Sundell och Thunells (1997) och Höjers 

(2001) studier framkommer det att familjehemsföräldrar ofta upplever att det är svårt att hinna 

med sina biologiska barn. I denna studie är detta också något som framkommit som en 

svårighet med familjehemsuppdraget. 

 

Kontakten mellan fosterbarnet och dess biologiska föräldrar påverkar, enligt några av 

familjehemsföräldrarna i denna studie, hela familjen. Fosterbarnet kan ha starka negativa 

känslor inför och efter en kontakt med sina biologiska föräldrar vilket gör att 

familjehemsföräldrarna måste hjälpa fosterbarnet att bearbeta känslorna. Höjers (2001) studie 

visar att om fosterbarnets kontakt med sina biologiska föräldrar är konfliktfylld mår barnet 

dåligt. Flera tidigare studier (Brown & Campbell, 2007; Brown & Ivanova, 2010; Ellice, 

2011) visar på betydelsen av att familjehemsföräldrarna har en bra relation till fosterbarnets 

biologiska nätverk. Ellices (2011) studie visar att ansvaret för att relationen mellan 

fosterbarnet och dess biologiska föräldrar upprätthålls ofta hamnar på familjehemsföräldrarna. 
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Är relationen dålig mellan familjehemsföräldrarna och fosterbarnets biologiska föräldrar finns 

risken att kontakten mellan fosterbarnet och dess biologiska föräldrar försvagas (Ellice, 

2011). I denna studie berättar flera familjehemsföräldrar att deras uppgift är att motivera 

fosterbarnet att träffa sina biologiska föräldrar. I de fall då familjehemsföräldrarna ser att 

fosterbarnet mår dåligt av kontakten med sina biologiska föräldrar måste det vara svårt att 

motivera fosterbarnet i kontakten. Trots detta upplever de flesta familjehemsföräldrarna i 

denna studie sin relation till fosterbarnets biologiska föräldrar som bra. Detta förstärker bilden 

som tidigare forskning visar på att familjehemsföräldrarnas relation till fosterbarnets 

biologiska föräldrar ofta är god eller neutral (Triseliotis, m. fl., 2000; Höjer, 2001).  

 

I denna studie upplever flera familjehemsföräldrar att socialtjänsten ibland ger otillräcklig 

information till de potentiella familjehemmen inför en placering av ett barn. Detta är ett 

problem som tidigare studier av Triseliotis m.fl. (2000) och Ellice (2011) visar. Ellices (2011) 

studie visar att en del familjehemsföräldrar upplever att socialtjänsten ibland undanhåller 

information för att lättare kunna placera barnen i fosterhem. En familjehemsförälder i denna 

studie hade liknande tankar. Hur kommer det sig att många familjehemsföräldrar känner att de 

fått felaktig information angående placeringen? En tanke vi har är att ett fosterbarn ofta 

behöver mycket uppmärksamhet och familjehemsföräldrarna behöver även i många fall hjälpa 

barnet att eventuellt få kontakt med sjukvården och få skolan att fungera. Detta är något som 

tar mycket energi och tid, vilket flera familjehemsföräldrar i denna studie uppger. Alla 

familjehemsföräldrar vet kanske inte vad de ger sig in på från början, vilket gör att det blir 

mer arbete än de förväntat sig och tycker kanske då att de fått fel information från 

socialtjänsten. En annan tanke kan vara att informationen från socialtjänsten är felaktig. 

Socialsekreteraren som ska hitta ett familjehem åt ett barn, har kanske inte alltid själv all 

information om barnet. Det kan vara så att barnet inte har haft sjukvårdskontakt tidigare och 

vet således inte om barnet är sjukt eller har någon diagnos. Socialsekreteraren vet kanske 

heller inte alla gånger vilken information som är viktig för just det familjehemmet som 

socialsekreteraren har kontakt med.   

 

Flera familjehemsföräldrar i denna studie upplever det som positivt att socialsekreteraren 

alltid ringer upp om de lämnar meddelande. En familjehemsförälder upplever att den inte blir 

uppringd efter att den har lämnat meddelande. Vikten av att kunna komma i kontakt med 

socialtjänsten upplevs i denna studie som en trygghet och något som familjehemsföräldrarna 

uppskattar. Nordkvists (2004) studie visar att familjehemsföräldrar som inte får kontakt eller 

blir uppringda av socialtjänsten slutar höra av sig även om de har behov att få stöd och råd.  

Detta kan medföra att vården för det fosterbarn som är placerad i en missnöjd familj får sämre 

vård. Det kan också bli så att familjehemmet avslutar sitt uppdrag och den uppdragsgivande 

kommunen mister ett familjehem. Två av familjehemmen i denna studie hade erfarenhet av att 

vara ett konsulentstött familjehem. Ett konsulentstött familjehem erbjuds ofta handledning 

dygnet runt (Familjehemmet, 2011). Olika kommuners socialtjänster konkurrerar med 

varandra men också med privata företag om familjehemmen. De privata företagen erbjuder en 

tillgänglighet åt familjehemmen som är svår för en kommun att konkurrera med, vilket gör att 

kommunerna behöver se till att deras kontrakterade familjehem är nöjda med omfattningen av 

stöd och kontakt de ger till familjehemmen. Risken finns annars att socialtjänsten förlorar 

familjehem till de privata aktörerna vilket gör att det även blir dyrare att placera ett barn i 

familjehem. 
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9. Slutsats 

 

Vi har i denna studie kommit fram till följande slutsatser: 

 

 Att ta emot ett fosterbarn upplever familjehemsföräldrarna som en stor omställning för 

hela familjen, eftersom dynamiken i familjen har förändrats.  För 

familjehemsföräldrarna har det inneburit en personlig förändring där de blivit mer 

ödmjuka och tålmodiga. Familjehemsföräldrarna upplever vidare att deras relation till 

varandra har stärkts.  

 

 Utifrån dessa familjehemsföräldrars berättelser framgår det hur utvecklande det är att 

vara familjehem. Familjehemsföräldrarna upplever att familjehemsuppdraget har gjort 

att hela familjen fått ett nytt perspektiv på livet och fått en större förståelse för 

människor som har det svårt. 

 

 De flesta familjehemsföräldrarna i studien upplevde relationen som bra till 

fosterbarnets biologiska föräldrar. Däremot upplever några av familjehemsföräldrarna 

att kontakt med barnets biologiska föräldrar är bland det svåraste med uppdraget. Om 

fosterbarnet har en dålig kontakt med sina biologiska föräldrar kan det påverka hela 

familjehemmet, då barnet kan bära på ilska och sorg efter att ha besökt sina biologiska 

föräldrar. Medan några andra familjehemsföräldrar såg kontakten som mer positiv och 

en möjlighet till att få ett större nätverk och goda vänner.  

 

 Denna studie visar att socialtjänstens tillgänglighet har en stor betydelse för 

familjehemsföräldrarna. Bristen på tillgänglighet från socialtjänsten riskerar annars 

leda till att familjehemsföräldrarna slutar att höra av sig, trots att de är i behov av stöd. 

 

10. Studiens praktiska implikationer och förslag på vidare 

forskning 

 

Vi har i denna studie uppmärksammat familjehemsföräldrarnas situation och fått en inblick i 

hur det är att vara familjehem. Idag råder det brist på familjehem i Sverige och för att fler ska 

vilja bli familjehem behövs även det positiva med att vara familjehem lyftas fram. 

Förhoppningsvis har denna studie bidragit till att flera familjer blir nyfikna på 

familjehemsuppdraget. Resultatet i denna studie kan bidra med kunskaper, dels genom en 

ökad förståelse för familjehemmens vardag och dels genom att studien visar på vikten av 

tillgänglighet hos socialtjänsten för familjehemmen. 

 

Denna studie visar på brister i informationen från socialtjänsten inför en placering utifrån 

familjehemsföräldrarnas perspektiv. Det skulle vara intressant att se forskning som gjordes på 

vilken information socialtjänsten ger till familjehemsföräldrarna innan placering och hur 

familjehemsföräldrarna uppfattar denna information. Även att det sker en uppföljning efter en 

tid för att se hur familjehemsföräldrarna har uppfattat informationen i efterhand när 

fosterbarnet har flyttat in hos dem. Detta för att kunna ge socialtjänsten kunskap om vilken 

information som är viktig för familjehemsföräldrarna innan en placering.  
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Både tidigare internationell och svensk forskning visar på att familjehemsföräldrar oftast är 

äldre än fosterbarnets biologiska föräldrar. Det skulle därför vara intressant med en studie 

som undersöker hur ålderskillnaden upplevs av familjehemsföräldrar och av barnets 

biologiska föräldrar. Detta för att ta reda på om ålderskillnaden påverkar deras relation till 

varandra och deras samarbete kring barnet.  
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      Bilaga 1 

 

 

ÖREBRO UNIVERSITET    Örebro 2011-10-16 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete  

Socionomprogrammet  

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter från Örebro universitet som ska skriva en C-uppsats. Vi är 

intresserade av familjehem och har valt att kontakta de familjehem som är uppdragstagare i X 

kommun. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur en familj påverkas av att ta emot ett barn. Vi vill 

även undersöka vilka möjligheter och svårigheter ett familjehem upplever. 

 

Eftersom ni är ett familjehem skriver vi till Er och undrar om ni är intresserad av att ställa upp 

som intervjupersoner. Intervjuerna kommer äga rum i början av november men där är vi 

flexibla när det gäller klockslag och datum. Intervjun kommer äga rum där det passar Er bäst. 

Intervjun kommer att ta en till en och en halv timme. Ni kommer i uppsatsen att 

avidentifieras. 

 

Om vi får ringa Er och ge Er mer information samt boka tid för intervju kan ni kryssa i rutan 

och skicka tillbaka brevet i bifogat kuvert till X på X kommun. Vi blir tacksamma om ni 

skickar tillbaka brevet med i kryssat nej om ni inte är intresserad av att bli intervjuade.  

 

 

 

Ja jag godkänner att ni kontaktar mig.  

 

 

_________________________________________________________________ 

Namn och telefonnummer  

 

 

 Nej jag vill inte medverka. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Namn  

 

 

 

Tack på förhand 

 

 

Madelen Jansson Henrik Jonsson 
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Bilaga 2                                                                                                             

Intervjuguide 

Bakgrund 

 

Hur många barn är placerade hos er? 

Hur gamla är de? 

Hur länge har de varit placerade? 

Har ni tidigare varit familjehem? 

Har ni biologiska barn? Ålder? 

 

Hur förändras familjen 

 

Hur fick ni idén till att bli familjehem? 

Hur togs beslutet? 

Vilka förväntningar hade ni innan ni tog emot ett fosterbarn?  

Upplever att fosterbarnet tar den tiden som du hade förväntat dig?  

Om nej, på vilket sätt skiljer sig förväntningarna till verkligheten? 

Hur uppfattade ni den information om barnet ni fick ifrån socialtjänsten innan ni tog emot 

barnet?  

Vad hade du behövt veta mer om barnet? 

Hur gick det till när ni träffade barnet första gången?  

Hur kändes det för er? 

Hur skulle du beskriva att livet var hemma under den första tiden?  

Hur gjorde ni för att barnet skulle kännas sig välkommet?  

Hur kändes det för dig? 

Hur stämmer förväntningarna med hur det är att vara familjehem? 

Hur tror du att du har förändrats som person sedan ni blev familjehem? 

Hur upplever ni att er relation har förändrats sedan ni blev familjehem? 

Hur skulle du säga att ert föräldraskap har förändrats sedan ni blev familjehem? 

Hur påverkas du som familjehemsförälder av att du inte kan bestämma över hur länge barnet 

ska bo hos er? 

 

Kontakten med myndigheter 

 

Hur upplever du kontakten med socialtjänsten?  

Hur ofta har du kontakt med socialtjänsten? Upplever ni att den tillräcklig?  

På vilket sätt får ni stöd och avlastning i er roll av socialtjänsten?  
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Bilaga 2 

Hur skulle stödet förändras om ni fick bestämma? 

Blir ni erbjudna handledning av socialtjänsten? 

Hur upplever du kontakten med skolan?  

Hur upplever du kontakten med sjukvården och eventuellt BUP?  

Upplever du att socialtjänsten hjälper till med kontakter med skola och sjukvård om du 

behöver stöttning med det? 

 

Kontakten med de biologiska föräldrarna 

 

Har barnet någon kontakt med sina biologiska föräldrar?  

Hur sker kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna?  

Hur ofta träffar barnet sina biologiska föräldrar? 

Hur ser er roll ut i kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna? 

Hur upplever du din kontakt med de biologiska föräldrarna?  

Ser du att de finns några hinder i denna kontakt? 

Hur tycker du att barnets kontakt med de biologiska föräldrarna påverkar dig och din familj? 

Hur upplever du stödet från socialtjänsten när det gäller barnets kontakt med sina biologiska 

föräldrar? 

 

Möjligheter/Svårigheter 

 

Hur skulle stödet förändras om ni fick bestämma? 

Vad tycker du är det bästa med att vara familjehem? 

Vad är det i dessa situationer som gör att det känns bra? 

Hur känner ni att ni gör nytta? Exempel 

Vad är det svåraste med att vara familjehem? 

Vad får er att forstsätta som familjehem när det är svårt och jobbigt?  

Finns det något som skulle kunna underlätta för er i dessa situationer? 

Hur tror ni att er relation till barnet kommer att se ut när barnet har flyttat? 

 

Övriga frågor 

 

Är det något ni vill tillägga? 

Får vi återkomma om vi behöver komplettera med något? 

 


