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Sammanfattning 
Studien undersöker hur familjehemsföräldrar och deras familjer påverkas av uppdraget som 

familjehem. Studien undersöker även hur familjehemsföräldrar hanterar egna uppkomna 

känslor, samt vilket stöd de erhåller i uppdraget. En kvalitativ metod användes där sju 

familjehemsföräldrar från fyra familjehem intervjuades utefter en semistrukturerad 

intervjuguide. Respondenternas uppgifter har analyserats utifrån systemteori, copingteori, 

utvecklingsekologi och teoretiska begrepp. Studiens resultat visar att uppdraget tar mycket tid 

och energi, vilket påverkar familjehemsföräldrarna, de biologiska barnen och deras vardag på 

en rad olika sätt. Familjehemsföräldrarna upplever att de själva och deras biologiska barn fått 

ett annat synsätt på livet. Familjehemsföräldrar upplever svårigheter kring att få tag på 

socialtjänsten och att socialsekreterare ofta byts ut under uppdragen. Möten med de placerade 

barnen och deras nätverk ger upphov till mycket glädje, men de kan också ge upphov till 

känslor av frustration och otillräcklighet. Familjehemsföräldrarna använder sig av olika 

copingstrategier för att hantera egna känslor som uppkommer kring uppdraget. Resultatet 

visar också att både formell och informell stöttning är viktigt.    

Nyckelord: Familjehemsföräldrar, Familjehem, påverkan, coping, känslor, stöd. 
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Abstract 
This study examines how foster parents and their families are affected by the foster care 

commitment. The study also examines how foster parents handle their own emotions, and 

what support they receive. A qualitative method was used where seven foster parents from 

four foster families were interviewed using a semi structured interview guide. The 

participant’s answers were analyzed through a theoretical approach that included system 

theory, coping theory, development ecology and theoretical concepts. The result shows that 

care commitment takes much time and energy, which affects everyday life, foster parents and 

their biological children in a number of ways. Foster parents experience that themselves and 

their own children received a new perspective on life. Foster parents experience difficulties 

around getting hold of the social services, and that social workers are being replaced during 

commitment. The encounter with the placed children and their network generates a lot of joy, 

but can also cause feelings of frustration and inadequacy. Foster parents are using various 

coping strategies to manage their own emotions that emerge related to the foster care 

commitment, the result also shows that both formal and informal support are important. 

Keywords: Foster parents, foster home, affected, coping, emotions, support. 
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1.  Inledning 

Socialnämnden skall verka för att barn och unga växer upp under goda förhållanden. I de fall 

barn och unga växer upp under förhållanden som riskerar påverka deras hälsa och utveckling 

skall socialnämnden tillsammans med barnens familj sörja för att barnet får det skydd och 

stöd det är i behov av.  Av hänsyn till den unges bästa kan det i somliga fall vara motiverat 

med vård och fostran utanför det egna hemmet. Placeringar kan då ske med stöd av 4 

kapitlet.1§ Socialtjänstlagen SoL (2001:453), vilket sker då placeringen är frivillig från 

vårdnadshavares sida. I de fall barnets vårdnadshavare inte lämnar samtycke till placering 

utanför det egna hemmet kan placering ske med stöd av lagen om vård av unga LVU 

(1990:52), det är då frågan om ett tvångsingripande (Socialstyrelsen, 2012). Av 

Socialstyrelsens (2012) rapport ”Barn och unga – insatser 2011” framgår att det under 2011 

var cirka 11000 barn och unga som påbörjade heldygnsinsatser enligt SoL – och/eller LVU. 

Vid en mätning den 1 november 2011 hade cirka 18400 barn och unga någon form av 

heldygninsats, av dessa erhöll 13200 personer vård med stöd av SoL, 4900 fick vård med stöd 

av LVU och 300 barn var omedelbart omhändertagna enligt LVU. Av de barn och ungdomar 

som vid tillfället för mätningen erhöll insatser med stöd av socialtjänstlagen var 66 procent 

placerade i familjehem. Motsvarande siffra för de barn och ungdomar som erhöll vård med 

stöd av lagen om vård av unga var 68 procent (Socialstyrelsen, 2012). Bergman (2007) 

beskriver att det sedan lång tid tillbaka varit vanligt att barn som av olika anledningar inte 

kunnat bo kvar i det egna hemmet placerats i familjehem. Placering i familjehem har i 

förhållande till placering på institution bedömts som mer främjande för barnets utveckling 

(ibid.). Placering i familjehem har också ansetts överlägset vård på institution av hänsyn till 

den nära anknytning och den känslomässiga relation som utvecklas mellan barnet och dess 

familjehemsföräldrar. Faktorerna beskrivs som viktiga för att barnen senare skall utvecklas till 

trygga och harmoniska individer (Norström & Thunved, 2010). 

 

När jag gick igenom forskning inom ämnet familjehemsvård, uppmärksammades jag på att 

forskning kring fosterföräldrars situation i familjehemmet var begränsad. Andersson (2001) 

beskriver att det inte finns så mycket forskning som riktats mot familjehemsföräldrar, vilket 

bland annat beror på att en betydande del av den forskning som bedrivits runt 

familjehemsvård riktat fokus på att förstå de placerade barnen utifrån deras situation och 

erfarenheter. Andersson (2001) menar samtidigt att forskning kring familjehemsföräldrar och 

deras upplevelser av uppdraget är av stor vikt, då de har en central roll och påverkar hur 

familjehemsvistelsen blir för de placerade barnen samt resultatet av placeringen. Mot 

bakgrund av familjehemsföräldrars centrala betydelse för uppdraget, samt mot att forskning 

riktad mot familjehemsföräldrar i nuläget är begränsad, anser jag det vara relevant med en 

studie som riktas mot familjehemsföräldrar.  

 

1.1  Syfte 
Studien syftar till att få inblick i och förståelse kring familjehemsföräldrars upplevelser av hur 

de och deras familj påverkas av uppdraget som familjehem. Syftet är även att undersöka hur 

familjehemsföräldrar hanterar egna känslor som uppstår kring rollen som familjehem, samt 

vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller i uppdraget. 

1.2  Frågeställningar 

 Hur upplever familjehemsföräldrarna att den egna familjen påverkas av 

familjehemsuppdraget? 
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 Vad möter familjehemsföräldrarna för känslor/beteenden från de placerade barnen och 

deras anhöriga, och hur påverkas de känslomässigt av detta?  

 Hur hanterar familjehemsföräldrarna egna känslor som uppstår i uppdraget som 

familjehem? 

 Vilken hjälp/stöttning erhåller familjehemsföräldrarna runt uppdraget och hur upplevs 

denna? 

1.3  Uppsatsens disposition  
Studien omfattar sju avsnitt. I det inledande avsnittet beskrivs vad studien kommer att 

behandla, studiens problemområde, syfte, frågeställningar samt begreppsdefinitioner. I det 

andra avsnittet beskrivs bakgrundsinformation, vilken kan vara relevant för att läsaren skall 

ges en större förståelse av studiens empiri. I studiens tredje avsnitt görs en redogörelse kring 

tidigare forskning, där svensk och internationell forskning varvas. Det fjärde avsnittet 

behandlar teoretiska utgångspunkter, teorier och teoretiska begrepp. Det femte avsnittet 

skildrar tillvägagångssättet vid genomförandet av studien, där redogörs också för etiska 

överväganden, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Under avsnitt sex presenteras 

resultat och analys. I det sjunde avsnittet diskuteras studiens resultat, slutsatser dras, samt att 

det lämnas förslag på vidare forskning.  

1.4  Begreppsdefinitioner 

Höjer (2001) beskriver att forskare oftast använder beteckningarna ”fosterhem”, 

”fosterföräldrar” och ”fosterbarn”, vilka var de begrepp som fanns i svensk lagstiftning före 

socialtjänstlagen. Begreppen är de som är mest lik sin motsvarighet i det engelska språket 

(ibid.). I studien kommer begreppen att användas, men socialtjänstlagens begrepp 

”familjehem”, ”familjehemsplacering” och ”familjehemsföräldrar” används också i den 

fortsatta texten.  

 

1.4.1  Familjehem/fosterhem 

Avser enskilda hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård 

eller fostran. Familjehemmen har ansökt om uppdraget hos socialnämnden, där de efter 

utredning godkänts. Verksamheten bedrivs inte yrkesmässigt (Socialstyrelsen, 2012). 

 

1.4.2  Familjehemsplacering/fosterhemsplacering 
Avser den situation varvid barn placeras i ett hem utanför de biologiska föräldrarnas. 

Placering kan ske med stöd av SoL och/eller LVU (Socialstyrelsen, 2012). 

 

1.4.3  Familjehemsföräldrar/fosterföräldrar  

Avser en person som av socialnämnden fått i uppdrag att ta hand om ett barn som inte är 

dennes biologiska. Uppdraget utförs i det egna hemmet (Sundell & Thunell, 1997). 

1.4.4  Biologiska föräldrar 

Då begreppet används i studien avses Nationalencyklopedins definition. De biologiska 

föräldrarna är ett barns verkliga föräldrar, den man och den kvinna som avlat barnet (NE, 

2013).   

 

1.4.5 Konsulentstött familjehem 

Avser situationen varvid privata företag eller organisationer som arbetar med att rekrytera, 

handleda och stödja familjehem anlitas av en kommun. Företaget eller organisationen 

tillhandahåller stöd och utbildning till familjehemmet. Huvudansvaret under placeringen 

åligger dock kommunen (Socialstyrelsen, 2009). 
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2.  Bakgrund 

 

2.1  Familjehemsuppdraget 
Då beslut är taget om en familjehemsplacering genomförs ett placeringsmöte under vilket de 

nya vårdgivarna ges relevant information om det barn som skall placeras. Mötet syftar till att 

överflyttningen mellan föräldrarna och de nya vård/omsorgsgivarna skall bli så smärt - och 

problemfritt som möjligt för barnet. Vid ytterligare ett möte upprättas en genomförandeplan 

där samtliga i placeringen involverade parter deltar, inklusive barnet (Socialstyrelsen, 2006). 

Genomförandeplanen är en detaljerad planering där målen för insatsen eller delar av den bör 

framgå, när och hur insatser skall bedrivas och av vilka. Av genomförandeplanen skall också 

framgå på vilket sätt det placerade barnet och dennes föräldrar utövat inflytande i upprättandet 

av planen. Barnet och föräldrarna skall så långt det är möjligt delta i processen. Hur och när 

vården skall följas upp anges också i genomförandeplanen (Norström & Thunved, 2010). 

Vården skall av socialnämnden följas upp för att säkerhetsställa att den fungerar på ett 

tillfredställande sätt utefter barnets vård och/eller omsorgsbehov. Socialnämnden skall samla 

in information kring barnet genom att besöka hemmet där barnet är placerat. Uppföljningarna 

skall beröra det placerade barnets hälsa, skolgång, sociala beteende, kontakt med biologiska 

föräldrar och andra anhöriga. Uppföljningen sker vanligtvis var sjätte månad då man 

överväger om placeringen skall fortgå eller avbrytas. Vid en placering är utgångspunkten att 

barnets biologiska föräldrar skall engageras i placeringen. Syftet är att barnet skall bibehålla 

kontakten med vårdnadshavarna, då det senare om förhållanden tillåter, skall kunna flytta hem 

till föräldrarna igen (Socialstyrelsen, 2006). Under placeringstiden har familjehemsföräldrar 

lagstadgad rätt till stöd, av 6 kap. 7§ SoL (2001:453) framgår att socialnämnden skall lämna 

familjehemsföräldrar det stöd, råd och annan hjälp de är i behov utav (Norström & Thunved, 

2010). Att familjehemsföräldrar lämnas Stöd, handledning och utbildning under 

placeringstiden är enligt Wåhlander (1990) viktigt, då det inverkar på familjehemsföräldrars 

förutsättningar till att klara av uppdraget. Det är också viktigt att det finns en kontinuerlig 

kontakt mellan familjehemmen och socialtjänst (ibid.). Den 1 januari 2013 trädde 

förändringar i socialtjänstlagen i kraft vilka stärker stödet och skyddet för 

familjehemplacerade barn och unga. En av förändringarna innebär att barn och unga som är 

placerade i familjehem skall ha en egen socialsekreterare som skall ansvara för socialtjänstens 

kontakt med barnet. Socialsekreteraren skall besöka barnet minst fyra gånger per år 

(Socialstyrelsen, 2013).  

2.1.1 Förutsättningar kring familjehemsuppdraget 

Höjer (2002) beskriver fosterföräldraskapet som en osäker konstruktion då det grundas på ett 

avtal mellan den placerande kommunen och fosterföräldrarna, vilket när som helst kan sägas 

upp av båda parter. De sociala myndigheterna kan besluta om flyttning av barnet och 

fosterföräldrarna kan välja att avsäga sig uppdraget. Socialtjänsten har ansvar för omsorgen av 

placerade barn under placeringstiden, och de beslut som gäller barnet måste 

familjehemsföräldrarna fatta tillsammans med barnets biologiska föräldrar och representanter 

från socialtjänsten (ibid.).  

  

 

3.  Tidigare forskning 

Följande avsnitt behandlar tidigare forskning, både svensk och internationell. Den framtagna 

forskningen är indelad i teman och utgår från studiens syfte och frågeställningar. 



4 

 

3.1 Fosterfamiljen 
Forskning kring fosterfamiljer visar att det främst är människor ur medelklass eller arbetsklass 

som väjer att bli fosterföräldrar (Höjer, 2001; Vinnerljung, 1996; Vinterhed, 1985). De bor 

ofta i eget hus på landsbygden eller i mindre småorter och är i allmänhet äldre än föräldrar 

som enbart har biologiska barn, eller barn i samma ålder som fosterbarnet. Fosterföräldrar 

lever oftast i trygga och stabila äktenskap där en traditionell rollfördelning råder mellan 

makarna (Höjer, 2001). Fosterföräldrarna i Höjers (2001) avhandling ”Fosterfamiljens inre 

liv” var mellan 35-54 år, där medianåldern för fosterpappan var 48 år och för fostermamman 

45 år. Av studien framgår att fosterbarnet var det enda barnet som bodde i hushållet i 

majoriteten av fosterfamiljerna, vilket oftast berodde på att fosterföräldrarna saknade egna 

biologiska barn eller att de egna barnen uppnått en ålder som gjort att de flyttat hemifrån. 

Havik (2007) beskriver att de flesta familjehem utgörs av gifta par, vilket grundas i att man 

vid rekrytering av familjehem ser parförhållandet som viktigt. Utgångspunkten är att 

tvåsamheten är bra genom att den möjliggör för makarna att stötta och hjälpa varandra kring 

uppdraget. 

 

3.2  Motiv till fosterföräldraskapet 
Vinnerljung (1996) beskriver att fosterföräldrar sällan anger några entydiga svar kring 

motiven till fosterföräldraskapet, och att det därför är svårt att ge en samlad bild av motiven 

(ibid.). Fosterföräldrar beskrivs ofta som människor med ett emotionellt överskott, vilket de 

använder till att hjälpa olyckliga eller försummade barn (Vinterhed, 1985). Forskning visar att 

fosterföräldraskapet initialt ofta är kvinnans projekt. Det är kvinnan som tar kontakt med 

socialtjänsten för att tillförskansa sig information rörande uppdraget, därefter diskuteras 

uppdraget med partnern (Höjer, 2001; Andersson, 2001). Höjer (2001) menar att 

fosterföräldraskapet för många varit ett sätt att visa socialt engagemang, ett sätt att visa att 

man bryr sig och vill hjälpa till. Flera familjehem uppgav att familjehemsuppdraget handlade 

om att fylla deras liv med något viktigt. Paren hade många gånger genom sina yrken kommit i 

kontakt med barn som farit illa, ur denna erfarenhet föddes senare iden och motivationen till 

uppdraget som familjehem. Några hade blivit fosterföräldrar genom att de blivit tillfrågade av 

släktingar, eller av någon de kommit i kontakt med genom sina arbeten (ibid.). Den 

ekonomiska ersättningen förekommer som motiv, då den möjliggör att familjehemsuppdraget 

blir ett alternativ till arbete utanför det regna hemmet. Motivet beskrivs dock som ovanligt 

(Sundell & Thunell, 1997; Höjer, 2001). Fosterföräldrar i Höjers (2001) studie beskriver att 

faktumet att familjehemsuppdraget är avlönat gjort att deras motiv till uppdraget ifrågasatts av 

vänner, släktingar och bekanta. De har fått höra att de tagit på sig uppdraget för att tjäna 

pengar, vilket väckt starka känslor hos fosterföräldrarna. Av Triseliotis, Moira och Hills 

(2000) forskning framgår en rad olika motiv. Vetskapen om att ett barn behöver stöd och 

hjälp, att ha något att erbjuda, att utöka familjen, att fylla tomheten som uppstått efter det att 

biologiska barn flyttat hemifrån, samt egna gamla erfarenheter förknippade med omsorgsbrist 

är exempel på motiv familjehemsföräldrar uppgett.  

 

3.3  Familjehemsuppdragets påverkan på familjehemmet  

3.3.1 Familjehemsuppdragets påverkan på förhållandet mellan mannen och kvinnan  

En majoritet av männen och kvinnorna i Höjers (2001) studie tycker att parförhållandet 

påverkats positivt. Många par upplever att de kommit varandra närmare genom att de varit 

tvungna att prata om sådant de inte pratat om tidigare, att de innan inte pratat om så 

personliga ämnen som familjehemsuppdraget tvingat dem att göra. Fosterföräldraskapet har 

för många par också inneburit att de funnit ett sätt att leva tillsammans, att de fått ett 

gemensamt intresse som fört dem närmare varandra. Både män och kvinnor i Höjers (2001) 
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studie menar att de behövt bli ett team, ett ”arbetslag” för att klara av de problem och 

svårigheter de ställts inför i uppdraget, och att det ökade samarbetet gjort att förhållandet 

blivit tätare och starkare. Havik (2007) beskriver att parrelationen mellan 

familjehemsföräldrar många gånger stärkts mot bakgrund av att de i större utsträckning än 

tidigare varit tvungna att diskutera sig fram till och vara överens i frågor rörande placerade 

barn. Höjer (2002) menar att familjehemsföräldrar i större utsträckning fattar gemensamma 

beslut kring ett placerat barn i jämförelse med vad de gör kring biologiska barn. Höjer (2001) 

beskriver att fosterbarn ofta kräver mycket tid och energi, vilket medfört att fosterföräldrar 

blivit trötta och slitna, och att det blivit mindre tid över till att vårda förhållandet, vilket i 

förlängningen slitet på parrelationen. Familjehemsfäder beskriver att relationen till partnern 

påverkats negativt till följd av att samlivet med partnern blivit sämre, detta till följd av långa 

nattningsprocedurer eller genom fosterbarns önskan att få sova tillsammans med 

fostermamman.  

 

3.3.2 Familjehemsuppdragets påverkan på föräldraskapet.  

I Höjers (2002) studie beskriver familjehemsföräldrar att uppdraget påverkat deras 

föräldraskap på så sätt att de har behövt vara mer disciplinerade, tydliga och periodvis hårda 

vilket också påverkat de biologiska barnen. Placerade barns beteenden kan vara oförutsägbara 

och nyckfulla, många gånger beroende på att de varit med om traumatiska upplevelser eller 

bristande omsorg. Detta har gjort att fosterföräldrar behövt vara mer på sin vakt i samspelet 

med fosterbarnen (ibid.). Familjehemsföräldrar i Höjers (2001) studie upplever att en 

förändring har skett från ett föräldraskap där man tidigare tillsammans med barnen resonerat 

och diskuterat sig fram till beslut rörande familjen, till att istället bli en strängare och mer 

ordergivande förälder. Utrymmet för spontanitet och improvisation upplevs också minskat 

(ibid.). 

 

3.3.3 Familjehemsuppdragets påverkan på fosterföräldrars biologiska barn 

Forskning visar att fosterbarn ofta har ett stort behov av tid, närhet och uppmärksamhet, vilket 

gjort att de biologiska barnens tid tillsammans med sina föräldrar drastiskt minskat då ett 

fosterbarn flyttat in i familjen. Som positivt nämns att de biologiska barnen fått större 

förståelse för andra människors problem, att de erhållit en större medkänsla och att de övat 

upp sin empatiska förmåga (Höjer, 2001; Triseliotis m.fl. 2000). Biologiska barn i Pughs 

(1996) studie kände sig ignorerade under uppdraget, de saknade också sin mammas 

uppmärksamhet. Det bästa med uppdraget beskrevs av de biologiska barnen vara 

kamratskapet med fosterbarnen, att få ta hand om/göra en insatts för barn och unga, och 

utmaningen att få hjälpa till (ibid.). Höjer och Nordenfors (2006) lyfter fram begreppet ”loss 

of innocence”, vilket innebär att biologiska barn genom familjehemshemsuppdraget får en 

förståelse kring hur livet kan se ut för barn som farit illa, att föräldrar inte förmått ta hand om 

sina barn på ett adekvat sätt, och att föräldrar kan ha betett sig illa mot sina barn. Denna insikt 

kan bli överväldigande och tung att bära för de biologiska barnen (ibid.). Under ett 

familjehemsuppdrag kan biologiska barn känna att de fått en annan sorts förälder än den de 

varit vana vid tidigare, då föräldrarna kan ha behövt förändra sitt föräldraskap (Höjer, 2003). 

Biologiska barn kan också påverkas på så sätt att de undviker att ta upp egna problem med 

föräldrarna för att inte belasta dem ytterligare och öka stressbördan. Biologiska barn kan vilja 

vara beskyddande mot sina föräldrar om de ser att de är stressade och har mycket att göra 

kring de placerade barnen (Höjer & Nordenfors, 2006; Pugh, 1996). Höjer och Nordenfors 

(2006) beskriver att biologiska barn ofta vet saker om sina fostersyskon som de inte får föra 

vidare till någon utanför den egna familjen. Så var fallet för 70 procent av de 684 barn som 

deltog i enkätstudien, 20 procent av dessa barn upplevde det som jobbigt och problematiskt att 

behöva bära på hemligheter kring fostersyskonen (ibid.).  
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3.3.4 Familjehemsuppdragets påverkan på vardagen 

Höjer (2001) beskriver att tiden fosterföräldrar lägger på att upprätthålla kontakten mellan 

placerade barn och deras anhöriga påverkar deras vardag. I familjehemsuppdraget ingår att 

fosterföräldrars hem öppnas upp för - och att de tar emot besök av placerade barns föräldrar 

och övrigt nätverk, vilket syftar till att fosterbarnen skall bibehålla kontakten med för dem 

viktiga personer. Nästan hälften (48 % av 822) av fosterföräldrarna i Triseliotis m.fl. (2000) 

studie upplevde att uppdraget tagit mer tid och att det varit mer krävande än vad de förväntat 

sig från början.  

3.4 Familjehemsföräldrars möten med placerade barns föräldrar 
Höjers (2001) studie visar att en del familjehemsföräldrar upplever kontakten med fosterbarns 

biologiska föräldrar som en tillgång/styrka medan andra upplever kontakten mer 

problematisk. Föräldrarna har genom utredning visat sig ha brister i föräldrarollen och kring 

omsorgen av sina barn. Deras brister har i många fall dokumenterats i olika utredningar. De 

har senare fått sina barn placerade i familjehem där föräldrarna ansetts ha en god 

omsorgsförmåga. Föräldrarna kan ha svårt att acceptera att deras barn blivit placerade i ett 

hem som anses ”bättre” än deras egna, de kan komma att rikta sin besvikelse och frustration 

gentemot familjehemmet. Familjehemsföräldrar i Höjers (2001) studie beskriver att barnens 

biologiska föräldrar kunnat skälla ut dem, att de blivit tillsagda att de gör ett dåligt jobb och 

att de inte är värda någonting. Detta har senare gett upphov till känslor av otillräcklighet både 

gentemot de placerade barnen och deras föräldrar. Andra fosterföräldrar upplever att 

kontakten med föräldrarna och deras nätverk berikat deras liv, att deras sociala nätverk 

utvidgats och att de fått nya vänner. En bra kontakt mellan familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna har visat sig minska risken för sammanbrott i placeringar (ibid.). 

Motsättningar och konflikter kan uppstå i kontakten mellan familjehemsföräldrar och 

fosterbarns biologiska föräldrar, konflikterna har ofta sin utgångspunkt i att det råder stora 

skillnader mellan det placerade barnets biologiska föräldrar och familjehemmet vad gäller 

levnadsförhållanden, regler och struktur (Triseliotis m.fl. 2000). Familjehemsföräldrar i Haviks 

(2007) studie beskriver att umgängestillfällen mellan fosterbarn och deras föräldrar kunnat 

påverka dem negativt på så sätt att det varit olika regler etc för barnen i familjehmmet och i 

barnets biologiska hem, vilket gjort att de efter umgängestillfällen fått börja om med rutiner 

och förhållningssätt runt barnen (ibid.). Strax över 50 % av 822 fosterföräldrar i Triseliotis 

m.fl (2000) studie uppgav att de upplevt svårigheter i kontakten med fosterbarnens föräldrar. 

Svårigheterna kunde bestå i att de uppfattade kontakten mellan fosterbarnen och deras 

föräldrar som påfrestande, då de kunnat se att barnen inte mått bra av umgängena, utan blivit 

ledsna och upprörda. Föräldrarna hade kunnat såra barnen genom att exempelvis ljuga för 

dem, ge dem falska förhoppningar eller utebli från besök. Fosterbarnen beskrevs också kunna 

uppvisa en ambivalens i att träffa sina föräldrar. Barnen har kunnat må dåligt före, under och 

efter umgängen, vilket också påverkat fosterföräldrarna negativt (Triseliotis m.fl. 2000). 

Studier visar att fosterplacerade barn vill ha mycket kontakt med sina biologiska föräldrar, 

trots föräldrarnas vanskötsel, övergrepp eller brister i omsorgen. Blodsbanden är viktiga för 

barnen, de utrycker ofta önskningar om att fosterföräldrarna skall acceptera och samarbeta 

med föräldrarna (Backe-Hanssen, Egelund, Havik, 2010).   

3.5  Familjehemsföräldrars möten med fosterbarns känslor/beteenden  
Familjehemsuppdraget ger upphov till mycket glädje och tillfredställelse hos 

familjehemsföräldrar. Känslan av att de placerade barnet mår bra och utvecklas skänker 

fosterföräldrarna kraft och glädje och gör att det många gånger hårda arbetet känns lättare 

(Höjer, 2001; Havik, 2007; Triseliotis m.fl., 2000).  Familjehemsföräldrar i Daniels (2011) 

studie beskriver att det känts bra att göra nytta för någon annan. Känslan av att bidra till att 
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förändra någons liv till det bättre är ofta anledningen till att någon väljer att bli 

familjehemsförälder. Sylvander (1981) beskriver att barn vilka separerats från sina biologiska 

föräldrar kan utveckla känslor av oro, sorg, besvikelse, ängslan, inåtvändhet, ångest och 

misstänksamhet gentemot andra människor. En del barn tenderar också att bli utåtagerande 

och aggressiva, där plötsliga vredesutbrott nämns som exempel. Barnen kan även utveckla 

motstridiga känslor, vilka kan ta sig utryck i att ena stunden utrycka behov av närhet för att i 

nästa bli avståndstagande. Det är heller inget ovanligt att barn som placerats i familjehem 

utvecklar depression. Sylvander (1981) beskriver att familjehemsföräldrar måste förhålla sig 

till och hantera känslorna hos barnet, vilket kan upplevas som jobbigt och känslomässigt 

påfrestande, därför är det viktigt att familjehemsföräldrar har tillgång till stöd och hjälp under 

placeringstiden, att de ges utbildning om barnets individuella behov så att de kan hjälpa 

barnet, och även hantera egna uppkomna känslor (ibid.). Av Triseliotis m.fl. (2000) studie 

framgår att nästan hälften av de 822 fosterföräldrarna upplevde att arbetet med de placerade 

barnen varit mer krävande och problematiskt än vad de trott från början. Oftast berodde det på 

att fosterbarnen hade beteendeproblem och/eller emotionella svårigheter. Beteendeproblemen 

kunde handla om att barnen varit aggressiva, destruktiva, utåtagerande eller att de använt ett 

ovårdat språk. Som exempel på emotionella svårigheter beskrevs att barnen kunnat vara 

deprimerade, uppvisat självskadebeteenden, att de haft svårigheter att knyta an till 

familjehemsföräldrarna och sängvätning. Arbetet med barnen upplevdes ofta påfrestande och 

gav upphov till känslor av frustration och otillräcklighet eller känslor av att de blivit 

vilseledda av uppdragsgivaren (ibid.).  

Av Höjers (2001) studie framgår att fosterbarn uppvisat motstridiga behov av närhet och 

fysisk kontakt. Barnen har kunnat söka kontakt för att i nästa stund ta avstånd. 

Familjehemspapporna upplevde situationen jobbigare än fostermammorna då barnen på ett 

mer tydligt sätt avskärmade sig från männen. Avståndstagandet från barnens sida gjorde att 

det tog lång tid för männen att lära känna barnen, vilket gjorde att en del fosterpappor fick 

känslan av att vara en mindre bra fosterpappa (ibid.). Höjer (2001) beskriver att fosterbarn 

kan exkludera en familjehemsförälder, föräldern som exkluderas upplever ofta situationen 

som slitsam och påfrestande då tålamodet sätts på prov. Sylvander (1981) beskriver att 

vetskapen om att placerade barn inte skall stanna för gott, och att det samtidigt är svårt veta 

hur lång placeringen blir innebär en känslomässig utmaning för fosterföräldrar, å ena sidan 

skall familjehemmet integrera barnet i familjens gemenskap och ge kärlek och värme, 

samtidigt som familjehemmet skall älska barnet lagom för att underlätta den framtida 

separationen (ibid.). Av Vinterheds (1985) studie framgår att fosterföräldrar drabbats av 

starka separationsupplevelser i samband med att barn flyttat ifrån dem. Föräldrarna har blivit 

oroliga för det ”förlorade barnet” och förtvivlade i sin egen saknad. Liknande känslor framgår 

av Triseliotis m.fl (2000) studie där både fosterföräldrar och deras biologiska barn känt starka 

känslor av sorg och smärta då fosterbarn flyttat, eftersom de kommit fosterbarnen nära under 

placeringstiden.  

3.6 Socialtjänstens tillgänglighet och stöd till familjehem 
Sundell och Thunells (1997) forskning och internationell forskning av Daniel (2011) och 

Triseliotis m.fl. (2000) visar att fosterföräldrar ofta upplever brister i den information de fått 

om fosterbarnen innan placeringar, att den inte varit tillräcklig, att delar om och kring barnen 

inte varit sanningsenlig eller att delar utelämnats. Fosterföräldrar i Triseliotis m.fl. (2000) 

studie upplevde att bristande information och utbildning innan placeringar gjort att de varit 

oförberedda inför uppdraget, att de inte vetat eller haft kunskap om hur de skulle hantera 

fosterbarnens problematik, eller vilka behov barnen hade. Fosterföräldrar i Daniels (2011) 

studie upplevde att sekretessen kunnat drabba fosterbarnen negativt, då en bristande 

information innan placeringar gjort att de inte vetat allt om fosterbarnen, vilket senare 
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påverkat deras arbete med och kring barnen. Fosterföräldrar utryckte en frustration kring att 

de ska vara en del av teamet kring fosterbarnen, men att de trots detta ges minimal 

information kring de placerade barnen (ibid.). Fosterföräldrar i Triseliotis m.fl. (2000) studie 

utryckte att de ville ha ett större partnerskap och samarbete mellan sig själva och 

socialarbetarna.  

Triseliotis m.fl. (2000) beskriver stödet från socialtjänsten som viktigt vid 

familjehemsplaceringar. Det är viktigt att familjehemsföräldrarna ges emotionellt stöd, att de 

upplever att de blir lyssnade på och tas på allvar. Det är också viktigt att familjehemmet 

känner att de kan ringa socialsekreterarna för att få stöd och hjälp (ibid.). Fosterföräldrar i 

MacGregor, Rodger, Cummings och Leschieds (2006) studie beskriver att stödet från de 

sociala myndigheterna varit bra då de haft en bra relation till socialsekreteraren och när deras 

önskemål och åsikter tagits på allvar. Då stödet upplevts mindre bra har det berott på att 

fosterföräldrarna  upplevt sig ha en mindre bra relation till socialsekreteraren, att det varit 

svårt att få tag på dem, och att tillfällena för kontakt med socialsekreterare varit för få, vilket 

gjort att de kunnat känna sig övergivna i uppdraget (ibid.). Sundell och Thunells (1997) studie 

visar att 18 av 30 familjehem var nöjda med stödet från socialtjänsten. Som positivt uppges att 

socialsekreterarna gett bra information, att de lyssnat på fosterföräldrarna, stöttat och väglett 

dem. Av de familjehem som var missnöjda framfördes bland annat klagomål kring att 

socialsekreteraren inte hjälpt dem tillräckligt, att det inte funnits någon kontinuitet kring 

socialsekreterare och att de upplevde att de inte blivit lyssnade på i tillräckligt stor 

utsträckning. Sundell och Thunell (1997) uppfattar kritiken som allvarlig då det kan medföra 

att familjehemmen undviker att kontakta socialtjänsten vid framtida kriser, något som kan 

komma att innebära att fosterbarnet inte får det stöd och hjälp det är i behov utav (ibid.). Av 

de 23 familjehem som deltog i Nordkvists (2004) studie var ungefär hälften nöjda med stödet 

från socialtjänsten. Detta trots att det allt som oftast var de själva som tagit initiativ till 

kontakt, då socialtjänsten sällan hört av sig. Bland de missnöjda familjehemmen framfördes 

missnöje kring att det kunnat vara svårt att få tag på socialsekreterare. Det fanns också de 

familjehem som uppgav att de till stor del fått klara sig själva under placeringstiden, att de 

känt sig bortglömda, vilket fått konsekvensen att de slutat ringa socialtjänsten. Avsaknad av 

beröm från socialtjänsten för det arbete de utförde var något flera familjehem angav som 

negativt (ibid). Även Triseliotis m.fl. (2000) studie visar att fosterföräldrar haft svårigheter att 

få tag på socialsekreterare, att det lett till att de känt sig utelämnade och övergivna i 

uppdraget. Fosterföräldrarna ville bli lyssnade på mer och bli mer värdesatta. Daniel (2011) 

beskriver vikten av att fosterföräldrar uppmärksammas och får ett erkännande för det arbete 

de utför kring fosterbarn, då det är viktigt för att de ska fortsätta vara motiverade och inte 

avsäga sig uppdraget. Brown och Bednar (2006) beskriver att bristande stöd, vägledning och 

beröm från uppdragsgivarens sida gentemot fosterföräldrar är allvarligt då det ökar risken för 

att placeringar slutar med sammanbrott. En mindre bra relation mellan socialarbetare och 

familjehemsföräldrar ökar också risken för att placeringar slutar med sammanbrott. 

3.7 Utbildning, handledning och informell stöttning 
Brown och Bednar (2006) beskriver att problembilden kring fosterbarn många gånger kräver 

att familjehemsföräldrar stöttas och vägleds. Många familjehemsföräldrar beskriver känslor 

av osäkerhet rörande problem som uppstår med och omkring placerade barn. De har då varit i 

behov av utbildning, stöttning och handledning (ibid.). Familjehem i Nordkvists (2004) studie 

ansåg att de fått för lite handledning och utbildning. Flera familjehemsföräldrar saknade också 

möjligheten till avlastning kring uppdraget (ibid.). Wåhlanders (1990) studie visar också att 

familjehem upplevt sig få för lite utbildning kring uppdraget, de saknade också möjligheten 

att träffa andra familjehem. Flera av familjehemmen i Länsstyrelsens (2008) rapport hade 

kontakt med andra familjehem och många uppskattade erfarenhetsutbytena. Av MacGregor 
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m.fl. (2006) studie framgår att fosterföräldrar saknat möjligheten att träffa andra 

fosterföräldrar, de framförde tankar kring att de ville prata med någon som vet vad de 

verkligen går igenom, och inte bara prata med socialarbetare som läst om det i någon bok. 

Fosterföräldrar i Daniels (2011) studie föreslår att nya fosterföräldrar skall prata med andra 

fosterföräldrar om sina erfarenheter och utmaningar i uppdraget, då andra fosterföräldrar 

beskrivs vara det bästa stödet de kan få kring uppdraget. Av Wåhlanders och Högdins (2003) 

studie framgår att familjehemsföräldrarna erhållit socialt stöd från andra än uppdragsgivaren, 

att det erhållit s.k. informell stöttning. Primärt utgick stödet från familjehemmens egna vänner 

och släktingar, men utgjordes också av stöd från andra familjehem och BUP. Stödet utanför 

familjehemsuppdragets kontext upplevdes fylla en viktig funktion (ibid.). Cirka 80 procent av 

de 68 intervjuade fosterföräldrarna i Farmer, Moyers och Lipscombe (2004) studie uppgav att 

de fick mycket stöd av sina biologiska barn kring familjehemsuppdraget. De biologiska 

barnen hade en viktig roll under familjehemsuppdraget antingen genom att stödja föräldrarna, 

eller genom den nära relation de utvecklade till fosterbarnen. De biologiska barnens stöd 

ansågs nästan lika viktigt som stödet från socialsekreteraren. Den egna partnern, vänner och 

andra familjehem utgjorde också ett viktigt stöd (ibid.). 

 

3.8 Kommentar kring tidigare forskning 
Då forskningsöversikten gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar kunde jag inte 

finna någon forskning kring fosterföräldrars känslomässiga påverkan av 

familjehemsuppdraget, och hur de hanterar egna uppkomna känslor, mer än genom det 

formella stöd de erhåller från uppdragsgivaren. Det skulle kunna vara så att det inte finns så 

mycket forskning inom området, vilket gör min studie relevant. 

 

  

4. Teoretisk tolkningsram 

 

4.1 Teorier 
 

4.1.1  Copingteori 

Brattberg (2008) definierar coping som strategier som används för att hantera känslor och 

förhållanden som upplevs påfrestande och psykologiskt stressande. Syftet med användandet 

av copingstrategier är att individen skall minska den fysiska, psykologiska och den 

emotionella stress som kan uppstå i samband med dagliga påfrestningar eller jobbiga 

livshändelser. Den som har en god copingförmåga klarar av situationer som de är, genom att 

påverka omgivningen och sitt eget sätt att tolka händelser. Inom Copingteorin skiljer man på 

yttre och inre resurser. Inre copingresurser handlar om resurser inom individen som 

exempelvis ett starkt självförtroende, självtillit, personlig kontroll, förmåga att se hopp, 

affekthantering, positivt tänkande, förmåga att omtolka situationer, förmågan att hantera 

relationer, samt en god problemlösningsförmåga. Yttre copingresurser handlar om faktorer 

som ligger utanför den egna personen, det kan exempelvis handla om materiella tillgångar, 

sjukvård, själavård, socialt nätverk, vänner och familj (relationer med andra kan påtagligt 

minska stress), fritidssysselsättningar, tillgång till tid och arbete. Man brukar skilja på tre 

huvudtyper av coping, problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och 

undvikandestrategier (Brattberg, 2008). Den problemfokuserade copingen fokuserar på yttre 

faktorer och är uppgiftsorienterad medan den känslofokuserade delen har fokus på individens 

känslor, de inre problemen. Undvikandestrategier handlar om att man förnekar och försöker 

undvika svårigheterna, på så vis skyddar man sig från överväldigande känslor. 

Undvikandestrategier fungerar bättre på kort sikt än på lång. Inom den problemfokuserade 

copingen analyserar man problemen och ser om det kan vidtas åtgärder för att minska eller 
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eliminera det som upplevs som påfrestande. Den inkluderar strategier för att samla 

information, fatta beslut, planera och lösa konflikter. Det kan exempelvis innebära att den 

omgivande miljön förändras för att på det sättet minska eller kontrollera det som upplevs 

stressande och/eller påfrestande i situationen. Känslofokuserad coping används främst då man 

kommit fram till att man inte kan påverka den påfrestande situationen, fokus riktas då istället 

på att hantera de egna känslorna. I arbetet ingår att lära sig acceptera situationen som den är 

och anpassa sig efter rådande förhållanden. Exempel på olika copingstrategier är att individer 

kan förneka svårigheterna, undvika svårigheterna, att distansera sig från det som upplevs 

jobbigt, att möta svårigheterna, att söka socialt stöd och vägledning samt att tolka situationer 

positivt (ibid.). 

 

4.1.2  Systemteori 
Inom systemteorin utgår man ifrån ett synsätt som säger att en individs nätverk kan ses som 

ett överordnat socialt system. Familjen, klasskamrater och anhöriga ingår sedan som olika 

delsystem. Ett systemteoretiskt antagande är att problem eller svårigheter kan bero på 

samspelet människor emellan, då individer i ett system påverkar och påverkas av varandra. 

(Forsberg & Wallmark, 2002). Payne (2008) beskriver system som enheter med gränser, där 

fysisk och mental energi kan utväxlas inom och över gränserna. Systemet kännetecknas av att 

dess individer samspelar med varandra på ett sätt som skiljer sig från det samspel som sker 

med komponenter utanför systemet. Ett system behöver tillförsel av energi för att kunna 

utvecklas. Inom systemteorin förklaras energi som effekten av det som sker vid en förändring 

av eller hos medlemmar i systemet eller effekten vid en förändring i systemet som helhet. 

Man skiljer på slutna och öppna system, där öppna system kännetecknas av att gränserna är 

öppna vilket gör att energi kan passera över systemgränserna. Ett slutet system däremot har 

inget utbyte av energi över gränserna överhuvudtaget och kan därför inte utvecklas (ibid.). 

Inom systemteorin pratar man om differentiering, med vilket menas att systemet blir mer 

komplext och förändras genom att fler komponenter tillkommer. Huruvida systemet klarar att 

behålla sin homeostas/ sitt vanliga tillstånd, beror på systemets förmåga att hantera 

differentieringen i systemet. Med stabilt tillstånd menas hur systemet via inflödet och 

användandet av det vidmakthåller sin grundläggande natur (Payne, 2008). Ett systemteoretiskt 

grundantagande är att en förändring i en del inom ett system, leder till att det sker 

förändringar inom andra delar av systemet och därmed i hela systemet. Ett exempel är att om 

en person får ett nytt jobb eller blir arbetslös så påverkar det inte bara personen i fråga utan 

också andra i familjen, familjen som helhet påverkas (Forsberg & Wallmark, 2002). Ett annat 

systemteoretiskt grundantagande är att ett system ingår i andra större system. För att 

tydliggöra synsättet kan följande exempel användas, familjesystemet är en del av 

släktsystemet, som i sin tur utgör en del av andra större sociala och kulturella system. I ett 

familjesystem ingår flera olika subsystem som har specifika regler, och där medlemmarnas 

roller och sätt att kommunicera med varandra skiljer sig åt i förhållande till andra system. 

Exempel på sådana subsystem är föräldrasystemet, syskon/barnsystemet och make–maka–

systemet (ibid.).  

 

4.1.3  Utvecklingsekologi 
Forsberg och Wallmark (2002) förklarar utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologi att 

människan är ett subjekt som flyttar in och ut i olika miljöer, vilka individen både påverkar 

och påverkas av. Individer ingår i ett pågående samspel mellan flera olika system och 

sammanhang samtidigt som på olika sätt och på olika nivåer påverkar individen. Man pratar 

om fyra olika system inom utvecklingsekologin, mikrosystem, mezzosystem, exosystem och 

makrosystem. Med mikrosystem menas de olika system där individen själv ingår. Under de 

första levnadsåren har man familjen och släkten som sina mikrosystem. När man blir äldre 
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tillkommer skolan, kamratgruppen, fotbollslaget etc. I mikrosystemet påverkas individens liv 

av bland annat familjerelationer, vänskapsband och religiösa åsikter. Med mezzosystem 

menas olika kontaktvägar mellan individers olika mikrosystem. När det gäller händelser och 

samtal på mezzonivå krävs inte vår egen fysiska närvaro, men de påverkar oss ändå. Ett 

exempel på hur ett samtal som förs på mezzonivå påverkar oss är när en maka eller make 

tillsammans med våra arbetskamrater i hemlighet planerar för hur de gemensamt skall fira oss 

på vår födelsedag. Med exosystem menas system där individen själv inte ingår eller har 

direktkontakt med men ändå påverkas av. I exosystemet innefattas t.ex. myndigheter. 
Med makrosystem menas det omgivande samhällets totalitet. Till makrosystemet hör bland 

annat den politiska och ekonomiska makten, våra kulturellt betingade värderingar, regler samt 

lagstiftning (ibid.). 

 

4.2  Teoretiska begrepp 
 

4.2.1  Inflöde, genomflöde, utflöde 

Med input (inflöde) menas den energi som flödar in i ett system och över dess gränser. 

Genomflöde handlar om hur energin kommer till användning inom systemet. Utföde handlar 

om vilka effekter den energi som passerat genom systemet har på omgivningen (Payne, 2008). 

 

4.2.2  Synergi 

Payne (2008) beskriver att sociala system kan innehålla synergi, med vilket menas att 

systemet skapar energi för att vidmakthålla sig självt. Exempel är att ett par kan stimulera 

varandra i syfte att hålla kvar eller stärka relationen (ibid.).  

4.2.3 Affekttolerans 
Affekttolerans handlar enligt Holm (1995) om att orka med de egna känslorna, vara medveten 

om och ha förmåga att skilja på olika känslor hos sig själv, att man exempelvis vet när man är 

arg, otålig, frustrerad eller irriterad. Rädsla och förnekelse för egna känslor kan komma 

innebära att de förträngs. Ilska kan då uppfattas som trötthet, då man inte tillåter sig själv att 

vara arg. Saknas förmågan att uppfatta och skilja på känslor hos sig själv blir det också svårt 

att identifiera känslor hos andra på ett korrekt sätt (ibid.). 

4.2.4 Emotionell smitta/smittoöverföring 

Emotionell känslosmittning sker enligt Hatfield, Cacioppo och Rapson (1994) i tre steg, 

mimik, feedback och smitta. Människor påverkas av andra runtomkring dem och har en 

tendens att automatiskt efterlikna andras mimik, röstläge, gester och rörelser för att därigenom 

ge andra en återspegling och feedback. Resultatet av detta är att individer kan smittas av, och 

känna samma känslor som dem de möter hos andra (ibid.).  
 

 

5.  Metod 

Följande avsnitt behandlar tillvägagångssättet vid studiens genomförande. Det skrivs om valet 

av metod, urval, datainsamling, etiska överväganden samt beaktandet av validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 

5.1  Val av metod 
Larsson (2005) beskriver forskningsmetoden som tillvägagångssättet för att samla in empiri. 

Till studien valdes en kvalitativ metod. Metoden ger enligt Holosko (2010) forskaren en 

rikare och mer detaljerad information i jämförelse med en kvantitativ metod. Larsson (2005) 
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beskriver att kvalitativ forskning handlar om forskningsstrategier som ger beskrivande 

kvalitativa data om individers skrivna och/eller verbala utsagor. 

5.2  Urval av respondenter  
Tripodi och Bender (2010) beskriver att de grupper vilka avses undersökas i studier ofta är för 

stora för att det skall vara möjligt för forskaren att låta samtliga inom den tilltänkta gruppen 

delta. Av hänsyn till dessa förhållanden är det nödvändigt att forskaren gör ett urval ur den 

större gruppen. De utvalda utgör sedan en subgrupp, vilka avses representera den större 

gruppen. Larsson (2005) beskriver att forskaren vid urval av respondenter bör ta hänsyn till 

vilka respondenter som kan tänkas bidra med mest information, mest detaljerade och utförliga 

uppgifter utifrån studiens syfte. Mot bakgrund av detta användes ett målinriktat urval till 

studien, vilket enligt Bryman (2011) är att föredra vid kvalitativ forskning som grundas på 

intervjuer. Trost (2010) beskriver att målinriktade urval innebär att forskaren systematiserar 

urvalet för att därigenom få tag på lämpliga intervjupersoner (ibid.). Kriterier vid urvalet av 

respondenter var att de skulle vara eller tidigare varit familjehem, samt att de hade erfarenhet 

av att ha biologiska barn boende i hemmet under tiden de haft uppdrag som familjehem. Jag 

valde att ta hjälp av en myndighet för att därigenom komma i kontakt med familjehem. Jag 

kontaktade familjehemssekreterare vid två socialtjänster. De fick information dels om mig 

men också kring syftet med studien.  

 

För att erhålla respondenter till studien hade jag för avsikt att skicka ut ett informationsbrev 

(se bilaga 1) till familjehem knutna till familjehemssekreterarnas socialtjänster. En av 

familjehemssekreterarna avrådde mig från tillvägagångssättet, då dennes erfarenhet var den 

att det oftast tar lång tid innan utskickade brev skickas tillbaka. Mot bakgrund av att tiden till 

studien var begränsad gjordes då valet att låta familjehemssekreterarna kontakta familjehem 

de kunde tänka sig var intresserade av att delta i studien. Familjehemmen lämnade samtycke 

till att senare bli kontaktade av mig via telefon. Denna första urvalsprocess resulterade i fem 

tillgängliga familjehem. Förfarandet i vilket kontaktpersoner (familjehemssekreterare) 

användes för att få tag på intervjupersoner kan ses som ett bekvämlighetsurval. Bryman 

(2011) beskriver att bekvämlighetsurvalet som namnet antyder består av personer som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Kvale (1997) beskriver att antalet intervjuade i 

en intervjustudie kan variera beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för 

forskaren. Efter ett tids- och resursmässigt övervägande gjordes bedömningen att de fem 

familjehem jag hade att tillgå var tillräckligt. Jag kontaktade senare de fem familjehemmen 

via telefon och gav dem information kring studien. Under telefonsamtalen bestämdes också 

tid och plats för intervjuer. Efter telefonsamtalet mejlades informationsbrevet (se bilaga 1) ut 

till respondenterna. Ett av familjehemmen avböjde senare att medverka i studien, vilket kom 

att innebära att intervjuer genomfördes med fyra familjehem.  

5.3  Litteratursökning 
För att få tillgång till litteratur och relevant forskning till studien användes 

universitetsbibliotekets katalog Libris samt databaserna Social Services Abstracts, Summon 

och Google scholars. Sökmotorn Google användes också för att både samla in och få tips på 

relevant källmaterial. Sökorden som användes var foster care, foster parents, foster homes, 

social workers, foster children, support och coping. Sökorden har också använts på svenska 

samt kombinerats med varandra, vilket syftade till att dels öka chanserna att erhålla bästa 

möjliga resultat vid sökningarna, men också för att avgränsa sökningarna utifrån studiens 

syfte. En del av forskningen hittades senare genom att referenslistorna på den forskning och 

de artiklar som använts sågs över. Länsbiblioteket vid författarens hemkommun användes 

också för att inhämta material till studien. 
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5.4  Datainsamlingsteknik 
Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform valdes mot bakgrund av 

att Bryman (2011) beskriver den som en öppen intervjuform som utformas och utgår ifrån en 

intervjuguide med relativt klara teman. Den person som intervjuas ges trots de specifika 

temana möjlighet att utforma svaren utefter egna erfarenheter, känslor etc. Metoden ger också 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor till den intervjuade (ibid.). Studiens tolkningsram 

skrevs då intervjuerna var genomförda och sammanställda. Textmaterialet styrde valet av 

teorier och teoretiska begrepp, vilket Larsson (2005) beskriver som en induktiv metod. 

5.5  Konstruktion av intervjuguide 

Trost (2010) menar att intervjuguiden skall utformas utifrån studiens syfte, vara relativt kort 

och ta upp delområden (ibid.). Intervjuguiden (se bilaga 2) utformades utifrån studiens syfte. 

Frågorna som formulerades avsågs bli breda och öppna för att familjehemsföräldrarna 

därigenom skulle ges förutsättningar att ge personliga svar, reflektioner och upplevelser runt 

uppdraget. Intervjuguiden delades upp i teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Huvudsakliga teman var bakgrundsinformation, känslor, uppdragets påverkan på 

familjehemmet och hjälp/stöttning i uppdraget. Larsson (2005) beskriver att intervjuguiden 

ofta innehåller teman eller frågeområden som behöver beskrivas mer i detalj och som är 

kopplade till frågeställningen (ibid.). Så var fallet i min studie vilket gjorde att en del frågor 

var öppna och breda, de följdes sedan upp med mer riktade frågor. Syftet med detta var att jag 

skulle erhålla mer detaljerade svar. 

 

5.6  Intervjuernas genomförande 
Tre av intervjuerna genomfördes i respondenternas bostad, vilket delvis berodde på praktiska 

orsaker. Jag och familjehemsföräldrarna var bosatta i olika kommuner, det förelåg därigenom 

ett relativt stort geografiskt avstånd mellan mig och familjehemmen, och det lättaste var att 

jag besökte dem. Det underlättade också för familjehemsföräldrarna att inte behöva ta sig till 

en annan plats än det egna hemmet. Beslutet tog också mot bakgrund av att platsen var lugn 

och att det inte fanns några utomstående åhörare runt omkring, vilket enligt Trost (2010) är 

viktiga aspekter att ta hänsyn till vid valet av plats för en intervju. Det är också viktigt att den 

som skall intervjuas känner sig trygg i miljön. Den intervjuades hem kan därför vara en 

lämplig plats ur en trygghetssynpunkt (ibid.). Trost (2010) beskriver att en bra gest från 

intervjuarens sida gentemot den som skall intervjuas är att denne själv får välja plats för 

intervjun. En av intervjuerna genomfördes på den ena familjehemsförälderns arbetsplats, då 

detta framfördes som ett önskemål. Ljudupptagare i form av en diktafon och en mobiltelefon 

användes under samtliga intervjuer. Ljudupptagning lämpar sig enligt Trost (2010) vid 

intervjustudier då den möjliggör en senare utskrift av intervjun, där man ordagrant kan läsa 

vad som sagts. Intervjuaren ges också möjlighet att koncentrera sig på den som intervjuas, 

frågorna och svaren (ibid.). Intervjuerna tog mellan sextio och nittio minuter. Vid tre av 

intervjutillfällena deltog båda familjehemsföräldrarna, och vid ett tillfälle intervjuades enbart 

familjehemsmamman, i studien ingår således sju respondenter.  

 

5.7  Databearbetning och analysmetod 
En hermeneutisk ansats har använts till studien, då den enligt Westlund (2009) är lämplig att 

använda vid studier som syftar till att få tillgång till informanternas egna upplevelser och 

erfarenheter av olika fenomen och företeelser. Vid analysen av forskningsintervjuerna har jag 

utgått från delarna jag plockat ut från det insamlade materialet, samtidigt som jag varit 

medveten om helheten. Kvale (1997) beskriver den hermeneutiska cirkeln som en process där 

meningen av de enskilda delarna av en text bestäms utifrån textens helhetliga mening, och där 
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helheten bestäms utifrån meningen i de enskilda delarna (ibid.). Analysen och tolkningen av 

de utvalda delarna gjordes med hänsyn till hela materialet som samlats in.  

För att få en överblick över det insamlade materialet transkriberades intervjuerna. Westlund 

(2009) beskriver transkribering som en process där muntligt språk omvandlas till skriftlig text. 

Genom utskriften struktureras intervjusamtalet till en form som lämpar sig för analys. En 

fördel med transkribering är att intervjupersonernas egna formuleringar bevaras (ibid.). 

Intervjuerna transkriberades inledningsvis ordagrant, vilket resulterade i en stor mängd text. 

Det krävdes senare en metod för att lyfta fram de mest intressanta delarna utifrån studiens 

syfte. Vid bearbetningen av texten användes meningskoncentrering och 

meningskategorisering, vilka enligt Larsson (2005) är redskap för att analysera text vid 

intervjustudier. Meningar skrevs om mer koncist och sammanfattades, därefter 

kategoriserades och sammanställdes de i teman utifrån de likheter som framträdde i 

textmaterialet. Citaten som används i studien är ordagrant återgivna utifrån det bandade 

materialet. Dock har en del citat behövt omvandlas från talspråk till skriftspråk.  

Då intervjumaterialet väl var sammanställt analyserades det utifrån studiens tolkningsram. 

Under bearbetningen av intervjumaterialet och sammanställningen av studiens resultat, har jag 

vid några tillfällen varit i kontakt med familjehemssekreterarna som hjälpte mig att komma i 

kontakt med familjehemmen. Jag har också varit i kontakt med några av studiens 

respondenter. Familjehemsekreterarna har jag varit i kontakt med då jag behövt information 

om hur de juridiska fungerar kring en familjehemsplacering och hur stödet utformas. 

Informationen har sedan hjälpt mig förstå respondenternas svar på ett bättre sätt. 

Respondenterna har jag varit i kontakt med för att ”dubbelkolla” en del av deras svar, att jag 

förstått dem rätt. På så sätt har jag försökt minimera riskerna för faktafel i studien.  

 

5.8  Etiska överväganden  
De etiska överväganden som gjorts under studien baseras på Vetenskapsrådets fyra 

grundprinciper. De fyra grundprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2013). Nedan beskrivs och 

diskuteras på vilket sätt de fyra kraven beaktats under studien. 

 

5.8.1  Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de medverkande i studien om dess 

syfte, deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

medverkande skall upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan när så önskas. Deltagarna skall informeras om att det insamlade materialet inte 

kommer att användas i annat syfte än till studien. De skall också informeras om var det 

slutgiltiga arbetet kommer att redovisas. Informationen som anges ovan kan av forskaren ges 

antingen skriftligt eller muntligt (Vetenskapsrådet, 2013). Respondenterna i studien gavs 

muntlig information kring studiens syfte när de kontaktades av familjehemssekreterarna under 

urvalsprocessen. De gavs då möjlighet att välja om de ville medverka eller inte. Jag 

kontaktade senare respondenterna via telefon och berättade vem jag var och syftet med min 

studie. Ett informationsbrev mejlades senare ut till berörda familjehem, där de gavs skriftlig 

information kring studiens syfte och upplägg. Innan intervjuerna påbörjades fick 

respondenterna muntlig information kring att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att 

avbryta intervjun när de ville. De fick också information kring var det färdiga arbetet senare 

skulle komma att publiceras. 
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5.8.2  Samtyckeskravet 

Kravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnarnas/undersökningsdeltagarnas 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2013). Deltagarnas samtycke inhämtades genom att de skrev 

under informationsbrevet (se bilaga 1).   

5.8.3  Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet handlar om att det materialet som erhålls endast får användas för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2013). Respondenterna gavs information kring att det insamlade 

materialet endast skulle komma att användas till studien, och att det därefter skulle raderas.  

5.8.4  Konfidentialitetskravet 

Kravet innebär att uppgifter om deltagande skall ges konfidentialitet. Uppgifter om de 

deltagande skall lagras och hanteras på ett sätt som gör att utomstående inte skall kunna 

identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2013). Respondenterna gavs information kring att 

personlig information som framgick av intervjuerna skulle skrivas om på ett sätt som gjorde 

att den inte gick att koppla till personen. Jag har av hänsyn till konfidentialitetskravet valt att 

inte skriva ut vilka socialtjänster som hjälp mig komma i kontakt med familjehemmen. Jag har 

också valt att inte skriva ut några namn i studien. 

   

5.9  Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Bryman (2011) beskriver att en förutsättning för att kvalitativa studier skall hålla god kvalitet 

är att forskaren beaktar validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet, vilket gjorts. 

 

5.9.1  Validitet 

Med validitet menas att man mäter eller undersöker det man har för avsikt att undersöka och 

inte något annat problem eller begrepp (Basham, Jordan & Hoefer, 2010). För att uppnå en 

god validitet i studien utformades intervjuguiden utifrån studiens syfte och frågeställningar 

med ambitionen att undersöka det som avsågs undersökas. Jag tog hjälp av min handledare 

som granskade intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. Ändringar gjordes därefter 

utifrån handledarens synpunkter. Bryman (2011) benämner tillvägagångssättet som 

ytvalidering, med vilket menas att någon utomstående avgör om det som avses undersökas 

utifrån studiens syfte också undersöks.   

 

5.9.2  Reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver att reliabilitet handlar om huruvida studien kan upprepas av andra 

forskare vid ett senare tillfälle, samt om hur tillförlitlig studien är. Tillvägagångssättet vid 

studiens genomförande har noggrant beskrivits med syftet att andra skall kunna göra om 

studien, vilket gör att jag ser reliabiliteten som god. Kvale (2009) beskriver att 

intervjupersoners uttalanden har samband med den kontext i vilken intervjun ägt rum, vilket 

påverkar en studies reliabilitet (ibid.). Min fysiska närvaro i egenskap av intervjuare kan ha 

påverkat respondenterna och deras svar vid intervjutillfället, detta mot bakgrund av att 

Bryman (2011) beskriver att forskares fysiska närvaro, tonfall och kroppsspråk kan påverka 

både hur respondenter uppfattar och svarar på frågor vid en intervju. Faktumet gör det svårt 

att nå en hög extern reliabilitet vid kvalitativa studier. Denna förutsättning skulle kunna göra 

att andra forskare ges andra svar och får ett annat resultat om studien görs om. Under 

intervjuerna ställde jag följdfrågor om något var oklart kring svaren jag erhöll av 

respondenterna. Jag har också varit i kontakt med respondenter under sammanställningen av 

studiens resultat för att ”dubbelkolla” deras svar. Bryman (2011) menar att om undersökaren 

använder en metod där respondenter ges möjlighet att bekräfta om undersökaren uppfattat 

deras uppgifter på rätt sätt så ökar en studies interna reliabilitet. En annan faktor som ökar min 

studies reliabilitet är att jag bandade intervjuerna, vilket gjorde att verkligheten lagrades. Patel 
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och Davidsson (2011) beskriver att om verkligheten är lagrad så kan den tas i repris för att 

säkerhetsställa att den uppfattats korrekt, vilket ökar en studies reliabilitet. 

5.9.3  Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i studien är låg, då den bygger på intervjuer med ett fåtal respondenter, 

därför kan den inte sägas representera familjehemsföräldrar som grupp. Vid urvalsprocessen 

fick jag hjälp att komma i kontakt med respondenter genom att två familjehemsekreterare 

valde ut familjehemmen. Bryman (20011) beskriver att om urvalet av de medverkande i en 

studie inte gjorts slumpmässigt, så föreligger risken att en del medverkande i studien kan ha 

valts ut framför andra, vilket gör att resultaten inte går att generalisera (ibid.). 

 

  

6. Resultat och analys 

Under kommande avsnitt redovisas respondenternas uppgifter utifrån teman som framträtt ur 

det material som samlats in. Resultatet analyseras sedan utifrån studiens tolkningsram efter 

varje delavsnitt. 

6.1 Presentation av studiens respondenter 
De respondenter jag kommit i kontakt med är bosatta i olika kommuner i Västra Götaland. 

Familjehemmen utgörs av gifta par med långa och stabila relationer. I två av familjehemmen 

är båda familjehemsföräldrarna yrkesverksamma utanför det egna hemmet, i det tredje arbetar 

den ena parten och vid det fjärde är ingen av familjehemsföräldrarna yrkesverksamma utanför 

hemmet. Åldern på familjehemsföräldrarna varierar där medianåldern för 

familjehemspapporna är 51 år och för familjehemsmammorna 48 år. Föräldrarna i samtliga 

fyra familjehem har biologiska barn. I tre av familjehemmen bor biologiska barn fortfarande 

hemma vid tillfället för intervjun. Familjehemsföräldrarna har också biologiska barn som 

flyttat hemifrån. Barnen har dock tidigare bott hemma samtidigt som familjen haft uppdrag 

som familjehem. Respondenternas erfarenhet kring uppdraget varierar mellan omkring ett år 

till cirka tjugo års erfarenhet. Vid tillfället för intervjun har det ena familjehemmet 4 barn 

placerade, en familj har tre barn placerade plus ett barn som övernattar sex nätter i månaden, 

och två familjer har ett barn vardera placerat hos sig. Två av familjehemmen har erfarenhet av 

att vara konsulentstödda. 

6.2  Familjehemsföräldrarnas bakomliggande motiv/drivkrafter till 

uppdraget 
Vetskapen om behovet av familjehem, att många barn far illa och känslan av att kunna 

erbjuda ett placerat barn en trygg uppväxt, var något flera av familjehemsföräldrarna i studien 

lyfte fram som bakomliggande motiv till familjehemsuppdraget. Genomgående handlar 

motiven om att det finns ett socialt engagemang och en vilja att hjälpa socialt utsatta barn. En 

av familjehemsföräldrarna utrycker det på följande sätt:  

”Oftast ser man bara till sitt eget hus hela tiden, man tänker på sin egen familj, men man har 

det så jädra bra. Man tänker inte på andra, så kan man hjälpa någon så ska man göra det 

tycker jag. Sen tycker vi att det gått bra för våra egna barn, då vill man hjälpa andra som det 

inte gått lika bra för.” 

Ett av familjehemmen hade från början inte tänkt sig bli familjehem. De startade som 

kontaktfamilj till en flicka efter att de läst en annons i tidningen. Efter cirka ett år var 

situationen akut kring flickan som behövde placeras i familjehem. De hade nu fått ett socialt 
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band till flickans mamma och ett känslomässigt engagemang gentemot flickan som gjorde att 

de inte kunde släppa taget, därav kom de senare att bli familjehem. 

6.2.1 Kontakt genom arbetet 

En av familjehemsmammorna arbetade tidigare som dagbarnvårdare, genom arbetet kom hon 

i kontakt med ett barn som sällan ville gå hem efter dagens slut. Erfarenheten gjorde personen 

ifråga uppmärksam på att många barn inte har det så lätt hemma, ur detta väcktes tankar kring 

att en dag kanske bli familjehem. När kommunen senare kom att dra ner på antalet 

dagmammor, valde kvinnan att tillsammans med mannen ansöka om att bli familjehem. En 

annan av respondenterna hade också genom arbetet kommit i kontakt med barn som levt och 

växt upp under jobbiga omständigheter, vilket väckte tankar kring uppdraget som familjehem.  

6.2.2 Egna erfarenheter av att ha växt upp med familjehemssyskon 

Två av de medverkande familjehemsföräldrarna har själva vuxit upp tillsammans med 

placerade barn då deras föräldrar varit familjehem, de beskrev sig därigenom fått erfarenheter 

kring hur det är att växa upp med familjehemsyskon, och att de visste hur mycket positivt en 

placering innebär för ett placerat barn. Detta hade väckt tanken kring att en dag kanske själva 

bli familjehem. Personerna i fråga har också far och morföräldrar som varit familjehem, vilka 

visat en positiv inställning och stöttat dem i deras beslut att bli familjehem. De hade bland 

annat fått höra hur mycket positivt en familjehemsplacering för med sig. 

”Själv har jag alltid växt upp med placerade barn, min mormor var familjehem, min mamma 

var familjehem och sen blev jag familjehem, så det kändes som en naturlig del.” 

6.2.3 Att utöka den egna familjen 

Ett av familjehemsparen uppger att de hade ett barn vardera då de först träffades, och att de 

senare fick ett gemensamt barn. De kände senare att de ville utöka den egna familjen, tanken 

var att skaffa ytterligare ett gemensamt barn. Tiden gick och till slut kände paret att de var för 

gamla för att skaffa ett barn till. 

”Vi ville ha ett syskon till vårt gemensamma barn, men tiden gick och det blev inte riktigt så, då 

kände jag att nu ska vi satsa på de barnen som verkligen behöver oss.” 

6.2.4 Egna erfarenheter av omsorgsbrist 

En av familjehemsföräldrarna i studien beskriver att dennes partner själv varit placerad i 

familjehem, vilket gjorde att det låg paret varmt om hjärtat att göra en insats för barn i behov 

av ett tryggt och stabilt hem.  

6.3 Analys - familjehemsföräldrarnas bakomliggande motiv/drivkrafter till 

uppdraget 
Två av familjehemsföräldrarna beskriver att de genom sina yrken kommit i kontakt med barn 

som haft det svårt på olika sätt, att erfarenheterna senare väckt tankar kring 

familjehemsuppdraget. Detta kan kopplas till ett utvecklingsekologiskt perspektiv som säger 

att människor påverkas i interaktionen med andra och av den omgivande miljön (Forsberg & 

Wallmark, 2002). Flera av respondenterna beskriver sig haft kännedom om andra familjehem 

innan de själva blev familjehem, att det bidragit till deras eget intresse kring 

familjehemsuppdraget. Ett grundantagande inom systemteorin är att utomliggande system 

påverkar andra system (Payne, 2008). De respondenter vars egna föräldrar och släktingar varit 

familjehem hade av dem fått höra mycket positivt kring familjehemsuppdraget. Detta kan 

tolkas som att det skett ett inflöde av positiv energi i respondenternas familjesystem som kan 

ha påverkat deras beslut i att bli familjehem. Inom systemteorin beskrivs inflöde som den 

energi som flödar in i ett system och över dess gränser (Payne, 2008). Två av 
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familjehemsföräldrarna beskriver att de själva vuxit upp tillsammans med fostersyskon, att de 

visste hur mycket positivt en placering innebär för ett placerat barn, och att detta väckt tankar 

kring att en dag kanske själva bli familjehem. Utifrån ett systemteoretiskt antagande skulle det 

kunna vara så att det varit naturligt för respondenterna att ha fosterbarn i familjen, att det 

funnits en ojämvikt i familjesystemet då det inte funnits. Respondenterna kan ha strävat efter 

att återställa jämvikten i familjesystemet, vilket kan ha skett genom att de senare tagit emot 

placerade barn. Payne (2008) beskriver att det med jämvikt inom systemteorin menas ett 

systems grundläggande natur, och att en differentiering/tillförsel av något kan bidra till att 

systemet uppnår sin grundläggande natur.   

6.4 Familjehemsföräldrarnas upplevelser kring hur den egna familjen 

påverkats av familjehemsuppdraget 

6.4.1 En personlig utveckling 

Flera av familjehemsföräldrarna i studien upplever att de blivit mer ödmjuka, fått en annan 

människosyn och större förståelse för andra människors livssituation i och med uppdraget 

som familjehem. De har fått lära sig acceptera att alla människor är olika. De upplever sig inte 

längre vara lika snabba att döma andra.  

”Man får ett helt annat perspektiv till föräldrar som har det tufft, det är så lätt att döma       

  dem, men nu vet man att alla har olika förutsättningar. Alla vill nog sina barns bästa innerst   

  inne, men vi har olika förutsättningar, erfarenheter och resurser.” 

”Man har lärt sig hur jävligt rent ut sagt en del barn i Sverige lever, under förhållanden   

  man inte trodde fanns, vad de varit med om och hur de har levt. Man tänker mer på    

  andra nu då man vet hur det kan se ut.” 

Flera av respondenterna beskriver hur uppdraget medfört att de värdesätter livet och sina egna 

livsförhållanden på ett annat sätt nu, än vad de gjorde innan de blev familjehem. De försöker 

ta tillvara på tiden på ett mer aktivt sätt genom att prioritera annorlunda i vardagen. Delar som 

tidigare upplevts som viktiga får nu istället vänta. De försöker sätta de placerade barnen 

främst och hitta på saker tillsammans med dem. En av respondenterna beskriver att 

självförtroendet stärkts till följd av uppdraget, personen i fråga har numera ett mer positivt sätt 

att tänka kring sin egen förmåga och kapacitet. 

”Jag har klarat av saker som jag inte trodde jag skulle klara. Vi hade t.ex. sagt att vi aldrig 

skulle ta emot ett barn med ett handikapp, för de skulle vi inte klara av. Men nu har vi tagit 

emot sådana barn och klarat av det, det har stärkt både mig och min man, gett oss ett bättre 

självförtroende.” 

6.4.2 Påverkan på vardagen 
Tre av fyra familjehem upplever att uppdraget tagit mer tid än vad de räknat med från början. 

De försöker värna om barnets eget nätverk, att barnen ska kunna tillbringa tid med sina 

biologiska föräldrar, hälsa på mormor, farmor, mostrar, vänner till den biologiska familjen 

etc.  Sedan kan barnen också ha en problematik som gör att familjehemsföräldrarna behöver 

följa med dem till skolan, tandläkaren och sjukvården i större uträckning än vad de behövt 

göra med sina biologiska barn. Tar de dessutom hand om flera barn samtidigt upplever många 

familjehemsföräldrar att det kan vara svårt att få vardagen att gå ihop. En familjehemsförälder 

beskriver hur denne och partnern under perioder då uppdraget tagit mycket tid i anspråk varit 

tvungna att gå ner i arbetstid. Flera familjehemsföräldrar beskriver också att den tid uppdraget 

tagit medfört att tillfällen för egentid både själva och tillsammans med partnern blivit färre. 

Tidsaspekten har också medfört att flera av de intervjuade under perioder varit tvungna att 

prioritera bort egna fritidsaktiviteter. Tre av familjehemmen beskriver att de tagit emot barn 
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med olika funktionsnedsättningar, och att det då kunnat bli mycket läkarbesök eller möten 

med skolan då barnen ofta har ett behov av extra hjälp och stöd.  

6.4.3 Ett förändrat föräldraskap 

Familjehemsföräldrarna i samtliga familjehem upplever att de blivit mer fyrkantiga i sitt 

föräldraskap i och med uppdraget som familjehem, att de behövt hålla hårdare på regler och 

struktur, då de upplever att fosterbarnen mår bra av att ha regler och fasta rutiner. Flera av 

familjehemsföräldrarna upplever också att de varit tvungna att vara en ”hårdare” förälder för 

att de regler som sätts upp skall hållas. De placerade barnen kan ha varit vana vid att ha fått 

göra lite som de vill tidigare, eller att det helt saknats regler i det biologiska hemmet. Tre av 

familjehemmen har erfarenhet av att ta emot fosterbarn med olika funktionsnedsättningar, 

vilket gjort det än viktigare med kontinuitet och framförhållning runt regler och rutiner, detta 

då barnen beskrivs lätt bli stressade eller oroliga vid frånvaron av rutiner, om de ändras eller 

helt tas bort. Ett av familjehemmen beskriver sig arbeta mycket kring en ”bildpedagogik”.  På 

en tavla bestående av bilder kan barnen se strukturen på dagen, vad och när saker ska hända, 

exempelvis när taxin ska komma och hämta dem. Familjen har också en lista på toaletten, 

vilken barnen kan titta på för att se hur och i vilken ordning man gör olika moment vid ett 

toalettbesök. En av familjehemsföräldrarna upplever att föräldraskapet påverkats på så sätt att 

han behövt bli mer rak och tydlig i sin kommunikation. 

”Man kan aldrig säga kanske till dessa barn, utan det är antingen ja eller nej som gäller. 

Många av barnen har erfarenhet av att ha blivit svikna många gånger, så de gäller att man är 

tydlig med det man säger och håller det, på så sätt kan de lära sig lita på vuxna.” 

I två av familjehemmen upplever familjehemsföräldrarna att föräldraskapet påverkats på så 

sätt att de tvingats bli mer lyhörda för barnens signaler, att de behövt ”läsa av” de placerade 

barnen i större utsträckning i jämförelse med vad de behövt göra med de biologiska barnen. 

Flera av familjehemsföräldrarna upplever sig också behöva vara mer försiktiga i samspelet 

med de placerade barnen. De förändrade föräldrastrategierna beskrivs bero på att 

familjehemsföräldrarna oftast inte vet allt om vad barnen varit med om innan placeringen, och 

hur de kan komma att reagera i olika situationer. 

”De här barnen har en ryggsäck med sig som våra egna barn inte har, man får vara på sin vakt 

och vara lyhörd, läsa av barnen. Med de egna barnen vet man vad de varit med om, det vet man 

inte här.” 

Två av familjhemsföräldrarna beskriver sig ha blivit hårdare i sitt föräldraskap i den 

bemärkelsen att de på ett mer aktivt sätt ställt krav och pushat det placerade barnet. De har 

också berömt barnet mer än vad de behövt göra med sina biologiska barn, detta då barnet 

uppvisat ett dåligt självförtroende. 

 ”Med detta barn har det varit mycket så att, jag inte kan detta, jag klarar inte detta. Men har vi  

 ställt krav och pushat barnet så har det ändå försökt, då har det märkt att det klarar av saker. 

Det har höjt barnets självförtroende.” 

6.4.4 Påverkan på de biologiska barnen  

Föräldrarna i tre av fyra familjehem beskriver att deras biologiska barn fått mindre tid 

tillsammans med sina föräldrar till följd av familjehemsuppdraget, detta då det uppstått en 

konkurrenssituation mellan de biologiska barnen och de placerade barnen kring 

familjehemsföräldrarnas tid. En av familjehemsföräldrarna beskriver att det periodvis varit så 

att hon inte orkat, eller hunnit engagera sig i sina egna barn och barnbarn då uppdraget tagit 

mycket tid och kraft.  
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”Våra barn har fått mindre tid tillsammans med oss, men de har varit så pass stora att man 

kunnat sätta sig ner med dem och förklarat för dem att nu har vi det jobbigt, så vi kan inte göra 

detta, vi hinner inte, vi orkar inte. Så det är klart att de påverkats negativt i det avseendet.” 

”Det är ju så att de placerade barnen kräver mycket tid, då är det lätt hänt att man åsidosätter 

de som är starka – de är väldigt lätt hänt. Våra biologiska barn får ju dela oss med de 

placerade barnen.” 

Ett familjehemspar beskriver att deras biologiska barn som inte bor hemma påverkas negativt 

vid tillfällen föräldrarna upplever tuffa perioder kring de placerade barnen, eftersom de tar illa 

vid sig och blir oroade kring föräldrarnas hälsa och situation i hemmet. Barnen har utryckt att 

de själva inte skulle kunna tänka sig att bli familjehem i framtiden, då de sett hur påfrestande 

och tidskrävande uppdraget kan vara. Två familjehemspar reflekterar kring att deras 

biologiska barn tagit ett stort ansvar hemma och hjälpt till mycket kring de placerade barnen, 

vilket emellanåt påverkat deras fritid negativt. En av respondenterna beskriver att de 

biologiska barnen kunnat påverkas negativt av uppdraget vid tillfällen denne och partnern 

behövt avlastning kring fosterbarnen.  

”Om vi behöver avlastning hemma så måste vi ha ett backuppsystem som fungerar, då har vi 

tagit våra barn. Så det är inte bara vi som blir drabbade om det är tufft hemma, utan de 

biologiska barnen påverkas vare sig de vill eller inte.” 

Av intervjuerna framgår beskrivningar av att de biologiska barnen kunnat bli upprörda då 

fostersyskonen farit illa, t.ex. genom att de blivit lovade besök av sina föräldrar som sedan 

ställts in. Barnen har också kunnat bli illa berörda av att de fått veta vad fosterbarnen varit 

utsatta för tidigare i livet. Ett av familjehemmen i studien upplevde till skillnad från de övriga 

att deras biologiska barn inte påverkats negativt till följd av familjehemsuppdraget, vilket de 

själva tror beror på att de valt att ta hand om ett barn med förhållandevis liten problematik och 

att barnet befinner sig långt ifrån deras egna barn åldermässigt. På så sätt uppstår enligt 

familjehemsparet ingen konkurrenssituation i hemmet. Samtliga fyra familjehem är överrens 

om att deras biologiska barn fått en positiv påverkan av familjehemsuppdraget. Exempel på 

positiv påverkan är att barnen fått en annan människosyn, en ökad respekt för andra 

människor och en kunskap kring att många barn och deras föräldrar lever under jobbiga 

förhållanden.  

”Barnen blir nog mer ödmjuka, de vet att det inte alltid är så enkelt för andra. De känner nog 

också att de gör en insatts.” 

De familjehem som tagit emot barn med funktionsnedsättningar upplever att deras barn 

utvecklats när det handlar om att handskas med och bemöta människor med olika 

funktionsnedsättningar. En av fosterföräldrarna utrycker det på följande sätt:  

”Våra barn har lärt sig att handskas med människor med funktionsnedsättningar, att få kontakt 

med dem. Det är inget konstigt för dem om de möter någon med funktionsnedsättning idag, utan 

de är som vilken annan person som helst för dem.” 

6.4.5 Påverkan på relationer inom familjen  

Flera av familjehemsföräldrarna upplever att uppdraget som familjehem gjort att de har varit 

tvungna att samtala, stötta och hjälpa varandra i större utsträckning än tidigare, vilket stärkt 

parrelationen, de upplever sig blivit tightare. 

”Relationen har nog blivit starkare, att vi växt ihop mer. Man måste vara både lyhörd, rak och 

ärlig emot sin partner, så det har nog gjort vår relation starkare. Man får lära sig tala om att 
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nu måste jag gå undan, nu är jag förbannad, nu känner jag si eller så. Sen så stöttar man 

varandra.” 

Ett av familjehemmen utrycker dock att de alltid varit tighta och sammansvetsade, de tror inte 

uppdraget förändrat deras relation varken till det bättre eller till det sämre. Flera respondenter 

beskriver hur relationen till de biologiska barnen förändrats av uppdraget. Erfarenheterna de 

tillägnat sig genom kontakten med det placerade barnen och deras nätverk, har gjort att de 

kommit sina egna barn närmare. En av respondenterna beskriver det som att denne blivit mer 

omvårdande och rädd om de egna barnen. Ett av familjehemsparen beskriver att de biologiska 

barnen hjälpt dem mycket kring familjehemsuppdraget, vilket skapat en känsla av att de 

arbetar tillsammans, detta har gjort att relationen och banden dem emellan blivit tightare. 

6.5 Analys – Familjehemsföräldrarnas upplevelser av hur den egna 

familjen påverkats av familjehemsuppdraget 
Familjehemsföräldrarna upplever att både de själva och deras biologiska barn förändrats till 

följd av familjehemsuppdraget. Vilken bland annat tagit sig utryck i att de blivit mer ödmjuka, 

att de fått en annan människosyn och en ökad förståelse för andra människors livssituation. 

Fosterföräldrarna och deras biologiska barns personliga förändringar skulle kunna förstås av 

att Forsberg och Wallmark (2002) utifrån ett systemteoretiskt perspektiv beskriver att 

individer i ett system påverkar och påverkas av varandra. Förändringarna skulle också kunna 

förstås i att fosterfamiljens egna system varit öppna mot systemen fosterbarnen varit 

medlemmar i, vilket gjort att energi kunnat strömma in i fosterföräldrarnas familjesystem, 

vilket gjort att både de själva och deras biologiska barn utvecklats och fått nya perspektiv och 

erfarenheter. Payne (2008) beskriver att system kan utvecklas genom tillförsel av energi, och 

att öppna system kännetecknas av att energi kan passera över dess gränser (ibid.).  

Flera av familjehemsföräldrarna beskriver att familjehemsuppdraget tagit mycket tid, vilket 

gjort att de under perioder haft svårt att få vardagen att gå ihop. Det som händer när 

fosterbarnen placeras i familjehemmen är att det sker en differentiering i familjesystemet. 

Med differentiering menas att något tillförs ett system (Payne, 2008). Att förhållanden i 

familjehemmen ändrats, skulle utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kunna förklaras med att 

familjehemmen inte förmått behålla familjesystemets homeostas. Payne (2008) förklarar 

homeostas som ett systems grundläggande/naturliga tillstånd (ibid.). Den minskade tillgången 

till fritid och egentid både ensamma och med partnern, kan förklaras utifrån att 

familjehemsföräldrarna behövt anpassa sig efter de placerade barnens behov, förutsättningar 

och individuella problematik. Inom systemteorin förklaras detta med att alla individer i ett 

system påverkar och påverkas av varandra (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Familjehemsföräldrar beskriver att de under perioder då uppdraget tagit mycket tid och kraft 

behövt gå ner i arbetstid. Detta kan förklaras med att fosterföräldrarnas ”familje- 

mikrosystem” påverkat dess ”arbets–mikrosystem”. Forsberg och Wallmark (2002) förklarar 

utifrån utvecklingsekologin att individer är medlemmar i flera olika mikrosystem samtidigt, 

och att ett mikrosystem kan påverka ett annat (ibid.). 

Familjehemsföräldrar beskriver att de till följd av familjehemsuppdraget behövt samarbeta, 

stötta och hjälpa varandra i större utsträckning än tidigare, vilket gjort att parrelationen 

stärkts.  De biologiska barnens tillgång till sina föräldrar och föräldraskapet hos 

fosterföräldrarna har också förändrats till följd av familjehemsuppdraget. Forsberg och 

Wallmark (2002)  beskriver utifrån ett systemteoretiskt antagande att det i ett familjesystem 

ingår flera olika subsystem som exempelvis föräldrasystemet, make-maka-systemet och 

barnsystemet, att olika subsystem har sina egna regler och där medlemmarna har sina egna 

roller och sätt att prata och kommunicera med varandra. En förändring i familjesystemet som 
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helhet kan påverka dess subsystem (ibid.). Ett Subsystem kan behöva förändra sina sätt att 

förhålla sig till nya subsystem som bildas vid differentieringen i ett system (Payne, 2008). 

Förändringarna som skett i parrelationen och föräldraskapet, kan utifrån det ovan beskrivna 

förklaras med att fosterbarnets tillkomst i familjen gjort att det skett en förändring i 

familjesystemet som påverkat familjens subystem, i detta fall make–maka–systemet och 

föräldrasystemet, som behövt förändra sina roller och sätt att kommunicera för att förhålla sig 

till och klara av differentieringen i familjesystemet. Familjehemsföräldrarnas förändrade 

förhållningssätt till ”barnsubsystemet”, vilket tagit sig utryck i att de behövt lägga mycket tid 

och kraft på fosterbarnen då det förelegat ett sådant behov, har gjort att de biologiska barnen 

fått mindre tid tillsammans med sina föräldrar. 

6.6 Familjehemsföräldrarnas känslomässiga påverkan av känslor och 

beteenden de möter från de placerade barnen och deras anhöriga 

 
Denna fråga har jag valt att dela upp på det sättet att jag först redogör för positiva känslor och 

sedan fortsätter med känslor av mer negativ karaktär. 

6.6.1 Positiva känslor 
Familjehemsföräldrarna påtalar vikten av att se till att uppdraget inte enbart kan vara 

påfrestande och ta energi, utan att det också ger otroligt mycket energi. Känslan av att utgöra 

ett stöd, att se barnen må bra och utvecklas skänker fosterföräldrarna mycket glädje. 

”Det ger fruktansvärt mycket alltså, att man ser att de går framåt, att de blir bättre så att säga. 

En av de som bodde här hade asperger, man fick aldrig krama om honom, men den dagen han 

flyttade så fick ja världens kram, det är vid sådana stunder man känner att det är värt allt slit.” 

Flera respondenter beskriver att de påverkas positivt av uppdraget, att det känns bra när de 

placerade barnen och/eller deras föräldrar utrycker att de känt sig hjälpta eller stöttade under 

uppdragen, vilket samtliga respondenter har erfarenhet av. Då kontakten med fosterbarnens 

nätverk fungerar bra, möts familjehemsföräldrarna ofta av värme och tacksamhet, vilket ger 

dem motivation och energi till uppdraget. En av respondenterna berättar exempelvis att hon 

och mannen emellanåt får vykort från en mormor till ett av de placerade barnen. Känslan av 

att mormodern tänker på dem värmer och gör att de känner sig uppskattade. Gemensamt för 

samtliga respondenter är att de upplever att en bra kontakt med fosterbarnens familj och 

nätverk underlättar mycket under en placering. Flera familjehemsföräldrar beskriver positiva 

känslor kring att de placerade barnens nätverk berikat deras liv, att de fått nya vänner, att det 

känns som att den egna familjen blivit större.  

6.6.2 Känslor i kontakten med placerade barns biologiska föräldrar 

Fosterföräldrar beskriver att uppdraget kan kännas frustrerande och otacksamt vid tillfällen 

föräldrarna varit missnöjda och inte känt sig hjälpta, eftersom de upplever sig göra så mycket 

för att hjälpa både de placerade barnen och deras föräldrar. Flera respondenter har erfarenhet 

av att de placerade barnens föräldrar eller släktingar utryckt att de tagit barnen ifrån dem, 

vilket medfört att de blivit utsatta för hot och trakasserier. Sådana beteenden och bemötanden 

har gett upphov till känslor av rädsla, oro och nedstämdhet. En av respondenterna har 

exempelvis fått höra att denne skulle bli nerhuggen med yxa och senare bli nergrävd. 

”De kan vara ledsna och arga, en del kan vara så jäkla ilskna, i deras ögon är det är ju vi som 

tagit barnen ifrån dem, det är ju inte socialtjänsten. Sen finns det ju mammor som berömmer 

oss också, och tycker vi gör ett bra jobb. Mamman ser att barnet har det bra hos oss och då är 

det bra för henne. Det är ganska starkt gjort.” 



23 

 

Att möta föräldrarna i deras sorg när deras barn blivit placerade, var något flera av de 

intervjuade beskrev som känslomässigt påfrestande. De har delvis kunnat förstå hur det känns 

och upplevs för barnens föräldrar, vilket gjort att deras känslor smittat av sig på dem själva. 

Respondenter i studien beskriver erfarenheter av att de fått stödja och hjälpa fosterbarns 

biologiska föräldrar kring deras känslor, vilket gjort att de själva kunnat må dåligt. En av 

fosterföräldrarna beskriver hur denne under en period fick upp emot 20 samtal per dag från en 

förälder, vilket gjorde att hon kände sig kraftlös, att föräldern sög ur all kraft ur henne. 

Familjehemsföräldrar beskriver erfarenheter av att fosterbarnens biologiska föräldrar kunnat 

ha problem med missbruk, vilket gjort att de kunnat utebli från och/eller ställt in planerade 

besök. Detta har kunnat göra fosterbarnen ledsna och nedstämda. Familjehemsföräldrarna har 

vid sådana tillfällen blivit besvikna och irriterade på föräldrarna, och gjort att deras inställning 

kring umgängen blivit mindre positiv. Ett flertal respondenter beskriver också att barnens 

biologiska föräldrar kunnat ge barnen falska förhoppningar under umgängena eller vid 

kontakt på annat sätt genom att t.ex. säga ”snart kan du flytta hem till oss igen”, ”nu är 

mamma snart frisk igen”. De biologiska föräldrarna har också kunnat lova barnen saker som 

sedan aldrig blivit av. Då det senare visat sig att det inte blivit som föräldrarna lovat har 

barnen kunnat bli deprimerade, dämpade, tystlåtna och kommit att uppvisa 

självskadebeteenden. De har också kunnat rikta sin ilska gentemot fosterföräldrarna. 

Föräldrarnas beteenden har emellanåt gjort respondenterna frustrerade, gett dem en känsla av 

att inte räcka till, då de senare inte kunnat hjälpa fosterbarnen att hantera sina känslor som 

uppstått till följd av deras föräldrars beteenden. Respondenterna beskriver sig också bli 

ledsna, besvikna och arga på barnens föräldrar, vilka de beskriver vara omedvetna om hur ont 

de gör sina barn genom sitt beteende. 

”Varje gång barnet kom från ett besök så berättade det för oss att det snart skulle flytta hem, 

för det hade mamma sagt, mamma hade sagt att hon köpt en säng och gjort allt klart i rummet 

hemma. Men de blev ju ingen flytt, barnet får en falsk ingivelse, och sen fick vi ett helvete på 

nätterna. Mamman förstod inte vad hon satte igång.” 

Ett flertal familjehemsföräldrar beskriver att känslor av irritation och frustration kan uppstå i 

mötet med barnens föräldrar mot bakgrund av att det inte alltid är samma regler kring barnen i 

familjehemmet som i deras biologiska hem. Detta kan göra att rutiner och förhållningssätt etc. 

som familjehemmet arbetat flera veckor på att bygga upp och få de placerade barnen 

acceptera kan raseras i och med ett besök eller övernattning i det biologiska hemmet.  

”Man kan säga att vi är som ett par som skiljt sig, som att jag och barnets biologiska mamma 

haft ett äktenskap ihop, vi har barn tillsammans men bor inte ihop. Barnen säger ju saker till 

oss som de varit med om hemma, sen säger de saker till de biologiska föräldrarna som de varit 

med om här, t.ex. så får jag göra där men inte här mm. Sådana situationer kan bli väldigt 

frustrerande, man kan bli arg och frustrerad och känna sig så splittrad.” 

6.6.3 Att möta barn med beteende/emotionell problematik 
Flera av respondenterna vittnar om att uppdraget många gånger är känslomässigt påfrestande 

och slitsamt, då de tvingas arbeta med en rad olika problem och svårigheter hos de placerade 

barnen som kan vara svåra att bemöta och hantera. Uppdraget beskrivs av flera respondenter 

som ett arbete som pågår dygnet runt, vilket medfört att en del av familjehemsföräldrarna känt 

sig utmattade och kraftlösa under perioder. 

”De dagar det varit struligt, när man får plocka ihop på kvällen, mobiltelefoner, vigselringar, 

knivar, nycklar till medicinskåp mm in i en korg, då är de klart man påverkas. Då blir man rätt 

så trött och skör. Man undrar vad man håller på med. Sen ligger man och sover med ett öga 

öppet. Man får inte ro att somna om det varit struligt, man vet att något kan hända under 

natten.” 
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Respondenternas svar om barnens problem och svårigheter varierar, men ofta handlar det om 

att barnen uppvisar beteendeproblem och en känslomässig problematik. Barnen har kunnat 

vara utåtagerande, nedstämda, deprimerade, avstängda och uppvisat självskadebeteenden. 

Respondenterna förklarar att barnens problem och svårigheter kan göra dem arga och 

frustrerade och samtidigt göra att de känner sig otillräckliga, då de inte vet hur de ska förhålla 

sig till och hantera en del problem. Barn med självskadebeteenden var något flera av 

respondenterna beskriver svårigheter med att hantera och förhålla sig till, då de har svårt 

förstå varför barnen beter sig som de gör, och hur de ska hjälpa barnen på bästa sätt. Som 

exempel på att placerade barn uppvisar beteendeproblem beskriver en av 

familjehemsföräldrarna erfarenheter av att placerade barn kunnat spy över matbordet, kleta 

avföring på toaletten eller spotta rakt ut. Beteendena har gjort respondenten förbannad och 

samtidigt stressad och frustrerad, då personen ifråga inte kunnat förstå orsaken eller 

bakgrunden till barnens beteenden. Att se de biologiska barnen ”fara illa” genom uppdraget 

upplevs av flera familjehemsföräldrar som känslomässigt påfrestande. De kan både bli arga 

och frustrerade på fosterbarnen om de uppför sig på ett felaktigt sätt gentemot deras 

biologiska barn. Flera familjehemsföräldrar beskriver att de kan känna ”skuld” i att 

familjehemsuppdraget kan påverka de biologiska barnen negativt. Detta har gjort att flera 

familjehemsföräldrar under perioder känt sig splittrade, och frågat sig själva om uppdraget är 

värt allt det medför. En av familjehemsföräldrarna beskriver erfarenheter av att ett placerat 

barn slickat och slagit dennes biologiska barn i ansiktet eller vägrat sköta sin personliga 

hygien. 

”För våra barn är många saker så naturligt, hur man ska vara, hur man ska uppföra sig. Det är 

det inte alltid för de här barnen. En del barn har inte fått med sig det här med hygien. Man kan 

få tjata på ett barn som är elva år att det ska tvätta sig eller duscha.” 

Annorlunda och felaktiga beteenden hos placerade barn gör enligt respondenten att hon ofta 

känt sig trött och utmattad, då hon upplevt sig få tjata om enkla och elementära saker. 

Respondenten har också blivit ledsen, både av att se hur de biologiska barnen påverkas 

negativt, men också av att de placerade barnen ofta helt enkelt saknar kunskap kring hur man 

skall uppföra sig eller hur en ”normal vardag” ser ut, där exempelvis skötsel av hygien ingår. 

Ett flertal av respondenterna beskriver att barn som varit placerade hos dem till en början ofta 

varit ”avstängda”, inte pratat, ”saknat en egen identitet”, och försökt vara alla till lags. Barnen 

har inte varit vana vid att få prata om sina egna känslor, utan varit vana att få anpassa sig efter 

andra. Barnen beskrivs ofta kunna säga en sak men senare göra något helt annat. Dessa barn 

framkallar ofta känslor av osäkerhet, otillräcklighet och frustration hos respondenterna då de 

upplever sig ha svårt läsa av och förstå sig på barnens beteenden. De beskriver sig också 

kunna bli osäkra på hur de på ett bra sätt ska arbeta kring och förhålla sig till barnens 

problematik. Flera av respondenterna beskriver sig också bli ledsna då de förstår hur 

”skadade” barnen är och vad mycket hemskt de förmodligen varit med om innan de placerats.  

 

6.6.4 Känslor kring förutsättningen att inte veta när barnen skall flytta 
Förutsättningen att inte veta eller kunna påverka när de placerade barnen skall flytta ifrån 

familjehemmet är något majoriteten av fosterföräldrarna beskriver som jobbigt. Den 

gemensamma inställningen hos fosterföräldrarna är att det är bra om barnen hittar tillbaka till 

de biologiska föräldrarna och flyttar hem, men att de många gånger vet att det fortfarande 

föreligger risk för omsorgsbrist då barnen flyttar hem. Denna känsla beskrivs av flera 

intervjuade som svår att bära, att den framkallat känslor av oro, frustration, nedstämdhet, och 

otillräcklighet.  
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”Det är fruktansvärt, det vet man ju när man tar på sig ett uppdrag, barna ska ju hem. Vet man 

att det är ok hemma så känns det bra, men vet man att det inte är bra och barnet ska hem då 

känns det inget bra, man blir ledsen, man blir ju orolig för hur de har det.” 

Flera familjehemsföräldrar beskriver också att de känt sig maktlösa och överkörda av 

socialtjänsten vid tillfällen placerade barn flyttat hem. Detta då barn flyttat hem trots att de för 

socialtjänsten påtalat att förhållandena i barnets biologiska hem inte varit att anse som 

tillfredsställande. Flera fosterföräldrar beskriver det jobbiga i att hantera saknaden efter 

fosterbarnen då de flyttar. De beskriver sig få ett känslomässigt band till fosterbarnen under 

placeringstiden, vilket gör att ett tomrum och en saknad uppstår den dagen barnen flyttar.  

Respondenter beskriver också det jobbiga i att se sina barn påverkas då fosterbarnen flyttar, 

de har oftast bott med de placerade barnen under flera år och utvecklat starka band gentemot 

dem. Familjehemsföräldrar beskriver att relationen mellan deras egna barn och de placerade 

oftast blir som den mellan riktiga syskon. En av fosterföräldrarna berättar att hon i början av 

nya placeringar brukar vara försiktig med att ”knyta an” till fosterbarnen. Förhållningssättet 

beskrivs av respondenten underlätta den kommande separationen och de egna känslorna om 

placeringen visar sig bli kort. 

 

6.7 Analys – Familjehemsföräldrarnas känslomässiga påverkan av känslor 

och beteenden de möter från de placerade barnen och deras anhöriga 
Familjehemsföräldrarna påverkas på olika sätt i mötet med de placerade barnen och deras 

nätverk, både positivt och negativt. Forsberg och Wallmark (2002) beskriver utifrån ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv att människor påverkas i interaktionen med andra och av den 

omgivande miljön (ibid.). Fosterföräldrarna beskriver att de påverkats positivt av uppdraget 

när de kunnat se att fosterbarnen mår bra och utvecklas. Daniel (2011) beskriver att 

familjehemsuppdraget ofta har positiv inverkan på fosterföräldrar, då de känner att de gör 

skillnad och nytta för andra människor. Flera fosterföräldrar beskrev att de påverkats 

känslomässigt av att möta föräldrarna i deras sorg när deras barn blivit placerade, att de delvis 

kunnat förstå deras känslor, vilket gjort att de upplevt sig känna samma eller liknande känslor 

som föräldrarna. Det skulle kunna vara så att fosterföräldrarna drabbats av emotionell smitta, 

vilket enligt Hatfield, Cacioppo och Rapson (1994) betyder att andras känslor kan föras över på 

en själv då man kommer i kontakt med dem. Det faktum att det inte alltid är samma regler och 

förhållningssätt kring fosterbarnen i familjehemmet som i deras biologiska hem har fått 

konsekvenser för och påverkat fosterföräldrarna känslomässigt på olika sätt. Barnens föräldrar 

har också kunnat ge barnen falska förhoppningar och lovat saker som senare inte blivit av, 

vilket resulterat i olika känsloreaktioner hos fosterbarnen som senare påverkat 

fosterföräldrarna. Forskning av Triseliotis m.fl.(2000) beskriver att det ofta råder stora 

skillnader mellan fosterfamiljer och fosterbarns biologiska familjer vad gäller 

levnadsförhållanden, regler och struktur, vilket kan ge upphov till motsättningar och svårigheter 

(ibid.). Att de placerade barnens biologiska föräldrar, deras beteenden, känslor levnadssätt etc. 

påverkat de placerade barnen och fosterföräldrarna, skulle utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv kunna förstås av att de placerade barnen ingår i två olika familjesystem som 

påverkar och påverkas av varandra. De placerade barnens biologiska familjesystem påverkar 

familjehemsystemet. Payne (2008) beskriver utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv att 

individer ingår i ett pågående samspel mellan flera olika sammanhang samtidigt, och att ett 

personligt nätverk består av flera olika system som påverkar och påverkas av varandra (ibid.). 

Att fosterföräldrarna påverkas av kontakten med fosterbarnens biologiska föräldrar, att de 

emellanåt påverkas negativt av att medverka till umgängen och att de påverkas känslomässigt 

av förutsättningen att inte kunna påverka om och när fosterbarnen skall flytta tillbaka till de 

biologiska föräldrarna, kan ses som att de påverkas av det system de ingår i på en makronivå, 
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då de påverkas av regler och bestämmelser kring familjehemsuppdraget som säger att 

fosterbarnen skall ha kontakt med sina biologiska föräldrar, och att fosterplaceringar kan 

avbrytas. Forsberg och Wallmark (2002) beskriver utifrån utvecklingsekologin att på en 

makronivå påverkas en individ av samhällets regler och lagstiftning.  

6.8 Familjehemsföräldrarnas individuella strategier för att hantera egna 

uppkomna känslor 

6.8.1 Accepterande av/utlopp för egna känslor 

En del av familjehemsföräldrarna beskriver hur det till en början kan vara svårt att hantera de 

känslor som uppstår kring ett uppdrag. Det svåra består bland annat i att lära sig acceptera 

känslor av frustration, ilska, misslyckanden och otillräcklighet. Efter ett tag upplever sig dock 

de flesta av familjehemsföräldrarna kunna hantera de egna känslorna på ett bra sätt. Flera av 

familjehemsföräldrarna i studien pratar om hur viktigt det är att man vågar komma i kontakt 

med sina egna känslor, vikten av att tillåta sig själv att både visa och prata om de känslor som 

uppstår i vardagen, att inte hålla dem inne.  

”Det är viktigt att man vågar visa att man inte är osårbar, att man påverkas och är en helt 

vanlig människa med känslor. Jag brukar vara öppen mot både barnen och min sambo och säga 

till när jag blir arg, ledsen, sårad mm. Man får se att det är naturligt, man måste våga visa alla 

känslor man har, ilska sorg mm, allt är naturligt, man orkar inte hålla allt inom sig.” 

”Ibland går man ut på en promenad, gråter lite och säger några väl valda ord, sen känns det 

bättre igen.” 

6.8.2 Samtal om de egna känslorna 

Den vanligaste strategin familjehemföräldrarna använder sig av för att hantera egna 

uppkomna känslor är att samtala om dem. Att samtala om de egna känslorna beskrivs av 

samtliga familjehemsföräldrar som nödvändigt för att de ska orka med uppdraget i längden. 

Det handlar framförallt om samtal med den egna partnern, socialsekreterare och handledare. 

Samtal med partnern och familjemedlemmar beskrivs av familjehemsföräldrarna utgöra ett 

stort stöd då de delar upplevelsen av att vara familjehem, de möts därför av en förståelse vid 

tillfällen de behöver ventilera något.  

  ”Att ha någon att prata med är viktigt, annars orkar man inte. Vår familj är väldigt tight,   

   vi kan prata med varandra om det mesta. För min del är det inte bara så i denna familj, utan   

   jag har det likadant med min mamma och mina systrar, hela vår familj är tight.” 

En av de intervjuade beskriver hur paret emellanåt ringer handledaren vid tillfällen de behöver 

hjälp och stöttning. Familjehemsföräldern beskriver det på följande sätt:  

”att ha möjlighet att kunna ringa sin handledare är ett måste, ibland vill man bara spy ur sig 

det man känner, sen känns de lättare.” 

En av familjehemsföräldrarna beskriver hur hon emellanåt ringer socialsekreteraren vid 

tillfällen när hon känner sig nere och misslyckad. Hon blir då pushad och får hjälp att se de 

föreliggande problemen eller känslorna ur olika perspektiv. Personen i fråga beskriver att hon 

kan känna sig precis lika ledsen och nere efter samtalet som före, men att då hon vaknar 

dagen efter kan känna att ”gud vad skönt det var att prata igår”, att samtalet byggt upp henne. 

En familjehemsförälder beskriver hur det emellanåt kan vara skönt att ringa socialsekreteraren 

vid tillfällen denne och mannen känner en osäkerhet eller behöver ventilera något. 
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6.8.3 Fokusering på det positiva i uppdraget 

Samtliga familjehemsföräldrar i studien beskriver att de blir påverkade på ett positivt sätt och 

får en påfyllnad av energi vid tillfällen uppdraget går bra. Den positiva känslan kan sedan 

hjälpa dem under perioder uppdraget upplevs tyngre. En av familjehemsföräldrarna berättar 

att hon vid tillfällen då uppdraget känts slitsamt försökt fokusera på de delar av uppdraget 

som gått bra. Personen ifråga tänker också på de barn, föräldrar och uppdragsgivare som visat 

uppskattning för den tid och kraft hon lagt ner på uppdraget, och de barn hon och mannen 

hjälpt.  

”De gånger de känns tufft får man försöka fokusera på det som gått bra, man är ingen 

övermänniska som klarar allt, men man har gjort mycket för de barn man tagit hand om.” 

6.8.4 Egentid/innehållsrikt liv 

Samtliga familjehemsföräldrar beskriver tillgången till fritid och egentid som viktigt, tillfällen 

då de antingen i par eller var för sig ges möjlighet till små korta ”andningspauser” i vardagen, 

under vilka de för en kort stund ges möjlighet att släppa uppdraget och slappna av. Hur och i 

vilken omfattning möjligheten till detta finns varierar dock mellan familjehemmen. Flera av 

respondenterna beskriver sig ha ett stort socialt nätverk, att ett innehållsrikt liv tillsammans 

med vänner hjälper dem i hanteringen av egna uppkomna känslor, då de kunnat ”koppla bort” 

uppdraget vid de tillfällen de umgåtts med vännerna. Exempel på små avbrott i vardagen som 

familjehemsföräldrarna beskriver är att den ena familjehemsföräldern åker och handlar ensam, 

att de gemensamt går ut och går med hunden, besök på brukshundsklubben, egentid på jobbet, 

träning på gym, besök på hundutställning eller att paret gemensamt går ut på kvällen och äter. 

Flera av respondenterna beskriver också egentid med de biologiska barnen som viktigt, då det 

hjälpt dem hantera ”skuldkänslor” kring att de egna barnen emellanåt ”hamnat i kläm” i 

familjehemsuppdraget. Två av familjehemsparen beskriver att de försöker komma i väg 

ensamma någon helg varje månad, då de kan få egentid, att bara få vara vuxna, slippa ligga 

två steg före och vara rädda för att något ska hända hemma. En av familjehemsföräldrarna 

beskriver behovet av egentid kring uppdraget på följande sätt, med ett skratt och med glimten 

i ögat:    

”det är klart man behöver egentid ibland, jag brukar gå ut till garaget för att meka eller tvätta 

bilen då jag blivit arg eller då jag bara behöver vara ensam. Så periodovis är bilarna väldigt 

rena ska du veta.” 

6.8.5 Ordning och struktur  
En strategi familjehemsparen använder för att göra uppdraget mindre påfrestande är upprättandet 

av struktur och ordning, vilket de upplevt gynna både dem själva och de placerade barnen. 

Samtliga fyra familjehem är överens om att de behövt vara mer fyrkantiga i sitt föräldraskap, 

att de behövt hålla hårdare på regler och struktur i hemmet. En av familjehemsföräldrarna 

beskriver strukturen genom att säga: 

”en hårdare struktur har vi fått ha, vi har levt väldigt fyrkantigt hela tiden egentligen och varit 

raka mot barnen. Sagt att nu gör vi så och sen har vi hållit oss till reglerna. Det kan också gälla 

att man har speciella mattider, det har vi alltid haft, vi har också alltid haft en viss tid de ska 

lägga sig. Ruckar man sedan på rutinerna märker man att barnen blir oroliga och stressade.” 

Fasta regler beskrivs av föräldern göra att denne upplever sig ha en större kontroll runt barnen 

som i sin tur skapar ett lugn inom personen. En av familjehemsföräldrarna beskriver att paret 

behövt använda lite stramare tyglar runt ett placerat barn. Deras upplevelse är att de blivit så 

fruktansvärt mycket arbete kring barnet att knappt två personer orkat vid de tillfällen barnet 

getts ett friare spelrum. Familjehemsparet upplever att både de själva och barnet mått bra av 
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strategin. De upplever att konflikterna i hemmet blivit färre, de upplever sig också ha mer 

kontroll över situationen kring barnet.  

”Den strategin upptäckte man ganska fort, att man inte släpper iväg barnet så långt. Det blir 

mindra stress och jobbigt för oss själva, och bättre för barnet.” 

En familjehemsförälder beskriver hur de placerade barnen kunnat vara struliga och splittrade 

på fredagar, att det lätt kunnat bli rörigt och ”kaosartat” i hemmet, vilket föräldrarna upplevt 

som jobbigt och stressande. Familjen brukar därför laga mat gemensamt med barnen på 

fredagar. De upplever den gemensamma matlagningen som ett bra sätt att ”samla upp 

barnen”, att det blir en avslappnad stämning där saker barnen kan behöva prata om kan 

komma upp på ett naturligt sätt.  

6.8.6 Självreflektion 

Flera av familjehemsföräldrarna har ett reflekterande förhållningssätt och reflekterar kring 

sina egna styrkor, svagheter, begränsningar etc. för att hantera egna uppkomna känslor. En av 

familjehemsföräldrarna beskriver hur denne alltid brukar reflektera kring om något kunnat 

göras annorlunda vid de tillfällen det uppstått konflikter eller svårigheter runt de placerade 

barnen och deras anhöriga, och hur hon ska göra nästa gång en liknande situation uppstår. En 

annan av respondenterna beskriver vikten av att inse att man inte har svar på alla frågor som 

kommer från de placerade barnen, att man själv inte kan lösa alla problem och svårigheter 

kring ett placerat barn, men man kan finnas där, göra sitt bästa och utgöra ett stöd. Genom 

denna insikt beskriver personen att det bli lättare att hantera egna känslor av otillräcklighet, 

stress och frustration kring vardagliga situationer. En strategi en av familjehemsföräldrarna 

beskriver sig använda vid tillfällen uppdraget upplevs känslomässigt påfrestande, är att 

personen ifråga brukar tänka på varför barnen eller dess föräldrar är arga, försöka tänka sig in 

i förälderns situation, eller varför problembilden ser ut som den gör, vad det bottnar i, och 

vilken del denne själv har i problemen. Personen i fråga beskriver att förhållningssättet gör att 

en del känslor lättare kan rinna av honom. 

6.9 Analys – Familjehemsföräldrarnas individuella strategier för att 

hantera egna uppkomna känslor 

Att familjehemsföräldrarna är medvetna om att de påverkas och även hur de påverkas i olika 

situationer skulle kunna betyda att de har en bra affekttolerans, vilket är en inre copingresurs 

enligt Brattberg (2008). Affekttolerans handlar enligt Holm (1995) om förmågan att vara 

medveten om och kunna skilja på olika känslor hos sig själv, att man exempelvis vet när man 

är arg, otålig, frustrerad eller irriterad. Rädsla och förnekelse för egna känslor kan komma 

innebära att de förträngs (ibid). Att familjehemsföräldrarna både visar och pratar om sina egna 

känslor visar att de inte förtränger känslorna utan istället konfronteras med dem. Att 

konfronteras med det som upplevs känslomässigt påfrestande eller stressigt beskrivs inom 

copingteorin som en positiv copingstrategi (Brattberg, 2008). Den vanligaste strategin 

respondenterna använder sig av för att hantera egna uppkomna känslor är att samtala om dem. 

Då familjehemsföräldrarna upplever sig behöva prata söker de i huvudsak kontakt med den 

egna partnern, vänner handledare och socialsekreterare. Brattberg (2008) beskriver sökandet 

efter socialt stöd som en copingstrategi. Tillgång till vänner, familj och handledare beskrivs 

inom copingteorin som exempel på yttre copingresurser (ibid.). En av familjehemsföräldrarna 

beskriver hur denne vid tillfällen då uppdraget känts slitsamt försökt fokusera på de delar av 

uppdraget som gått bra, och de barn föräldrar och uppdragsgivare som visat uppskattning. 

Strategin skulle kunna ses som att personen gör en positiv omtolkning av situationen och 

tänker på de positiva delarna, vilket enligt Brattberg (2008)  är en copingstrategi som 

individer kan använda sig av för att fortsätta må bra i en känslomässigt påfrestande situation. 
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Familjehemsföräldrar beskriver tillgången av egentid och fritid som viktigt för att hantera 

egna känslor. Tillfällen då de antingen själva, parvis eller tillsammans med vänner ges 

möjlighet till små korta andningspauser i vardagen för att samla kraft och återhämta sig. Ett 

sätt att se på detta utifrån copingteorin skulle kunna vara att familjehemsföräldrarna använder 

undvikandestrategier, vilka enligt Brattberg (2008)  handlar om att individer genom olika 

strategier försöker distansera sig från det som upplevs stressande eller känslomässigt 

påfrestande för att därigenom fortsätta må bra (ibid.). Flera av familjehemsföräldrarna 

beskriver hur de genom olika strategier gjort uppdraget mindre påfrestande i hemmet, bland 

annat genom införandet av mer ordning och struktur, stramare tyglar runt barnen eller 

gemensam matlagning på fredagar - då placerade barn då kunnat vara struliga och splittrade. 

Strategierna som framgår av studiens resultat kan utifrån copingteorin förklaras som att 

fosterföräldrarna analyserat föreliggande problem och svårigheter som funnits i hemmet, och 

sedan vidtagit åtgärder för att minska eller eliminera delarna som upplevts påfrestande, dvs. 

att de använt sig av problemfokuserade copingstrategier. Problemfokuserad coping innebär 

enligt Brattberg (2008) bland annat att individer kan ändra den omgivande miljön för att minska 

effekten av det som upplevs stressande och/eller påfrestande. 

 

6.10 Familjehemsföräldrarnas upplevelser av erhållen hjälp och stöttning 

kring uppdraget 

6.10.1 Uppdragsgivarens tillgänglighet och stöd 
Familjehemsföräldrarna i studien beskriver en god relation till deras nuvarande 

socialsekreterare, att de kan ringa socialsekreteraren när behov av hjälp och stöd föreligger. 

Att ha en god relation med sin socialsekreterare beskrivs av flera fosterföräldrar som viktigt 

under en placering. Flera fosterföräldrar beskriver att kontakten och stödet från socialtjänsten 

skiljer sig åt över tid, att kontakten tenderar att glesas ut efter ett tag, att det allt som oftast är 

de själva som får höra av sig till socialtjänsten. Förutsättningarna skapar känslor hos 

familjehemsföräldrarna av att emellanåt vara bortglömda och utelämnade i uppdraget.  

 ”Vi känner ju att det gått bra, men jag tänker att utifall det inte hade varit bra, hur hade de då  

 fått veta det då de nästan aldrig hör av sig. Sen har man fått vibbar då man pratat med dem att 

de kanske förlitar sig mer på oss än vad de kanske borde göra, men det fungerar kanske så.” 
 
 ”Jag tror att det är så att hör vi inte av oss, så tror de att allt fungerar, men så behöver det ju  

 inte vara. De kunde ju själva ringa någon gång tycker man.” 

På frågan om de får positiv feedback och beröm av sina socialsekreterare svarar samtliga 

familjehemspar ja. Ett familjehemspar beskriver att de får mycket beröm och feedback, 

speciellt under perioder uppdraget varit extra jobbigt. De har då kunnat få höra hur glad 

socialsekreteraren är i dem och den insats de gjort för barnen. Ett annat familjehemspar 

beskriver att de fått beröm för den utveckling socialsekreteraren märkt på det barn som varit 

placerat hos dem och den tid de lagt ner på uppdraget. Familjehemsparen beskriver berömmet 

som viktigt, att det både stärker dem och ger energi till uppdraget. Två av familjehemsparen 

berättar att gångerna de fått beröm eller positiv feedback varit lätträknade, att de gärna sett sig 

få det oftare.  

 ”De gånger man får det så blir man ju glad, och känner att man gör ett bra jobb, så är det   

 nog med alla. Talar chefen om att det här gjorde du bra, är det ju mycket roligare än om man 

inte hör något. Det önskar man att man fick höra oftare.” 

Flera av de intervjuade beskriver svårigheter i att få kontakt med socialsekreterare men att de 

får den tid och hjälp de behöver när de väl fått kontakt. 
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”Den vi har nu är det lätt att få tag på, men generellt är det kaos, det är väldig svårt att få tag   

 på socialtjänsten emellanåt. De orkar inte, de försvinner, å det kommer nya socialsekreterare, 

strukturer ändras, de verkar ha alldeles för mycket att göra.” 

Möjligheten har funnits att kontakta en socialjour, något tre av familjehemmen är negativt 

inställda till. Bakgrunden är att de upplever det som svårt och dåligt att behöva vända sig till 

någon som inte är insatt i ärendet, som inte vet något om varken dem själva eller de placerade 

barnen. Svårigheten att få tag på socialsekreterare under en del ärenden, har fått konsekvensen 

att del av familjehemsföräldrarna slutat höra av sig till socialtjänsten. Ett av familjehemsparen 

beskriver hur den bristfälliga kontakten ofta gjort dem frustrerade, och att det emellanåt 

uppstått situationer som de haft svårt att hantera då de inte kunnat fråga socialsekreterare om 

råd. Det har exempelvis kunnat handla om situationer som uppstått i umgängena mellan de 

placerade barnen och deras föräldrar. Ett önskemål flera av familjehemsföräldrarna framför 

under intervjuerna är att det vore bra om socialsekreterare arbetar mer kvällar och helger. 

Flera av respondenterna beskriver erfarenheter av att socialsekreterare ofta byts ut under 

pågående placeringar, vilket skapar känslor av att ärendena ”börjar om på ruta ett”.  

Förutsättningarna gör att del fosterföräldrar känt att de inte kan eller vill öppna sig och prata 

om allt de behöver med de nya socialsekreterarna. En av respondenterna beskriver vikten av 

en god relation till socialsekreteraren på följande sätt: 

”skulle man ha en bättre relation till sin socialsekreterare så är jag helt säker på att man ringt 

oftare, man kanske har barn med kraftig ångest eller något annat problem, då är det skönt att 

ventilera med någon om vad man ska göra. Vissa saker kanske man inte vill prata med vem som 

helst om, eller belasta sin närhet med. Man måste ha ett förtroende och en bra relation till 

socialsekreteraren.” 

Två av familjehemmen i studien har erfarenhet av att vara konsulentstödda och upplever att 

kontakten med konsulten oftast fungerar bättre än den gentemot socialtjänsten. 

Familjehemmen beskriver att de har ett telefonnummer de kan ringa dygnet runt för att få 

hjälp och stöd. En av familjehemsföräldrarna berättar att de emellannåt kan prata med någon 

från den verksamhet som stödjer dem både en och två gånger per dag. Tillgången till och 

känslan av det lättillgängliga stödet beskrivs som en trygghet. 

6.10.2 Handledning, utbildning 
Tre av familjehemmen ges för närvarande extern handledning var fjärde vecka, det fjärde 

familjehemmet har inte upplevt sig vara i behov av varken utbildning eller handledning kring 

uppdraget. Handledningen upplevs av respondenterna som tillräcklig som situationen är just 

nu, men att de gärna sett sig få mer handledning under perioder uppdragen varit mer 

krävande. Handledningstillfällena beskrivs av flera respondenter som en förutsättning för att 

de ska klara av familjehemsuppdragen. Det beskrivs som viktigt att ha någonstans göra av 

egna funderingar, reflektioner, tankar, känslor etc. knutna till familjehemsuppdraget. Genom 

handledning ges familjehemsföräldrarna också värdefulla tips och råd kring hur de kan arbeta 

med och kring de placerade barnen, vilket hjälper dem i den vardagliga vården eller omsorgen 

av fosterbarnen. Flera av respondenterna beskriver också att handledningen fyller en viktig 

funktion på så sätt att de under handledningstillfällena ges möjlighet att diskutera och 

ventilera frågor kring uppdragsgivaren och kring ärendena i stort. Vissa delar kring uppdragen 

upplevs vara svåra eller mindre bra att diskutera med socialsekreterarna. Två av 

familjehemsparen beskriver hur de genom grupphandledning ges möjlighet att träffa andra 

familjehemsföräldrar. Att prata med andra som delar upplevelsen av att vara familjehem, och 

se att andra oftast har liknande tankar, känslor, erfarenheter etc. knutna till uppdraget som de 

själva, beskrivs av respondenterna göra att det blir lättare att acceptera egna känslor kring 

uppdraget. De känner att de möts av en förståelse, att de inte är ensamma i sin situation och 
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att känna på det ena eller det andra sättet. Grupphandledningen ger familjehemsföräldrarna 

också möjlighet att utbyta erfarenheter, förhållningssätt och arbetssätt, vilket beskrivs som 

viktigt då det senare kan underlätta arbetet kring de placerade barnen.  

Flertalet av respondenterna i studien berättar att de får utbildning från socialtjänsten kring 

uppdragen, men att de får alldeles för lite utbildning, att de gärna skulle vilja få mer. Ett av 

familjehemmen tycker det är dåligt att det oftast bara är den ena föräldern som kan åka iväg 

och ta del av utbildningar, då den andra parten i förhållandet varit tvungen stanna hemma och 

ta hand om barnen. De önskar att de fått stöd från uppdragsgivaren under utbildningsdagar så 

att båda föräldrarna kunnat delta vid utbildningstillfällena. De familjehemsföräldrar som har 

erfarenhet av ta emot barn med funktionsnedsättningar beskriver det som extra viktigt att de 

ges utbildning under de uppdragen, då de oftast varit mer krävande i förhållande till andra 

uppdrag. Utbildning beskrivs av flera respondenter som viktigt på så sätt att den ger dem 

bättre förutsättningar att bemöta de placerade barnen på ett adekvat sätt utifrån deras 

individuella behov och svårigheter. Utbildning upplevs också hjälpa fosterföräldrarna i 

hanteringen av egna uppkomna känslor, då utbildning exempelvis kan ge dem kunskap och 

information om bakgrunden till varför ett barn beter sig på ett visst sätt. Tilläggas kring 

handledning och utbildning är att det under intervjuerna framgick att det råder stora skillnader 

mellan olika kommuner när det gäller att erbjuda utbildning och handledning till familjehem. 

6.10.3 Vikten av information 
Flera av fosterföräldrarna beskriver negativa erfarenheter av att information som 

socialtjänsten lämnat till dem i samband med nya placeringar ofta varit bristfällig, att en del 

förhållanden kring barnen eller dess nätverk utelämnats eller varit felaktiga.  

”Vi har ibland fått reda på i efterhand att det funnits mer information än den vi fick, då blir 

man rätt arg. Man ska ju trots allt göra ett bra jobb och då behöver man en del förberedande 

saker, det är ju så man jobbar. Men vi har ju fått försöka lösa det ändå.” 

En av familjehemsföräldrarna tror orsaken till att information utelämnas vid nya placeringar 

kan vara för att det då blir lättare för socialtjänsten att hitta familjehem till de barn som skall 

placeras. Att socialtjänsten inte vill skrämma iväg fosterföräldrar genom att berätta allt kring 

barnen. Respondenten beskriver hur familjen vid ett tillfälle gavs information om att det barn 

som skulle placeras var utvecklingsstört och gillade att spela dataspel, mycket mer 

information än så gavs inte familjen. Då fosterbarnet senare placerades visade det sig att det 

var gravt handikappat och sondmatades. Att information utelämnas eller tystas ner ser 

familjehemsföräldrarna som allvarligt, då det senare har kunnat göra att de ställts inför 

problem och svårigheter de inte varit förberedda på. En bristfällig information från 

socialtjänsten innan placeringar har också kunnat påverka fosterföräldrarnas möjligheter att 

senare bemöta och hjälpa fosterbarn på rätt sätt utifrån deras individuella behov och 

problematik. 

6.10.4 Stöd från socialt nätverk/informell stöttning 

Samtliga familjehemsföräldrar beskriver att den egna partnern utgör ett stort stöd kring 

uppdraget. Ett av familjehemsparen beskriver att de pratar mycket med varandra, att de stöter 

och ältar, vrider och vänder på de problem och svårigheter som uppstår i vardagen. Ett annat 

familjehemspar beskriver hur de brukar prata med varandra direkt då de upplevt något som 

jobbigt eller påfrestande, på så sätt har det aldrig varit några problem eller svårigheter som 

legat och grott. Flera av familjehemsparen beskriver sig vara beroende av varandras stöd och 

stöttning för att uppdraget överhuvudtaget skall fungera.  
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”Vi brukar säga det om andras problem, när våra kompisar går isär, vi hinner aldrig tänka de 

tankarna för vi har så mycket att göra hela tiden. Vi behöver verkligen varandra för att orka. 

Stödet och uppmuntran från den andra är en förutsättning”. 

Flera av de intervjuade beskriver stödet från de biologiska barnen som en förutsättning för att 

uppdragen skall fungera. De biologiska barnen tillfrågas ofta innan placeringar kring vad de 

tycker och tänker runt placeringen. De får också vara med och bestämma om familjen skall ta 

emot ett barn eller inte. En av fosterföräldrarna beskriver att de biologiska barnen är med hela 

tiden under placeringar, och att de därför vet det mesta, därav har hon och mannen kunnat 

prata av sig med barnen om de behövt stöd eller råd.  

”Vi får stöd av våra egna barn kring många delar. Bara det att få prata med dem är viktigt. 

Även om vi vet att vi har sekretess, så har man fått bryta den för att prata med sina barn om 

vissa saker, och det har vi sagt till socialtjänsten att våra egna barn måste veta vissa saker. 

Annars kan vi inte jobba.” 

En av de intervjuade beskriver att de biologiska barnen ofta tar ett stort ansvar för det 

placerade barnet genom att umgås med det. 

”Våra barn ser alltid till att det händer nått när de träffar barnet, de kan vara att de går till 

stan eller så hittar de på något annat. De gör saker, det är ofta saker som hon inte gör med oss. 

Hon behöver aldrig vara ensam.” 

Flera av familjehemsföräldrarna beskriver att de biologiska barnen varit till stor hjälp under 

placeringar genom att de oftast varit den enda avlastning och hjälp de haft att tillgå kring de 

placerade barnen i vardagen. De biologiska barnen har varit de som gjort det möjligt för 

föräldrarna att få egentid eller tid tillsammans som par.  

”Om vi behöver åka iväg så tar hon hand om barnet, och vi känner full trygghet i det, och det 

gör även den biologiska föräldern som vet att vår dotter tar hand om barnet ibland. Vill vi ut på 

kvällen så finns hon alltid där och är en avlastning och ett stöd, vi har ett otroligt stöd. Sen kan 

våra barn också ringa och säga att de vill vara barnvakt, att de vill ge oss en helg ensamma.” 

”Då vi pyser iväg till ett spa eller så någonstans, de behöver inte vara nått speciellt, det viktiga 

är att vi kommer iväg lite ensamma, då går våra barn in och avlastar här.” 

Familjehemsföräldrar utrycker en önskan om att uppdragsgivare borde hjälpa dem med 

avlastning i uppdraget så att de biologiska barnen inte alltid får denna roll. Två 

familjehemsföräldrar beskriver att de biologiska barnen ofta hjälper till att fostra de placerade 

barnen genom att fungera som förebilder eller genom att de kunnat reagera på fosterbarns 

uppförande och beteenden. 

”Det är ganska härligt, för våra barn fostrar de här barnen, det är häftigt. De talar om att 

sådär kan du väl inte göra mot farsan eller morsan, sköt dig nu och skärp dig. Det kan ofta få 

lite mer effekt än om vi säger till barnen. Våra barn kan säga till dem på ett råare sätt, de är 

mer rakt på sak. 

Ett av familjehemsparen beskriver att de umgås med andra familjehemsföräldrar på fritiden. 

Därigenom har de kunnat utbytta erfarenheter sinsemellan, vilket de beskriver varit till stor 

hjälp kring uppdraget.  
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En av de intervjuade beskriver att denne och partnern har mycket hjälp av fosterbarnets 

mamma. 

”Hon ringer varje kväll och går alltid och hämtar på dagis minst en gång i veckan. Mamman 

kan hämta henne så hon kommer hem lite tidigare från dagis, och sen så åker jag och hämtar 

henne där senare. Så det måste jag säga fungerar bra. Vi behöver inte stressa hem från jobben, 

utan hinner vi inte hämta så kan vi ringa till mamman och det känns bra, det underlättar mycket 

för oss.” 

Flera av de intervjuade beskriver att de får stöd och hjälp av sin egen familj kring ärendena. 

De respondenter vars egna föräldrar varit familjehem beskriver att de får mycket stöd och 

hjälp av dem och att de möts av en förståelse. En av familjehemsföräldrarna beskriver hur 

hennes mamma och syskon pushat henne och behandlat de placerade barnen som om de vore 

hennes egna. Flera respondenter beskriver också att släktingar och vänner utgör ett stort stöd, 

genom att de kunnat ”släppa uppdraget” och koppla av vid tillfällen de träffats och umgåtts. 

Fosterföräldrar beskriver också att vänner och släktingar finns där för dem då de behövt prata, 

men att de inte kunnat bortse från sekretessen kring ärenden, vilket gjort att de inte kunnat 

prata om allt de upplevt som jobbigt och påfrestande. Flera intervjuade beskriver erfarenheter 

kring släktingars och vänners oförmåga att sätta sig in i uppdraget, vilket gjort att de kunnat 

bli svartsjuka, dömande, och att de kommit med negativa gliringar kring den ekonomiska 

ersättningen kring uppdraget, vilket gjort fosterföräldrarna förbannade, ledsna och besvikna. 

Detta har gjort att de emellanåt dragit sig för att be utomstående av hjälp kring uppdraget. 

6.11 Analys – Familjehemsföräldrarnas upplevelser av erhållen hjälp och 

stöttning kring uppdraget  
Familjehemsföräldrar berättar att de vid behov av stöd och hjälp känner att de kan ringa 

socialsekreteraren, att stödet de erhåller genom kontakten hjälper dem i uppdraget. Inom 

copingteorin ses enligt Brattberg (2008) sökandet efter social stöttning som en positiv 

copingstrategi. Hjälpen och stödet respondenterna erhåller kan utifrån ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv ses som att kommunikationen mellan ett exosystem 

(socialtjänsten) påverkar ett mikrosystem (familjehemsystemet) (Forsberg & Wallmark, 

2002). De familjehemsföräldrar som ges handledning och utbildning kring uppdraget, 

beskriver att den hjälper dem att hantera egna uppkomna känslor och ger dem bättre 

förutsättningar att bemöta och hjälpa de placerade barnen på ett adekvat sätt utifrån deras 

individuella behov och svårigheter. Flera familjehemsföräldrar beskriver brister i den 

information de fått av socialtjänsten innan placeringar, att de senare ställts inför problem och 

svårigheter de inte varit förberedda på. Information som lämnas till familjehemsföräldrar 

innan en placering, utbildning och handledning kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ses 

som att det sker ett inflöde av energi i familjesystemet som senare kommer till användning 

inom systemet. Payne (2008) beskriver inflöde som den energi som förs in i ett system. Den 

tillförda energin kan senare komma till användning inom systemet (genomflöde) och påverka 

omgivningen (utflöde) (ibid.). Att den information som lämnas innan en placering är korrekt, 

är mot bakgrund av det ovan beskrivna viktigt då den påverkar genomflödet, dvs. hur energin 

kommer till användning i systemet. Av resultatet framgår att det kunnat vara svårt för 

fosterföräldrar att få kontakt med socialsekreterare, vilket gjort att de inte alltid kunnat få den 

hjälp och det stöd de behövt. De har också upplevt svårigheter kring att socialsekreterare ofta 

byts ut under placeringar. Att fosterföräldrarna har svårt att komma i kontakt med 

socialsekreterare, kan förstås i att de påverkas av arbetstiderna hos socialtjänsten och 

arbetsbelastningen kring socialsekreterarna. Utifrån ett systemteoriskt antagande skulle detta 

kunna förklaras som att familjehemmets påverkas av förutsättningar hos deras exosystem. 

Forsberg och Wallmark (2002) beskriver exosystem som system där individen själv inte ingår, 
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men ändå påverkas av (ibid.). När familjehemmen blir tilldelade nya socialsekreterare 

påverkas och förändras fosterföräldrarnas exosystem. Relationen till socialsekreteraren kan 

senare påverka fosterföräldrarna och inverka på deras möjligheter och förutsättningar att 

verka i familjehemsuppdraget. Av resultatet framgår att familjehemsföräldrarna erhåller 

informell stöttning kring uppdraget från bland andra de biologiska barnen, släkt och vänner. 

Yttre copingresurser hos individer är bland annat att de har ett gott socialt nätverk och en 

tillräckligt bra livssituation (Brattberg, 2008). Flera av familjehemföräldrarna i studien 

beskriver sig vara beroende av partnerns stöd och stöttning för att uppdraget överhuvudtaget 

skall fungera, de upplever att uppdraget gjort att parrelationen blivit tightare. Att 

familjehemsparen upplever sig blivit tightare genom stödet de erhållit från varandra, skulle 

kunna kopplas till det man inom systemteorin kallar synergi, med vilket menas att delar i ett 

system kan stimulera varandra för att stärka och vidmakthålla systemet (Payne, 2008).  

 

 

7. Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur familjehemsföräldrarna och den egna familjen 

påverkas av familjehemsuppdraget. Syftet var även att undersöka hur familjehemsföräldrarna 

hanterar egna uppkomna känslor, samt vilket stöd de erhåller kring uppdraget. 

Respondenterna i studien har genom sin vilja att dela med sig av sina erfarenheter kring 

uppdraget bidragit till att syftet med studien uppnåtts då frågeställningarna kunnat besvaras. 

Min förhoppning är att studien kan bidra till att förståelsen kring familjehemsföräldrars 

situation ökar, då det i nuläget inte finns så mycket svensk forskning som riktats mot dem och 

deras situation. 

Denna studie har inte genererat några nya aspekter kring familjehemsföräldrars 

bakomliggande motiv till familjehemsuppdraget utan stämmer bra överrens med tidigare 

forskning (se t.ex. Höjer,2001; Triseliotis m.fl. 2000; Sundell & Thunell, 1997). Något som 

däremot skiljer sig åt är att det i tidigare forskning finns motiv som inte nämnts i denna studie, 

vilket inte är så konstigt då studiens intervjuunderlag är relativt litet. Studien visar att 

familjehemsuppdraget medfört en personlig utveckling hos familjehemsföräldrarna, ett 

förändrat föräldraskap, en påverkan på vardagen, påverkan på de biologiska barnen samt en 

påverkan på relationer inom familjen. Studiens resultat kring hur familjehemmet påverkats 

liknar i stora drag resultatet av tidigare studier (se t.ex. Höjer, 2001; Triseliotis m.fl. 2000; 

Höjer & Nordenfors, 2006). En skillnad mellan min studie och tidigare forskning är att 

fosterföräldrar i Höjers (2002) studie beskriver att familjehemsuppdraget medfört att 

parrelationen påverkats negativt då det kunnat uppstå slitningar till följd av arbetsbelastningen 

och tiden de placerade barnen krävt. Av min studie framgick inte detta. En förklaring till 

denna skillnad tror jag kan vara att det kan vara känsligt för familjhemsföräldrarna att prata 

om en del saker med någon de inte har en relation till. Det kan också vara så att avvikelsen 

beror på att Höjers (2002) insamlade empiri är betydligt större än i denna studie, vilken endast 

bygger på intervjuer med sju respondenter. Den tidigare forskningen visar också på fler 

negativa aspekter av hur fosterföräldrars biologiska barn påverkas av uppdraget. Detta tror jag 

kan ha att göra med att det kan vara svårt och känsligt för fosterföräldrar att prata om hur de 

egna barnen påverkas negativt. Höjer och Nordenfors (2006) beskriver också att 

fosterföräldrar tenderar att ha en mer positiv syn kring hur de biologiska barnen påverkas av 

familjehemsuppdraget än vad de biologiska barnen själva har.  

Utifrån studiens resultat och analys kan vi se att familjehemsföräldrarna har goda strategier i 

hanteringen av känslor som uppstår i kontakten med de placerade barnen och deras nätverk. 
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Jag tror att strategierna är viktiga och har betydelse för att familjehemsföräldrarna skall orka 

med uppdraget i längden, då familjehemsuppdraget som framgår av studiens resultat kan vara 

både tidskrävande och känslomässigt påfrestande. Vänner, släkt och familj fyller en viktig 

funktion för familjehemsföräldrar under uppdragen. Den informella stöttningen har inte varit 

särskilt framträdande i den tidigare forskning jag tagit del av, utan där har den formella 

stöttningen från uppdragsgivaren varit mer framträdande. Att den informella stöttningen 

framkommit och lyfts fram i min studie ser jag som en styrka med studien då den visar vilken 

resurs den kan vara kring ett familjehemsuppdrag. Av min studie framgår som exempel att 

fosterföräldrarnas biologiska barn fyller en viktig funktion under uppdragen genom att stötta 

och hjälpa sina föräldrar. Att de biologiska barnen fyller en viktig funktion framgår även av 

tidigare forskning (se Farmer m.fl, 2004). Samtliga familjehem i studien utgörs av gifta par, 

vilket stämmer bra överrens med Haviks (2007) beskrivning av att man vid rekrytering av 

familjehem ser parförhållandet som viktigt, då det ses som en bra mobilisering kring 

uppdraget. Min förståelse kring denna utgångspunkt har ökat i och med studien då samtliga 

familjehemsföräldrar beskrivit stödet och samarbetet med den egna partnern som en 

förutsättning för att uppdraget överhuvudtaget skall fungera. Av min studie framgår att 

fosterföräldrar mötts av negativa gliringar kring den ekonomiska ersättningen kring uppdraget 

och en oförmåga från släktingar och vänner i att sätta sig in i deras situation. Detta har gjort 

att de kunnat dra sig för att be andra om hjälp kring fosterbarnen. Liknande resultat framgår 

av tidigare forskning (se Höjer, 2001). Jag tror det är viktigt med mer information till 

allmänheten kring vad det innebär att vara fosterfamilj, hur det fungerar och vilken ersättning 

som utgår. På det sättet hoppas jag fosterföräldrar möts av en större förståelse, vilket i sin tur 

kan göra att de får mer hjälp och stöttning från sitt nätverk.  

Studien visar att stöttning och tillgänglighet från socialsekreterare, handledning och utbildning är 

viktigt kring familjehemsuppdraget, vilket även framgår av tidigare forskning (se t.ex. 

Triseliotis m.fl. 2000; Brown & Bednar, 2006). En del av familjehemsföräldrarna i min studie 

ges under grupphandledningstillfällen möjlighet att träffa andra familjehem vilket upplevs 

viktigt och givande. Familjehemsföräldrar i Länsstyrelsens (2008) rapport upplevde det också 

som givande med erfarenhetsutbyten med andra familjehem. Familjehemsföräldrar som inte 

träffar andra familjehem saknar ofta denna möjlighet (Wåhlander, 1990; MacGregor m.fl. 

2006). Jag tror att tillgången till utbildning och handledning skulle kunna vara ett sätt att 

kvalitetssäkra det egna arbetet med de placerade barnen och familjehemsuppdraget i stort, 

därför ser jag det som viktigt att familjehemsföräldrarna lämnas tillräckligt med handledning 

och utbildning och att de ges möjlighet att träffa andra familjehemsföräldrar. Jag tror de möter 

en förståelse för sin situation när de träffar andra fosterföräldrar, en förståelse de inte möter 

någon annanstans. Familjehemsföräldrar i MacGregor m.fl. (2006) studie beskriver just detta 

då de utrycker att de vill få prata med andra familjehem, att få prata med någon som vet vad 

de går igenom och inte med någon som läst om det i någon bok. En del av fosterföräldrarna i 

studien önskar avlastning kring uppdraget, vilket även framförts av fosterföräldrar i andra 

studier (se t.ex. Nordkvist, 2004). Detta är något jag anser man bör tillgodose. För att 

fosterföräldrar skall kunna göra ett gott jobb är det viktigt att de ges rätt förutsättningar, därför 

är det viktigt att man lyssnar på deras tankar, känslor etc. kring det stöd de önskar kring 

uppdraget. 

Familjehemsföräldrar i min studie upplever att det kan vara svårt att få tag på 

socialsekreterare, att detta gjort att de under en del ärenden slutat höra av sig till 

socialtjänsten. De har också kunnat känna sig utelämnade i en del uppdrag då kontakten 

mellan dem och socialtjänsten varit bristfällig. Familjehemsföräldrar upplever också 

svårigheter kring att socialsekreterare ofta byts ut under uppdragen. Forskning av Sundell 

(1997) och Nordkvist (2004) visar på liknande resultat. Resultaten kan ses som en aning 
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oroväckande mot bakgrund av att Sundell och Thunell (1997) beskriver att utifall 

familjehemsföräldrar undviker att kontakta socialtjänsten fastän ett behov föreligger, så kan 

det komma innebära att de placerade barnen inte får det stöd och den hjälp de är i behov av 

(ibid.). Bristande stöd och kontakt mellan familjehem och socialtjänst ökar också risken för 

sammanbrott kring placeringar (Brown & Bednar, 2006). Ändringarna i socialtjänstlagen 

vilka enligt Socialstyrelsen (2006) innebär att barn och unga som är placerade i familjehem 

skall ha en egen socialsekreterare från och med den 1 januari 2013 som skall ansvara för 

kontakten med familjehemmet och besöka det minst fyra gånger per år, tror och hoppas jag 

kan komma göra att kontakten mellan socialtjänst och familjehem kan komma förbättras 

framöver.  

Familjehemsföräldrar i min studie upplever att den information de fått från socialtjänsten 

innan placeringar ofta varit bristfällig. Detta är ett problem som även framgår av tidigare 

studier (se Sundell & Thunell, 1997; Daniel, 2011; Triseliotis m.fl. 2000). En reflektion jag 

gjort kring denna problematik är att det skulle kunna vara så att fosterföräldrar inte riktigt vet 

vad som väntar dem då de tar emot ett fosterbarn. Att fosterbarnens problematik och 

individuella behov i kombination med tiden kontakten med deras föräldrar och nätverk tar gör 

att placeringar kräver mer tid och kraft än vad de räknat med från början. Detta skulle kunna 

göra att fosterföräldrar känner att den information de fått av socialsekreterare innan 

placeringar varit bristfällig. 

Urvalet och användandet av ”gate-keepers” 

Trost (2010) beskriver att det föreligger risker med att forskare använder sig av 

”nyckelpersoner” eller ”gate-keepers” vid urval. En av riskerna är att de som hjälper till är för 

hjälpsamma i den mening att de försöker styra urvalet så att intervjuaren skall få intressanta 

personer, eller sådana som har åsikter, är kunniga och vältaliga (ibid.). Av både praktiska och 

etiska skäl är det inte troligt att fosterfamiljer som befunnit sig i akut kris tillfrågats, det finns 

också anledning att tro att de familjer där situationen varit allmänt problematisk inte 

tillfrågats. Detta måste man ha i åtanke då resultatet av studien tolkas. Majoriteten av 

familjehemsföräldrarna i studien har mångårig erfarenhet av uppdraget som familjehem, 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Respondenter med mindre erfarenhet hade kanske 

haft andra upplevelser och erfarenheter kring de områden studien berör. De respondenter jag 

kom i kontakt med var vältaliga och villiga att dela av sig av sina erfarenheter och 

upplevelser, vilket påverkade studien positivt i den bemärkelsen att intervjuerna genererade 

ett stort och innehållsrikt material. Det är svårt att avgöra exakt vilken påverkan användandet 

av ”gate-keepers” hade för studiens resultat, viktigt är dock att vara medveten om att det kan 

påverkat resultatet. En annan faktor som kan ha påverkat studiens resultat är att trots att de 

intervjuade garanterades sekretess och anonymitet, så kan det funnits fosterföräldrar som 

tvivlat på att informationen skulle stanna mellan dem själva och mig i egenskap av 

intervjuare. Detta faktum kan ha gjort att uppriktigheten i svaren påverkats. Dock har min 

känsla varit den att fosterföräldrarna på ett uppriktigt och ärligt sätt svarat på de frågor jag 

ställt och delat med sig av sina erfarenheter. 

7.1 Slutsatser 
 

    Ett familjehemsuppdrag medför en stor förändring inom flera områden för den familj  

   som väljer att ta emot ett fosterbarn. Familjehemsuppdraget ger familjehemsföräldrarna  

   mycket glädje och energi men kan också vara slitsamt och känslomässigt påfrestande. 
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 Familjehemsföräldrar använder sig av olika copingstrategier i hanteringen av egna 

känslor. Informell stöttning från familj, släkt och vänner utgör en viktig resurs kring ett 

familjehemsuppdrag. 

 Regelbunden handledning och utbildning krävs för att stötta familjehemsföräldrar i 

uppdraget. Fosterföräldrar i denna studie önskar att de fått mer handledning under 

perioder uppdraget varit extra tufft. Familjehemsföräldrars möjlighet att träffa andra 

familjehem är viktigt.   

 En god relation, en bra kontakt och en bra tillgänglighet till socialsekreterare är viktigt i 

uppdraget. Det är också viktigt att de finns en kontinuitet kring socialsekreterare, att de 

inte byts ut för ofta. Familjehemsföräldrar i denna studie beskriver att det emellanåt gått 

för lång tid mellan kontakterna med socialtjänsten, att de kunnat känna sig bortglömda. 

Flera familjehemsföräldrar har erfarenhet av att informationen de fått innan placeringar 

kring fosterbarn och deras situation varit bristfällig.   

7.2 Förslag på vidare forskning 

Av intervjuerna till studien framgick skillnader mellan konsulentstödda och icke 

konsulentstödda familjehem vad gäller hjälp och stöttning kring uppdraget. Det vore 

intressant med en forskning som studerar vilka skillnader som föreligger och hur dessa i så 

fall påverkar familjehemsföräldrars situation i familjehemmet. Det vore också intressant med 

en studie kring vilken information familjehemsföräldrar ges kring nya placeringar, detta mot 

bakgrund av att min studie i likhet med tidigare forskning visar att familjehemsföräldrar varit 

missnöjda med informationen. Genom en sådan studie skulle man kunna se om och i så fall 

hur informationen kan behöva ändras så att den blir så bra som möjligt för 

familjehemsföräldrar. Av studien framgår att respondenterna använder sig av en rad olika 

copingstrategier för att hantera egna känslor. Det vore intressant med en studie där man 

undersöker vilka copingstrategier fosterföräldrar med kort erfarenhet av 

familjehemsuppdraget använder sig utav i hanteringen av egna känslor, för att se om de skiljer 

sig åt i förhållande till de som har lång erfarenhet. Det vore också intressant att undersöka 

vilka copingstrategier fosterföräldrar som inte delar uppdraget med en partner använder sig 

utav, för att se om de skiljer sig åt i förhållande till de som delar uppdraget med en partner, då 

de som framgår av denna studie finner stort stöd i varandra. 
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Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Christian, jag studerar till socionom vid Örebro universitet och skall nu skriva 

min C-uppsats. Jag är intresserad av familjehemsvård och familjehemsföräldrars situation och 

upplevelser kring uppdraget som familjehem. Studien syftar till att få inblick i och förståelse 

kring familjehemsföräldrars upplevelser av hur den egna familjen påverkas av uppdraget som 

familjehem. Vidare syftar studien till att inhämta information kring hur familjehemsföräldrar 

hanterar egna känslor som uppkommer kring rollen som familjehem, samt vilket stöd 

familjehemsföräldrar erhåller i uppdraget.  

 

Varför är det bra om du kan delta? 

Du har kunskap, erfarenhet, tankar, känslor etc. som är knutna till uppdraget av att vara 

familjehemsförälder. Familjehemmet utgör en viktig insats för barn som växer upp under 

svåra förhållanden. Genom din medverkan i denna studie bidrar du till att förståelsen och 

kunskapen kring familjehem och deras roll för de placerade barnen ökar. Jag har för avsikt 

genomföra intervjuer vilka kommer att bandas, då det underlättar för mig att använda 

materialet senare. Efter bearbetning av intervjumaterialet raderas inspelningarna. Du är 

anonym i uppsatsen då jag avidentifierar alla medverkande och uppgifterna jag får tillgång 

till kommer enbart att användas i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

Vid eventuella frågar får du/ni gärna kontakta mig. 

 

E-postadress:  

Telefon: 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 
 

 

Christian Fransson 
 

 

 

Datum: _______________________________  

 

 

__________________________________________________________  

Jag/vi lämnar samtycke till att medverka i studien  
 

 

___________________________________________________________ 

 Namnförtydligande 
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Intervjuguide 
 

Tema 1 (Bakgrundsinformation) 

– Berätta om dig själv, ålder, namn, vart bor ni?  

– Hur ser din familj ut? Antal egna barn och antal placerade barn? 

– Vad har du/ni för sysselsättning? Heltid/deltid? 

– Hur kom du/ni på iden att bli familjehem? 

– Vilka motiv var mest avgörande för ert beslut att ta emot placerade barn? 

– Hur länge har ni varit/hur länge kommer ni vara familjehem? 

 

 Tema 2 (Känslor) 

– Vad är det bästa med att vara familjehem? 

– Vilka känslor kände ni då barnet först placerades? 

– Hur var den första tiden?  

– Vilka känslor har ni angående att ni en dag kan skiljas åt från barnet?  

– Upplever du uppdraget som känslomässigt påfrestande? 

– Har du upplevt att du påverkats känslomässigt av uppdraget? om ja i så fall hur? 

– Finns det situationer som uppbringar mer känslor än andra i uppdraget? I så fall vilka? 

– Vad är det värsta/jobbigaste med att vara familjehem? 

– Vilka vanliga känslor/beteenden visar placerade barn? Vad handlar det oftast om? 

– Vilka känsloreaktioner tycker du/ni kan vara svåra att bemöta?  

– Hur påverkar barnets känslor/beteenden dig? Hur hanterar du dina egna känslor? 

 

 Kontakt med barnets biologiska föräldrar 

– Hur upplever ni kontakten med barnets biologiska föräldrar? 

– Vilka känslor möter ni i kontakten med de biologiska föräldrarna? 

– Finns det känslor/beteenden från deras sida som är svårare att hantera? Om ja i så fall vilka? 

– Har ni erfarenheter av att barnets biologiska föräldrar visat positiva känslor gentemot er? 

   om ja i så fall vilka? 

– Hur påverkas ni känslomässigt i mötet med de biologiska föräldrarna? 

– Hur hanterar ni egna uppkomna känslor som uppstår i kontakten med barnens biologiska   

   föräldrar? 

 

Tema 3 (uppdragets påverkan på familjehemmet) 

– Upplever ni att familjen påverkats av uppdraget? Om ja i så fall hur? 

– Hur skulle du beskriva den första tiden efter det att barnet flyttat in? 

– Vem av er tyr sig barnet mest till? hur upplevs detta? 

– Vilka förväntningar hade ni innan barnet placerades? 

– Skiljer sig era förväntningar åt från hur det senare blev? 

– Skiljer sig föräldraskapet åt mellan de biologiska barnen och de placerade? 

– Upplever ni att förhållandet er makar/sambos emellan påverkats av uppdraget? 

– Har era biologiska barn påverkats av uppdraget? 

– Positiv/negativ påverkan på era egna barn? 

– Har relationen till era barn förändrats/påverkats? 

– Har era egna barn haft åsikter/tankar kring uppdraget som familjehem? 

– Har föräldraskapet påverkats av uppdraget? 

– Tar uppdraget den tid ni räknat med? 

– Hur tror ni att ni har förändrats som personer av uppdraget som familjehem? 
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Tema 4 (Hantering av känslor) 

– Hur samlar ni kraft till uppdraget? 

– Hur hanterar ni egna uppkomna känslor? 

– Använder ni några strategier för att slappna av/få avbrott i uppdraget under perioder det  

   upplevs som känslomässigt påfrestande? 

– Har ni använt några strategier/förhållningssätt i hemmet som gjort uppdraget mindre  

   känslomässigt svårhanterbart? 

 

Tema 5 (Hjälp/stöttning i uppdraget) 

– Hur upplever ni erat behov av stöd? Med vad? av vem? 

– Hur får ni stödet? 

– Ser behovet av stöd olika ut vid olika tidpunkter? 

– Får ni stöd/hjälp av varandra i familjen/släkt/vänner? 

– Får ni stöd av barnets biologiska familj? 

– Vilken hjälp/stöttning erbjuds ni av uppdragsgivaren? 

–Hur ser kontakten med socialtjänsten ut? Hur upplevs den? 

– Upplever ni hjälpen som tillräcklig? Om inte vad saknas? 

– Får ni hjälp att hantera egna känslor? Av vem? 

– Uppmärksammas ni av uppdragsgivaren, ges ni beröm och positiv feedback? 

– Får ni handledning? Kontinuerlig handledning? Extern handledare eller från socialtjänsten?  

   upplevelser av handledning? 

– Vad behöver ni ha handledning för? 

– Får ni utbildning? Hur ser behovet ut angående en sådan? 

– Har du känt ett behov av stöd utöver den hjälp som erbjuds? 

– Har ni sökt hjälp på egen hand för att hantera egna uppkomna känslor? 

– Erhåller ni stöd/hjälp från andra än uppdragsgivaren? 

– Vad tänker ni uppdragsgivaren kan göra för att hjälpa er i uppdraget? finns det något du/ni  

   saknar? Förbättringsförslag?  

 

Övriga frågor 

Får jag höra av mig om jag skulle behöva komplettera med något? På vilket sätt önskar ni i 

sådana fall bli kontaktade? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


