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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever att deras anknytning 

samt föräldraroll påverkas utifrån att barnen är familjehemsplacerade. Metoden som användes 

i studien var kvalitativ och elva familjehemsföräldrar från åtta familjehem intervjuades. 

Studiens empiri analyserades med hjälp av anknytningsteori samt systemteori. Resultatet 

visade att samtliga intervjuade familjehem i någon mån påverkades av komplexiteten i 

familjehemsuppdraget, vilket påverkade deras föräldraroll och anknytning till de placerade 

barnen. Studiens slutsatser gällande anknytningen och föräldrarollen är att det finns flera 

faktorer som påverkar dessa. Gällande familjehemsföräldrarnas anknytning till det placerade 

barnet påverkar faktorer såsom hur länge barnets anknytningssystem är påslaget, hur 

familjehemsföräldern närmar sig barnet, barnets ålder, barnets personliga egenskaper och 

familjehemsuppdragets utformning. Faktorer som påverkar familjehemsföräldrarollen visar 

sig vara barnets personliga faktorer, den bristande bestämmanderätten, komplexiteten i 

uppdraget, de gränser familjehemsföräldern och barnet sätter upp i relationen dem emellan 

samt på vilket sätt familjehemsföräldern ser på uppdraget. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine how foster parents experience that their parental role 

and attachment to the foster child is affected by the fact that the child is placed in a foster 

home. In this study a qualitative method was used and eleven foster parents from eight foster 

homes were interviewed. To analyze the results of the study, attachment theory and general 

systems theory were used. The results showed that all of the interviewed foster families to 

some degree were affected by the complexity of the foster home commitment, which affected 

their parental role and attachment to the foster child. The conclusions of the study are that 

there are several factors that affect the attachment and the parental role. Factors that affect 

foster parents attachment to the foster child is for how long the child’s attachment system is 

activated, how the foster parent approach the foster child, the foster child’s age, the foster 

child’s personal qualities and the shape of the foster home commitment. Factors that affect the 

foster parent’s parental role were the child’s personal qualities, the lack of authority to make 

decisions, the complexity of the commitment, the boundaries the foster parent and the child 

set up in the relationship between them and how the foster parents view their foster home 

commitment.  
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka familjehemsgruppen på socialtjänsten i x kommun för att ni har 

möjliggjort för oss att kunna utföra denna studie genom att ni har lagt ner tid på att sätta er in i 

syftet med vår studie samt omsorgsfullt hjälpt oss att få kontakt med de familjehem som vi 

har intervjuat.  

     Vi vill även rikta ett stort tack till de fantastiska familjehem som vi har mött vid våra 

intervjuer. Ni gav av er tid samt släppte in oss i er värld genom att vara öppna och varma. När 

vi startade detta arbete kunde vi inte fantisera om hur mycket skapandeprocessen av denna 

studie skulle ge oss som människor. Det vill vi tacka er för! 

     Till sist vill vi tacka vår handledare Lena Hedin vid Örebro universitet som har stöttat oss 

under hela skapandeprocessen. 

 

 

Örebro, maj 2012 

 

 

Carola Eriksson Sofia Kaarlson Camilla Lönnblom 

 
Socionomstuderande vid Örebro universitet  
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1. Inledning 
 

I artikel tre i barnkonventionen beskrivs att ”Vid alla åtgärder som rör barn […] skall barnets 

bästa komma i främsta rummet” (Regeringskansliet, 2006, s. 34). Utifrån den rådande 

kulturen i Sverige antas det vara bäst för ett barn att vara delaktig i en familj. När föräldrar av 

olika anledningar inte kan tillgodose barnet eller den unges behov av kärlek, trygghet och 

omsorg, kan barnet placeras i ett familjehem. Familjehemmet ses som en tillgång där familjen 

och omsorgen antas utgöra positiva åtgärder för det familjehemsplacerade barnet (Höjer, 

2003, s. 212.). Detta förfarande finns reglerat i socialtjänstlagen (2001:453). I 5 kapitlet 1 § i 

denna lag redogörs för att socialnämnden ska ”verka för att barn och ungdom växer upp under 

trygga och goda förhållanden […] i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och 

ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om 

hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet [...]” 

(Socialtjänstlagen 5 kap. 1 §).  
     Familjehem är i nuläget den vanligaste vårdformen för barn och unga som behöver vård 

och som inte kan bo i det egna hemmet (Norström & Thunved, 2011, s. 183). Enligt 

socialstyrelsen (2011, s. 26) var 11 900 barn och unga familjehemsplacerade den första 

november 2010. Av de barn och unga som hade heldygnsinsats, antingen i familjehem eller på 

institution, enligt socialtjänstlagen var 70 procent familjehemsplacerade. Av de barn och unga 

som istället var placerade enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga var 67 procent familjehemsplacerade (Socialstyrelsen, 2011, s. 26).  

     Samspelet och relationen mellan ett barn och dess föräldrar är av stor vikt för barnets 

personlighetsutveckling. I samspelet dem emellan lär sig barnet bland annat hur denne ska 

hantera sina känslor samt erhåller förmågan att förstå andra människors känslor (Karlsson, 

2008, s. 18). En nära anknytning till familjehemsföräldern och den känslomässiga relationen 

som uppstår mellan familjehemsföräldrarna och det placerade barnet beskrivs i stort sett vara 

en förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas tryggt och harmoniskt (Norström & 

Thunved, 2011, s. 183). Familjehemsföräldrar ses som kompletterande föräldrar i stället för 

ersättningsföräldrar. De har ansvar för barnets omsorg samt att upprätthålla en kontakt mellan 

det placerade barnet och dess biologiska föräldrar (Höjer, 2003, s. 214). Då ett barn är 

familjehemsplacerat kliver familjehemsföräldrarna in i rollen som barnets omsorgstagare i 

vardagen och ett gott samspel dem och barnet emellan torde vara av lika stor vikt som i 

relationen mellan barnet och dess föräldrar.  

     Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006, s. 56) beskriver att de två 

beståndsdelarna i en nära relation mellan förälder och barn är anknytning och föräldraroll. 

Dessa behöver dock inte stå i kontrast till varandra utan fyller olika funktioner där 

anknytningen aktiveras när barnet upplever fara eller rädsla medan föräldrarollen handlar om 

att leka med barnet, lära och uppfostra barnet (Broberg et al., 2006, s. 56).  

     Då familjehemsföräldrarna bedriver vård av ett barn i form av ett uppdrag åt socialtjänsten 

i sina hem torde det vara av stort intresse att utröna vilka faktorer som kan påverka 

föräldrarollen samt anknytningen till det placerade barnet. Hur dessa två aspekter påverkas 

utifrån olika faktorer torde vara viktiga att undersöka för att kunna erbjuda en god kvalité på 

vården som familjehemsföräldrarna åtagit sig att utföra.  Många faktorer kan påverka 

anknytningen samt föräldrarollen men det finns inte många studier om detta. Den här studien 

undersöker båda dessa aspekter och fyller således en lucka i forskningen på området.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever att deras anknytning 

samt föräldraroll i relationen till barnet påverkas utifrån att barnet är familjehemsplacerat. 
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 Hur påverkas familjehemsföräldrars anknytning till det placerade barnet av att barnet 

är familjehemsplacerat utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv? 

 

 Hur påverkas familjehemsföräldrars föräldraroll till det placerade barnet av att barnet 

är familjehemsplacerat utifrån ett systemteoretiskt perspektiv? 

 

1.2 Avgränsning 
Studien har avgränsats till att gälla traditionella familjehem (placeringar där barnet inte 

känner familjehemsföräldrarna sedan tidigare) som tar emot barn, i åldrarna 0-19 år, på 

uppdrag av socialnämnden för stadigvarande placering. Placeringen ska ha fortgått under 

minst fyra månader då familjehemsföräldrarna och det placerade barnet ska ha hunnit börja 

bygga upp någon form av relation. Det är många faktorer som skulle kunna påverka 

anknytningen samt föräldrarollen i relationen till barnet. Vi har i denna studie dock valt att 

inte fokusera på familjehemmets bakgrund samt deras sociala förhållanden.  

 

1.3 Centrala begrepp 
Familjehem: Med begreppet familjehem menas privata hem som tar emot barn för långvarig 

omsorg och uppfostran, vars uppdragsgivare är socialnämnden och som inte bedriver 

professionell verksamhet (Socialstyrelsen, 2011, s. 17).    

 
Familjehemsföräldrar: Med familjehemsföräldrar åsyftas de vuxna personer i familjehemmet 

som står för den dagliga omsorgen om barnet.  

 

Barn: När begreppet barn används innefattas i denna studie barn i åldrarna 0-19 år. 

 

Föräldraroll: Föräldraroll i denna studie syftar till det sätt de vuxna omsorgsgivarna utövar 

fostran och omsorg gentemot barnet. 

 

Anknytning: I användandet av begreppet anknytning används följande definition av begreppet 

anknytning: ”den inre känslomässiga relationen mellan barnet och föräldrarna, eller någon 

annan nära vuxen” (Karlsson, 2008, s. 11). 

 

2. Tidigare forskning 
 

Det finns mycket nationell och internationell forskning inom området familjehem. Dock har 

det utifrån studiens syfte och fokus varit svårt att finna relevant forskning kopplat till 

familjehemsföräldrarnas perspektiv gällande anknytning samt föräldraroll till det placerade 

barnet. Då författarna uppfattar att forskningsläget innehåller vissa luckor torde denna studie 

kunna bidra till nya perspektiv på hur familjehemsföräldrarnas situation kan förstås. En del av 

den tidigare forskningen som kommer att presenteras nedan kommer att vara utifrån barnets 

perspektiv och inte utifrån familjehemsföräldrarnas perspektiv. Detta beror just på svårigheten 

att finna relevant forskning kopplat till denna studies fokus gällande familjehemsföräldrarnas 

perspektiv. Författarna har därur valt ut forskningsaspekter som kan relateras till studiens 

syfte. Då den presenterade forskningen kan hänföras till både anknytning och föräldraroll, har 

författarna medvetet valt att inte särskilja forskningen utefter dessa. 

 

2.1 Ett osäkert föräldraskap 
Höjer (2003, s. 213) menar att en familj eller ett föräldraskap vanligtvis bygger på en 

biologisk förbindelse till varandra. Inom familjehemskonstellationen ryms vanligen en annan 
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koppling än den biologiska. Familjehemsföräldraskapet är något som kan ses som en osäker 

konstruktion i jämförelse med det biologiska på grund av det avtal som föräldraskapet 

grundas på. Detta då avtalet som upprättas mellan familjehemsföräldrarna samt den kommun 

som placerar barnet när som helst kan sägas upp, både från kommunens sida men även av 

familjehemsföräldrarna. Avtalet rymmer även möjligheten för kommunen att förflytta barnet 

till ett annat familjehem (Höjer, 2003, s. 213). En stressfaktor för dessa föräldrar kan vara 

oron över att barnet ska omplaceras och flytta ifrån dem (Buehler, Cox & Cuddeback, 2003, s. 

69). Familjehemsföräldrar uppger att det kan finnas en svårighet i att älska ett 

familjehemsplacerat barn för mycket. De menar även att kärlek är en faktor som främjar god 

uppfostran, vilket enligt författarna gör familjehemssituationen komplex. Om målet med en 

placering är att barnet ska återförenas med sina biologiska föräldrar kan situationen för 

familjehemsföräldrar som har starka känslor gentemot det placerade barnet vara svår (Buehler 

et al., 2003, s. 77). 

 

2.2 En avsaknad av juridiska rättigheter 
Föräldraskapet kan uppfattas som delat i den bemärkelsen att det är socialtjänsten som 

ansvarar för barnets omsorg samt att beslut som tas om barnet ska delas med socialtjänsten 

samt de biologiska föräldrarna (Höjer, 2003, s. 214). Höjer (2002, s. 80) redogör för att de 

biologiska föräldrarna i de flesta fall har kvar vårdnaden om barnet, vilket gör att 

familjehemsföräldrarna saknar den juridiska bestämmanderätten över barnet. Detta medför att 

familjehemsföräldrarna inte kan fatta vissa viktiga beslut såsom att kunna påverka hur länge 

placeringen ska vara eller att de har svårt att påverka hur umgänget med de biologiska 

föräldrarna ska utformas. Författaren beskriver att föräldraskapet innebär ett stort ansvar för 

barnet och dess utveckling men också ett ansvarstagande att föräldrarna kan ta de beslut som 

de finner bäst främjar barnets välbefinnande. Majoriteten av familjehemsföräldrarna i studien 

uttrycker en frustration över att inte själva kunna ta de beslut de finner är de bästa för det 

placerade barnet som de tycker att de har ett stort ansvar för (Höjer, 2002, s. 80). En 

konsekvens av detta är att familjehemsföräldrar kan uppleva att denna frustration leder till en 

distans i relationen till det placerade barnet exempelvis på grund av den maktlöshet de känner 

när beslut tas som de upplever är skadliga för barnet (Höjer, 2001, s. 219). 

 

2.3 En inbyggd svårighet i kontakten med de biologiska föräldrarna 
Höjer (2003, s. 217) beskriver att de familjehemsplacerade barnens biologiska föräldrars 

sociala problem kan utgöras av exempelvis missbruksproblem, psykiska problem, fattigdom, 

arbetslöshet eller en kombination av flera faktorer. Det gör att dessa barns uppväxt ofta varit 

kantande av sociala problem och en avsaknad av stabilitet. Familjehemsföräldrarna har blivit 

utredda och godkända som ”goda” föräldrar av det svenska samhället medan de biologiska 

föräldrarna ofta blivit dokumenterat underkända. Att bli ”underkänd” som förälder är något 

som är mycket svårt att hantera som förälder och kan leda till att de drar sig undan en kontakt 

med sina barn eller upplever sig vara i försvarsläge gentemot socialtjänsten och 

familjehemsföräldrarna (Höjer, 2003, s. 217-218). Börjeson och Håkansson (1990, s. 270) 

framhåller, i sin forskning Barn i kris-projektet som grundas på en blandning av kvalitativ 

samt kvantitativ forskningsmetod, att det placerade barnets kontakt med sina biologiska 

föräldrar är mycket viktig. Kontakten är viktig då barnets separation från de biologiska 

föräldrarna innebär en traumatisk upplevelse för barnet. Barnet bär med sig känslorna från 

separationen från de biologiska föräldrarna och bearbetar dem när denne har kontakt med 

föräldrarna. Om barnet inte skulle ha någon kontakt med de biologiska föräldrarna skulle 

barnet heller inte ha någon möjlighet att bearbeta de känslorna vilket skulle få en negativ 

påverkan på relationen mellan familjehemsföräldrarna och det placerade barnet (Börjeson & 

Håkansson, 1990, s. 270). Höjer (2003, s. 214) menar att denna kunskap har genererats i 
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ytterligare forskning vilket lett till att det numera är inbyggt i familjehemsförälderns roll att 

upprätthålla kontakten mellan det placerade barnet samt de biologiska föräldrarna. 

Familjehemsföräldrarna ställs på prov att dels kunna skapa ett föräldraskap till ett barn som 

inte är deras biologiska samt hitta ett sätt att hantera och förhålla sig till fler familjenätverk 

(Höjer, 2003, s. 214). 

 

2.4  Placeringens påverkan på familjehemmet 
Höjer och Nordenfors (2006, s. 217) menar, utifrån familjehemsföräldrars biologiska barns 

utsagor, att det finns flera aspekter i beslutet att åta sig ett familjehemsuppdrag som de 

potentiella familjehemsföräldrarna bör ta hänsyn till. Familjehemsföräldraskapet kan vara 

påfrestande och tidskrävande samt påverkar relationerna mellan medlemmarna i familjen 

(Höjer, 2002, s. 77). En viktig beståndsdel är hur deras föräldraskap påverkas, inte enbart 

gentemot det placerade barnet utan även hur de biologiska barnen påverkas av att deras 

föräldrars förutsättningar till föräldraskap förändras (Höjer & Nordenfors, 2006, s. 217). 

     Höjer (2003, s. 214) menar att hemmet öppnas upp för kontakter med myndigheter på 

grund av det placerade barnet vilket kan påverka den ursprungliga familjen genom att det 

exempelvis är tidskrävande och kan begränsa deras utrymme. Höjer och Nordenfors (2006, s. 

82-83) redogör för att de biologiska barnens fysiska utrymme i hemmet kan minskas på grund 

av placerade barns utagerande beteende. På grund av det engagemang som dessa 

familjehemsföräldrar känner för det placerade barnet kan det leda till att det placerade barnet 

hamnar i första hand, något som således kan få påverkan på det ursprungliga föräldraskapet 

till de biologiska barnen. Vidare menar de att det placerade barnet kan bidra till fler konflikter 

inom familjen på grund av dennes problematik. De redogör även för att familjehemmet kan 

bli mer isolerat, exempelvis på grund av att släkt och vänner inte har förståelse för det 

placerade barnets problematik och beteende (Höjer & Nordenfors, 2006, s. 74, 83, 215).  

 

2.5 Personliga faktorer hos det placerade barnet 
Hela familjestrukturen kan förändras i och med att nya krav ställs utifrån det placerade 

barnets behov. Det placerade barnet kan eventuellt kräva mer struktur än vad de biologiska 

barnen gjort, något som kan påverka familjehemsföräldrarnas grundläggande förhållningssätt 

då de inte längre kan vara lika spontana (Höjer & Nordenfors, 2006, s. 38). 

Familjehemsföräldrar kan bli tvungna att förändra sina föräldrastrategier på grund av de barn 

som har placerats hos dem. Detta då barnens tidigare erfarenheter från deras biologiska 

föräldrar ofta innefattat aspekter såsom oförutsägbarhet och bristande omsorg. Denna nya 

föräldrastrategi kan ta sig uttryck i en ökad tydlighet gentemot barnen (Höjer, 2001, s. 218). 

Buehler et al. (2003, s. 70) menar att familjehemsföräldrar upplever att de egenskaper som 

främjar en god uppfostran hos en familjehemsförälder exempelvis är att vara tolerant och 

öppensinnad. Detta då många barn kommer från situationer som är mycket olikartad från 

familjehemsföräldrarnas. Vidare framhåller familjehemsföräldrar vikten av fasta rutiner, 

tydliga regler och förväntningar och upplever att dessa är faktorer som främjar en 

framgångsrik uppfostran. Det är viktigt att vara konsekvent samt hålla barnen ansvariga för 

sitt beteende. Att ha flera barn under sex år är något som många familjehemsföräldrar 

upplever vara en svårighet då det kan skapa stress i familjen. Vidare menar författarna att 

familjehemsföräldrar upplever att det kan vara svårt att uppfostra ett placerat barn som har 

beteendeproblem eller emotionella svårigheter (Buehler et al., 2003, s. 68-71).   

     Oförutsägbarheten i barnets beteende kan vara svårhanterligt för familjehemsföräldrarna. 

Familjehemsföräldrar beskriver att de kan förutsäga det biologiska barnets beteende i större 

utsträckning och också känna igen sig i barnets reaktioner genom att jämföra med sin egen 

barndom. Det placerade barnets beteende beskrivs vara mer oförutsägbart (Höjer, 2002, s. 80). 
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2.6 Att delaktiggöra barnet i familjen 
Schofield (2002, s. 271) beskriver i sin kvalitativa studie av unga vuxna som vuxit upp i 

familjehem att alla barn mår bra av en kärleksfull omvårdnad och att känna sig som del i en 

familj. Hon framhåller att det är av vikt att utöka begreppet familj så att även ett familjehem 

ska kunna stå för en familj som barn ser som sin egen och vara en trygg bas. Att känna 

tillhörighet till familjehemmet innebär för barnen att exempelvis vara med på familjefoton, att 

de är en del i familjens traditioner och högtider såväl i barndomen och som vuxen, att 

familjehemsföräldrarna finns där vid examen, giftermål och liknande (Schofield, 2002, s. 263, 

268-269, 271). 

      I Mitchell, Kuczynski, Tubbs och Ross (2009, s. 177-180) studie ges de 

familjehemsplacerade barnens perspektiv på vad de anser är av vikt att tänka på vid 

familjehemsplaceringar. Barnen betonar vikten av att bygga relationer och att bli bekant med 

familjehemsföräldrarna, de andra som bor i det nya hemmet samt med det som finns i hemmet 

på en gång vid placeringen i familjehemmet. De uppger att det är viktigt att 

familjehemsföräldrarna skapar en välkomnande och bekväm atmosfär i hemmet. Barnen 

betonar också vikten av att familjehemsföräldrarna tydliggör strukturen i familjehemmet, 

vilka regler och ansvarsområden som finns. För att minska känslor av obehag och oro är det 

viktigt att familjehemsföräldrarna skapar utrymme för att de placerade barnen ska ha 

möjligheten att uttrycka vad de tycker om och inte tycker om. Att få vara delaktig i beslut som 

tas i hemmet såsom vilken mat de vill ha till middag eller vilken färg de vill ha på väggarna i 

sitt rum är även det något som de anser är viktigt. För att de placerade barnen ska känna sig 

hemma, är det viktigt att familjehemsföräldrarna anstränger sig för att få barnen att känna sig 

hemma i det nya hemmet genom att exempelvis fråga dem om de behöver någonting samt 

svara på alla frågor som de kan ha. Detta poängterar de i sin tur stärker föräldra – barn 

relationen i familjehemskontexten. För att stärka denna relation ytterligare samt för att bygga 

en mer personlig relation anser barnen att det är viktigt att familjehemsföräldrarna är lyhörda 

för barnens känslor samt att det är viktigt att familjehemsföräldrarna och barnet lär känna 

varandra. Genom att fråga varandra frågor, dela erfarenheter samt hitta på saker tillsammans 

hjälper det till att skapa förståelse och tillit (Mitchell et al., 2009, s. 177-180). 

 

2.7 Relationen till det placerade barnet       
Höjer (2002, s. 80) redogör för i sin studie att de flesta familjehemsföräldrarna beskriver ett 

nära förhållande till det placerade barnet samt att familjehemsföräldraskapets konstruktion 

gällande att relationen till barnet kan vara osäker längre fram, inte påverkar deras känsla av 

närhet till barnet.  

     Andersson (2007, s. 263) beskriver att barn i familjehem oftast väntar på att 

familjehemsföräldrarna ska ta de första stegen i relationen och bestämma i vilket takt de ska 

närma sig varandra. Den upplevda tryggheten, eller avsaknaden av denna, i relationen till 

familjehemmet har oundvikliga konsekvenser för barnets utveckling under uppväxten samt 

under hela livet. Vidare menar författaren att familjehemsplacerade barns känsla av 

tillhörighet till familjehemmet inte påverkas av vid vilken ålder de placerades eller 

placeringens stabilitet (Andersson, 2007, s. 24, 263). Sinclair (2005, s. 13) för ett liknande 

resonemang och menar att placeringens längd inte alltid behöver vara avgörande för hur 

relationen med familjehemsföräldrarna ser ut. Brannen, Heptinstall och Bhopal (2000, s. 1) 

menar att det placerade barnet är en aktiv deltagare i att skapa relationer till familjehemmet.  

     När barn först kommer till familjehem är de i början oftast misstänksamma och tysta. I 

barnets anpassning och accepterande av att bli omhändertagen på ett bra sätt kan 

försvarsstrategier leva kvar från deras tidigare upplevelser. Denna anpassning innebär för 

barnet en utmaning i att kunna bli mer flexibel, att komma mer i kontakt med sina känslor och 

tankar samt att ge och ta emot kärlek (Andersson, 2007, s. 262).  
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      Schofields (2002, s. 262) studie påvisar att de som växt upp i familjehem som präglats av 

kärlek och trygghet till det placerade barnet hade lättare att hantera nya relationer med vänner, 

partners samt egna barn än de som inte växt upp i hem som dessa. Detta då de lärt sig att de 

kan älska och bli älskade. För att barnet ska känna sig ovillkorligen älskat och accepterat fullt 

ut krävs att familjehemmet kan tillgodose barnets behov på ett flertal plan, såsom dess sociala, 

fysiska, emotionella och intellektuella behov. Författaren menar att när barn i familjehem 

känner att de format en trygg bas upplever de sig också verkligen tillhöra familjen och 

behåller denna känsla även som vuxna. Att känna sig som en del av familjehemmet och att ha 

fått en känslomässig säkerhet ökar barns motståndskraft och gör det troligare att som vuxen 

anpassa sig på ett bra sätt och att ha en hoppfull syn på framtiden. Det är viktigt för 

familjehemsplacerade barn att ha en familj som de ser som sin egen och kunna lita på dem, 

såsom för ett barn som växt upp med sina biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar. De barn 

i familjehem som inte kände att de hade detta hade sämre förmåga att hantera utmaningar och 

hade en mer negativ syn på framtiden. De hade även svårt att orientera sig i livet (Schofield, 

2002, s. 262-263, 268-271). 

     Enligt Andersson, (2004, s. 54) kan nya anknytningsrelationer formas senare i barndomen 

och den tidiga relationen mellan mor och barn behöver inte vara avgörande, varvid den tidiga 

anknytningen inte behöver förutbestämma barnets framtid i samma utsträckning som tidigare 

antagits.   

      

3. Teori  
 

För att förstå studiens empiri har författarna valt att använda ett anknytningsteoretiskt och ett 

systemteoretiskt perspektiv. Anknytningsteori valdes då denna teori kan ge förståelse för hur 

olika faktorer påverkar familjehemsföräldrarnas anknytning till det placerade barnet. 

Systemteori valdes för att ge förståelse för hur familjehemsföräldrarollen kan påverkas utifrån 

de olika system som familjehemsföräldern måste hantera i och med uppdraget som 

familjehem. 

 

3.1 Anknytningsteori 
Anknytning kan beskrivas som den förmåga som barn och vuxna utvecklar som gör att de i 

händelse av fara söker skydd och trygghet hos specifikt utvalda personer. Under det första året 

är barnet biologiskt inriktat på att knyta an till personer i dess närhet. Vid regelbunden fysisk 

kontakt utvecklas en anknytning oberoende av hur föräldern beter sig gentemot barnet. I 

relationen mellan förälder och barn styrs barnet av anknytningssystemet medan föräldern styrs 

av omvårdnadssystemet. Omvårdnadspersonens motsvarighet till anknytning kallas bindning. 

Bindningen blir som ett erbjudande om beskydd och omsorg, som framkallas av förälderns 

känslomässiga engagemang till barnet (Broberg et al., 2006, s. 157-158, 167, 209-210).  

     Två viktiga begrepp inom anknytningsteorin är trygg bas och säker hamn. Barnet har en 

inneboende instinkt att söka närhet och skydd hos sina omsorgsgivare samtidigt som det med 

åldern blir allt mer intresserat av omvärlden. Föräldrarnas närhet och beskydd kan då utgöra 

en trygg bas att utgå ifrån samt vara en trygg hamn att återvända till när världen blir 

skrämmande. Hur föräldrarna klarar av att utgöra en trygg bas och en säker hamn för sitt barn 

är en central faktor i hur utvecklingen av anknytningen kommer att te sig (Karlsson, 2008, s. 

67). 

     Barn kan knyta an till flera olika personer. Anknytningspersonerna är hierarkiskt ordnade 

av barnet där den som varit mest tillgänglig är barnets primära vårdnadshavare. Om barnet 

under sina första två till tre år inte fått en längre tid av varaktig kontakt med samma 

omvårdnadsperson kommer detta barn inte att kunna skapa anknytningsrelationer längre fram 
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i livet. Om barnet däremot under denna tid kunnat utveckla en anknytning kan barnet vid 

förlust av anknytningspersonen utifrån denna förmåga skapa en anknytning till den person 

som övertar omsorgen om barnet (Karlsson, 2008, s. 169, 184-185). 

     Hur barnets anknytning utvecklas beror till största del på den erbjudna omvårdnadens 

karaktär. Hur väl föräldern kan uppfatta och läsa av barnets signaler samt hur denne reagerar 

på de signaler barnet sänder ut är avgörande för vilken typ av anknytning barnet kommer att 

utveckla (Karlsson, 2008, s. 168). Vilken relation som skapas mellan barnet och föräldern är 

inte enbart avhängigt av förälderns insatser. Barnets egna temperament samt personlighet 

påverkar också hur den sociala relationen dem emellan utvecklas (Payne, 2008, s. 129). 

Barnet kan tillägna sig en trygg eller otrygg anknytning. Dessa är båda organiserade till 

skillnad från den desorganiserade anknytningen. Barn med trygg anknytning litar på att 

föräldrarna finns där vid behov och skyddar barnet. Dessa barns anknytningsperson är lyhörd 

inför barnets signaler och förutsägbar i sitt beteende. Detta gör att barnet utvecklar en inre 

trygghet och tilltro till sig själv vilket underlättar samspelet med andra människor. Det finns 

två typer av otrygg anknytning; undvikande och ambivalent. Ett barn med en undvikande 

anknytning använder inte anknytningspersonen som en trygg bas och är undvikande i sin 

kontakt med denne. Föräldrar till barn med denna typ av anknytning visar ofta att denne inte 

uppskattar när barnet visar uttryck för känslomässiga behov. Barnet lär sig därmed att inte 

uttrycka sina behov för att undvika förälderns negativa känslor. Detta för att på så sätt få 

största möjligt närhet. Föräldrar till barn med ambivalent anknytning är ofta oberäkneliga och 

oförutsägbara i sitt samspel med barnet. När barnets anknytningssystem aktiveras vet barnet 

inte vad det har att vänta för reaktioner av föräldern. Samspelet styrs till stor del av förälderns 

vilja och inte av barnets behov och signaler. Dessa barn lär sig att de inte kan reglera 

samspelet och får därmed sämre tilltro till sin egen förmåga. Ambivalent anknutna barn kan 

även öka sitt anknytningsbeteende genom att ständigt bevaka föräldern, vara klängigt och 

ängsligt. Därmed tillförsäkrar barnet beskydd vid fara. Barn med desorganiserad anknytning 

har ofta ett förhållande till sin anknytningsperson som baseras på rädsla. Barnet är rädd för 

föräldern samtidigt som anknytningssystemet gör att barnet vill söka skydd hos föräldern. 

Detta leder till en olöslig konfliktsituation för barnet (Broberg et al., 2006, s. 187-194).  

     Människan skapar inre arbetsmodeller i anknytningsrelaterade situationer i samspelet med 

omsorgsgivarna. Dessa arbetsmodeller gör att barnet kan förutsäga och tolka dennes beteende 

samt lär sig att reglera sina egna känslor och beteenden. De inre arbetsmodellerna påverkar 

hur barnet senare i livet hanterar emotionella relationer. Dessa arbetsmodeller kan förändras 

över tid beroende på i vilken miljö individen befinner sig i. Barnets anknytning under de 

första åren påverkar hur det senare i livet förväntar sig att bli bemött. Anknytningen kan sägas 

bli en del i barnets personlighet och gör att barnet utvecklar en generaliserad bild av hur de 

kommer att bli bemötta i framtida anknytningsrelationer (Broberg et al., 2006, s. 129-130, 

138, 237). 

     Vid separationer kan anknytningssystemet vara aktiverat under en längre tid vilket kan 

leda till högre aggression riktat mot andra barn och vuxna. Detta syftar till att försöka få 

kontakt med föräldern igen samt att signalera att detta är fel. Detta förklarar varför utagerande 

beteendeproblem är vanligare bland barn med tidigare erfarenheter av långvariga separationer 

samt ”splittrade uppväxtförhållanden” (Broberg et al., 2006, s. 176). 

     Barn upp till tre år kräver mycket fysisk närhet till sina anknytningspersoner. Barn från ett 

halvår upp till cirka tre år tenderar att vara mycket försiktiga i kontakten med främmande 

människor. Om främlingen är avvaktande, inväntande, positiv och visar förståelse inför 

barnets försiktighet är det större chans att barnet accepterar personen, under förutsättning att 

barnets anknytningsperson är närvarande. Detta varierar dock och är beroende av barnets 

temperament samt hur dess tidigare relationer sett ut. När barnen blivit tre år blir det lättare 

för dem att lämnas ensamma med en främmande person, förutsatt att barnet upplever att 
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denne är vänlig. I fyraårsåldern utvecklas mentaliseringsförmågan, som gör att barnets 

egocentrism minskar och förståelsen för att människor uppfattar saker på olikartade sätt 

uppkommer . Barnet funderar även över egna och andras känslor i större utsträckning 

(Broberg et al., 2006, s. 164, 230-232).  

     Det är av stor vikt att föräldrar är psykologiskt närvarande för äldre barn. Det är 

erfarenheter av detta som gör att barnet vågar anförtro sig till föräldern. Det kräver att 

föräldern tar sig tid med även äldre barn så att det finns utrymme att delge varandra viktiga 

saker. Psykologisk tillgänglighet handlar även om att barnet känner sig accepterat fullt ut och 

förstått av föräldern (Broberg et al., 2006, s. 235-236). 

     Under tonåren ökar autonomin och möjligheten att lösa problematiska situationer utan 

föräldrarna. Tonåringen kan på ett mer medvetet plan välja när denne vill vända sig till sina 

föräldrar och inte. Insikten om att andra personer på ett bättre sätt kan fungera som 

anknytningspersoner infinner sig. I och med tonåringens växande kognitiva förmåga ställs 

ökade krav på föräldraskapet och relationen kräver att båda parter är ärliga och emotionellt 

öppna för varandra. Barnets temperament har inte särskilt stor inverkan på vilket 

anknytningsmönster som kommer att utvecklas, så länge detta ligger inom normalzonen. Det 

som är avgörande tycks vara förälderns lyhördhet gentemot barnet. Om barnets temperament 

är extremt i någon riktning kan barnets temperament vara en betydande faktor för vilken typ 

av anknytning som kommer att utvecklas (Broberg et al., 2006, s. 240-241, 288-290).  

     Vidare belyses att människor har ett stort behov av att få knyta an till andra, att samspela 

med andra samt att kunna påverka och påverkas av andra. På vilket sätt individen knyter an 

och fäster sig vid andra påverkar även det vardagliga samspelet med andra och inte endast de 

allra närmaste relationerna (Ekhammar, 2007, s. 304).  

     Genom att spendera mycket tid tillsammans med barnet över tid samt att vara delaktig och 

lyhörd i omvårdnaden väljer föräldern själv att vara en viktig person i barnets liv. Det 

beskrivs att anknytningen grundar sig i den vuxnas egna val vad gäller hur mycket denne vill 

engagera sig i barnet (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009, s. 268). 

 

3.2 Systemteori  
Systemteori fokuserar på helheter som utgörs av olika delar inom ett system som ömsesidigt 

påverkar varandra (Schjödt & Egeland, 1994, s. 47). En enskild individ, en familj eller ett 

samhälle är exempel på vad som kan betraktas som system. Inom ett system sker ett större 

utbyte av energi än utanför dess gränser (Payne, 2005, s. 213). Ett system är även del av ett 

större sammanhang, så kallade suprasystem. I ett suprasystem ingår flera olika system med 

gemensamma nämnare och ett system kan vara delaktigt i flera olika sådana. Ett system 

innefattar även subsystem. Exempel på centrala subsystem inom en familj kan vara 

föräldrasystemet samt make-makasystemet. I ett system finns ramar som till viss del 

bestämmer hur individerna i systemet ska bete sig. De olika personerna som ingår i systemet 

är på samma gång själva delaktiga i att skapa dessa ramar. Därvid är både systemet som 

helhet och den enskilda individen att betrakta som viktiga inom denna teori (Schjödt & 

Egeland, 1994, s. 47-50).  

     Individer bildar ständigt pågående kommunikationssystem genom samspelet med andra. 

Det är i samspelet med andra människor som identiteten utvecklats och ständigt fortsätter att 

utvecklas. Enligt systemteorin är problem något som är inbyggt i människors samspel och inte 

något som finns inom den enskilda individen (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 28). 

     De gränser som finns inom systemet fyller funktionen att de skyddar den organisation som 

finns inom systemet och urskiljer vilka som innefattas i systemet och inte. Det är av vikt med 

tydliga men samtidigt transparenta gränser inom ett familjesystem. Detta för att 

familjesystemet ska klara av att anpassa sig till omgivningen samtidigt som familjen ska 

bevaras som system och enhet (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 29-30). 
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     System kan vara öppna eller slutna. I ett öppet system kan energi både importeras och 

exporteras. Ett system kan dock inte vara helt öppet i den mening att det inte existerar några 

gränser till omgivande system, då detta i sådana fall inte kan betraktas som ett system. I ett 

slutet system utbyts ingen energi över dess gränser. För att ett system ska kunna utvecklas 

kräver det att ett gränsöverskridande informationsutbyte förekommer. I realiteten handlar det i 

och med detta om i vilken utsträckning ett system är öppet, inte om öppenhet och slutenhet i 

renodlad form (Schjödt & Egeland, 1994, s. 50-51).  

     Ett centralt begrepp inom systemteorin är feedback, som handlar om att ett system utför en 

handling som påverkar omgivningen på något sätt, varvid effekten av detta återrapporteras till 

systemet. Det påverkar i sin tur hur systemet kommer att handla fortsättningsvis (Schjödt & 

Egeland, 1994, s. 53-54). Ett annat centralt begrepp inom systemteorin är koherens vilket 

innebär att systemen trots alterering behåller egenskaper av vikt som kännetecknar systemet 

(Payne, 2005, s. 36-38). Systemteorin betonar att system är icke-summativa, vilket innebär att 

helheten är mer än de enskilda delarna tillsammans. En annan central aspekt är reciprocitet 

vilket innebär att om en alterering sker i en del av systemet så kommer även resterande delar 

av systemet att förändras, varvid en alterering av hela systemet sker. Ett system kräver ständig 

anpassning till de olika krav som ställs inom och utom systemet från subsystem, system i dess 

omgivning samt överordnade system. Systemet kräver därmed ständig förändring för att 

kunna bevaras och behålla sin koherens (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 29-30).  

     Det kan vara påfrestande för ett system att utsättas för stressande livsfaktorer. För att hålla 

samman ett system kan systemet inom sig självt skapa energi, vilket benämns som synergi. 

De olika delarna i systemet stimulerar varandra med ändamålet att förstärka eller bevara 

relationerna, varvid systemet stärks. Kan denna synergi inte skapas behövs energi utifrån för 

att förhindra en upplösning av systemet (Payne, 2005, s. 213-215). 

 

4. Metod  
 

4. 1 Val av metod 
Metodvalet i denna undersökning är av en kvalitativ ansats. Bryman (2011, s. 340, 371) 

beskriver att fokus i en kvalitativ forskningsstrategi är deltagarnas upplevelser och ord. Den 

kvalitativa forskningsstrategin är en kunskapsteoretisk modell som är tolkningsinriktad och 

där förståelsen av den sociala verkligheten är beroende av hur deltagarna i en miljö tolkar 

verkligheten (Bryman, 2011, s. 341). Utifrån syftet med studien har författarna valt att 

använda en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer då det är 

familjehemsföräldrarnas upplevelser av sin situation som ska undersökas. En kvalitativ metod 

anses därför som den mest lämpliga metoden att använda.  

     Enligt Bryman (2011, s. 368) växer frågeställningarna i en kvalitativ studie fram efter hand 

och det är deltagarnas uppfattning som är det centrala. Utifrån detta kan en fördel med att 

denna studie är av kvalitativ karaktär tänkas vara att respondenterna ges utrymme att själva få 

berätta och lyfta fram det de anser är viktigt. Frågeställningarna behöver därmed inte vara 

förutbestämda innan vilket i denna studie inneburit att fokus kunnat justeras till det som 

framkommit under intervjuerna.  

     Enligt Bryman (2011, s. 372) ger en kvalitativ studie djup och fyllig information gällande 

respondenterna. En nackdel med kvalitativa studier är dock att de oftast omfattar ett urval av 

ett fåtal individer vilka inte kan anses vara representativa för hela befolkningen vilket medför 

problem med generaliserbarheten (Bryman, 2011, s. 369). Författarna var vid valet av en 

kvalitativ metod medvetna om att studien skulle få en låg extern validitet, och därmed inte 

skulle kunna generaliseras, men denna metod valdes ändå då författarna ansåg att det krävdes 

en djup förståelse för intervjupersonernas situation och upplevelser varvid denna 

forskningsansats tycktes nödvändig för att kunna uppfylla studiens syfte.  



 

10 

 

 

4.2 Litteraturanskaffning  
Bryman (2011, s. 98) menar att syftet med en litteraturgenomgång är att undersöka vad det 

finns för forskning på det aktuella området forskaren valt att undersöka, se vilka begrepp som 

är av relevans för området samt se vilka luckor det finns i forskningsområdet. För att hitta 

relevant forskning till studien har författarna sökt detta via Örebro Universitets databaser 

Summon, Libris, Social sciences citation index och Social Services Abstracts. Sökord som 

användes enskilt samt kombinerat med varandra var foster care, foster parents, foster children, 

attachment, foster parents relationship, foster children-foster parents-relation, children in care, 

anknytning, anknytningsteori, föräldraroll, föräldrafunktion, familjehem, 

familjehemsplacerade barn, familjehemsföräldrar, familjehemsföräldrar-relationer, 

fosterföräldrar, fosterhem, fosterbarn, fosterplacerade barn. Litteratur har även sökts via 

Örebro Universitets bibliotek, Kumla stadsbibliotek samt från redan anskaffad litteratur från 

socionomprogrammets litteraturlistor passande för studiens syfte och frågeställningar.  

     Starrin & Renck (1996, s. 60) menar att bakgrundskunskaper är viktiga men att det 

samtidigt är av vikt att kunna vara öppen för nya kunskaper. Litteraturen har haft en 

betydande roll för studien bland annat då den har hjälpt författarna att skapa den 

intervjuguide, som senare kom att användas vid intervjuerna, då det möjliggjorde 

förkunskaper på området. För att kunna skapa intervjuguiden har det varit nödvändigt med en 

fördjupning på området för att få en förståelse för problemområdet men även för att kunna få 

ut så mycket som möjligt av intervjun. Vid konstruerandet av intervjuguiden lades dock fokus 

på att intervjupersonernas berättelser skulle ges utrymme, vilket möjliggjorde för en öppenhet 

för ny information.  

     Författarna har under studiens gång kritiskt reflekterat över att viss forskning som 

redovisas kan anses vara gammal och därmed inte aktuell i dag. Författarna har dock märkt att 

denna forskning är aktuell även i dag då den återkommer och hänvisas till inom det aktuella 

forskningsområdet.  

     Det är av vikt att använda ursprungskällor gällande forskningsresultat. Detta då 

sekundärkällor kan vara missvisande (Bryman, 2011, s. 120). Författarna har valt att sålla bort 

viss relevant forskning på grund av att de har varit sekundärkällor och det har funnits 

svårigheter att få tillgång till ursprungskällan.  

 

4.3 Urval  
Ett målinriktat urval har använts då det utifrån studiens forskningsfrågor tycktes vara 

lämpligt. Bryman (2011 s. 434) redogör för att ett målinriktat urval i kvalitativ forskning utgår 

från att urvalet av intervjupersoner sker utifrån vilka forskningsfrågor som undersökningen 

har. Personer väljs ut på grundval av deras relevans för studien (Bryman, 2011, s. 434). 

Utifrån studiens forskningsfrågor har respondenterna valts ut utifrån följande kriterier: 1. de är 

familjehemsföräldrar, 2. som tagit emot ett eller flera barn för stadigvarande vård, 3. i 

åldrarna 0-19 år, 4. att barnet varit placerat hos dem i minst 4 månader. Det fjärde kriteriet 

kom till på grund av att författarna enbart ville ha med familjehemsföräldrar i studien som 

hade hunnit börja etablera någon form av relation till det placerade barnet. Utifrån studiens 

syfte ansåg författarna att en relation dem emellan var central och fyra månader upplevde 

författarna kunde vara en rimlig tid för att en relation till det placerade barnet ska ha börjat 

etableras. För att komma i kontakt med familjehemsföräldrar kontaktades 

familjehemsgruppen på socialtjänsten i en mellanstor stad i Sverige som sedan förfrågades om 

det fanns möjlighet att förmedla kontakt till ett antal familjehemsföräldrar som uppfyllde 

studiens urvalskriterier samt som hade möjlighet att ställa upp på att delta i studien. Utifrån 

detta fick en handläggare inom familjehemsgruppen en förfrågan om att hjälpa till att 

rekrytera familjehem till studien. Den förfrågade handläggaren presenterade frågan för 
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samtliga handläggare i familjehemsgruppen, totalt elva stycken. Dessa informerades om att 

det behövdes cirka sex till sju familjehem. Sex familjehemssekreterare tillfrågade åtta av totalt 

cirka 150 familjehem och ingen av dessa sade nej. Varje handläggare valde ut familjehem 

som hade lång erfarenhet av att vara familjehemsföräldrar och hänsyn togs också till var 

familjehemmen bodde geografiskt. Medvetet valdes det även ut en del familjehem med yngre 

barn som arbetat och samtalat mycket kring anknytning. Vidare valde 

familjehemssekreterarna ut familjehem som de bedömde skulle tycka att det var roligt att 

ställa upp. 

 

4.4 Insamling av data  
När kontaktinformationen till de utvalda familjehemmen erhölls, kontaktades de och ett 

lämpligt datum för intervjun bokades in. Det klargjordes i denna process att det var tre 

studenter som skulle närvara vid intervjutillfällena vilket även godkändes av alla familjehem. 

I första kontakten med intervjupersonerna redogjordes kortfattat för vad syftet med studien 

var samt bestämdes var intervjun skulle äga rum. För att samla in data utfördes 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011, s. 415-416) uppger att denna intervjuform är 

mest lämplig om forskaren har ett tydligt fokus för sin undersökning. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer möjliggör forskaren flexibilitet vad gäller möjligheten att frångå 

intervjuguiden och ställa uppföljande frågor som anknyter det till något som intervjupersonen 

har sagt (Bryman, 2011, s. 415-416). Studiens tydliga fokus samt avgränsning kring det 

specifika ämne som skulle undersökas motiverade valet av en semistrukturerad intervju för att 

undvika att studiens fokus förbigicks under intervjuerna.  

     Bryman (2011, s. 419) menar att det är fördelaktigt att skapa teman i en intervjuguide för 

att frågorna ska hänga samman på ett bra sätt och att inte ställa allt för specifika eller ledande 

frågor. Vid skapandet av intervjuguiden (bilaga 1) formulerades teman och frågor kopplade 

till studiens syfte och frågeställningar som författarna tänkte skulle kunna möjliggöra djupa 

och fylliga svar från respondenterna. Frågorna baserades delvis på de definitionerna av 

anknytning och föräldraroll som återfinns i studiens centrala begrepp. Vidare läste författarna 

på kring tidigare forskning för att kunna ha en förkunskap kring hur ett familjehemsuppdrag 

är utformat, detta för att kunna problematisera och diskutera kring ämnet. Frågorna 

formulerades på ett sätt så att de både gav utrymme för respondenterna att fritt berätta om sina 

upplevelser genom öppna frågor men även några mer specifika frågor för att säkerställa att 

studiens syfte besvarades.  

     De åtta intervjuerna kom att omfatta cirka en till en och en halv timme per intervju och 

utfördes på den plats som intervjupersonerna fann lämpligt och mest bekvämt. Fem av 

intervjuerna utfördes således i deras hem, två intervjuer utfördes i den berörda socialtjänstens 

lokaler samt en intervju utfördes på en av respondenternas arbetsplats. Av de intervjuer som 

gjordes var det i fem av dem familjehemsmamman som intervjuades. I tre av intervjuerna var 

det både familjehemsmamman samt familjehemspappan som intervjuades. 

     För att undvika att frågorna ställdes på olika sätt, vilket skulle kunna få en påverkan på 

resultatet, agerade samma person intervjuare vid samtliga tillfällen. Övriga två personer förde 

anteckningar samt i de fall där det krävdes under intervjuns gång ställde uppföljande frågor 

som intervjuaren förbisett. Alla var delaktiga vid alla intervjuer med undantag vid ett 

intervjutillfälle då en av studenterna inte hade möjlighet att närvara. 

 

4.5 Bearbetning av data  
Vid varje intervju har respondenterna fått frågan om de samtycker till att intervjun spelas in 

och alla de åtta intervjuer som gjorts har spelats in med deltagarnas samtycke. 

Transkriberingsprocessen i denna studie har skett fortlöpande under tiden som intervjuerna 
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ägt rum. Intervjuerna har varit utspridda under en tre veckors period. Varje inspelad intervju 

har tagit cirka åtta timmar att transkribera.  

     Det är av stor vikt att vid transkriberingen vara så noggrann som möjligt då forskaren i 

skrift återger det som sagts under intervjun. En viss redigering krävs dock för att texten ska 

kunna bli läsbar då det i vissa fall är svårt att överföra talspråk till skrift på ett förståeligt sätt 

men vikten då ligger vid att inte förändra innebörden på det som sagts (Bryman, 2011, s. 431). 

Under transkriberingsprocessen har inte texten redigerats nämnvärt utan exempelvis har 

enbart hela ord i stället för halva skrivits ut om det vid något tillfälle varit svårt att förstå vad 

respondenten menar i skriftspråket om talspråket inte skrevs om. Det har under 

transkriberingsprocessen varit av stor vikt att ändra så lite som möjligt för att få en så korrekt 

bild som möjligt av respondenternas utsagor.  

     Ett ytterligare steg i bearbetningsprocessen har varit att klarlägga materialet. Kvale (1997, 

s. 171) menar att klarläggning innebär att exempelvis sålla bort överflödig text vilken inte har 

någon betydelse för studiens syfte.  Detta gjordes under transkriberingen genom att ta bort 

fraser som uppenbart inte hade med intervjun att göra.  

 

4.6 Analysmetod 
En form av meningskategorisering har använts vid analysen av empirin. Den totala mängden 

empiri som erhölls efter transkriberingen var cirka 100 sidor intervjutext. För att erhålla en 

struktur på materialet kodades varje intervju med en siffra som sedan kopplades till den 

använda intervjuguidens frågor. Exempelvis så kodades den första intervjun med siffran ett 

och denna siffra kopplades därefter ihop med siffran på den frågan som ställdes utifrån 

intervjuguiden vilket ledde till att intervju etts svar på fråga ett kodades till att heta 1:1. 

Intervju tvås svar på fråga ett hette 2:1 och så vidare. Sedan fördes alla intervjuernas svar på 

fråga ett ihop och denna process fortlöpte tills alla femtio frågor i intervjuguiden var ifyllda 

med de åtta intervjuernas svar. Efter att ha läst det samlade materialet som då var sorterat och 

kodat utifrån intervjuguiden sågs nya mönster i intervjutexterna. Dessa mönster låg till grund 

för de nya teman som skapades som kunde återkopplas till studiens syfte samt frågeställningar 

men som också var essensen i det resultat som framkommit under intervjuerna. Det kodade 

materialet fördes därefter in under de nya teman som skapats och här skedde en borttagning 

av mycket material som inte ansågs vara relevant för studiens syfte. De nya teman som 

skapades var ”Anknytning - kärlek på olika villkor” och ” Föräldraroll - föräldraskap som 

funktion”. Under dessa teman skapades sedan även underrubriker som speglade innehållet i 

empirin. Denna process har varit tidskrävande men har givit en känsla av kontroll över denna 

gedigna mängd material. En renodlad metod har inte använts men förfarandet liknar ändå 

delvis metoden meningskategorisering. Detta då Kvale (1997, s. 174) menar att forskaren vid 

användandet av meningskategorisering kodar innehållet i de gjorda intervjuerna i kategorier. 

Skapandet av kategorier kan göras antingen innan eller fortlöpande under analysen. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
Delade meningar råder om huruvida kvalitativ forskning ska bedömas utifrån begreppen 

tillförlitlighet och äkthet eller validitet och reliabilitet (Bryman, 2011, s. 351-353). I denna 

studie har författarna valt att använda begreppen validitet samt reliabilitet. Reliabilitet i 

kvalitativ forskning kan delas i extern samt intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om 

hur väl studien går att replikera. Detta är mycket problematiskt inom kvalitativ forskning då 

sociala miljöer och förutsättningar ständigt förändras (Bryman, 2011, s. 352). Utifrån detta 

förstås att en studie av kvalitativ art inte har särskilt hög extern reliabilitet, varvid det även 

gäller för denna studie som omfattar en föränderlig social kontext.  

     Bryman (2011, s. 352) menar att intern reliabilitet syftar till att de forskare som utför 

studien gemensamt bestämmer hur det som framkommer vid insamlingen av data ska tolkas. I 
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denna studie har författarna efter transkribering nogsamt gått igenom resultatet tillsammans 

och gemensamt diskuterat sig fram till hur det som respondenterna sagt ska tolkas. Författarna 

har genom hela processen arbetat tillsammans för att undvika olikartade tolkningar. Detta 

torde göra att studiens interna reliabilitet är relativt hög. 

     Bryman (2011, s. 352) redogör för att validitet handlar om huruvida forskaren undersöker 

det som denne hade för avsikt att undersöka. Författarna har under hela studiens process haft 

syftet och frågeställningarna i åtanke. Detta bland annat genom att författarna vid 

intervjutillfällena styrde respondenterna tillbaka till studiens syfte då deras berättelser 

frångick detta samt att författarna tillfrågat respondenterna huruvida de uppfattat 

respondenterna korrekt. Detta torde ha möjliggjort att det som författarna avsåg att undersöka 

har undersökts.  

     Även validitet kan indelas i två former, extern och intern. Extern validitet handlar om 

studiens generaliserbarhet till andra situationer och miljöer än den som har studerats. Detta är 

ofta en problematisk aspekt inom den kvalitativa forskningen på grund av faktorer såsom 

begränsade urval (Bryman, 2011, s. 352). Då deltagarna i studien är relativt få och befinner 

sig i en specifik kontext kan studien inte anses gå att generalisera och applicera i andra sociala 

situationer med andra förutsättningar, därmed är den externa validiteten i denna studie inte att 

betrakta som särskilt hög.   

     Intern validitet beskriver i vilken utsträckning de observationer som forskaren gör stämmer 

överens med vilka teoretiska resonemang och slutsatser som dras utifrån detta. Hög intern 

validitet ses ofta som en fördel med kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 352). Författarna 

har vid intervjusituationerna varit noggranna med att förstå innebörden av det respondenterna 

förmedlat genom att ställa uppföljande frågor och bett respondenterna klargöra information 

som varit otydlig. Utöver det har författarna sinsemellan diskuterat de tolkningar som gjorts 

för att säkerställa att respondenternas svar inte misstolkats. Utifrån detta torde studien ha en 

hög intern validitet.   

 

4.8 Metoddiskussion 
En kvalitativ studie är svår att replikera då forskaren själv är verktyget för att samla in data. 

Datainsamlingen kan därmed bli subjektiv och inriktas på det forskaren själv intresserar sig av 

och fokuserar på. Olika egenskaper såsom ålder och kön påverkar också forskaren i de 

tolkningar som denne gör vid insamlingen av data (Bryman, 2011, s. 368-369). Att forskarnas 

roll kan inverka på resultatet har författarna under hela produktionen av studien haft i 

medvetandet vilket har gjort det möjligt att försöka minimera denna effekt i så stor 

utsträckning som möjligt. Det är dock ändå troligt att studien i viss mån påverkats av 

författarna själva då det tycks vara en ofrånkomlig del i en forskning med kvalitativ ansats. En 

faktor som kan ha påverkat respondenterna är att samtliga författare till studien är föräldrar 

vilket skulle ha kunnat påverka författarnas kroppsspråk vid intervjutillfällena omedvetet när 

känsliga frågor rörande föräldraskap har redogjorts för. Det kan även vara så att denna faktor 

påverkat författarna i produktionen av studien då det är möjligt att information på ett 

omedvetet plan påverkas utifrån den bild författarna själva har utifrån sitt eget föräldraskap.       

     Bryman (2011, s. 372) redogör för att den kvalitativa forskningen sker i de deltagande 

individernas naturliga omgivning. Det faktum att studien är av kvalitativ ansats och att 

intervjupersonerna själva fick välja plats och tid för intervjun skulle utifrån detta resonemang 

kunna göra att respondenterna vid intervjutillfällena kände sig mer avslappnade. Detta kan ha 

gjort att respondenterna känt sig mer bekväma med att öppna upp sig och dela med sig av sina 

upplevelser. 

     En aspekt som kan ha påverkat respondenterna vid intervjutillfällena, och därmed kan ha 

haft en genomgående inverkan på studien, är att författarna samarbetat med socialtjänsten för 

att hitta lämpliga respondenter. Då de i ett första skede blivit tillfrågade av sina 
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familjehemssekreterare och därmed troligtvis förstått att detta senare skulle komma 

socialtjänsten till del kan det ha påverkat hur de valt att svara vid intervjuerna. Det kan vara så 

att respondenterna på grund av det valt att utelämna delar som skulle få dem själva att framstå 

på ett negativt sätt samt eventuell kritik. Detta trots att författarna tydliggjort innan varje 

intervjutillfälle att studien inte sker på uppdrag av socialtjänsten samt att informationen 

kommer att vara konfidentiell.  

     Utifrån att socialtjänsten valde ut åtta familjehem av cirka 150 familjehem, som de trodde 

skulle tycka att det vore roligt att delta i studien, kan ha påverkat resultatet då de på grund av 

detta kan antas vara mer öppna och villiga att delge information. Hade de inte haft detta 

urvalskriterium hade en mer varierad bild eventuellt erhållits. Att en del familjehem som 

diskuterat mycket kring anknytning valts ut kan ha påverkat deras förståelse och bild av 

anknytning och därmed även deras utsagor. Detta kan i sin tur ha fått påverkan på studiens 

empiri.  

     Att det faktum att intervjupersonerna var tre vid intervjutillfällena kan även det ha 

påverkat respondenterna, särskilt vid de tillfällen då det endast var en familjehemsförälder 

som intervjuades. Detta då denne kan ha känt sig utsatt på grund av den ojämna fördelningen 

vilket kan ha påverkat hur denne valt att besvara frågorna.  
  

4.9 Etiska överväganden 
Kvale (1997, s. 105) menar att etiska ställningstaganden sker kontinuerligt under 

forskningsprocessen. Detta är något som aktualiserats under framställandet av studien. För att 

underlätta processen att förutse samt upptäcka etiska ställningstaganden har författarna 

upprättat ett etiskt protokoll (bilaga 2) som skapades innan den första intervjun ägde rum. 

Kvale (1997, s. 106) menar att ett etiskt protokoll kan vara lämpligt att utforma men uppger 

att det inte är en nödvändighet. Det etiska protokollet utgjorde en försäkran om att författarna 

följde de etiska regler som gäller för forskning då detta skapades utifrån 16 § i Lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Enligt denna ska den som 

deltar i en forskning informeras om följande: 
 

den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer 

att användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är 

forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och att forskningspersonens 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Svensk författningssamling 2003:460).  
 

Vidare ska forskningspersonen lämna sitt samtycke till att delta i forskningen (Kvale, 1997, s. 

106). Genom det etiska protokollet informerades respondenterna om att det är frivilligt att 

ställa upp, hur intervjun kommer att gå till, information om studiens syfte samt studiens 

generella upplägg. Vidare delgavs information om konfidentialitet, vilket för dem skulle 

innebära att privat information och speciella identifierande drag som skulle kunna identifiera 

respondenterna inte skulle redovisas eller, i de fall där det för studiens syfte skulle ge något att 

ta med den informationen, i så fall skulle anonymiseras genom att förändra de identifierande 

dragen. Innan varje intervju har dessa aspekter diskuterats med respondenten vilket har ökat 

respondentens förståelse för hur informationen kommer att behandlas, användas samt 

presenteras.  

     Vid presentationen av resultatet i studien har alla respondenter benämnts som familjehem, 

familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrar. Informationen presenteras på ett sådant sätt 

att det inte går att följa en och samma respondent genom hela studien vilket även har gjorts 

utifrån att informationen ska vara konfidentiell. Detta möjliggör att information som är av 

intresse för studiens syfte inte behöver uteslutas. Betydelsen av att kunna följa respondenterna 

i resultatet har därför vägts mot att konfidentialiteten då kan äventyras. Författarna har utifrån 

studiens syfte valt att prioritera konfidentialiteten samt att kunna ta med intressant 
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information. I de fall där det i resultatet har presenterats att alla familjehem uppgett ett 

fenomen, exempelvis ”alla familjehem uppger att”, har hänsyn tagits till att dessa utsagor inte 

ska kunna leda till någon skada för respondenterna eller de barn som är placerade hos 

familjehemsföräldrarna. 

     I 17 § i Lagen (2003:460) beskrivs att den som ska delta i forskning ska lämna sitt 

samtycke till den specifika forskning som redogjorts för (Svensk författningssamling 

2003:460). Samtycke från respondenterna om deltagande i studien har inhämtats vid två 

tillfällen, dels i den första kontakten som skedde via telefon men även efter genomgången av 

det etiska protokollet, detta vilket säkerställde att respondenterna visste syftet med 

forskningen samt vad informationen skulle användas till.  

     Vid varje intervju har respondenterna även fått frågan om de samtycker till att intervjun 

spelas in. Detta är ett övervägande som gjorts under processen då vikt har lagts vid att 

respondenterna ska känna sig avslappnade vid intervjutillfället och inte uppleva en stress över 

att spelas in om de inte känner sig bekväma med detta. Alla de åtta intervjuer som gjorts 

spelats in med deltagarnas samtycke. I samband med detta gjordes en överenskommelse om 

att det endast är författarna som kommer att få ta del av det inspelade materialet samt att detta 

kommer att förstöras efter färdigställandet av studien.      

     Ett viktigt etiskt ställningstagande som gjordes vid inbokning av intervjuerna var att det 

inte fick finnas någon risk att de placerade barnen skulle höra intervjun då känslig information 

som barnen skulle kunna ta skada av att höra kunde komma att beröras. Vidare skulle det 

kunnat innebära att respondenterna inte vågade uttrycka en sanningsenlig bild på grund av 

rädsla att såra barnen. Detta var en av anledningarna till varför tre av intervjuerna inte 

genomfördes hemma hos familjehemmen. 

     Kvale (1997, s. 112) redogör för vikten av forskningsoberoende och menar att denna 

aspekt kan påverkas både från de som utför undersökningen men även från de som finansierar 

den. Denna studie finansieras inte av någon förutom författarna själva i den mån att 

författarna själva betalat för resor samt en blomma till respondenterna efter deltagandet i 

intervjun. Detta vilket innebär att studien varit helt forskningsoberoende. 

5. Resultat och analys 

5.1 Bakgrundsinformation 
Samtliga åtta intervjuade familjehem består av två sammanboende vuxna, som har varit 

familjehem i mellan tre och trettiotvå år. I familjehemmen finns i dagsläget mellan ett till fyra 

placerade barn. Barnens åldrar varierar från noll till nitton år och tiden för deras placering i 

familjehemmet har varierat mellan fyra månader och åtta år. Sju av de åtta familjehemmen har 

biologiska barn och flera placerade barn. I ett av familjehemmen finns inga biologiska barn 

och endast ett placerat barn. I tre av familjehemmen finns placerade barn med särskilda behov 

i form av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. 

 

5.2 Anknytning - kärlek på olika villkor  
 

5.2.1 Att etablera en relation 

Familjehemsföräldrarna beskriver på olika sätt hur den första tiden med det placerade barnet 

har varit. Ett familjehem beskriver att de placerade barnen har ett starkt försvar kring de 

invanda roller som dessa har etablerat i sin biologiska familjekonstellation, vilket påverkar 

familjehemsföräldrarnas möjligheter att bryta sig igenom det förvaret.  
 

Det innebär också många gånger att de har ett väldigt starkt försvar och de slår väldigt 

starkt vakt om det här för att det är det enda de har att hålla sig i, att de ska styra och ställa. 
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Så de har väldigt svårt att sortera det här vad som är mitt ansvar och vad som är vuxnas 

ansvar för att de har aldrig upplevt vuxnas ansvar. 

 

För att etablera och skapa en relation till en början när barnen placerats hos familjehemmet 

beskrivs den inledande processen som en smekmånad. Familjehemsföräldrarna använder sig 

av olika strategier för att närma sig barnet och beskriver en tid där de vill göra det trevligt i 

familjen. Vissa har beskrivit en period av avvaktan för att känna in barnet medan andra direkt 

vill etablera barnets plats i familjen genom att dra barnet in i familjen. Ett familjehem uppger 

att de väntar på att det placerade barnet ska ta första steget i relationen. Att vara avvaktande 

och att känna in barnet i början beskrivs av en familjehemsförälder på detta sätt: ”Det gör man 

ju inte egentligen alls [närmar sig det placerade barnet]. Alltså det blir ju ett slags övervåld 

nästan. De behöver få vara för sig själva”. 

     Flera familjehem uppger att bekräftelse från barnet har viss betydelse för hur väl 

familjehemsföräldrarna anser att de kunnat knyta an till barnet. Bekräftelsen kan bestå i att 

känna att de når barnet känslomässigt, att barnet öppnar upp sig och släpper in 

familjehemsföräldern.  

     Alla familjehemmen uppger att de placerade barnen vänder sig till dem när de är ledsna, 

mår dåligt eller vill ha stöd. Tre familjehem framhåller i samband med frågan om vem det 

placerade barnet vänder sig till i första hand, att de står i företräde framför de biologiska 

föräldrarna. Detta vilket de uppmärksammat under barnets umgänge med de biologiska 

föräldrarna. Alla åtta intervjuade familjehem upplever att de placerade barnen har tillit till 

dem men flera familjehem uttrycker dock att det tar en tid innan barnet landar i familjen. Ett 

familjehem beskriver att det tar ungefär två år medan flera familjehem uppger att det tar cirka 

sex månader. Ett familjehem berättar att de placerade barnen brukar öppna upp sig samt 

berätta saker som de tidigare varit med om vilket de menar visar att de har tillit till dem. 

Familjehemsföräldrarna uppger att de märker även på andra sätt att barnet har tillit till dem 

genom att barnen bland annat berättar hur det har varit när de har träffat sina föräldrar, att de 

vågar säga vad de tycker och känner och att de flesta vågar bli arga och testa gränserna utan 

att bli rädda. Sju av åtta familjehemsföräldrar uppger att de placerade barnen söker närhet och 

fysisk kontakt. Detta gestaltar sig i exempelvis kramar samt att sitta nära 

familjehemsföräldrarna. För många av dessa barn beskrivs kramar vara av stor vikt. 

     Den mer avvaktande strategin som flera familjehemsföräldrar beskriver att de använder vid 

närmandeprocessen med det placerade barnet, kan tänkas vara positiv och framgångsrik i 

etableringen av en relation med barnet utifrån det som Broberg et al. (2006, s. 164, 230-232) 

beskriver gällande hur barn i olika åldrar hanterar främmande personer på olika sätt. En 0-3 

åring accepterar en främmande person i större utsträckning om denne är inväntande och visar 

förståelse för barnets vilja att känna in personen medan en treåring har lättare att acceptera en 

främmande människa under förutsättning att denne uppfattas som vänlig. Vid fyra års ålder 

erhåller barnet förmågan att förstå hur andra människor tänker och känner. Denna förmåga, att 

kunna förstå hur andra människor tänker och känner, bibehåller barnet livet ut (Broberg et al., 

2006, s. 164, 230-232). Utifrån ovanstående resonemang kan strategin att försöka etablera en 

relation på en gång med det placerade barnet genom att, som ett familjehem beskriver, vara 

mer framåt och ”dra in” barnet i familjen utifrån det anknytningsteoretiska perspektivet göra 

det svårare att få barnet att acceptera familjehemsföräldrarna. Att flera familjehemsföräldrar 

beskriver att bekräftelse från det placerade barnet påverkar hur de knyter an till barnet, torde 

innebära att det är av stor vikt att bli accepterade av det placerade barnet. Detta kan utifrån 

ovanstående resonemang tänkas uppnås genom att använda den mer avvaktande strategin. Då 

barn är olika, kan det tänkas att olika strategier fungerar olika bra för att närma sig barnet på 

bästa sätt. Detta torde göra att det är viktigt att som familjehemsförälder känna in barnet för 

att skapa en så bra relation som möjligt och därmed göra det möjligt för familjehemsföräldern 

att skapa en anknytning till det placerade barnet. 
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     Att många av familjehemsföräldrarna poängterar att det tar en tid innan det placerade 

barnet landar i familjehemmet och också anförtror sig till dem kan förstås utifrån det Broberg 

et al. (2006, s. 176) beskriver om att barnets anknytningssystem kan vara påslaget under en 

lång tid när de separeras från sina anknytningspersoner. Detta är barnets sätt att visa och 

reagera på att det som händer är fel samt syftar till att återfå kontakten med sin 

anknytningsperson (Broberg et al., 2006, s. 176). Utifrån ovanstående skulle det kunna 

förklara varför det tar en längre tid för det placerade barnet att landa och öppna upp sig för 

familjehemsföräldrarna. Detta torde också kunna innebära att det under denna tid är svårare 

för familjehemsföräldern att skapa en anknytning till det placerade barnet. Detta särskilt då 

flera familjehemsföräldrar uppger att bekräftelse från det placerade barnet underlättar för dem 

att ta till sig barnet. 

 

5.2.2 De placerade barnens ålders betydelse för relationen 

Familjehemmen har olika tankar kring vilken ålder som de helst önskar att få på de barnen 

som placeras hos dem. Detta utifrån föreställningar kring hur mycket barnen har i sitt bagage 

utifrån tidigare erfarenheter men även utifrån de biologiska barnens ålder. En 

familjehemsförälder beskriver att det ibland kan vara svårt att förstå de placerade barnens 

beteende utifrån att denne inte har funnits i barnets liv under hela barnets uppväxt. 
 

Man har inte alla år om man då inte tar emot en nyfödd och det gör att man, det finns alltid 

ett glapp i mörker där man inte, där måste man säga att jag inte vet varför han gör såhär. Jag 

vet inte varför han reagerar såhär men nu gör han det och då får man alltid pröva sig fram 

mycket mer än med de man haft från de var nyfödda. 

 

Ett familjehem beskriver att de helst vill att de placerade barnen ska vara yngre än de 

biologiska barnen då dessa kan användas som en naturlig resurs som förebilder för hur goda 

relationer skapas. De biologiska barnen kan då på ett naturligt sätt vara ett föredöme i hur man 

agerar mot varandra. Ett familjehem menar att åldern på barnet kan spela roll för hur snabbt 

barnet landar i familjen och menar att yngre barn gör detta snabbare. Dock uppger 

familjehemsföräldern att den stora faktorn som spelar roll för hur väl relationen utvecklas är i 

vilken grad denne som familjehemsförälder lyckas att fylla de behovsluckor och hantera de 

brister som barnet varit med om.  

     Flera familjehemsföräldrar uppger att de anser att socialtjänsten väntar för länge med att 

omhänderta barn i Sverige. Detta gör att barnet får leva under omständigheter som påverkar 

barnet negativt under en lång period vilket gör det svårare för dem som familjehemsföräldrar 

att reparera den skadan som barnet tagit. Ett familjehem beskriver att ett yngre barn inte är 

medveten om sin situation på samma sätt som ett äldre barn, vilket leder till att de får gå in i 

ett föräldraskap som mer liknar det biologiska. Vid överväganden om fortsatt placering menar 

denne att detta kan leda till en större kamp mellan familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna då rädslan för att mista barnet kan vara större.  

     En familjehemsförälder uppger att det kan vara lättare att ta till sig ett yngre barn. 

Familjehemsföräldern menar att det i högre utsträckning med ett äldre barn handlar om att 

mötas från båda håll, att det handlar om hur lätt familjehemsföräldern har för att släppa in 

barnet men också hur lätt barnet har att släppa in familjehemsföräldern. Detta är ingenting 

som går av sig självt utan det tar ett tag innan man kommer dit. Även ett annat familjehem 

beskriver att åldern på barnet kan medföra skillnader i hur det går att ta till sig barnet. Detta 

då denne menar att det blir en slags modersinstinkt direkt då det placeras småbarn som medför 

att man som förälder vill skydda och vårda barnet.  

     Att många familjehem beskriver att det är lättare att ta till sig ett yngre barn kan förstås 

utifrån Broberg et al. (2006, s. 157-158, 167, 209-210) resonemang gällande 

omvårdnadssystemets funktion. Författarna beskriver att föräldrar och barn styrs av 
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omvårdnadssystemet respektive anknytningssystemet i relationen till varandra. När föräldern 

upplever ett känslomässigt engagemang till barnet framkallas en bindning som utgörs av 

beskydd och omsorg till barnet (Broberg et al., 2006, s. 157-158, 167, 209-210). Då ett yngre 

barn kräver mer beskydd och omsorg i jämförelse med ett äldre barn borde det innebära att 

omvårdnadssystemet aktiveras oftare än i relationen till ett äldre barn. Detta skulle kunna vara 

en förklaring till varför familjehemmen upplever att det är lättare att ta till sig ett yngre barn 

då bindningen till yngre barn borde vara starkare utifrån det mer aktiva omvårdnadssystemet. 

     En annan påverkansfaktor rörande ålderns inverkan på relationen mellan det placerade 

barnet och familjehemsföräldern kan tänkas vara det som Broberg et al. (2006, s. 129-130, 

138) beskriver gällande att inre arbetsmodeller påverkar hur ett barn förväntar sig att en 

relation ska vara. Dessa arbetsmodeller har skapats i relationen till omsorgsgivarna och 

hjälper barnet att tolka sitt eget och andras beteenden (Broberg et al., 2006, s. 129-130, 138). 

Utifrån detta resonemang torde det vara så att ett äldre barn utvecklat mer befästa inre 

arbetsmodeller. Att ett familjehem beskriver en svårighet med att i vissa fall inte ha känt 

barnet under hela dess uppväxt, och att det därför kan vara svårt att som förälder hantera 

barnets oförutsägbara beteende, skulle kunna bero på de redan inre befästa arbetsmodellerna 

som barnet besitter och som familjehemsföräldern har svårt att förstå och också känna igen 

sig i. Beroende på hur barnets relation till tidigare omsorgsgivare har sett ut kan detta påverka 

vilka förväntningar barnet har på relationen till familjehemsföräldrarna. Vilka förväntningar 

barnet har på relationen kan det påverka hur lätt barnet har för att släppa in 

familjehemsföräldrarna. Även detta kan vara en möjlig förklaring till varför familjehemmen 

upplever att det är lättare att ta till sig ett yngre barn, då det utifrån ett äldre barn handlar om 

familjehemsförälderns förmåga att möta barnet och skapa nya inre arbetsmodeller hos barnet 

vilket skulle kunna ta lång tid. Utifrån detta torde det placerade barnets ålder därmed kunna 

spela in i vilken takt och i vilken utsträckning som familjehemsföräldern kan ta till sig det 

placerade barnet.   

 

5.2.3 Personliga egenskapers påverkan på relationen 

En familjehemsförälder beskriver att denne hade svårare känslomässigt att ta till sig det barn 

som hade egenskaper som upplevdes som om barnet var bortskämd och var den som ville 

bestämma i familjen. Det tog längre tid att ta till sig det barnet i jämförelse med det barn som 

istället var mer behövande och foglig i sitt sätt att vara. Även om familjehemsföräldern hade 

insikt i att båda barnen troligtvis mådde lika dåligt och behövde denne lika mycket, behövde 

familjehemsföräldern ändå påminna sig själv om att barnen hade olika sätt att vara på utifrån 

tidigare erfarenheter och roller. Ett annat familjehem beskriver att de placerade barnens 

egenskaper såsom att vara väluppfostrade och jättesnälla gör att de är lätta att ta till sig. 

Vidare beskriver ett annat familjehem att egenskaper såsom att vara glad, öppen, lätt att läsa 

av samt att vara utåtriktad gör det lättare att kunna ta till sig barnet och kan överväga andra 

negativa egenskaper såsom att barnet ofta hamnar i konflikter.   
 

Givetvis är det lättare att ta till sig en människa som har det sociala spelet, om jag kan 

förklara det så. Men det är ju likvärdigt med vem du än möter. Det tar ju längre tid att lära 

känna en människa som inte är tydlig i sitt kroppsspråk om den inte i stället är väldigt 

verbal.  

 

Att det placerade barnet beskrivs som öppen är en återkommande positiv egenskap som gör 

att det är lättare att ta till sig barnet. Ett familjehem beskriver att ju äldre barnen är desto 

viktigare beskrivs det att familjehemsföräldern och det placerade barnets personkemi stämmer 

för att kunna skapa en bra relation.  

     Att familjehemmen uppger att det är enklare att knyta an till ett barn som är exempelvis 

öppen, glad, foglig och behövande kan förstås genom Paynes (2008, s. 129) resonemang om 
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att det både är barnet och föräldrarna som skapar relationen dem emellan och att även barnets 

eget temperament och personlighet påverkar vilken social relation som utvecklas. Att ett 

familjehem uppgav att de fick påminna sig om att båda barnen hade det lika jobbigt trots att 

detta kom till uttryck i olika beteenden och att det var svårare för familjehemsföräldern att ta 

till sig det barnet som var mer bestämmande och hade ett bortskämt beteende, skulle kunna 

förstås i ljuset av det Broberg et al. (2006, s. 288-290) beskriver gällande att det är avgörande 

att föräldern är lyhörd i relationen till barnet. Skulle inte denna lyhördhet finnas skulle det 

kunna tänkas att det är lätt att glömma bort att det barn som uppvisar negativa beteenden 

också har samma behov av en nära relation. Det kan även tänkas vara svårare för 

familjehemsföräldern att ta till sig barnet om förståelse och lyhördhet inför bakgrunden till 

barnets beteende inte finns. Vikten av att ha förståelse och en lyhördhet inför barnets 

bakgrund och erfarenheter av tidigare relationer kan också kopplas till det Broberg et al. 

(2006, s. 237) beskriver gällande att anknytningen påverkar barnets personlighet i den grad att 

den blir en del av den. Hur barnet tidigare har blivit bemött påverkar hur barnet förväntar sig 

att relationer ska vara (Broberg et al., 2006, s. 237). Det torde därmed kunna vara så att 

barnets personlighet och temperament kan påverka den sociala relationen 

familjehemsföräldern och det placerade barnet emellan och därmed hur familjehemsföräldern 

kan ta till sig det placerade barnet.  

 

5.2.4 Att skapa en plats för barnet i familjen 

Majoriteten av familjehemmen beskriver att de placerade barnen firar födelsedagar och andra 

högtider såsom jul hemma hos dem likväl som att de har möjligheten att följa med på 

eventuella semesterresor. I vissa fall finns dock ej den möjligheten då det placerade barnet ska 

fira hemma hos de biologiska föräldrarna. Ett familjehem uppger att det är jobbigt i de fall 

som den biologiska familjen argumenterar för att få fira barnet hemma hos dem. ”Det är ett 

sådant pris man får betala fast man inte vill”. I de fall barnen firas hemma hos de biologiska 

föräldrarna/nätverket uppges att majoriteten av de placerade barnen ändå firas av 

familjehemmet vid ett annat tillfälle. I ett familjehem uppges att det placerade barnet vid 

sådana tillfällen inte firas av familjehemmet även om barnet själv uppgett att det inte har fått 

fira på det sätt som denne önskat. Detta då familjehemmet anser att barnet redan har firat 

högtiden med sin biologiska familj.  
 

Han är borta de där helgerna och då vill ju han gärna att man ska fira det en gång till, 

antingen före eller efter och det gör inte vi. Utan vi har sagt liksom att julen är när julen är 

och när du kommer hem är julen slut. Alltså men han får julklappar som alla andra får, men 

vi firar ju liksom inte jul en gång till för det har ju han redan gjort[…] Men är de hemma 

firar de på samma sätt som för alla, det är ingen skillnad. 

 

Alla åtta familjehemmen upplever att de placerade barnen känner sig hemma i 

familjehemmet. De beskriver att de märker detta genom att barnen bland annat vet 

var saker finns och möblerar om sina rum. De rör sig som vilka som helst i 

familjen.  
 

Måttet på när man vet att de känner sig hemma ordentligt är när de lägger sig i min och min 

mans säng. När de lägger sig där på morgonen och tar på sig täcket och liksom ligger där då 

vet man det att nu har du tagit ett väldigt stort steg för det är väldigt intimt att gå och lägga 

sig i vår säng. Då vet man att nu har du landat ordentligt. 

 

En familjehemsförälder beskriver att det på grund av osäkerheten med att uppdraget som 

familjehem kan sägas upp, medför att de placerade barnet aldrig kan uppleva självklar och 

total trygghet samt kärlek. Familjehemsföräldern uttrycker att detta påverkar att denne inte 

kan ta till sig de placerade barnen på samma sätt som sina biologiska barn. Vidare beskriver 
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ett familjehem att det är viktigt att inte tänka på att det är ett placerat barn utan att de barn 

som kommer till dem är en del av familjen.  

     Sju av åtta familjehem uppger att de ser de placerade barnen är en självklar del av 

familjen. De har hittat sina roller och skiljer sig inte från de andra familjemedlemmarna. Ett 

familjehem uttrycker dock att de upplever att det placerade barnet inte önskar att vara en del 

av deras familj. Detta genom att familjehemsföräldrarna inte tillåts delaktiggöra barnet i 

familjegemenskapen.  

     Att familjehemmen beskriver att det inte alltid är upp till dem själva att bestämma hur och 

var de placerade barnen ska fira högtider kan kopplas till resonemanget som Havnesköld och 

Risholm Mothander (2009, s 268) för om att det är föräldern själv som påverkar hur 

anknytningen till barnet utvecklas, detta genom att denne väljer hur engagerad denne ska vara 

i barnet samt vilken plats föräldern vill ha i barnets liv.  I och med att familjehemsföräldrarna 

själva inte får bestämma alla gånger hur engagerade de får vara i barnets liv utifrån 

familjehemsuppdragets utformning skulle detta kunna ses som en hindrande faktor i 

familjehemsföräldrarnas anknytning till det placerade barnet. Att familjehemmen uppger att 

de ser barnet som en del i familjen skulle kunna tyda på att de vill och har valt att vara en 

viktig person i barnets liv. Då familjehemsföräldrarna inte alltid kan styra i vilken grad de får 

engagera sig i barnets liv på grund av avtalets konstruktion kan det, trots deras vilja att vara 

engagerade och delaktiga, agera hindrande i deras anknytning till barnet.  

 

5.2.5 En inbyggd osäkerhet i relationen 

En familjehemsförälder uppger att det finns en markant skillnad mellan det biologiska 

föräldraskapet och familjehemsföräldraskapet. Familjehemsföräldern upplever att denne 

bygger en helt annan relation till de placerade barnen än vad denne gör till de biologiska 

barnen. Familjehemsföräldern beskriver en mycket god relation med ett tidigare placerat barn 

som nu har flyttat hemifrån efter cirka sex års placering. Familjehemsföräldern uppger ändå, 

trots den mycket goda relationen, att barnet inte har vågat kalla denne för ”Jävla kärring” eller 

vågat bråka med de biologiska barnen i familjehemmet. Detta tror familjehemsföräldern beror 

på att barnet inte har vetat vilka konsekvenser de handlingarna skulle få för henne. En 

familjehemsförälder beskriver en inbyggd osäkerhet i relationen till det placerade barnet. 
 

Sen har jag funderat väldigt mycket under åren man har hållit på för att de här barnen har ju 

förlorat den här villkorslösa kärleken. Alltså de blir ju älskade mot betalning. Får jag inte 

betalt för det här så håller ju jag inte på med det här. Så krasst är det ju liksom. Just det där 

att kunna känna att vad jag än har gjort, hur jag än är, är jag alltid älskad av mina föräldrar, 

jag kan alltid komma hem, jag kan alltid prata och berätta. Så känner inte de här barnen. 

Någonstans inom där bak finns det ju alltid, hur länge ska jag få bo hos er? Och ofta när de 

har sina umgängen blir det liksom lite bekräftat av föräldrarna. 

 

Ett familjehem redogör för att de är mer rädda om det placerade barnet än vad de är om de 

biologiska, detta då den biologiska relationen är mer självklar jämfört med relationen till det 

placerade barnet då de inte vet hur länge barnet kommer att bo hos dem.  

     En familjehemsförälder betonar vikten av att det inte går att tänka på att inte fästa sig vid 

det placerade barnet eller tänka på att barnet någon dag eventuellt ska flytta därifrån. Detta då 

denne uttrycker att det skulle bli alltför svårt att bära känslomässigt, både för dem som 

familjehemsföräldrar och för det placerade barnet. Detta tänker denne skulle kunna resultera i 

en mycket bittrare uppväxt för barnet. Ett familjehem menar att det är viktigt att våga älska 

barnet för att kunna möjliggöra en positiv utveckling för barnet. 

 
Förbehållslös kärlek är grunden för att överhuvudtaget kunna utvecklas, barnen är så brända 

på det här. Om man låtsas kärleken till sina placerade barn så ser de det, de märker det och 
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då kommer man ingen vart för deras skal är så himla hårt vad gäller det. Jag tror ju på det 

att älska barnen, först när man gör det då kan man börja förändra. 

 

Ett familjehem beskriver att det aldrig finns några garantier, att det aldrig går att luta sig 

tillbaka eller vara lugna i att barnet ska få bo kvar hos dem då det i vissa fall finns anhöriga 

till det placerade barnet som vill ta plats i barnets liv. Det finns en ständig oro kring huruvida 

barnet ska få stanna hos dem eller inte. Gällande hur familjehemsföräldrarna påverkas av att 

de placerade barnen kanske inte kommer att stanna hos dem under hela sin uppväxt, beskriver 

de flesta av dem att de måste leva i nuet och att det är för svårt att tänka på det för då skulle de 

gå under. Ett familjehem uppger tydligt att det påverkar hur det går att knyta an till barnet: 
 

Älska det som ditt eget, var beredd på att lämna tillbaka det imorgon [...] Det påverkar hur 

jag knyter an till barnet. Det påverkar om jag vågar men återigen beroende på vilket barn 

det är så är det lättare eller svårare att hålla den där första distansen. 

 

En familjehemsförälder beskriver att denne ständigt oroar sig för att det ska inträffa något 

med de placerade barnen, vilket familjehemsföräldern ser som en kontrast till det biologiska 

föräldraskapet. Detta menar familjehemsföräldern gör att denne uppskattar dessa barn ännu 

mer. 

     Vidare har placeringsform och omständigheter en viss betydelse för i vilken grad 

familjehemsföräldern kan knyta an till det placerade barnet. Vid en trolig uppväxtplacering 

menar två familjehem att det är mer självklart att de är mamma och pappa till detta barn 

medan det vid andra kortare placeringar inte är lika självklart. Vidare beskriver ett familjehem 

att de är mer beskyddande mot de placerade barnen jämfört med deras egna biologiska barn 

då de är mer rädda om dem utifrån deras tidigare erfarenheter. 

     Att ett familjehem beskriver att de placerade barnen förlorat den villkorslösa kärleken 

skulle utifrån Karlssons (2008, s. 67) redogörelse för att barn vid en god anknytning kan 

använda sina föräldrar som en trygg bas och en säker hamn, kunna tyda på att det är svårt för 

ett barn utifrån denna familjehemsförälders upplevelse av villkorslös kärlek att kunna skapa 

en god anknytning. Detta då det kan tänkas att familjehemmet inte kan ses som en trygg bas 

och en säker hamn för det placerade barnet i den bemärkelsen att det enligt familjehemmet 

utifrån uppdragets utformning är en ”köpt kärlek” och att barnet aldrig kan uppleva den totala 

tryggheten på samma sätt som ett biologiskt barn kan göra.  

     Att en familjehemsförälder uttrycker att denne distanserar sig och inte vågar knyta an till 

det placerade barnet på grund av det motsägelsefulla uppdragets komplexitet kan förstås i 

ljuset av Broberg et al. (2006, s. 209-210) resonemang om att bindningen skapas genom att 

föräldern emotionellt engagerar sig i barnet. Utifrån familjehemsförälderns beskrivning kan 

det tänkas att bindningen till det placerade barnet hindras, då denne undviker att 

känslomässigt gå in i relationen. Detta då det skulle vara alltför svårt känslomässigt för denne 

att bära. Uppdragets komplexitet och osäkerhet torde därmed i vissa fall kunna försvåra för 

familjehemsföräldrar att kunna skapa en bindning till det placerade barnet. Att flera 

familjehemsföräldrar beskriver att de undviker att tänka på att det placerade barnet kanske 

inte kommer att stanna hos dem under hela dess uppväxt, skulle kunna innebära att de i större 

utsträckning vågar engagera sig känslomässigt i barnet och därmed skapa en bindning till 

barnet.  

 
5.2.6 Umgängets konsekvenser för relationen till barnet 

Majoriteten av familjehemmen upplever det som jobbigt när de placerade barnen åker hem till 

sina biologiska föräldrar. Detta beror främst på hur barnet mår strax innan och efter umgänget 

med sitt biologiska nätverk. Två familjehem uppger att ju fler personer som bryr sig om 

barnet och vill barnets bästa desto bättre är det. De beskriver att de förklarar för barnet att det 
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exempelvis har två mammor, två pappor och två mormödrar. Om umgänget är bra är det bara 

positivt för barnet. En annan familjehemsförälder uttrycker vikten av att ta hänsyn till och 

lyssna på vad barnen själv vill i samband med umgänge. Familjehemsföräldern anser inte att 

ett litet barn som har förankrat sig i en familj ska behöva slitas upp när du inte kan förklara för 

det som du kan med ett äldre barn. Familjehemsföräldern menar då att föräldraperspektivet får 

i situationer som detta större utrymme än barnperspektivet då det handlar mer om förälderns 

rätt till barnet än barnets rätt till sina föräldrar. Flera familjehemsföräldrar uttrycker även att 

det känns mindre svårt att lämna ett äldre barn ensamma med deras biologiska föräldrar då de 

i större utsträckning kan hantera jobbiga situationer och söka hjälp vid behov. De menar att 

om barnet tydligt visar att det inte vill åka hem, bör det funderas över om det verkligen är det 

bästa för barnet eller inte. Vidare förklaras det att de som familjehemsföräldrar önskar mer att 

säga till om gällande umgänget med stora delar av det biologiska nätverket som de känner i 

vissa fall inte är bra för barnet. Majoriteten av de intervjuade familjehemmen uppger att det är 

jobbigt att inte kunna säga stopp när de ser och känner att det blir för jobbigt för barnet. I 

vissa fall beskrivs de placerade barnen visa ångest både innan hemgång och också efter 

hemgång. Hade de i dessa fall varit deras egna biologiska barn hade de haft möjligheten att 

själva bestämma vad som var bäst för dem, vilket de som familjehemsföräldrar inte får. Två 

familjehemsföräldrar uppger att de skulle vilja välja bort umgänget med de biologiska 

föräldrarna om de hade haft möjligheten på grund av barnets mående i samband med 

umgänget. 
 

Det är ett konstigt uppdrag man har. Därför att du ska hela tiden se till barnets bästa men 

ändå får du inte göra det fullt ut. För fick man bestämma själv så skulle det se ut på ett helt 

annat sätt. 

 

Två familjehem beskriver svårigheterna med att tvingas följa beslut som denne vet inte 

kommer att vara bra för barnet. En familjehemsförälder säger att ”upplevelsen av att ha byggt 

upp någonting som kan raseras på en gång bara genom att barnet övernattar hos de biologiska 

föräldrarna och man är tillbaka i utgångsläget igen”. En familjehemsförälder beskriver att det 

är just i sådana situationer som de skulle vilja vara mer delaktiga i de beslut som tas kring 

barnet.  
 

Det här är ett barn, ett liv vi leker med. Man provar inte med ett liv. För att det här är ett 

litet barn som ska betala priset för det […] Det är vi som ska skrapa ihop barnen när de 

kommer hem som en trasa.  

 

En familjehemsförälder beskriver att det är jobbigt att vara den som tvingar det placerade 

barnet till umgänge med de biologiska föräldrarna. Vid de tillfällen som detta krävs upplever 

familjehemsföräldern det som att denne sviker barnet, vilket i sin tur påverkar relationen dem 

emellan negativt. Vidare menar familjehemsföräldern att det är av stor vikt att lyssna på de 

placerade barnen då denne tror att barn som väldigt tydligt visar att de inte vill åka hem till 

sina biologiska föräldrar inte mår bra av umgänget. Familjehemsföräldern uppger att om 

denne skulle ha fått bestämma själv så hade denne lyssnat mer på vad barnet själv vill. 

 
[…] där skulle ju inte jag ha velat vara den som låser upp toalettdörren och slet honom ut 

därifrån och räckte honom till sin pappa. Där språkar ju jag för att föräldrarna har den 

biologiska rätten eller den rättigheten till sitt barn. Där lyssnade ju inte jag på barnet, där 

lyssnade ju jag på föräldrarna eller myndigheterna. Jag gjorde mitt jobb. Så där kan man ju 

känna att man förstör lite utav en relation till barnet. 

 

Fyra familjehem upplever inte att deras relation till de biologiska föräldrarna påverkar deras 

relation till det placerade barnet. Ett familjehem uppger dock att de tycker att det påverkar. 
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Detta då de finner att de genom kontakten med föräldrarna ständigt påminns om att 

tryggheten för det placerade barnet snabbt kan ryckas bort. Detta medför en mängd olika 

känslor och en slags otrygghet att man som familjehemsförälder nästintill önskar att det ska 

spåra ur för de biologiska föräldrarna. Detta då familjehemsföräldern menar att denne vill 

skydda barnet från att komma tillbaka till något som endast anses ”tillräckligt bra”.  

     Ett familjehem betonar vikten av att bygga en stark relation till det biologiska nätverket. 

Familjehemsföräldern uppger att om det skulle vara så att de placerade barnen ska tillbaka till 

sina föräldrar, vilket denne uppger är det bästa för barnen om det är så att föräldrarna är hela 

och klarar av föräldraskapet, gäller det att det finns en så nära relation som möjligt för att man 

som familjehemsförälder ska känna sig övertygad om att det är det bästa för barnen. Det är 

inte bara för de biologiska föräldrarnas skull utan att det också är för sin egen skull som man 

vill det. 
 

Ju närmare man kommer så får man ge akt på det här att man har kvar det här i sitt 

medvetande att det här är ju inte mina barn så utan det kan bli en separation och då får man 

ta den sorgen i så fall men det skulle bli en sorg det kan jag ju säga. 

 
Att majoriteten av familjehemsföräldrarna uppger att de finner det jobbigt när de placerade 

barnen har umgänge med sina biologiska föräldrar utifrån barnens mående och att vissa av 

dem skulle välja bort umgänget om de hade haft möjlighet kan ses utifrån Broberg et al. 

(2006, s. 209-210) resonemang kring att omsorgsgivaren genom sin bindning vill skydda och 

ta hand om barnet. Detta då flera av familjehemsföräldrarnas upplevelse av att det är jobbigt 

kan grunda sig i att de vill skydda barnet från att må dåligt och om det hade varit deras egna 

biologiska barn hade de inte utsatt dem för detta. Genom att försöka beskydda och vilja ta 

hand om det placerade barnet på bästa möjliga sätt, kan det tänkas att de skapat en bindning 

till det placerade barnet. I dessa fall skulle det kunna tänkas att familjehemsföräldrarna inte 

kan utföra uppdraget på ett korrekt sätt då de ska främja en god relation och ha en positiv 

inställning till barnets biologiska nätverk vilket kan vara svårt i de fall då det strider mot det 

som familjehemsföräldern finner som barnets bästa.  

     Att en familjehemsförälder upplever att denne sviker barnet och att det förstör en del av 

relationen dem emellan i och med att behöva tvinga barnet till något som denne finner barnet 

mår dåligt av skulle kunna ses i ljuset av det Karlsson (2008, s. 67) beskriver om att en 

omsorgsgivare ska utgöra en trygg bas och en säker hamn för barnet att återvända till vid 

skrämmande situationer och utgå ifrån för att våga utforska omvärlden. Detta då det torde 

påverka relationen och anknytningen mellan familjehemsföräldern och det placerade barnet 

negativt då denne inte har möjlighet att fullt ut vara den trygga bas och den säkra hamn som 

denne önskar för barnet i den jobbiga situation som umgänget kan medföra. Det skulle kunna 

tänkas att familjehemsförälderns anknytning till det placerade barnet kan skadas i de fall där 

familjehemsföräldrarna upplever att barnet mår dåligt av ett umgänge med de biologiska 

föräldrarna.  

 

5.3 Föräldraroll - föräldraskap som funktion 
 

5.3.1 Olika familjekonstellationer 

I familjehemmen har de olika familjekonstellationerna sett olika ut. I vissa familjehem finns 

biologiska syskon till de placerade barnen, andra placerade barn medan det i något inte finns 

andra barn alls och i vissa enbart biologiska barn till familjehemsföräldrarna förutom det 

placerade barnet. De olika relationerna ter sig olika beroende på personligheter, särskilda 

behov, intressen samt andra faktorer. Ett familjehem uppger att det är en tillgång att ha flera 

placerade barn genom att de har någonting gemensamt som de kan finna trygghet i. Vidare 

uppger de att när de inte har tid med det placerade barnet i en viss situation kan syskon i 
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familjehemmet finnas tillgängliga. Familjehemmet menar att syskonen kan utgöra en tillgång 

och ett komplement för familjehemsföräldern i sin föräldraroll då det alltid finns någon att 

vända sig till för det placerade barnet. Familjehemsföräldern beskriver att det i vissa lägen kan 

vara jobbigt för de biologiska barnen att ta in familjehemsplacerade barn i familjen men att 

det även medför positiva aspekter ”Man får ett till syskon, man får någon mer att tycka om, 

man får någon mer att höra ihop med men man får också anpassa sig efter de behov som 

finns”. En familjehemsförälder beskriver att det även innebär en inskränkning på sitt eget liv 

att få ett nytt placerat barn. Detta då det är viktigt att få barnet att förstå vilka som ingår i 

familjen vilket familjehemsföräldern beskriver innebär en viss tid av isolering. Att det 

exempelvis inte är lämpligt eller passande att åka iväg den första tiden eller att träffa så 

mycket människor utanför familjen. Vidare betonas även vikten av att uppmärksamma de 

biologiska barnens behov då det diskuteras om att även de påverkas av att ha andra placerade 

barn boendes i hemmet. De placerade barnen kräver mycket uppmärksamhet och tid från 

föräldrarna. Två familjehemsföräldrar uppger att de kompenserar de biologiska barnen för 

detta genom att när de placerade barnen är i väg på umgängen så får de biologiska barnen 

egen tid och hitta på något som inte skulle vara möjligt när de placerade barnen är hemma.   

     Faktorer som påverkar föräldrarollen beskrivs bland annat vara att ha biologiska egna barn 

eller inte. Ett familjehem uppger att familjehem som inte har egna biologiska barn inte ska 

vara familjehem. Detta då de som föräldrar blir alltför knutna och bundna till det placerade 

barnet. Familjehemsföräldern anser detta utifrån egna erfarenheter då de när de först blev 

familjehem inte hade några egna biologiska barn. Familjehemsföräldern märker en stor 

skillnad nu mot då i sättet att hantera och förhålla sig till föräldraskapet och uppdraget på. 

Familjehemsföräldern menar att denne som förälder inte klarade av att ha en positiv 

inställning till det placerade barnets biologiska nätverk inför barnet samt jobba inför en 

hemgång innan denne hade egna biologiska barn.  

      Att flera familjehemsföräldrar upplever att det påverkar både dem själva som föräldrar 

och de biologiska barnen att ha ett placerat barn boendes i familjen kan förstås i ljuset av det 

Forsberg och Wallmark (2002, s. 29-30) beskriver gällande att om en förändring sker i en del 

av systemet så påverkas också de andra delarna och hela systemet förändras därefter. Genom 

att familjehemsföräldern måste anpassa sig utefter de förändringar som sker i systemet kan det 

tänkas att olika uppoffringar också behöver göras såsom att en familjehemsförälder 

exempelvis beskriver en tid av isolering den första tiden med ett placerat barn. Detta skulle 

kunna förstås utifrån det Forsberg och Wallmark (2002, s. 29-30) beskriver om att familjen 

som system behöver tydliga gränser för att de ska bevaras som system. I slutna system sker 

det inget utbyte vilket gör att det inte kan ske någon utveckling (Schjödt & Egeland, 1994, s. 

50-51). Detta torde innebära en balansgång för familjehemsföräldern i sin föräldraroll då 

denna isolering är nödvändig för att det placerade barnet ska få vetskap om vilka som tillhör 

systemet men att det inte får innebära en total slutning av familjesystemet då det skulle 

innebära att systemet inte kan fortsätta att utvecklas.  

     Att två familjehem uttrycker att de kompenserar de biologiska barnen då de måste anpassa 

sig efter de placerade barnens behov skulle kunna ses i ljuset av det Forsmark och Wallmark 

(2002, s. 29-30) beskriver om att ett system behöver anpassas utifrån de krav som olika 

subsystem ställer för att kunna bevaras. Detta torde kunna innebära att 

familjehemsföräldrarollen påverkas i den bemärkelsen att familjehemsföräldrarna behöver 

anpassa sig mer och se till olika barns behov och det nya subsystemet. Klarar föräldrarna inte 

denna anpassning så skulle det kunna tänkas att de olika subsystemen blir lidande, vilket 

också skulle kunna leda till en upplösning av systemet som sådant genom exempelvis 

skilsmässa eller att familjehemsföräldrarna avsäger sig uppdraget som familjehem. 
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5.3.2 Olika syn på familjehemsföräldrauppdraget 

Familjehemmen har delade meningar kring huruvida de placerade barnen ska kalla 

familjehemsföräldrarna för mamma och pappa eller kalla dem vid deras namn. Ett familjehem 

beskriver: ”Till de här små så har vi hela tiden varit mamma och pappa och det beror på att 

mamma inte är ett namn för ett litet barn utan en funktion”. Familjehemsföräldern beskriver 

att en förutsättning för att ta emot en ”ny” mamma är att man har haft en innan. Denne 

beskriver att ett av deras placerade barn inte visste vad en mamma var utan trodde att det 

enbart var ett namn. Familjehemsföräldern beskriver även att det är ett medvetet val från deras 

sida att det placerade barnet ska kalla dem för mamma och pappa om de vill det då man aldrig 

kan veta hur lång en placering blir. De uppger att de biologiska föräldrarna kan ta illa vid sig 

av det men de tänker att om barnet kommer vara placerat hos dem hela livet skulle barnet 

kunna gå ett helt liv utan en mamma eller en pappa bara för att deras biologiska föräldrar inte 

vill att barnen ska kalla familjehemsföräldrarna för det. Vidare berättar denne att de tänker att 

det placerade barnet skulle känna sig utanför om denne inte fick kalla dem för mamma och 

pappa om de biologiska barnen kallar dem för det. Ett annat familjehem uppger att de har 

varit tydliga gentemot barnen gällande att de redan har en mamma och en pappa, och att de 

därför ska kalla familjehemsföräldrarna vid deras namn.  
 

Så som jag ser det är vi som familjehem ett komplement till föräldrarna. Vi kompletterar 

föräldrarnas brister. Vi är inte föräldrar utan kompletterande föräldrar och även om vi 

kompletterar föräldrarna till 100 % så är det så att klarar föräldrarna någonting, ska de göra 

det.  
 

Att familjehemmen har olika syn på huruvida de placerade barnen kan och ska kalla dem som 

föräldrar för mamma och pappa kan ses i ljuset av Forsberg och Wallmarks (2002, s. 29-30) 

resonemang gällande att ett systems gränser syftar till att skydda det egna systemet samt att 

skilja ut vilka personer som ingår i systemet och inte. Utifrån detta skulle det kunna tänkas att 

de familjehem som uttrycker att de inte önskar att de placerade barnen ska kalla dem för 

mamma och pappa medvetet eller omedvetet försöker skydda och bevara familjesystemets 

jämvikt. Det kan även tänkas att de genom att tydliggöra denna gräns visar vilka som tillhör 

familjesystemet och inte. De familjehem som finner att de är upp till barnen själva att 

bestämma om de vill säga mamma och pappa till familjehemsföräldrarna eller inte, kan tänkas 

att i större utsträckning tillåta barnen att bli en del i familjesystemet och är villiga att förändra 

systemet. Huruvida barnet ses som en del av systemet eller inte torde påverka hur 

familjehemsföräldern agerar i sin föräldraroll till det placerade barnet. 

     Att den familjehemsförälder som uttrycker att begreppet mamma för ett litet barn snarare 

är en funktion än ett namn, skulle kunna ses utifrån det Schjödt och Egeland (1994, s. 47-50) 

beskriver om att ramarna inom ett system bestämmer hur personerna inom systemet ska vara 

och agera. Detta då det kan tänkas att det sätter upp gränser för hur relationerna mellan 

individerna inom systemet ska se ut. Att inte få kalla familjehemsföräldern för mamma eller 

pappa torde kunna göra att det blir ett inbyggt avstånd från båda parter och som gör att 

familjehemsföräldern kan agera annorlunda i sin föräldraroll i jämförelse med de 

familjehemsföräldrar som finner att barnet själv ska få välja. De familjehemsföräldrar som 

tycker att det är upp till barnen att bestämma om de vill kalla dem för mamma och pappa kan 

tänkas att de på så vis intar en roll som mer liknar det biologiska föräldraskapet medan de som 

inte önskar att barnen ska kalla dem för mamma och pappa i större utsträckning särskiljer sitt 

familjehemsföräldraskap från det biologiska föräldraskapet i sin föräldraroll.  

 

5.3.3 Ett tredelat föräldraskap 

En familjehemsförälder beskriver att det på grund av att de placerade barnen aldrig har en 

närvarande vårdnadshavare samt att familjehemsföräldern inte har några som helst juridiska 
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rättigheter innebär det att de placerade barnen har en väldigt svag ställning i familjehemmet. 

Flera familjehemsföräldrar uppger att de inte kan utöva sin föräldraroll fullt ut då de som 

familjehem inte juridiskt har så mycket att säga till om gällande de placerade barnen. Ett 

familjehem upplever att placeringsformen påverkar i vilken grad de har möjlighet att ta beslut 

kring saker som rör de placerade barnen. Beslut som rör hemmet upplever alla de intervjuade 

familjehemmen att de får ta. Relationen till det biologiska nätverket påverkar också i vilken 

mån vissa beslut kan tas. En familjehemsförälder menar att denne å ena sidan inte får ta 

många beslut men å andra sidan har en stor del av ansvaret för det placerade barnet. 

 
[…] man har ju det tredelade föräldraskapet där kommunen har sin roll, vi familjehem har 

vår roll och föräldrarna och anhöriga har sin roll. Sen kan jag ju uppleva att man som 

familjehem många gånger har 90 procent av den kakan. 

 

Umgängesdelen samt kontakten med sjukvården gällande de placerade barnen är de två stora 

sakerna som de som familjehemsföräldrar påverkas mest av vad gäller att kunna ta beslut eller 

inte. Exempelvis kommer inte information gällande kallelser hem till familjehemmet i första 

hand utan detta kommer hem till vårdnadshavaren. Sedan är det upp till denne om den vill 

förmedla informationen till familjehemmet. Ett annat familjehem tar upp att det kan vara 

jobbigt att inte få bestämma kring hur mycket fickpengar barnet ska ha. Detta då de upplever 

att deras placerade barn inte klarar av att hantera den summa som kommunen tycker att barnet 

är berättigad att få, vilket de uppger har en negativ inverkan på deras försök att lära barnet hur 

denne ska hantera sin ekonomi som vuxen. 

     Ett familjehem betonar vikten av att uppmuntra de biologiska föräldrarna och det de har 

gjort bra för sina barn. Detta för att stärka dem i sitt föräldraskap och för att möjliggöra ett 

mer delat föräldraskap och försöka undvika känslor hos de biologiska föräldrarna av att 

förlora platsen som förälder till barnet. Ett annat familjehem uppger att de försöker 

delaktiggöra föräldrarna genom att bjuda in dem till exempelvis olika uppvisningar som 

barnet medverkar i samt genom att hålla dem kontinuerligt uppdaterade om vad som händer 

kring barnet genom att skriva brev till dem varje vecka om hur barnet har det. Ett familjehem 

beskriver att de exempelvis lämnar över rollen helt som mamma då den biologiska mamman 

är där. Detta för att stärka relationen mellan den biologiska mamman och det placerade 

barnet. Ett familjehem beskriver att de vid det första mötet med de biologiska föräldrarna 

klargör att det är en god sak att barnet har två uppsättningar av alla relationer, exempelvis två 

mammor. Detta gör de för att de biologiska föräldrarna inte ska se dem som ett hot utan 

snarare som en tillgång för barnet. 

     Ett familjehem uppger att de känner att de behöver gå utanför ramarna för vad kommunen 

har bestämt vad gäller umgänget för att kunna skapa en god relation med de biologiska 

föräldrarna. Detta innebär att föräldrarna ibland exempelvis stannar kvar längre vid 

umgängestillfället. Familjehemsföräldern uttrycker att det ibland annars blir jobbigt för 

barnet/barnen. Då de biologiska föräldrarnas mående eller tillstånd är avhängigt för att få 

träffa sina barn, upplevs vården av föräldrarna bli på bekostnad av barnen som i sin tur blir 

besvikna över att umgänget med föräldern ställs in. Ett annat familjehem beskriver, i kontrast 

till detta att de istället håller hårt på integriteten och inte låter umgänget ske i familjehemmet.    

     Ett familjehem betonar vikten av att vid en SoL-placering vara det biologiska nätverket till 

lags vilket innebär att det är viktigt att tänka på vad de säger och hur de säger saker för att det 

inte ska medföra att de exempelvis blir arga på familjehemmet och hämtar sitt barn. Detta 

vilket i sin tur påverkar det placerade barnet än mer negativt och förstör det som 

familjehemmet och barnet har byggt upp. En familjehemsförälder uppger att det i vissa fall 

gäller att inta en professionell roll gentemot den biologiska föräldern för att upprätthålla den 

goda relationen dem emellan. Det gäller att inte visa sina egentliga känslor och åsikter i vissa 

lägen. Alla de intervjuade familjehemmen upplever att kontakten med de biologiska 
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familjerna är relativt god eller i vissa fall mycket god. En familjehemsförälder uppger att 

denne som familjehemsförälder vill ha en god relation med de biologiska föräldrarna för att 

främja kontakten mellan det placerade barnet och de biologiska föräldrarna. En annan 

familjehemsförälder beskriver vikten av att inte bryta en upparbetad kontakt och att skulle det 

inte finnas en upparbetad kontakt är det av stor vikt att detta byggs upp. Barn behöver sina 

föräldrar. 
 

[…] vi tycker det är viktigt att de har sina biologiska band också så mycket som möjligt för 

skulle det vara något måste de ju veta sin identitet också och deras identitet är ju redan 

tydligt förankrad i att de har någonting annat samtidigt som de ska vara en del av vår familj 

också. 

 

Familjehemmen beskriver olika sätt att stärka relationen mellan det placerade barnet och dess 

biologiska föräldrar genom att exempelvis lämna över rollen som mamma till barnet under 

umgänget med de biologiska föräldrarna. Detta kan kopplas till Schjödt och Egelands (1994, 

s. 47-50) resonemang om att olika system har olika ramar att förhålla sig till då dessa ramar i 

viss mån avgör hur individen ska bete sig. Familjehemsföräldern ingår i ett tredelat 

föräldraskap där familjehemsföräldrarna utgör ett system, socialtjänsten ett samt de biologiska 

föräldrarna ett annat. Detta medan de alla tillhör ett gemensamt system. Vid exempelvis 

umgänge mellan det placerade barnet och dennes biologiska föräldrar måste 

familjehemsföräldern förhålla sig till det systemets ramar. Det innebär att föräldrarollen måste 

anpassas utifrån vilket system som familjehemsföräldern befinner sig i. Familjehemsföräldern 

har således tre olika föräldraroller med olika funktioner att hantera.  

     Att familjehemmen upplever att de måste dela beslutfattandet kring det placerade barnet 

med andra parter såsom de biologiska föräldrarna och socialtjänsten kan ses utifrån det 

Forsberg och Wallmark (2002, s. 29-30) beskriver gällande att ett system måste anpassa sig 

utifrån olika utanförliggande systems, såsom överordnade och angränsande, krav. Detta då det 

är av vikt att familjehemmen måste anpassa sig efter både det biologiska nätverkets och 

socialtjänstens krav och önskemål samtidigt som familjehemsföräldrarna i sin föräldraroll 

måste beakta vad de finner är det bästa för det placerade barnet. Då familjehemmen upplever 

det svårt att följa de olika systemens krav, kan det göra att de i sin föräldraroll upplever sig 

begränsade i vad de kan besluta och göra kring det placerade barnet. 

Familjehemsföräldrarollen torde därmed innebära en större komplexitet då det är flera 

faktorer att beakta i denna föräldraroll i jämförelse med rollen i det biologiska föräldraskapet.  

 

5.3.4 Barnets personliga egenskapers påverkan 

Ett familjehem beskriver att personliga egenskaper hos barnet påverkar dem i sin föräldraroll. 

Detta genom att om barnet är verbal och utåtriktad är det enklare för denna att skaffa kamrater 

och skapa ett socialt nätverk vilket underlättar föräldrarollen då de som förälder kan luta sig 

tillbaka i att barnet själv klarar att skapa kamratrelationer. Handlar det om ett barn som är mer 

undandragande och inte förstår det sociala spelet kan detta utgöra en större utmaning för 

föräldern i sin föräldraroll då denna behöver ge barnet fler verktyg för att klara av att skapa 

kamratrelationer. Vad barnet varit med om tidigare och vilken personlighet som barnet har 

påverkar föräldrarollen på så vis att föräldern behöver engagera sig och hjälpa barnet med vad 

just detta barn behöver för att kunna utvecklas i rätt riktning. Då vissa barn som varit 

placerade hos familjehemsföräldrarna beskrivs ha haft svårt att ta initiativ till lek och att leka 

själva har de som föräldrar försökt att möjliggöra lek och stimulans. Detta genom att 

exempelvis spela spel med dem, följa med på olika aktiviteter för att få i gång dem och skapa 

så många möjligheter som möjligt för dem att leka med kamrater. 

     Ett familjehem beskriver att det är viktigt att anpassa sitt förhållningssätt utifrån barnens 

olika egenskaper såsom temperament. Familjehemsföräldern förklarar att det har varit till stor 
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nytta av att ha flera egna biologiska barn där dessa har haft olika egenskaper och temperament 

att ta hänsyn till och anpassa sig efter i sin föräldraroll. 

     Flera familjehem uppger att åldern har stor betydelse för hur de som föräldrar har 

möjlighet att agera i olika situationer samt att det är stor skillnad att ha små barn eller barn i 

sina tonår. Exempelvis beskriver ett familjehem att det vid en placering var svårt att nå ett 

barn i sina tonår och att det även blev konflikter med dennes nätverk. Ett annat familjehem 

uppger att det är svårare att påverka ett äldre barn då de har mer med sig i sitt bagage och kan 

ha ett starkare band till sitt biologiska nätverk. Ett familjehem beskriver att den största 

påverkansfaktorn på föräldrarollen är att ha placerade barn med särskilda behov såsom att de 

har psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Att ha flera placerade barn utan sådana 

särskilda behov påverkar inte föräldrarollen nämnvärt, däremot påverkas föräldrarollen av att 

ha fler placerade barn med särskilda behov då det kräver mer av familjehemmet. Ett annat 

familjehem uppger att det är mer intensivt att ha flera placerade barn. ”Det påverkar i den 

utsträckningen att du behöver fundera på om du orkar eller mäktar med att ha ett annat 

arbete”. Även detta familjehem beskriver att barnens olika särskilda behov och personliga 

egenskaper hos barnet påverkar i hög grad dig i din föräldraroll som familjehemsförälder. Ett 

familjehem beskriver att det inte skulle påverka i någon större utsträckning mer än att de 

skulle få en ytterligare familjemedlem. 

     Att ett familjehem uppger att det placerade barnet har starkare band till sitt biologiska 

nätverk och att ett annat familjehem beskriver att det kan vara svårare att nå ett äldre barn kan 

förstås med hjälp av Forsberg och Wallmarks (2002, s. 29-30) beskrivning kring att systemens 

gränser syftar till att bevara systemet så som det är och också urskiljer vilka som tillhör 

systemet eller inte. Detta torde kunna innebära att det är därför det kan vara svårare att nå ett 

äldre barn då dessa försöker skydda det familjesystem som redan finns och också de personer 

som systemet innefattar. I barnets eventuella kamp att bevara det biologiska nätverket kan det 

tänkas att denne sätter upp starka gränser gentemot familjehemsföräldrarna för att visa att de 

inte tillhör dennes familjesystem. För familjehemsföräldern torde det i dennes föräldraroll 

innebära att det är svårare att nå ett placerat barn som sätter upp dessa gränser. 

     Att familjehemmen uttrycker att de genom att ha placerade barn i familjen, behöver 

anpassa sin roll som föräldrar utefter barnens ofta stora behov och olika egenskaper, kan ses i 

ljuset av Forsberg och Wallmarks (2002, s. 29-30) resonemang kring att om en förändring 

sker i en del av systemet får det en påverkan på även de andra delarna och gör att hela 

systemet förändras. Genom att ett barn placeras i familjen sker en förändring vilket ställer 

krav på familjehemsföräldern att anpassa sig till den nya rollen. Då de placerade barnen i de 

flesta fall beskrivs ha större behov än de biologiska, utifrån vad de tidigare varit med om, 

medför det att det krävs mycket av föräldern utifrån att det kan utgöra en större utmaning och 

kräva mer förståelse och engagemang i familjehemsföräldrarollen.  

     

5.3.5 Ett anpassat föräldraskap  

Ett familjehem beskriver att föräldrarollen djupnar med tiden. Flera familjehem uppger att 

föräldraskapet till en början skiljer sig åt till hur det sedan utvecklas längre fram. Detta då de 

inte känner barnet till en början och att föräldrarollen är någonting som utvecklas 

kontinuerligt, att de som föräldrar utvecklas och förändras i takt med barnets utveckling. En 

familjehemsförälder beskriver att föräldrarollen påverkas utifrån att det i 

familjehemsuppdraget medför olika åtaganden och skyldigheter som inte är valbara för 

familjehemsföräldern vilket kan vara svårt att hantera.  

 
[…] man blir hela tiden påmind om att det här inte är mina barn. Det här är någon annans 

barn som jag förvaltar under en lång eller kort tid. Jag är aldrig part i målet. Det är klart att 

jag har vissa saker att säga till om eftersom det är jag som är närmast barnen. Jag har ju 

inga rättigheter som familjehem, jag har bara skyldigheter. 
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En annan familjehemsförälder uppger att denne tycker att det är jobbigt att inte kunna tala 

sanning i alla lägen för det placerade barnet rörande barnets biologiska föräldrar. De berättar 

att barnet inte har en verklig bild av sina föräldrar utan målar upp dem som bättre och detta 

har de fått jobba med, att kunna säga att mamma inte alltid är bäst på allt. Flera familjehem 

uppger att det är viktigt att förklara för barnen och sätta ord på vad som händer vid konflikter 

då de inte förstår vad det är som orsakat konflikten. Detta speciellt då många av barnens 

tidigare konflikter med de biologiska föräldrarna har varit oförutsägbara och inte alltid har 

varit knutna till något som barnet själv har gjort utan mer handlar om förälderns beteende och 

mående. Ett familjehem uppger att det med större barn och tonåringar är viktigt att diskutera 

om det som hände.  

     Ett annat familjehem betonar vikten av att gå ner i kravnivå och försöka få barnet att förstå 

utifrån de förutsättningar som finns beroende på barnets mognadsnivå och särskilda behov. En 

familjehemsförälder beskriver vikten av att jobba med förändringar på ett greppbart sätt för 

barnet. Att de som föräldrar behöver ha förmågan att kunna möta barnet på den emotionella 

nivå som den befinner sig på. Exempelvis berättar en familjehemsförälder att denne lekt tittut 

med ett äldre barn vilket beskriver vikten av att möta barnet på dess emotionella mognadsnivå 

i stället för den faktiska åldern barnet har.  

     Flera familjehem uppger vikten av att anpassa sin föräldraroll och också undvika saker 

såsom exempelvis att titta på vissa saker på TV eller att spela dator på grund av tidigare 

erfarenheter vad gäller våld i hemmet eller våld i nära relationer. Ett familjehem beskriver att 

de i början undvek att dricka alkohol i närvaro av de placerade barnen men att de allt eftersom 

tiden gick visat att alkohol inte behöver vara lika med farliga eller våldsamma situationer. 

Detta genom att dricka ett glas vin och sedan har det varit bra.  

     Ett familjehem beskriver att det är viktigt och nödvändigt att ha en hög tolerans för vad 

som kan tyckas vara ett normalt beteende eller inte. Det är viktigt att ha förståelse för att allt 

inte är självklart för de placerade barnen. Mycket som är självklart för familjehemsföräldern 

och dennes biologiska barn kanske inte alls är en självklarhet för de placerande barnen. Detta 

då de inte har samma erfarenheter av de vardagliga sakerna som en familj gör. 

Familjehemsföräldern ger ett exempel på en situation där de tillsammans med det placerade 

barnet skulle köpa nya skor. Barnet hade aldrig köpt ett par nya skor och hade inte kunskap 

om att det är två stycken skor som köps vid ett och samma tillfälle utan trodde att det bara var 

den ena som provades som skulle köpas denna gång. Vidare förklarar denne att alla de 

familjehemsplacerade barnen som vistats hos dem har varit väldigt fixerade av Mc Donalds. 

Familjehemsföräldern förstod inte varför och frågade en dag ett av de placerade barnen. 

Barnet förklarade att det var för att denne vid de tillfällen då denne åt på Mc Donalds visste 

att denne skulle bli mätt den dagen. Vidare ges exempel på att dessa barn behöver mer 

information kring praktiska saker såsom varför tänderna ska borstas två gånger om dagen, hur 

ofta kläderna ska bytas samt hur ofta det är lämpligt att duscha. Detta då de inte fått dessa 

kunskaper från sina biologiska föräldrar. Denna brist på kunskap kan leda till olika beteenden 

som familjehemsföräldrarna behöver hjälpa barnen att hantera och lära dem hur de ska gå 

tillväga i vardagen. Det gäller även i familjehemsföräldrarollen att ha förmågan att kunna bära 

de traumatiska och jobbiga erfarenheter som de placerade barnen varit med om vilket i 

familjehemmet kan resultera i reaktioner såsom sömnsvårigheter, ångest för att sova, 

aggressioner, sorg och oro.  

     Flera familjehemsföräldrar uppger att de behöver lägga ner mycket mera tid i allmänhet på 

det placerade barnet. Alla kontakter kring det placerade barnet är något som 

familjehemsföräldrarna uppger är mycket tidskrävande. Vid kontakten med skolan är det svårt 

i föräldrarollen då de känner sig hindrade i att inte få berätta om saker som rör barnet och 

varför barnet reagerar som det gör vid konflikter med kamrater. Utöver utvecklingssamtal 
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tillkommer även andra möten där socialtjänsten, lärare, rektor och de biologiska föräldrarna 

också är närvarande. Ett familjehem berättar att de upplever att de behöver försvara deras 

placerade barn gentemot skolan i större utsträckning jämfört med deras biologiska barn. Vid 

eventuella problem och konflikter i skolan upplever de att de placerade barnen ofta får 

skulden och att de skulle önska att skolan kunde ha en större förståelse kring helheten för de 

här barnen. 

     Fyra av åtta familjehem anser att regler och rutiner har behövts förändras i och med att det 

har placerats barn i deras familjer. I vissa fall kan det vara så att de placerade barnen inte har 

förmågan utvecklingsmässigt att hantera vissa saker vilket har gjort att 

familjehemsföräldrarna har fått sänka kravnivån både på sig själva vad gäller exempelvis 

städning men också på vad barnet ska klara av samt förändra vissa regler i hemmet. I vissa 

fall har det varit nödvändigt att skapa fastare och tydligare rutiner för att ge trygghet samt att 

ge barnen en mer förutsägbar tillvaro då de kanske inte har haft detta tidigare.  
 

De lever ju ett annat liv. Så för de här barnen märker man att när de har förstått att var dag 

ser likadan ut då landar de väldigt och upplever att det är det som är tryggt. Jag tror att det 

är därför de gärna vill vara kvar i det här förutsägbara. Det är väl det som de har saknat 

under de här första åren.  
 

Fyra av åtta familjehem uppger dock att de inte anser att de har behövt ändra på någonting 

vad gäller regler och rutiner. Detta då de redan från början har haft fasta rutiner. En 

familjehemsförälder uttrycker att familjeföräldraskapet skiljer sig åt gentemot det biologiska 

föräldraskapet då det ligger mer skuldkänslor i det biologiska.  
 

Det innebär ju också att har man gjort något som inte är bra och barnet inte mår bra så 

relaterar man ju ofta det till det hur man själv varit som förälder och det finns mycket mer 

skuldkänslor med i det hela och det är väl en sak som kan vara bra med familjehemsbarn, 

att jag har inte orsakat något utan jag kan bara göra det bättre. 

      

Flera familjehemsföräldrar berättar att deras föräldraroll påverkas utav de placerade barnens 

tidigare upplevelser av exempelvis våld. Två av familjehemsföräldrarna uppger att efter cirka 

sex månaders placering öppnar de placerade barnen upp sig känslomässigt och återberättar 

negativa upplevelser som de sedan ifrågasätter om de sätt som de blivit behandlade på var rätt 

eller fel. Detta påverkar dem i sin föräldraroll på det sätt att de uppger att de blir tydligare 

gentemot dessa barn kring vad som är rätt och fel. En familjehemsförälder berättar att denne 

har blivit bättre på att känna igen sina känslor och veta vad de står för i och med att de är 

familjehem ”De har fått hela världen att gunga och man har fått en ny syn på livet”. 

     Att flera familjehem beskriver att de har fått lära de placerade barnen att sätt ord på vad 

som händer vid konflikter på grund av deras tidigare upplevelser där de biologiska föräldrarna 

varit oförutsägbara kan kopplas till det Forsberg och Wallmark (2002, s. 28) beskriver. De 

menar att kommunikationssystem och en persons identitet skapas och utvecklas kontinuerligt i 

samspel med andra människor. Vidare beskriver de att en individ inte är ensam ansvarig för 

problem då dessa är inbyggda i samspelet mellan människor (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 

28). De placerade barnen har i sitt biologiska system använt ett specifikt 

kommunikationssystem som skapats i samspelet med de biologiska föräldrarna. Deras tidigare 

erfarenheter av konflikter skulle således kunna påverka dem i kommunikationen med andra. 

Då de tidigare eventuellt varit del av kommunikationssystem med inbyggda problem rörande 

hur konflikter ska hanteras och förstås behöver familjehemsföräldrarna i sin föräldraroll och 

inom det nya systemet lära det placerade barnet nya kommunikationsmönster samt sätt att 

hantera och förstå konflikter. Detta torde påverka familjehemsföräldrarollen på så vis att 

denne i sin roll som förälder behöver ha förståelse för det placerade barnets tidigare 

erfarenheter och därmed vara extra tydlig i sin kommunikation med det placerade barnet vid 
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exempelvis konflikter.  

     Att två familjehem berättar att de placerade barnen efter sex månaders placering börjar 

ifrågasätta de tidigare erfarenheter de har av exempelvis våld i sitt biologiska nätverk kan 

kopplas till Schjödt och Egelands (1994, s. 47-50) resonemang. De menar att ett systems 

ramar skapas av de individer som ingår i systemet. Detta skulle kunna tyda på att det 

placerade barnet tillsammans med familjehemmet börjar skapa nya ramar för det system som 

de nu gemensamt tillhör. Utifrån analys i föregående avsnitt (5.3.4) framkommer det att det 

placerade barnet kan sätta upp gränser gentemot familjehemsföräldrarna. Ramarna i det nya 

gemensamma systemet torde kunna förändras i takt med att det placerade barnet släpper mer 

på de starka gränser som denne tidigare eventuellt satt upp. Utifrån ovanstående skulle det 

kunna innebära att familjehemsföräldern därmed får mer utrymme att utöva sin föräldraroll 

gentemot det placerade barnet ju längre tiden går. 

     Att två familjehem beskriver att de inte fullt ut kan och har rättigheter att utöva sin 

föräldraroll på det sätt de önskar gentemot det placerade barnet, skulle kunna förstås utifrån 

det Forsberg och Wallmark (2002, s. 29-30) beskriver om att systemen måste anpassa sig 

utifrån de krav som ställs från utanförliggande system. De krav som uppdragets utformning 

ställer kan medföra att familjehemsföräldern blir hindrad i sin föräldraroll. Att flera 

familjehem uppger att det ställer krav på dem som föräldrar i sin uppfostran och omsorg kring 

det placerade barnet såsom att gå ner i kravnivå, förändra regler och rutiner samt se till 

barnets emotionella mognadsnivå, kan ses i ljuset av det som Schjödt och Egeland (1994, s. 

47) beskriver om att olika delar i ett system påverkar varandra sinsemellan. Genom att 

familjehemsföräldern och det placerade barnet påverkar varandra, tvingas 

familjehemsföräldern till att möta barnet där det befinner sig just nu. Detta ställer återigen 

krav på föräldern att anpassa sitt föräldraskap. Utifrån ovanstående behöver 

familjehemsföräldern med andra ord anpassa sin föräldraroll både utifrån uppdragets 

utformning och det placerade barnets behov.  

 

6. Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur familjehemsföräldrars anknytning och 

föräldraroll till det familjehemsplacerade barnet påverkas av att barnet är familjehemsplacerat. 

I studien framkommer det att familjehemsföräldrars anknytning till det placerade barnet bland 

annat påverkas av hur familjehemsföräldern närmar sig barnet, hur länge barnets 

anknytningssystem är påslaget, barnets ålder och personliga egenskaper, osäkerheten i hur 

länge barnet får stanna samt familjehemsförälderns upplevelse av att kunna vara delaktig i 

barnets liv i den mån de önskar. Vidare framkommer att faktorer som påverkar 

familjehemsföräldrarollen bland annat är barnets personliga faktorer, uppdragets komplexitet 

gällande den bristande bestämmanderätten och det tredelade föräldraskapet samt på vilket sätt 

familjehemsföräldern ser på uppdraget.  

     Det framkomna resultatet kan ha påverkats av att författarna i urvalsprocessen har haft ett 

samarbete med den berörda socialtjänsten. Detta kan ha påverkat familjehemmen på så sätt att 

de eventuellt inte vågat eller velat delge viss information. Vidare kan resultatet även ha 

påverkats av det faktum att socialtjänsten valt ut åtta av 150 familjehem som de tänkt skulle 

kunna tycka det vore roligt att ställa upp utifrån studiens syfte samt att vissa av dessa 

familjehem även hade diskuterat mycket kring anknytning. Hade åtta andra familjehem av 

dessa 150 intervjuats är det möjligt att studiens resultat hade sett annorlunda ut. Detta 

exempelvis på grund av respondenternas intresse för att delta i studien då det kan leda till mer 

uttömmande svar vid intervjuerna. 
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     Att det i denna studie framkommer att ett flertal av familjehemsföräldrarna upplever att 

osäkerheten i avtalets konstruktion försvårar för dem att skapa en bindning till det placerade 

barnet kan jämföras med det Höjer (2002, s. 80) kommer fram till i sin studie. Detta då hon i 

sin studie menar att närhetskänslan till det placerade barnet inte påverkas av osäkerheten i 

familjehemsföräldraskapets konstruktion. Även om dessa två studier inte använder sig av 

samma begrepp så borde de ändå kunna vara jämförbara med varandra och visa att resultatet 

från denna studie skiljer sig från det som framkommit i Höjers (2002) studie. Något som 

framkommit under denna studie är att placeringsformen, huruvida placeringen förväntas vara 

kort - eller långsiktig, kan ha en viss betydelse för hur familjehemsföräldrarna vågar skapa en 

bindning till de placerade barnen. En studie som styrker att placeringsformen kan ha betydelse 

för hur familjehemsföräldern knyter an till det placerade barnet är Buehler et al. (2003, s. 69) 

studie. De redogör för att familjehemsföräldrar kan uppleva en begränsning i hur mycket de 

vågar älska ett familjehemsplacerat barn då placeringens målsättning är att barnet ska flytta 

hem till de biologiska föräldrarna igen.  

     Alla familjehemsföräldrar som deltagit i denna studie uttrycker på något vis att de upplever 

att den begränsade bestämmanderätten är jobbig. Detta kan påverka anknytningen till det 

placerade barnet negativt då det i vissa fall leder till att familjehemsföräldrarna måste 

verkställa och rätta sig efter beslut som de anser är dåliga för barnet. Detta kan jämföras med 

det Höjer (2001, s. 219) kom fram till att det faktum att familjehemsföräldrarna inte alltid får 

ta de beslut som de anser är det bästa för det placerade barnet kan leda till en distans i 

relationen till barnet. Detta i de fall då familjehemsföräldrarna upplever att det placerade 

barnet tar skada av det beslut som tagits. Resultatet från dennes studie överensstämmer med 

det resultat som framkommit i denna studie vilket styrker att den bristande 

bestämmanderätten kan påverka anknytningen till det placerade barnet. 

     Denna studie påvisar att det innebär en stor omställning för föräldrarollen att ta emot ett 

placerat barn vilket ställer större krav på anpassning från familjehemsföräldrarna. Det faktum 

att det är en stor omställning för familjen att ta emot ett placerat barn redogör även andra 

studier för (Höjer & Nordenfors, 2006, s. 38; Höjer, 2001, s. 218).  Att fler studier kommit 

fram till samma resultat som i denna studie torde stärka resultatets riktighet. 

     De intervjuade familjehemsföräldrarna i denna studie beskriver två olika strategier för att 

närma sig barnet den första tiden vid placeringen, en avvaktande samt en strategi som handlar 

mer om att dra in barnet i familjen. Andra studier beskriver att de placerade barnen inväntar 

att familjehemsföräldrarna ska ta det första steget i närmandeprocessen (Andersson, 2007, s. 

262-263) samt att det är viktigt att en relation etableras på en gång (Mitchell et al., 2009, s. 

177-180). I analysavsnittet har ett resonemang rörande närmandeprocessen förts utifrån ett 

anknytningsteoretiskt resonemang vilket redogör för att den mer avvaktande strategin är den 

mest framgångsrika ur detta perspektiv. Anderssons (2007) samt Mitchell et al. (2009)  

studier tyder däremot på att strategin att ”dra in” barnet i familjen är den mest framgångsrika. 

Att studierna samt det anknytningsteoretiska resonemang som förts i denna studie kommit 

fram till olika syn på vilken strategi som lämpar sig bäst i närmandeprocessen är intressant 

och tyder på att området skulle behöva utforskas vidare. 

     I denna studie uppger flera av familjehemmen att det är enklare att ta till sig ett barn som 

besitter vissa egenskaper såsom att vara öppen, behövande, utåtriktad samt kan det sociala 

spelet. Detta kan jämföras med Brannen et al. (2000, s. 1) som beskriver att det inte enbart är 

upp till familjehemsföräldrarna att skapa och bibehålla en god relation utan framhåller att 

även barnet har en stor del i hur relationen utvecklas. Resultatet i denna studie stärker 

Brannen et al. (2000) resonemang.  

     De reflektioner som författarna har gjort under studiens gång grundas i vad som egentligen 

är barnets bästa. Barnkonventionens tredje artikel beskriver att ”Vid alla åtgärder som rör 

barn […] skall barnets bästa komma i främsta rummet” (Regeringskansliet, 2006, s. 34). Den 
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familjehemsvård som i dag bedrivs har under studiens gång ifrågasatts om den är det bästa för 

barnet. Flera familjehem upplever att de inte har möjlighet att göra det som är bäst för barnet 

utifrån uppdragets utformning. Om inte ens de som utför uppdraget och står närmast barnet 

upplever att de kan göra det bästa för barnet, ifrågasätter författarna om familjehemsuppdraget 

är utformat på rätt sätt. Detta utifrån att flera familjehemsföräldrar uppgivit att de placerade 

barnen i vissa fall mår dåligt och far illa av umgänget med de biologiska föräldrarna. Att 

familjehemsuppdraget innebär att främja kontakten med de biologiska föräldrarna kan 

kopplas till det Börjeson och Håkansson (1990, s. 270) beskriver om vikten av barnets 

bibehållande av kontakt med de biologiska föräldrarna. Detta då barnet hanterar separationen 

från föräldrarna genom att bearbeta känslorna från separationen i mötet med dem (Börjeson & 

Håkansson, 1990, s. 270). Även om familjehemsföräldrarna ska främja umgänget med de 

biologiska föräldrarna kan det ändå tänkas att de borde ha någon form av mer makt att kunna 

säga ifrån när de upplever att det inte handlar om en normal bearbetningsprocess som barnet 

ger uttryck för utan att det faktiskt far illa.  

     Ytterligare en komplex faktor i uppdragets konstellation är att familjehemsföräldern ska 

älska barnet men samtidigt kunna lämna tillbaka det till de biologiska föräldrarna när de 

återigen kan ansvara för barnets omsorg. Om denne klarar av att förhålla sig till osäkerheten 

som familjehemsuppdraget innefattar, torde det vara svårt att kunna älska barnet som sitt eget 

fullt ut. Detta vilket i sin tur skulle kunna medföra att det skapas både en omedveten eller i 

vissa fall också en medveten känslomässig distans familjehemsföräldern och det placerade 

barnet emellan som torde vara svår att överbrygga. Då upplevelsen är att alla 

familjehemsföräldrar har en nära relation till de placerade barnen, kan det också tänkas att det 

finns en kärlek till barnen även om kärleken i vissa fall inte är på samma villkor som till de 

biologiska barnen. Detta främst utifrån att de placerade barnen är något som kan ryckas bort 

från familjehemsföräldrarna och att de därför skyddar sig själva genom att sätta upp en 

omedveten distans till barnet. De flesta familjehemmen uppger att de ständigt blir påminda 

om att det inte är deras egna barn, trots att de inte försöker att tänka på det.  

     Genom att gå in helhjärtat och verkligen ta till sig det placerade barnet som sitt eget barn 

kan det tänkas att vissa av familjehemsföräldrarna skulle uppleva det som ett känslomässigt 

trauma om eller när den dagen kommer som det placerade barnet ska flytta hem till sina 

biologiska föräldrar igen.  

    Vad som då är det bästa sättet och för vem är således en svår fråga att besvara. Att som 

familjehemsförälder försöka att behålla en distans till det placerade barnet, torde innebära att 

det är lättare att känslomässigt hantera att barnet ska flytta hem till de biologiska föräldrarna 

igen. Men för barnet torde det dock vara omvänt, att få bli älskad, att få känna sig delaktig och 

att få skapa en anknytning torde gynna barnets utveckling och på så vis göra det lättare för 

barnet att kunna hantera en hemgång. Detta genom att barnet har lärt sig att älska och att bli 

älskad fullt ut av de som står barnet närmast.  

     Ny kunskap som genom denna studie har genererats utifrån författarnas vetskap om 

forskningsområdet, är att det placerade barnets ålder påverkar familjehemsföräldrarnas 

förmåga att knyta an till det. Studien belyser även att hur familjehemsföräldrarna ser på sitt 

uppdrag som familjehem påverkar dem i deras föräldraroll i relationen till de placerade 

barnen. Vidare bidrar studien med en djupare förståelse för komplexiteten i 

familjehemsföräldrarnas föräldraroll och anknytning till det placerade barnet.  

  

7. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

 
7.1 Slutsatser 
Familjehemsföräldrars anknytning till det placerade barnet påverkas av: 
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 Familjehemsförälderns strategi vid närmandeprocessen, huruvida de är avvaktande 

gentemot barnet eller försöker dra in barnet i familjen. 

 Hur länge barnets anknytningssystem är aktiverat, på grund av separationen från dess 

anknytningsperson, vid placeringen.  

 Att familjehemsföräldrarna inte alltid får ta del i barnets liv i den mån de önskar.  

 Det placerade barnets ålder vid placeringen.  

 Det placerade barnets personliga egenskaper. 

 Den inbyggda osäkerheten i familjehemsuppdraget då familjehemsföräldrarna inte kan 

veta hur länge det placerade barnet stannar hos dem. 

 Att utifrån uppdraget som familjehemsförälder tvingas göra något som denne inte 

anser är bra för det placerade barnet då familjehemsföräldern delar föräldraskapet med 

socialtjänsten och de biologiska föräldrarna. 

 

Familjehemsföräldrars föräldraroll till det placerade barnet påverkas av:  

 

 Omställningen det innebär att få ett familjehemsplacerat barn.  

 Det placerade barnets personliga faktorer, behov samt tidigare erfarenheter. 

 Familjehemsföräldrarnas syn på familjehemsuppdraget och de gränser som de sätter 

upp i relationen till det placerade barnet, huruvida familjehemsföräldrarna låter barnet 

kalla dem för mamma eller pappa.  

 De gränser som det placerade barnet sätter upp i relationen till familjehemsföräldern 

utifrån att barnet vill bevara sitt biologiska familjesystem. 

 Familjehemsförälderns begränsade bestämmanderätt. 

 Det tredelade föräldraskapet, att föräldraskapet är delat med socialtjänsten och det 

placerade barnets biologiska föräldrar. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Familjehemsföräldrars roll och anknytning till det placerade barnet är ett intressant ämne och 

område att studera. Då upplevelsen utifrån forskningsområdet är att det inte finns så mycket 

forskning kring detta utifrån familjehemsföräldrarnas perspektiv gällande deras anknytning 

samt föräldraroll i relationen till ett familjehemsplacerat barn behövs det mer forskning om 

det här området. Det skulle kunna tänkas att det även behövs mer forskning utifrån barnets 

perspektiv inom samma område och fokus. Detta för att få en helhetsbild av hur anknytning 

och föräldraroll påverkas utifrån att barnet är placerat. Om placeringsformen påverkar i vilken 

utsträckning en familjehemsförälder kan knyta an till ett placerat barn skulle även vara 

intressant att forska vidare kring. Vidare skulle det behöva forskas vidare kring i fall 

familjehemsplacering, som insatsen är utformad i dag, är en insats som är det bästa möjliga 

för barnet eller om det finns något bättre alternativ.   
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Bilaga 1, intervjuguide 
 

Bakgrund 

 

Vilka vuxna bor i hushållet? 

 

Hur länge har du/ni varit familjehem? 

 

Hur många barn har du/ni placerade hos er i dagsläget? 

 

Hur gammalt/gamla är barnet/barnen? 

 

Hur länge har barnet/barnen varit placerade hos dig/er? 

 

Hur många biologiska barn har du/ni? 

 

Har barnet/barnen någon fysisk- eller psykiskfunktionsnedsättning/särskilda behov? 

 

Relationer i familjehemmet 

 

Hur upplever du/ni att en familjehemsförälder ska vara i relationen gentemot det/de placerade 

barnet/barnen? 

 

Beskriv familjehemsföräldraskapet i relation till det biologiska föräldraskapet. 

 

Hur upplevde du/ni föräldrarollen gentemot det/de placerade barnet/barnen till en början? Har 

detta förändrats?  

 

Hur svarar barnet/barnen på fysisk kontakt, exempelvis en kram? 

 

Har ni någon fysisk kontakt? 

 

Hur mycket tid spenderar du/ni med det/de placerade barnet/barnen? 

 

Hur närmade du/ni er barnet/barnen i början? 

 

Beskriv din/er relation till det/de placerade barnet/barnen? 

 

Vem vänder sig barnet/barnen till när det/de är ledsen/mår dåligt? 

 

Upplever du/ni att barnet/barnen har en tillit till dig/er? 

 

Upplever du/ni att barnet/barnen känner sig hemma hos dig/er? 

 

Om ja, beskriv hur du/ni märker att barnet/barnen känner sig hemma hos dig/er? 

 

Berätta om barnets/barnens roll som en del i familjen. 

 

Hur ser barnets/barnens relation ut till övriga syskon i familjehemmet? 
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Berätta om och hur du/ni tänker att barnets/barnens personlighet och temperament påverkar 

din/er roll som förälder/föräldrar. 

 

Berätta om hur barnets/barnens personliga egenskaper påverkar hur du/ni kan ta till dig/er 

barnet/barnen? 

 

Placeringen 

 

Hur påverkade barnets/barnens ålder placeringen, ur barnets/barnens och ur ditt/ert 

perspektiv? 

 

Hur hanterade barnet/barnen placeringen? 

 

Hur påverkade barnets/barnens reaktion dig/er som familjehemsföräldrar? 

  

Berätta om hur barnets/barnens mående påverkat placeringen? 

 

Hur påverkade placeringen familjen? 

 

Aspekter som kan påverka familjehemmet 

 

Hur mycket upplever du/ni att du/ni får ta beslut kring saker som rör barnet/barnen? 

 

Kan du/ni berätta om en situation där du/ni upplevde det jobbigt att inte få ta beslut kring 

saker som rör barnet/barnen?   

 

Påverkas din/er relation till barnet/barnen av att det/de kanske inte kommer att stanna hos 

dig/er under hela uppväxten? 

 

Hur påverkar det dig/er som familjehemsföräldrar att ha flera placerade barn hos dig/er?  

 

Kan du/ni berätta om hur kontakten med barnet/barnens biologiska föräldrar ser ut? 

 

Upplever du/ni att kontakten med de biologiska föräldrarna påverkar din/er relation till 

barnet/barnen? 

 

Hur ser relationen ut till biologiska syskon om sådana finns? 

 

Övriga frågor 

 

Är det något som vi inte tagit upp som påverkar dig/er som familjehemsföräldrar i relationen 

till barnet/barnen? 

 

Är det något du/ni vill tillägga? 

 

Får vi återkomma om vi behöver komplettera med något? 
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Bilaga 2, etiskt protokoll 
 

Informerat samtycke 

- Informera om det generella syftet. 

- Hur undersökningen är upplagd i stort. 

- Det är frivilligt. 

 

Konfidentialitet 

- Betyder att privat information som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas. 

- Framkommer speciella identifierade drag kommer dessa att ändras för att 

anonymisera. 

 

Forskarnas roll 

- X1 kommer att ha huvudansvaret för att ställa frågorna. X2 och X3 kommer att 

föra anteckningar samt ställa följdfrågor om X1 missar något viktigt. Det kan 

hända under intervjun att X2 och X3 avbryter om berättelserna och svaren 

kommer för långt ifrån syftet med studien. Detta på grund av den begränsade 

tiden, inte på grund av att det som berättas inte är intressant.  

 

Övrig information 

- För att underlätta transkribering och undvika missförstånd och feltolkningar 

skulle författarna önska spela in intervjun. Det är bara författarna som kommer 

att höra inspelningen och denna kommer att raderas så snart transkribering och 

uppsats är genomförd. 

 

 


