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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka familjehems upplevelser av stöd från socialtjänsten i sina 

uppdrag som familjehem. Vidare ämnade vi att undersöka om upplevelserna av stöd skiljer åt 

sig beroende på om de tar emot ensamkommande barn eller agerar traditionella familjehem. 

Centrala frågor uppstod från tre huvudsakliga teman: socialt stöd, praktiskt stöd och 

emotionellt stöd. Totalt fem personer från fem familjehem har intervjuats om deras 

upplevelser av stöd från socialtjänsten. En semi-strukturerad intervju har använts och data har 

sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. De teorier studien utgått från är 

utvecklingsekologi, systemteori och emotionsociologiska begrepp. Studiens resultat visade att 

de flesta familjehemmen upplevde att stödet de får av socialtjänsten är tillfredställande på 

samtliga områden. Dock fanns önskemål om fler informella träffar med familjehem där de 

kan byta erfarenheter och prata, samt ett behov av att socialtjänsten uppmärksammar 

familjehemmens emotionella upplevelser mer genomgående i uppdraget. Resultatet visade 

även att det föreligger mer likheter än skillnader mellan de familjehem som tar emot 

ensamkommande barn kontra traditionella familjehem. Ökad kunskap om bemötande av barn 

som upplevt krig önskades. 

 

Nyckelord: familjehemsföräldrar, familjehem, stöd, ensamkommande barn 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate family homes perceptions of support from social 

services in their assignment as a foster family. Furthermore, we intended to examine the 

experiences of support and how they differ depending on whether they accept unaccompanied 

minors or acting traditional family homes. Central issues arose from three main areas: social 

support, practical support and emotional support. A total of five people from five foster 

homes were interviewed about their experiences of support from social services. A semi-

structured interview was used and data were then analyzed using thematic analysis. This study 

is based on the theories; the development of ecology, systems theory and emotion-

sociological concepts. Our results demonstrate that most family homes feel that the support 

they receive from social services are satisfactory in all thematic categories. However, stated 

requests for more informal gatherings with families where they can exchange experiences and 

talk, and a need to pay attention to the social services family home emotional experiences 

more consistently in the assignment. The results also showed that there are more similarities 

than differences between the children who arrive unaccompanied children versus the 

traditional family home. Increased knowledge about the treatment of children who 

experienced war was desired. 
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Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla familjehem som medverkat i studien och gjort 

detta arbete möjligt. Ert deltagande har varit ovärderligt. 

 
Vi vill också tacka vår handledare Björn Johansson som kommit med viktiga synpunkter och 

feedback under arbetets gång.  
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Bakgrund 
Enligt socialstyrelsens statistik för år 2013 hade 32 600 barn och unga i Sverige placerats 

utanför det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2014). Den vanligaste placeringsformen var 

familjehem. Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar 

emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (3 kap 2§ socialtjänstförordningen). Behovet av 

familjehem är stort. Trots det ökade behovet visar en rapport från Sveriges offentliga 

utredningar (SOU) att det råder brist på familjehem i landet samtidigt som svårigheterna att 

rekrytera och bibehålla de existerande familjehemmen ökar (Statens offentliga utredningar 

(SOU) 2005:81). Åldersgruppen 13-17 år dominerar bland alla placerade barn i landet och har 

ökat kraftigt i antal under senare år. Ökningen anses till största delen bero på̊ 

ensamkommande barn (Socialstyrelsen, 2014). 

 

NíRaghallaigh och Gilligan (2010) menar att ensamkommande barn som kommer till ett nytt 

land ställs inför ett flertal utmaningar som påverkar deras anpassning till det nya landet. 

Barnen kommer i många fall från krigshärjade områden eller platser som är påverkade av 

dåliga ekonomiska förutsättningar eller som lider av stark miljöpåverkan. Att bevittna krig 

och eventuellt ha förlorat sina biologiska föräldrar kräver ett stabilt nätverk av människor i det 

nya landet. Det betyder att ett stort ansvar läggs på sociala myndigheter och familjehem för att 

kunna tillgodose barnens unika behov och stöd. För att familjehemmen skall kunna härbärgera 

ett barn som av olika anledningar behöver en placering utanför hemmet, krävs särskild 

kunskap och stöd från socialtjänsten för att generera en lyckad placering.  I det traditionella 

familjehemsuppdraget, där det placerade barnet har föräldrar bosatta i Sverige, är samverkan 

med barnets biologiska föräldrar en viktig faktor där familjen skall stötta barnet i kontakt med 

sina biologiska föräldrar och andra viktiga personer i dennes omgivning. Även samverkan 

med skolor och eventuella hälsoinstanser såsom psykiatrin kan aktualiseras i nätverket kring 

familjehemmet. 

 

Familjehemmens ansvar för barnet samt dess kontakt med barnets nätverk kan innebära 

påfrestningar av både emotionell och praktisk karaktär, vilket ställer stora krav på 

socialtjänstens förmåga att tillgodose familjehemmens stödbehov i uppdraget. Med stödbehov 

menas alla former av socialt stöd, praktiskt stöd och emotionellt stöd. Socialstyrelsen (2012) 

skriver i sin rapport att stödet från samhället till familjehem och barnen måste bli bättre samt 

att risk- och skyddsfaktorer behöver övervägas för att förebygga avbrott i placeringen. Andra 

slutsatser rapporten visade var att familjehem upplever sig få för lite stöd i sitt arbete samt att 

en minoritet av kommunerna erbjuder utbildning till familjehemmen (Socialstyrelsen, 2012). 

Familjehemmens upplevelser av stöd är ett relativt utforskat område men än saknas 

jämförelsestudier där familjer som tar emot ensamkommande barn och traditionella 

familjehem ställs mot varandra för att se om upplevelser av stöd från socialtjänsten skiljer sig 

åt. Genom att uppmärksamma familjehemmens upplevelser av stöd är förhoppningen att 

möjligheten till förbättrad familjehemsservice samt utvecklad kunskap om behov och 

bemötande av familjehemmens upplevelser ska leda till fler nöjda familjehem och lyckade 

placeringar. 
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Syfte 
Syfte med denna studie är att undersöka familjehemmens upplevelser av olika former av stöd 

från socialtjänsten. Syftet är även att jämföra om det föreligger skillnader mellan 

familjehemmens upplevelser av stöd i traditionella familjehem kontra familjehem som tar 

emot ensamkommande barn. 

 

Frågeställningar 

 Hur manifesteras familjehemmens upplevelser av stöd från socialtjänsten? 

 Ger de olika typerna av familjehem uttryck för olika typer av stödbehov? 

 

Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till familjehem som tar emot barn som de inte är släkt med i något 

led. Hem för Vård eller Boende (HVB) eller asylboenden har också valts att exkluderas i 

studien. 

 

Lagar  
Placering av barn omfattar en rad olika lagar och socialnämnden behöver förhålla sig till 

dessa för att en familjehemsplacering skall vara möjlig. I följande avsnitt kommer aktuella 

lagar och paragrafer att behandlas som kan förekomma i samband med 

familjehemsuppdraget. 

 

Området familjehem berörs även i juridisk mening i olika paragrafer inom Socialtjänstlagen 

(SoL 2001:453), Lagen om särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och Lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) m.fl. Det innebär att socialsekreterare har 

en skyldighet att följa lagen och genom lagen ansvara för att alla barn och unga skall få den 

vård och omsorg de behöver. Detta regleras i 5 kap 1§ SoL vilken säger att det är 

socialnämndens ansvar att verka för att barn och unga ska växa upp i trygga och goda 

förhållanden. 

 

Då det inträffar att föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om sina barn, har de rätt att 

söka hjälp av socialtjänsten. Socialtjänsten har skyldighet att utreda och erbjuda den hjälp 

som utredningen visar familjen behöver. Vid de utredningar som fastslår att barnets bästa inte 

bejakas när barnet lever med sina föräldrar, är socialtjänsten skyldig att hitta ett nytt hem till 

barnet. Detta regleras i 4kap. 1§ SoL som säger att placering sker om barnets vårdare lämnar 

samtycke till placeringen, det krävs dock samtycke även från barnet om barnet fyllt 15 

år.  När det kommer till ensamkommande barn kompletteras SoL med 1§ femte stycket LMA 

(1994:137) som berör mottagande av asylsökande barn under 18 år som vid ankomsten till 

mottagarlandet är skilda från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt 

i föräldrarnas ställe. När det är nödvändigt kompletteras SoL med LVU. Placering enligt LVU 

infaller då vårdnadshavare eller barnet själv inte lämnar samtycke till frivillig vård men då 

vårdbehovet anses ligga före självbestämmanderätten som regleras i portalparagrafen 1 kap. 

1§ SoL.   

 

Detta regleras i 2 § LVU: ”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 3 § LVU: ”Vård 

skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat socialt nedbrytande beteende. Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten 

ungdomsvård enligt 31 kap. 1 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i 
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uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket.” För 

att ett barn ska kunna placeras i ett hem måste hemmen uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier 

hanteras i den utredningen socialnämnden är skyldig att göra innan ett hem kan titulera sig 

som familjehem. När utredningen är klar och familjen blivit godkänd kan de aktualiseras för 

kommande placeringar. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har socialnämnden 

alltid det yttersta ansvaret att utreda familjehemmens lämplighet innan en placering sker. 

Socialnämnden skall ansvara för utredningen av familjehem även om dessa tillhör en annan 

organisation eller är privatlett. Detta regleras i 6 kap. 6§ i SoL. 

 

De familjehem som på socialtjänstens begäran tar emot barn i sitt hem för stadigvarande vård 

och fostran har både skyldigheter och rättigheter gentemot barnet och uppdragsgivaren. En 

rättighet är rätt till det stöd och hjälp de anser sig behöva i sin roll som familjehem. Detta 

regleras i 6 kap 6c§ SoL vilken innebär att socialnämnden skall tillhandahålla adekvata 

utbildningar som berör aktuellt behov i vård av barn i familjehem eller jourhem. 

Socialtjänstens skyldigheter i förhållande till familjehemmen och de placerade barnen består 

av utbildning, stöd samt tillsyn, vilka regleras i följande paragrafer om stöd och utbildning: 

 

7 a § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem 

för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de 

behöver. Lag (2012:776). 

7 b § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, 

jourhem eller hem för vård eller boende. 

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala 

beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Lag (2012:776). 

7 c § När vård ges i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende, ska det finnas en av 

socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet 

eller den unge. Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den 

omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. Lag 

(2012:776) 

 

Som framgår har socialnämnden och tillika socialtjänsten en rad regelverk att förhålla sig till 

och hantera parallellt vid familjehemsplaceringar. Förutom att förhålla sig till lagar och 

riktlinjer behöver de samtidigt se till att kvalitetssäkra att familjehemsföräldrarnas behov av 

stöd är täckta för att undvika avbrutna placeringar och förlust av familjehem. 

 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning har sökts utifrån studiens syfte och frågeställningar. Totalt tio stycken 

artiklar har sammanfattats och påvisar ett brett spektrum av olika behov som förekommer 

inom familjehem. De breda behovsområden som utkristalliserat sig inom tidigare forskning 

har blivit tre olika teman. Dessa är socialt stöd, praktiskt stöd samt emotionellt stöd. 

 

Socialt stöd 
Flera studier (Brown, 2008, Murray, Tarren-Sweeney, France 2011, Octoman & McLean 

2014, Jason, 2014) visar att det finns missnöje bland familjhemsföräldrar när det gäller 

socialtjänstens tillgänglighet. De menar att det kan dröja flera dagar innan familjehemmet kan 

komma i kontakt med de ansvariga handläggarna. Ett resultat som framkommer av studierna 

är att deltagarna anser att tillgängligt krisstöd 24 timmar om dygnet skulle vara något som 

familjehemsföräldrar skulle ha stort stöd av. Studien Murray et al., (2011) visar även att 

personalomsättningen på socialarbetare försvårar samarbetet mellan de professionella och 

familjehemmen. Detta kan även skapa inkonsekvent hantering av ärendet vilket kan innebära 
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att beslut baseras på bristande kunskap om barnet. I brist på god interaktion fattas beslut som 

rör barnet utan samråd med familjehemmen. Ett annat resultat som kommer fram i 

forskningen är familjehemsföräldrars önskan om delaktighet gällande beslut och planering 

som rör barnet. 

 

Browns (2008) studie visar att familjehemmen önskar bättre matchning mellan 

familjehemmen och barnen.  Detta skulle enligt studien främja bättre resultat i placeringar och 

på så sätt gynna alla parter. Höjer (2001) diskuterar i sin studie svårigheten att rekrytera och 

matcha familjehem efter det specifika barnet och dennes behov. Höjer (2001) menar att lagen 

som reglerar familjehemsrekrytering saknar tydliga anvisningar, detta på grund av att varje 

ärende skall ses som unikt och därmed skall dess lösningar vara unika. Detta menar Höjer 

(2001) ställer stora krav på de professionella, att hantera ärendet unikt samtidigt som den 

tidsmässiga aspekten är ett hinder i familjehemsrekrytering. 

 

Förutom att ta hand om barnet innefattar familjehemsuppdraget även att ha kontakt med 

barnets biologiska föräldrar. Höjer (2001) menar att kontakten med biologiska föräldrar kan 

innebära konflikter men även att de kan vara positiva och givande. Beroende på barnets 

kontakt med sina biologiska föräldrar påverkas familjehemslivet positivt eller negativt 

(Lundström, 2011). Relationen har stor betydelse för både barn och familjehemsföräldrar. En 

rad studier (Brown, 2008, Murray et al., 2011, Octoman & McLean, 2014) visar att mer stöd 

kring kontakten med barnets biologiska föräldrar är en högt prioriterad önskan hos 

familjehemsföräldrar. Barnens problem med familjehemmen eskalerade ofta efter kontakt 

med de biologiska föräldrarna. Detta då föräldrarna uteblivit från avtalat umgänge. Enligt 

Höjer (2001) är problematiken runt kontakten med de biologiska föräldrarna en kontroversiell 

fråga då majoriteten av de som deltog i studien inte hade problem med den kontakten. 

 

Flera studier (Brown, 2008, Murray et al., 2011, Octoman & McLean, 2014) visar även att 

den form av socialt stöd som familjehemmen saknar och efterfrågar är informellt umgänge 

med andra familjehem och familjehemsföräldrar som befinner sig i en likvärdig situation. Den 

sortens umgänge skulle ge familjehemmen möjlighet att utbyta erfarenheter. 

 

Ett antal studier (Murray et al., 2011, Octoman & McLean, 2014) visar att familjehemmen 

saknar adekvat information om tillgängliga tjänster samt rättsfrågor. Deltagarna i Murray et 

al. (2011) studie menar att en broschyr utformad av socialtjänsten med tillgängliga tjänster 

skulle underlätta deras uppdrag. Även information angående barnets historik var något som 

flera av studierna (Hudson & Levasseur, 2002 Murray et al., 2011) visade att 

familjehemsföräldrar saknar och som de ansåg att de skulle ha nytta av när det gäller 

förståelse för barnets beteende. 

 

Wade, Sirriyeh, Kohli och Simmonds, (2013) studie visar att familjehemmen som tar emot 

ensamkommande barn känner sig dåligt förberedda då placeringen kan ske mitt i natten med 

bara några timmars förvarning. Avsaknaden av information om barnets bakgrund gör att 

socialtjänsten saknar förutsättningar att göra en bra matchning mellan familjehemmet och 

barnet. Familjehemsföräldrar som har erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn uppger 

att kulturell kunskap är fördelaktig i hanteringar av barnet då denna kan bidra till en lyckad 

placering. Respondenterna i studien menar att kulturella seder såsom mat från barnets 

ursprungsland samt kunskapen om eventuell religion påverkar placeringens utkomst positivt 

(Ibid). 
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Rees och Pithouse (i Sirriyeh, 2013) diskuterade krav som ställs på familjehemmen då de tar 

emot ensamkommande barn. Ett krav som diskuteras är familjehemmens anpassningsförmåga 

till situationen då ett barn med främmande kultur och annat språk flyttar in i hemmet. Den 

initiala tiden är oftast svår för barnet och kan präglas av sorg över familjeseparation samt 

osäkerheten om framtiden vilken kan innebära ett känslomässigt lidande för barnet. Den ofta 

knapphändiga informationen om barnets bakgrund medför att det unika behov av stöd och 

trygghet som barnet kan behöva, ofrivilligt försummas av både socialtjänst och familjehem 

(Ibid). 

 

Praktiskt stöd                                    

En rad studier (Hudson & Levasseur, 2002, Daniel, 2011, Murray et al., 2011, Octoman & 

McLean, 2014) visar att det praktiska stödet som familjehemsföräldrar har fått fram till idag 

är otillräckligt. I en internationell studie gjord av Hudson och Levasseur (2002) framgår det 

att familjehemsföräldrar upplevde att den ekonomiska situationen var ett stort problem då den 

påverkade hur barnet integrerades i familjen. Att familjehemmen inte lade lika mycket pengar 

på fosterbarnet som på de biologiska barnen berodde på att arvodet de fick för barnen inte 

räckte till. Detta menade familjehemsföräldrarna hämmade integrationen och gjorde att barnet 

inte kände sig som en fullgod familjemedlem. 

 

Resultaten från Höjers (2001) undersökning visar att familjehemsföräldrar påverkas på olika 

sätt eftersom de får betalt för uppdraget. Vissa deltagare hade svårigheter att förhålla sig till 

omkostnads- samt arvodesersättning då de menar att det kändes fel att få betalt för 

föräldraomsorgen och att pengar inte var anledningen att de tog sig an uppdraget. Däremot 

ansåg majoriteten av familjehemmen som deltog i studien att de är värda arvodet för 

uppdraget samt att arvodet är viktigt för familjens ekonomi. Familjehemmen upplevde också 

att omgivningen reagerade på att de tjänar pengar på att vara familjehem. En fjärdedel av 

deltagarna i studien uttryckte även att de upplevde att det var svårt att prata om pengar med 

socialtjänsten, detta då det kunde upplevas som tiggeri eller att de var giriga (Höjer, 2001) 

 

Daniel (2011) och Murray et al., (2011) menar att familjehemsföräldrar är i behov av 

avlastning och andrum. Detta eftersom ett familjehem har många påfrestande relationer med 

biologiska föräldrar, kontakter med psykisk ohälsa, myndigheter, mm, som är krävande. Att 

skaffa barnvakt är problematiskt både ur ett ekonomiskt perspektiv men även lämpligheten att 

hantera barnens problematik. Däremot i Murray et al., (2011) studien framkommer det att det 

fanns ett dilemma angående avlastning. Vissa respondenter indikerade på att barnen redan 

hade för många förändringar i sitt liv, och att avlastning där ytterligare personer skulle komma 

in i deras liv inte var gynnsamt. 

 
Praktiskt stöd-handledning och utbildning 
Höjer (2001) diskuterar en rad olika svårigheter som kan uppkomma i samband med 

familjehemsuppdraget. En av svårigheterna enligt Höjer (2001) är familjemedlemmarnas 

anpassning till ändringen av familjekonstellation som innebär att familjens strategier måste 

omprövas och förnyas. Förändringen som sker när en kärnfamilj blir familjehem är, att de inte 

längre har valmöjligheten att öppna och stänga sina gränser för de som inte hör till familjen. 

De blir i och med sitt uppdrag tvungna att släppa in socialtjänsten och den biologiska familjen 

till barnet samt att vara öppna för insyn i familjens liv, oavsett om de vill det eller inte (Ibid). 

 

Forskningen på området visar att familjehemsföräldrar saknar adekvat utbildning och 

handledning för att klara av dessa komplexa uppdrag. Murray et al., (2011) har i sin 

forskningsöversikt, som innefattade en rad olika studier från 1997 till 2007, uppmärksammat 
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att utbildningsbehov till familjehemsföräldrar är en återkommande tema. I en kvalitativ studie 

(Murray et al., 2011) framkommer det att majoriteten av de 17 stycken familjehem som deltog 

i undersökningen önskade utbildning som fokuserade på barnens beteenden, trauman samt 

sorgeprocesser. Utbildningen enligt deltagarna skulle hjälpa dem att på ett bättre sätt 

tillfredsställa barnens behov, förstå om barnens beteende är normalt eller om de bör söka 

adekvat hjälp. Deltagarna önskade specialanpassade program för varje barns unika 

problematik. En kvalitativ studie som analyserades utifrån Grounded Theory, visade att 

familjehemsföräldrar önskade mer utbildning. Framförallt ville de ha utbildning som 

fokuserar på anknytning och separationer, då de upplevde svårigheter att förstå barnens 

avvisande beteende samt barnens svårigheter att lita på andra (Samrai, Beinart & Harper, 

2011). Westermark, Hansson och Vinnerijung (2008) utvärderade Multidimensional 

Treatment Foster Care (MTFC) metoden vilken innebär ett specialanpassat program för 

barnet, där familjehemmet får vardaglig handledning i sin roll. Slutsatsen av studien är att 

MTFC program kan främja ett gott resultat i familjerna. 

 

Browns (2008) resultat visar att familjehemsföräldrar ofta upplever sig observerade då 

socialtjänsten besöker dem i hemmet. Föräldrar menar att handledning under tiden de besöker 

hemmet istället skulle främja deras känsla av samarbete. Höjer (2012) menar att i socialt 

arbete som rör familjer och barn finns en implicit motsättning mellan den hjälpande och den 

kontrollerande funktionen. Balansen mellan hjälp och kontroll är av stor vikt då 

konsekvenserna i annat fall kan vara maktutövning som äventyrar det professionella 

förhållningssättet och på så sätt skulle familjehemsföräldrarna kunna känna sig oviktiga och 

inte lyssnade på. 

 

En online studie som omfattade 187 deltagare visar att 34 procent, det vill säga ca 64 stycken 

av deltagarna, föredrar individuell handledning i hemmet eller grupphandledning. 31 procent, 

som motsvarar 58 stycken av deltagarna önskar programutbildning. 12 procent respektive 10 

procent av deltagarna menar att telefonsupport respektive stöd online skulle tillgodose deras 

behov av stöd (Octoman & McLean, 2014). 

 

Många studier (Brown 2008, Kyhle et al., 2008, Samrai et al., 2011, Murray et al., 2011,  
Octoman & McLean, 2014) visar att en relation mellan socialtjänsten och familjehemmen 

som bygger på ömsesidig respekt och samarbete runt barnet är en viktig del av uppdraget, och 

som främjar såväl barnens som familjehemsföräldrarnas välbefinnande. 

 

Emotionellt stöd/Erkännande 
Murray et al., (2011) pekar på emotionellt stöd och erkännande i relation till välbefinnande då 

majoriteten av deltagarna upplever att emotionellt stöd samt erkännande för deras insats, har 

avgörande betydelse för deras psykiska hälsa och välbefinnande. Deltagarna uppgav att 

möjligheten att prata i förtroende om sina känslor som rör uppdraget är en värdefull tillgång. 

Stöd av andra familjehem bedöms vara den bästa källan till emotionellt stöd (Ibid). 

 

Hudson och Levasseur (2002) uttrycker att familjehemsföräldrar önskar att de kunde få stöd i 

form av samtal. Samtal där fokus inte skulle ligga på rådgivning eller lösningar utan bara 

någon som lyssnar och bekräftar dem. Studien visar även att emotionellt stöd, uppskattning 

och respekt för det jobb som familjehemmen gör uppskattats mer av familjehemmen än 

praktiskt stöd. Dock är båda formerna av stöd viktiga för familjehemmen. 

Författarna diskuterar att resultatet kan bero på att båda typerna av stöd går in och 

kompletterar varandra. Studien indikerar att familjehemsföräldrar inte upplever den grad av 

respekt och erkännande som de önskar (Ibid). 
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Höjer diskuterar (2001) att familjehemsuppdraget är komplext och många gånger kan skapa 

en oroskänsla samt tvivel på sig själv för familjehemsföräldrar. En möjlig anledning till oro 

kan vara ovissheten om framtiden när det gäller barnens placering samt den framtida 

relationen med barnet. Detta kan skapa emotionella konflikter hos familjehemsföräldrar. De 

kan uppleva rädsla att knyta an till barnet och samtidigt känna skuld att de inte vågar göra det. 

Det känslomässiga bandet knyts enligt Höjer (2001) av gemensamma planer och tankar om 

framtiden. I familjehemsplaceringar är barnets framtid i familjen icke villkorslös och regleras 

av faktorer som familjehemmen inte kan påverka. Detta kan vara en situation där 

familjehemmen är i behov av stöd för att kunna hantera sina emotionella känslor.  

 

När det kommer till negativa känslor som familjehemsföräldrar upplever i sitt uppdrag 

diskuterar Höjer (2001) de känslor som kan uppstå då barnet inte vill ta emot den kärlek och 

omtanke som familjehemmen erbjuder. Det visade sig att framförallt kvinnor upplever 

svårigheter att hantera dessa känslor. Att uppleva att ens förmåga att ge god omvårdnad inte 

är tillräckligt god, kan vara en omvälvande upplevelse. En upplevelse som kan resultera i 

känslor av trötthet och besvikelse (Ibid). 

 

I Daniels studie (2011) framgår det att familjehemsföräldrar upplever att det ofta ställs 

orealistiska förväntningar på dem. I vissa situationer förväntas det att familjehemsföräldrar 

både skall kunna hantera svåra psykosociala beteendeproblem samt samverka med många 

olika yrkeskategorier runt barnet. Detta samtidigt som de inte har någon formell makt att 

påverka viktiga beslut som rör barnet. Även Höjers studie (2001) visar att 

familjehemsföräldrarna ofta känner att de befinner sig i en paradoxal situation som innebär 

ansvar för barnets utveckling utan makt att påverka den. En annan studie (Christiansen, Havik 

& Anderssen, 2010) visar att avbrott i placeringen ofta sker på grund av att familjehemmet 

inte är införstådda med vad det innebär att vara familjehem. Avbrott sker också på grund av 

familjens inställning, attityd samt orealistiska förväntningar på barnens anpassningsprocess. 

Även Höjer har i sin studie (2001) kommit fram till att faktorerna som påverkar placeringen 

och relation mellan barn och familjehemsföräldrar är familjehemsföräldrarnas orealistiska 

förväntningar på uppdraget. Att vara familjehemsförälder kan vara mer krävande än att vara 

biologiska föräldrar. Om familjehem inte är förberedda på detta, kan det vara en av 

anledningarna till deras orealistiska förväntningar (Ibid). 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen ett brett spektrum av behov när det gäller 

familjehemmens stödbehov från socialtjänsten. Däremot kan några viktiga synpunkter 

särskiljas då de förekommer och lyfts upp i flera olika forskningar som betydelsefulla för 

uppdraget. Socialtjänstens tillgänglighet är en av de synpunkterna som majoriteten av de 

aktuella forskningarna lyfter fram. En annan synpunkt handlar om socialtjänstens stöd 

gällande kontakten mellan de biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna. Den 

kontakten framstår som krävande men även som en av de avgörande komponenterna för 

lyckad placering. För att tillgodose barnens behov önskar familjehemmen mer handledning 

från socialtjänsten samt utbildningar som fokuserar på anknytning och separationer. När det 

gäller emotionellt stöd framstår det att familjehemsföräldrar uppskattar den typen av stöd då 

uppdraget innebär många olika dilemman som är känsloladdade. Kontakt med andra 

familjehem framstår som det ultimata stödet vid emotionellt stöd, däremot uppmärksammades 

en önskan om att socialtjänsten förmedlar den typen av kontakter. För att generera en lyckad 

placering och familjehemmens välbefinnande visar sig kontakten mellan de professionella och 

familjehemmen vara av stor vikt. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Under följande avsnitt förklaras de teorier och begrepp vi tar utgångspunkt i resultat- och 

analysavsnittet.   

 
Utvecklingsekologi  
Utvecklingsekologi är en teori vars fokus inringar mänsklig utveckling i samband med 

mänskliga interaktioner (Andersson, 2002). Kärnan i teorin bygger på att allt sker i ett 

sammanhang där omgivningsfaktorer påverkar det mänskliga beteendet. Bronfenbrenner, (i 

Andersson, 2002) som är skaparen av den utvecklingsekologiska teorin, lade mycket vikt vid 

barn då hans egen forskning inbegrep dessa men samtidigt var han tydlig med att 

utvecklingen är någonting som sker hela livet. Därför kan vi inte endast tillskriva 

utvecklingsekologins egenskaper på individer under 18 år. Teorin används flitigt tillsammans 

med systemteoretiska begrepp i nätverkssammanhang som syftar till att åta sig ett 

helhetsperspektiv mellan exempelvis barn, familj och samhälle (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Till skillnad från psykologin, som ofta har ett individperspektiv, pekade Bronfenbrenner (i 

Andersson, 2002) på den kontext vi befinner oss i och menade att den påverkar oss i samma 

utsträckning som vi påverkar vår omgivning i gengäld. Människan är under ständig influens 

av intryck från sin omgivning, därvid är det nödvändigt att bejaka de intrycken för att förstå 

människan och hens sociala beteende. Genom att omfamna samtliga aspekter av den 

mänskliga verklighet vi kallar vardag kan nya perspektiv bildas. Nya insikter och nya 

relationer skapas när vi sätter dem i ett sammanhang som tillåter fokus på grupper, sociala 

konstellationer och interaktionen däremellan (Andersson, 2002). 

 

När system förändras kan ökad kunskap tillkomma. Förändrade system skapar rörelse i och 

med att systemets delar och systemets relation till andra omkringliggande system ömsesidigt 

påverkar varandra och skapar ringar på vattnet. Ett barn som placeras i en familj där varken 

biologiska föräldrar eller vårdnadshavare finns, skapar nya interaktioner med människorna 

och deras system i den nya kontexten. För att tydliggöra dessa systemstrukturer skapade 

Bronfenbrenner en modell vilken kallas den utvecklingsekologiska modellen. För att lättare 

förstå hur system och omgivning samspelar och gemensamt utvecklas genom påverkan, 

använde sig Bronfenbrenner (Andersson, 2002) av analysnivåer. Dessa nivåer läggs över 

varandra men bör snarare ses som att de omsluter varandra då det inte finns något hierarkiskt 

system inom utvecklingsekologin. Fokus i studien kommer framför allt att ligga på mikro och 

meso-nivån varpå övriga nivåer endast kommer att beskrivas kortfattat. 

 

I den första nivån, mikronivån, befinner sig individen och dennes närmiljöer. Det kan röra sig 

om domäner där individen har sin familj och sitt hem, men även skola och fritidsaktiviteter. 

Ett barn som placeras i familjehem har därmed flera mikrosystem då familjehemmet skapar 

ett nytt system samtidigt som de biologiska föräldrarna kvarhåller sin status som närmiljö. En 

tät kontakt med socialtjänsten kan anses som ytterligare en närmiljö för barnet och 

familjehemmet då socialtjänsten har en betydande kontakt och ansvar för barnen vilket 

föranleder kontakt med både barn och familjehem.  

 

I den andra nivån, mesonivån, hanteras interaktionen mellan individens närmiljöer. 

Exempelvis hur samspelet fungerar mellan familjen och skolan eller fritidsintressen och 

hemmet. I denna nivå läggs inte fokus på vad som sker inom berörda närmiljöer utan 

mesonivån hanterar endast kontakten mellan system. Interaktionen mellan familjehem-

socialtjänst-biologiska föräldrar regleras under mesonivån. Huruvida interaktionen mellan 

familjehemmet och barnets biologiska förälder är fungerande eller inte faller under denna 

nivå. Samtliga kontakter mellan en individs närmiljöer omfattas av denna nivå. Brister i 
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kommunikationen eller interaktionen mellan olika mikronätverk såsom familjehem och 

barnens biologiska föräldrar kan återkopplas till mesonivån. Den tredje nivån, exonivån, berör 

individen indirekt. Här omfattas beslut som påverkar individen utan att individen kommer i 

kontakt med dem själv då de inte ligger i dennes närmiljöer. Exempel på vad som omfattas 

inom exonivån är politiska beslut som i sin tur påverkar individens vardag. Ett beslut att 

stänga ner en skola är ingenting som individen själv bestämt, ändå påverkas både elever och 

föräldrar av nedstängningen Liknande exempel går att dra gällande organisationer, 

arbetsplatser och myndigheter som påverkar individens utveckling utan att denne är delaktig i 

processen. Den sista nivån, makronivån, skiljer sig från de övriga nivåer då dess funktion och 

förekommande har mycket mer flytande attribut och förändras allt eftersom populationen i en 

nation har generationsbyten. I makronivån berörs kulturer, attityder, normer och värderingar. 

Makronivån är starkt påverkad av massmedia vilket gör att den påverkas av det aktuella 

samhällsklimatet (Andersson, 2002). 

 

Systemteori 
Systemteorin skall inte ses som en enskild teori utan koppling till utvecklingsekologin. Dessa 

två överlappar varandra och ska ses som kompletterande teorier då båda betraktar mänsklig 

interaktion utifrån system och kommunikation.  För att förstå systemteori behöver fokus 

läggas på människors kommunikation. Det är den kommunikationen i en samfälld kontext 

som utgör systemteorins grund (Forsberg & Wallmark, 2002). Vi kan därmed inte förstå en 

individ utan att först se det sammanhang hen befinner sig i, då kan individens identitet och 

personlighet förstås i samspelet med andra individer. Vi blir egna personer i utveckling med 

andra personer och våra identiteter är produkter av kommunikationen människor emellan. I 

systemteorin ses människor som del av system som interagerar med varandra. Exempel på 

system kan vara familjesystem, jobb- eller skolsystem, och samhällsystem. System inom 

system kallas subsystem och kan röra sig om syskonsystem i ett familjesystem. En viktig 

detalj inom systemteorin är dess fokus på helheten, vilket menas att helheten är mer 

betydelsefull än dess sammanlagda delar (Forsberg & Wallmark, 2002). Helheten är systemet, 

medan delarna är personerna i systemet. En obalans i systemet kan därför inte antas vara en 

persons fel utan ett resultat av defekta delar som ömsesidigt påverkar varandra. Delarna 

påverkar varandra inom systemet och även mellan andra system. Ett samhällssystem påverkar 

invånarna i deras system genom att reglera exempelvis ekonomi eller social välfärd. 

Nedskärningar på en arbetsplats påverkar därmed inte bara arbetsplatsen, utan även personen 

som jobbar där och hens familj. Har personen barn kan inkomstbortfallet påverka deras 

fritidssysselsättningar vilket skapar obalans i deras fritidssystem och så vidare (Ibid). Vidare 

har system även yttre och inre gränser. Dessa är till för att urskilja vilka som hör till ett system 

och vilka som tillhör ett annat, det medför att banden mellan medlemmarna i ett system kan 

skiljas från medlemmarna i ett annat. De inre gränserna förhåller sig inom subsystem medan 

de yttre gränserna förhåller sig till omgivningen mellan olika system. För att ett system ska 

upprätthålla koherens behöver systemen anpassa sig efter de yttre och inre krav som ställs 

mellan och inom systemen. För att ett system skall kunna fortleva behöver systemet energi, 

vilket kan bildas inom systemet av de olika delarna och kallas synergi. Om inte synergi kan 

bildas behöver energi införskaffas av omgivningen (Payne, 2008). System kan även vara 

öppna eller slutna. I slutna system sker inget informationsbyte över gränserna mellan 

systemen medan öppna system har informationsflöde över systemets gränser (Payne, 2008).  

Emotionssociologiska begrepp 
Emotioner  - en introduktion 
För att förstå vad emotioner är och hur de kommer till uttryck har Hochschild (i Wettergren, 

Starrin och Lindgren, 2008) utvecklat en klassificering vilka består av fyra komponenter: “1) 
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bedömning av situationen, 2) förändringar i kroppens sinnesförnimmelser, 3) fritt eller 

hämmat uttryck av expressiva gester, 4) en kulturell beteckning (som ”arg”, ”ledsen”, ”glad”) 

för specifika kombinationer av de tre föregående komponenterna” (Hochschild 1990, i 

Wettergren et al., 2008). En vidare definition av ordet tycks vara, trots stor oenighet gällande 

ordets tillämplighet, den samfällda åsikten att den uppstår i och mellan interaktion mellan 

människor (Ibid). De får oss att handla vilket gör emotioner kritiska för förståelsen av 

mänskligt beteende. 

 

Säkra band 
Säkra band är ett begrepp som härrör från anknytningsteorin med Bowlby som frontfigur. 

Enligt Scheff (2008) behöver den ha både fysiska och emotionella/kognitiva element, något 

som Scheff valt att kalla intoning. Anknytningen, som i det här sammanhanget står för den 

fysiska komponenten, manifesteras genom en stark fysisk samhörighet med en annan person 

vilken sätter kraftiga emotioner i rörelse såsom saknad vid frånvaro och glädje vid 

återförening. Vidare tecken på stark anknytning är förlustkänslor om personen inte längre 

finns kvar i ens liv. Djup sorg och smärta som konsekvens av förlust är båda indikatorer på 

stark anknytning. Hur pass stark och långvarig sorgen är beror på hur pass utvecklad 

anknytningen är. Mindre tillförlitliga tecken på anknytning är upplevelsen av att ha känt 

personen “hela livet” även om så inte är fallet (Scheff, 2008). Den något mer komplexa 

intoningen kräver en emotionell enhet mellan två människor, vilken ska ses som en delad 

identitet där ömsesidig förståelse vilar för varandra (Scheff, 2008). Intersubjektivitet ses som 

en kärnkomponent i intoning, något som inte personen eller personerna nödvändigtvis 

uppmärksammar då den kan vara väl integrerad i kommunikationen och relationen i övrigt, 

vilket gör den som en tyst följeslagare där endast avsaknad av intersubjektivitet skulle 

uppmärksammas. Till vardags gestaltar sig intoningen genom samhörighet mellan människor. 

Känslan av att vara förstådd utan att behöva anstränga sig infinner sig och samförståndet blir 

ett normaltillstånd, en outtalad överenskommelse mellan parter. 

 

Dessa teorier och teoretiska begrepp kan återfinnas inom familjehemsuppdraget utifrån dess 

olika synsätt. Utvecklingsekologin syftar till mänsklig utveckling i samband med mänskliga 

interaktioner. Genom att peka på hur olika nivåer påverkar varandra kan vi även se samband 

och ömsesidig påverkan. För att förstå familjehems upplevelser av stöd är mänskliga 

interaktioner mellan olika system av stor vikt för att skapa en helhetssyn. För att förstå 

familjehemmens behov av emotionellt stöd behöver emotionssociologiska begrepp beaktas.  

 

Metodavsnitt 
I nedanstående avsnitt presenteras tillvägagångssätt när det gäller val av forskningsstrategi, 

forskningsdesign, forskningsmetod, litteraturförskaffning, analysmetod samt konstruktion och 

genomförande av intervjufrågorna. Även urval, rekrytering samt genomgång av studiens 

reliabilitet och validitet behandlas inom detta avsnitt. 

 

Val av forskningsstrategi 
Då studiens syfte var att undersöka familjehemmens upplevelser ansågs en kvalitativ 

forskningsstrategi mer lämplig än en kvantitativ då vårt primära fokus låg på familjehemmens 

upplevelser snarare än observerbara attribut. Inom kvalitativa studier läggs vikten på mjuk 

data, det vill säga upplevelser, tolkningar och andra icke-observerbara attribut. Den vanligaste 

formen av forskningsmetod inom kvalitativa studier är intervjuer (Bryman, 2011) vilket 

gjorde den lämplig i vår studie då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. 
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Val av forskningsdesign 
Vi ämnade undersöka upplevelser av stöd under en bestämd tid, vilket var tiden familjerna 

varit aktuella med ett eller flera uppdrag från socialtjänsten. Andra tidssekvenser har 

behandlats under intervjuerna, dock har tiden under en placering legat i fokus. Vi har 

intervjuat totalt fem familjehem vilket innebär att en tvärsnittsdesign var rätt väg att gå då den 

lämpar sig vid studier under en specifik tid samt när deltagarantalet överstiger en person 

(Bryman, 2011) Syftet med vår studie var även att jämföra familjehemmens utsagor mot 

varandra vilket gör att samband och mönster (även avvikelser i mönster) är möjligt att 

registrera med denna design.  

 

Val av intervjumetod 
I val av intervjumetod har vi utgått från en semistrukturerad intervju. Frågorna var ställda 

utifrån teman som arbetats fram med syfte, frågeställningar och teori i beaktande. De 

teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss av fokuserade på mänsklig interaktion, 

emotioner och kontakt mellan system. Utifrån bland annat dessa har teman växt fram i 

intervjuguiden. Vi har även fått inspiration till intervjufrågor av tidigare forskning inom 

ämnet då vi sett vad som varit angelägna frågor hos familjehem i andra studier. Samtliga 

familjehem fick samma frågor för att möjliggöra jämförelser mellan svaren även om 

utsvävningar från intervjupersonerna samt uppföljningsfrågor har uppmuntrats. Detta i 

enighet med Bryman (2011) som menar att en semistrukturerad intervju är användbar då 

forskaren har en uppsättning frågor eller teman som manifesteras genom ett frågeschema som 

även följs upp med följdfrågor.  

 

Konstruktion av intervjuguiden 

I konstruktionen av intervjuguiden skapades först teman för att få en övergripande bild över 

intervjuns utformning. I enighet med Brymans (2011) förslag på intervjuguide har frågorna 

och teman utgått från de frågeställningar vi sökte få svar på. Bryman (2011) menar att en 

semistrukturerad intervju inte nödvändigtvis behöver utstakade frågor utan det räcker med en 

minneslista över de teman som forskaren format. En intervjuguide är bra då det hjälper 

forskaren med struktur i intervjun samtidigt som den inbjuder till flexibilitet och ökad 

förståelse om intervjupersonens värld. För att undvika ett akademiskt språk som riskerar att 

skapa missförstånd och symboliserar maktobalans formulerades frågorna på ett lättförståeligt 

sätt. Bryman (2011) menar även att intervjuguiden inte enbart skall grunda sig i forskarens 

världsbild och förkunskap utan skall även innehålla intervjupersonens perspektiv och 

världsbild i den mån det går. Vidare menar Bryman (2011) att bakgrundsinformation har stor 

betydelse då det sätter intervjupersonen och hens svar i ett sammanhang, varpå vi valde att 

inkludera dessa i intervjun. Inför intervjuerna har författarna läst lämplig forskning, samt 

besökt internetsidor som hanterar familjehem. Författarna har även besökt online forum för 

familjehem för att få en överskådlig bild över uttryckta behov av stöd från personer som i 

övrigt inte ingått i studien. Detta gjordes för att författarnas egna världsbilder inte skulle 

komma i konflikt med familjehemmens och påverka tolkningen av deras perspektiv. I 

intervjuguiden valde vi att vara konkreta med frågorna för att se om familjehemmen har olika 

upplevelser och inställning beroende på vilken typ av stöd som behandlats. Då flera frågor 

ibland besvarades under olika teman krävdes det att vi var flexibla och anpassade oss efter 

den ordning som intervjupersonen tog snarare än att sakligt hålla oss till de förutbestämda 

teman och ordningsföljden.  

 

Litteraturanskaffning   
För att finna relevant litteratur har systematiska litteratursökningar gjorts via Örebro 

universitets databas Summon. Även katalogen Libris har genomsökts för att hitta lämplig 
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litteratur. Datum för litteratursökning i Libris har skett vid ett flertal tillfällen medan Summon 

endast har haft fyra söktillfällen; 10/11, 11/11, 19/11 och 20/11. Litteraturen gjordes på 

förhand bestämda avgränsningar kring familjehemmens konstruktion: endast familjehem som 

hanterar barn de inte är släkt med i något led eller andra instansboenden såsom HVB-hem. I 

de första två sökningstillfällena angavs ingen tidsbegränsning. Endast sökord på engelska har 

använts. De sökord som använts var: “Foster carers” AND “support” (20 351 träffar). Efter att 

ha valt endast fulltext, peer-reveiw, online, publikationstyp: tidskrift samt socialt arbete som 

disciplin begränsades sökningen till 2 598 träffar varav ett stort antal var dubbletter eller inte 

omfattade inklusionskriterierna. Totalt gick 15 artiklar vidare för granskning. Nästa 

söktillfälle fokuserades på forskning rörande ensamkommande barn. Sökord som använts var 

”unaccompanied refugee children” AND ”foster care” vilket gav 424 träffar. Andra sökord 

som använts var ”unaccompanied children” AND ”foster care” AND ”support” vilket gav 888 

artiklar. Vid söktillfället sorterades dubletter bort samt artiklar som inte var relativa för syftet 

eller passade in i de inklusionskriterier vi valt. Totalt 10 artiklar beställdes hem för 

granskning. Vidare sökord som använts var “foster family” AND “support” vilket gav 23 224 

träffar. Efter att tidsbegränsning införts från år 2005 skalades träffarna ned till 14 837. En 

genomgång av träffarna gjordes för att se vilka som var irrelevanta eller dubbletter. Totalt 30 

artiklar beställdes efter andra söktillfället. 

 

Genom att ha studerat referenslistor i annan litteratur har författarna även erhållit 

vetenskapliga källor som har använts i arbetet. Vidare underlag har även sökts via 

socialstyrelsen samt funnits via Summon som sedan tagit oss vidare till Science Direct. 

Sistnämnda sidan har även gett förslag på lämpliga artiklar vilka vi även har granskat. De 

artiklar och den forskning som till slut valdes ut var de som var bäst lämpade gällande 

studiens syfte och frågeställningar samt som var tidsenliga. Efter att samtliga beställda artiklar 

prövats mot de inklusions- och exklusionskriterier vi valt, har totalt 10 artiklar använts i 

studien. Samtliga artiklar som använts har varit peer-review för att säkerställa god kvalitét.  

 

Urval och rekrytering 
Målstyrt urval är enligt Bryman (2011) ett icke-sannolikhetsurval. Det betyder att forskaren 

inte har som syfte att få fram deltagare på ett slumpmässigt vis. Istället väljer forskaren 

deltagarna strategiskt utefter vilka som är relevanta för studiens syfte och de forskningsfrågor 

som formulerats. Det kan framstå som problematiskt att endast ha med familjehem i 

urvalskriteriet när så mycket fokus ligger på vad för resurser och stöd som socialtjänsten kan 

bidra med. Det gjorde att socialtjänstens regler, rutiner och riktlinjer helt åsidosätts till förmån 

för de faktiska upplevelserna av stöd som familjehemmen förmedlar. Socialtjänsten har inte 

inkluderats då vi inte var ute efter stöd inom deras rimliga ramar och vad som är ekonomiskt 

hållbart för socialtjänsten som myndighet. Genom ett målstyrt urval har familjehemmen valts 

ut då de var bäst lämpade att svara på studiens syfte och frågeställningar. Socialtjänsten i en 

kommun bidrog med hjälp att kontakta familjehemmen och verkade därmed som en 

förmedlande kraft mellan oss och familjehemmen som gått med på att låta sig intervjuas. Vi 

hade i stort sett bara ett kriterium; det skulle förekomma både traditionella familjehem samt 

familjehem som tar emot ensamkommande barn. Målet var att ha tre familjehem som mottar 

ensamkommande barn och tre traditionella familjehem. Dessa skulle sedan intervjuas enskilt 

tillsammans med författarna. Totalt fem familjer tackade ja till deltagande i studien. Huruvida 

familjerna var aktiva med placering idag var inte ett krav, dock hade alla familjer som tackat 

ja för närvarande ett eller flera barn placerade hos sig. 
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Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon efter att intervjupersonerna givit sitt 

godkännande till detta. Inspelningarna transkriberades direkt efter avslutad intervju. Samma 

semistrukturerade intervjuguide användes vid samtliga intervjuer med undantag för 

uppföljningsfrågor och sidospår som uppkom under intervjuernas gång. I enighet med Kvale 

och Brinkmanns (2009) uppmanande har vi strävat efter att agera lyhörda inför det som sägs 

under intervjun samt agera kritiskt mot egna antaganden och hypoteser. Därför har vi efter 

varje intervju haft en gemensam sammanfattning för att reflektera kring tankar, egna 

antaganden och hypoteser som skulle kunna påverka arbetets genomförande och 

tolkningsprocess. Båda författarna till studien närvarade vid samtliga intervjuer och turades 

om att leda intervjusessionerna. Inför intervjuerna klargjordes det vem som skulle leda 

intervjun och vem som skulle vara särskilt uppmärksam på uppföljningsfrågor och 

intervjuguiden för att undvika onödiga upprepningar. Totalt genomfördes fem (5) intervjuer 

med fem (5) familjehemsföräldrar. Vid samtliga intervjuer närvarade författarna till denna 

studie samt en familjehemsförälder. Vid två tillfällen närvarade även två placerade barn. 

Intervjuerna tog mellan 45 och 90 minuter och vid samtliga intervjuer gjorde vi hembesök hos 

familjehemmen. Vid ett par intervjuer påverkades inspelningskvalitén av höga ljud och 

störningar från mobiltelefoner i närheten vilket försämrade ljudupptagningen. Det försvårade 

även möjligheten till adekvata uppföljningsfrågor vid ett par tillfällen vilket vi försökte att 

kompensera med förtydligande frågor kring det tema som vid tillfället behandlades. 

 

Analysmetod 
En vanlig analysmetod inom kvalitativ forskning är tematisk analys (Bryman, 2011). Med 

stöd av tematisk analys har denna studies empiri analyserats genom att grundligt läsa insamlat 

datamaterial och därefter skapa teman utifrån denna. De teman som använts var socialt stöd, 

praktiskt stöd samt emotionellt stöd. Citat har sedan använts vid presentationen av de teman 

som nämnts i illustrativa syften. Genom att skapa teman gällande tidigare forskning har dessa 

gett en översikt vilken sedan använts tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna i 

bearbetningen och analysen av de transkriberade intervjuerna (Bryman 2011). Först 

transkriberades intervjuerna ordagrant men har sedan vid citat omvandlats från talspråk till 

skriftspråk. Bryman (2011) menar att inspelning vid intervjuer är att rekommendera då 

intervjupersonernas utsagor och upplevelser kan återges i det ordalag de själva använt, samt 

ökar möjligheten att få med hur en person säger någonting snarare än bara vad personen 

säger. Då intervjusvaren inte alltid går i den ordningsföljd som intervjuguiden är uppdelad i 

kan inspelning vara adekvat för att lättare orientera sig i intervjun vid tematiska 

sammanställningar. Intervjupersonerna har sedan fått alias för att säkerställa deras 

konfidentialitet. 

 

Fokus i den teoretiska delen har legat på interaktionen mellan familjehem och socialtjänst i en 

mikro-meso-nivå där begreppet stöd ses som en upprätthållande faktor inom och mellan 

systemen. Begreppen emotionellt- samt socialt stöd analyseras utifrån emotionssociologiska 

begrepp som även sätts i ett systemteoretiskt sammanhang. Då studien bygger på 

respondenternas upplevelser är ett hermeneutiskt förhållningssätt lämpligt då det bygger på 

läran om tolkning och syftar till att förstå och förmedla upplevelser av olika slag (Fejes & 

Thornberg, 2009). Det finns i nuläget inte mycket forskning om familjehems upplevelser av 

stöd utifrån emotionssociologiska begrepp, vilket gjorde att vår studie med en abduktiv ansats 

bryter ny mark. 

 

Genom att presentera nya tolkningar baserade på teoretiska begrepp som tidigare inte haft 

stort genomslag i forskning med liknande frågeställningar kan nya områden utforskas. Att 
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inneha en abduktiv ansats (Danermark et al., 2003) innebär att våra slutsatser och tolkningar 

kommit från det empiriska materialet i kombination med teoretiska begrepp. Vi syftade till att 

utforska området, läsa mellan raderna på respondenternas utsagor och arbeta växelverkande 

mellan empiri och teori i ett försök att skildra deras upplevelser med våra egna tolkningar och 

skapa ökad kunskap med ett nytt perspektiv. 

 

Validitet & Reliabilitet   
Då vi gjort intervjuer med en kvalitativ ansats var följande kriterier värda att se över; 

överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet samt konfirmerbarhet. Dessa går även under namnen 

validitet och reliabilitet. En studies överförbarhet innebär hur väl studiens resultat kan föras 

över till andra kontexter (Bryman, 2011). Då socialnämnden är skyldig att utreda familjer som 

önskar aktualiseras som familjehem kan generaliseringar dras utifrån utredningen då den sker 

på nationell bas. Däremot utgick vår studie endast från fem familjehem i en kommun, och då 

resursfördelning och stödbehov kan skifta mellan kommuner resulterar det i att studiens 

överförbarhet inte är stark utanför den aktuella kommunen. Studiens trovärdighet bedöms som 

hög då den går i linje med svensk forskning inom ämnet samt att intervjuerna varit 

uttömmande och samspelta vilket gör dess trovärdighet för resten av kommunens familjehem 

hög. Då vi har ställt samma frågor till alla respondenter samt följt upp deras svar med 

förtydligande frågor har vi gjort bedömningen att eventuellt påverkande variabler har kunnat 

synliggöras och hanterats under arbetets gång. De observationer vi gjort hänger tätt samman 

med både tidigare forskning och teoretiska idéer med ett fåtal undantag vilket har bidragit till 

slutsatsen om en hög trovärdighet. Huruvida studiens resultat blir desamma om någon skulle 

upprepa studien (Bryman, 2011) är osannolikt då människors upplevelser kan skifta av en rad 

olika anledningar. I studien har totalt fem familjehem intervjuats och deras upplevelser kan 

förvisso vara representativt för familjehem inom den aktuella kommun, men vi bedömer än 

dock studiens pålitlighet som låg då en mängd variabler kan väga in som påverkar 

familjehemmens upplevelser av stöd. Konfirmering avser studiens och forskarens objektivitet 

(Bryman, 2011) och hur mycket forskarens egna åsikter och värderingar kan ha inverkat på 

studiens resultat. Under arbetets gång har vi haft regelbundna träffar där vi gemensamt 

diskuterat tolkningar och reflektioner som uppkommit under insamlingen av empirin. Vi har 

sedan satt de tolkningarna i ett teoretiskt sammanhang där vi även vävt in tidigare forskning 

för att skapa en helhetssyn. Vi har varit överens om de tolkningar som gjorts och dragit 

samma slutsatser av empirin vilket gör att studiens konfirmering bedöms som hög. 

 

Etiska överväganden 
I enighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2014) har samtliga deltagare i studien 

informerats om de fyra huvudkrav som återfinns i de principer som återfinns inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Deltagarna i vår studie informerades först via telefon om studiens syfte samt om att deras 

eventuella deltagande i studien var helt frivilligt. Ytterligare information om studiens syfte, 

deltagande, frivillighet och medverkan samt utformning skickades via brev tillsammans med 

ett samtyckesformulär. Detta gjordes i enighet med det informationskrav som återfinns i 

Vetenskapsrådets (2014) etiska riktlinjer. Att förhålla sig till de riktlinjer som finns innebär att 

deltagarna i undersökningen skall delges information om studiens syfte. Med det menas att 

deltagarna skall informeras om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Vidare skall information gällande villkoren för deras deltagande förmedlas, det 

skall framgå att deltagande är helt frivilligt och att deltagarna när som helst kan avbryta sitt 

medverkande utan krav på motivering.  
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Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2014) medför att samtliga deltagare i en studie behöver 

lämna sitt samtycke till deltagande för att undersökningen skall vara genomförbar. Därvid är 

det nödvändigt att berätta vad deras deltagande kommer att innebära samt hur studien är 

upplagd då de annars inte vet vad de godkänner eller nekar till. Om undersökningen kräver en 

aktiv insats från deltagarna skall samtycke alltid inhämtas. Vi har i samband med vår initiala 

kontakt med familjehemmen introducerat dem för studiens syfte samt målet med deras 

medverkande. Vi var tydliga med att studiens syfte inte var någon smutskampanj mot 

socialtjänsten utan syftade till att undersöka upplevelser av stöd för att på så sätt kunna 

förbättra förutsättningarna för familjehemsuppdraget. Genom att tydliggöra syftet hoppades vi 

att familjehemmen inte skulle hamna i lojalitetskonflikt mot socialtjänsten med tanke på den 

täta relation de innehar med sina socialsekreterare. Vi ville undvika att familjehemmen 

upplevde att de gick bakom ryggen på sina socialsekreterare varpå vi har haft en så öppen 

dialog kring ämnet som möjligt.  

 

Då vi åsyftade att göra intervjuer med dem kräver det familjehemmens aktiva deltagande 

vilket gjorde att vi var extra tydliga med deras uppgift samt att studien bygger på fritt 

deltagande. För att undvika att sätta familjehemmen i en situation där de behöver besluta 

huruvida medverkande i studien känns bra eller ej, samt eventuellt godkännande av inspelning 

av intervjun framför oss valde vi att bifoga samtyckesformuläret i samband med ett 

förtydligande informationsbrev ett par dagar innan intervjuerna var inbokade. Det gjorde att 

familjehemmen i lugn och ro kunde läsa informationsbrevet samt fundera över sitt deltagande 

utan vår direkta närvaro. I samtyckesformuläret hade vi en kolumn för generellt deltagande i 

studien och en för inspelning av intervjun. På det sättet kunde vi även få intervjuer med de 

personer som ville intervjuas men inte medverka på band. Innan varje intervjus start berättade 

vi att vi skulle transkribera det inspelade materialet direkt efter avslutande intervju samt att 

ingen obehörig skulle komma åt innehållet i intervjuerna. Då flera intervjupersoner hade 

betänkligheter gällande att låta andra människor höra ljuden av deras röster berättade vi att 

total tystnadsplikt gällde för författarna och att endast vi skulle lyssna på materialet. Samtliga 

familjehem gav därefter samtycke för ljudinspelning via diktafon. 

 

För att säkerställa deltagarnas integritet har deras uppgifter behandlas helt konfidentiellt, i 

enighet med Vetenskapsrådet (2014) rekommendationer. Det innebär att obehöriga inte har 

kunnat ta del av deltagarnas personuppgifter eller utsagor och att deras riktiga namn inte 

förekommer i studien. Istället har samtliga deltagare tillgivits alias och bakgrundsuppgifter 

har ändrats för att deras identitet inte skall gå att spåra för obehöriga. För att öka 

familjehemmens känsla av delaktighet fick de själva välja de alias som kom att användas i 

studien, i de fall där de inte önskade bidra med ett alias har de istället fått ett alias av 

författarna av studien. Vi informerade deltagarna om att vi som författare har tystnadsplikt 

och inte kommer att diskutera deras utsagor med någon obehörig och att deras 

personuppgifter inte kommer att figurera i studien. 

 

Under studiens gång har författarna tagit hänsyn till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014) 

genom att inte utlåna eller sälja deltagarnas uppgifter till obehöriga. Insamlat material har 

hanterats med stor försiktighet, det vill säga att vid transkribering av intervjuerna har 

personerna fått nya alias vilket gör att deras riktiga namn inte går att spåra någonstans i 

processen. Genom att anonymisera deras uppgifter skall det därefter vara omöjligt att kunna 

spåra deras riktiga identitet, vilket gör att familjernas integritet bevaras. 
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Presentation av familjehemmen 
I det här avsnittet presenteras de respondenter som varit delaktiga i studien. 

 

Mona har varit familjehem sedan 2000-talet och är för närvarande familjehem åt 

ensamkommande barn. Mona kom till Sverige som ensamkommande barn och blev placerad i 

familjehem vilket har inspirerat henne att hjälpa andra barn i liknande situation som hon själv. 

Hon känner till hur det är att komma ny till ett land och inte förstå varken språk eller kultur. 

Mona upplever att hennes erfarenheter inom familjehemsvården och som ensamkommande 

barn kan vara betydelsefulla då hon kan relatera till sina egna behov som ensamkommande 

barn. Förutom att agera familjehem har Mona även varit jourhem vilket innebär att barn har 

kommit och bott hos henne i kortare perioder. Mona har vuxna, biologiska barn som växt upp 

med de barn som placerats hos familjen.   

 

Maria är förstagångsuppdragstagare och tanken på familjehem växte fram från 

kontaktfamiljsuppdraget som Maria hade under flera år innan hon beslutade sig för att vara 

familjehem. Uppdraget som kontaktfamilj var enligt Maria givande men det var påfrestande 

att uppdraget gällde varannan helg. Maria och hennes biologiska barn önskade att ett barn 

skulle bo hemma hos de längre tid.  På så sätt ansökte Maria om familjehemsuppdraget.  

 

Sarah började som kontaktfamilj innan hon och hennes man blev familjehemsföräldrar. En 

kollega till Sarah introducerade konceptet kontaktfamilj för henne. Sedan presenterade 

socialtjänsten idén om familjehem för dem när ett barn behövde placeras som de ansåg skulle 

trivas bra hos familjen. Vid intervjutillfället har de flera barn boende hos sig som har varit hos 

familjen olika lång tid. Sarah och hennes man har valt att inte ha egna, biologiska barn och ser 

det istället som sitt kall att öppna sitt hem för andra barn som behöver ett tryggt boende. 

 

Helen har varit familjehem i cirka tio år. Under åren har de haft flera barn i olika åldrar och 

för närvarande bor två barn hos dem. Förutom de placerade barnen har Helen även flera 

biologiska barn varav ett fortfarande bor hemma. Helen älskar sin stora familj och ser 

familjehemsuppdraget som en källa till lycka och utveckling. Hon jobbar inom landstinget 

och ser fram emot att eventuellt öppna sitt hem för flera barn. 

 

Elisabeth har varit familjehem sedan ca 10 år tillbaka. Innan familjehemsuppdraget har 

Elisabeth varit kontaktfamilj i flera år. Elisabeth har i många år jobbat inom vård och omsorg 

och då arbetsförhållanden förändrades fattade Elisabeth beslutet att jobba med utsatta barn på 

ett privat plan. Elisabeth ser uppdragen som sitt jobb och förutom familjehems- och 

kontaktfamiljsuppdragen har Elisabeth haft uppdrag som jourhem. Elisabeth har flera 

biologiska barn varav två av dem har växt upp med placerade barn i familjen.  
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Genomgång av teman 
Studiens syfte utgick från familjehemmens upplevelser och stöd, och utifrån dessa har en 

tematisk analys genomförts baserad på olika typer av stöd; socialt stöd, praktiskt stöd och 

emotionellt stöd.  

 

Socialt stöd 
Med socialt stöd menas socialtjänstens tillgänglighet och upplevelser av tillgänglighet. Med 

tillgänglighet menas hur ofta familjehemmen och socialtjänsten har kontakt samt hur snabbt 

socialtjänsten svarar på frågor eller hör av sig vid situationer då familjehemmen önskar 

kontakt. Vi har även valt att infoga kontakt med barnens biologiska föräldrar i aktuellt tema 

då det innefattar sociala kontakter som av olika anledningar kan verka bärande eller bristande. 

Även delaktighet i beslutsprocesser som rör barnet inkluderas inom temat då en deltagande 

aspekt ses som social snarare än praktisk. 

 

Praktiskt stöd 

Det praktiska stödet syftar till vad socialtjänsten kan erbjuda till familjehemmen ur en 

praktisk synvinkel. Det inbegriper ekonomiska resurser, avlastning samt kunskapsstärkande 

stöd såsom utbildning och handledning inför och under familjehemsuppdraget. Med 

utbildning menas information om familjehemsuppdraget generellt samt fördjupande 

kunskaper om relevanta ämnen vilka kan vara barns psykosociala utveckling, sorghantering 

och drogmissbruk. 

 

Emotionellt stöd 
Med emotionellt stöd menas tillgång till samtal av stöttande funktion som rör 

familjehemmens funderingar, samt behov av erkännande och uppskattning. Begreppet 

inkluderar även hela den emotionella påfrestning det kan innebära att vara 

familjehemsförälder, oavsett hur den manifesteras, i relation till socialtjänstens förmåga till 

lyhördhet och adekvat stöd inom given genre. 

 

Resultat & Analys 

I avsnittet återkommer teman, tidigare forskning samt teoretiska begrepp som används för att 

strukturera och analysera det empiriska materialet. 

 

Utifrån de tre teman som presenterats ovan har ytterligare underteman utkristalliserats. 

De underteman som faller under socialt stöd är tillgänglighet, kontakt med barnens biologiska 

föräldrar, socialt utbyte av erfarenheter, bakgrundsinformation om barnet och matchning. I 

praktiskt stöd läggs fokus på utbildning, ekonomi och avlastning, och i emotionellt stöd har 

emotionell påfrestning och erkännande aktualiserats som underteman. 

 

Socialt stöd 
Tillgänglighet 
Samtliga deltagare i studien svarade att de var nöjda med tillgängligheten hos socialtjänsten. 

De beskrev kontakten med socialtjänsten som en tvåvägskommunikation där de känner sig 

trygga i förvisningen att deras meddelanden snabbt besvaras utifrån hur brådskande kontakten 

är. Vikten av tillgänglighet och betydelsen av att det finns en tvåvägskommunikation kan 

illustreras med följande citat från intervjun med Helen: 

 
När jag har bett om hjälp har det varit toppen, då finns de där. Om jag ringer eller skickar 

ett sms så ringer de upp på studs. Om jag lämnar ett meddelande och säger att jag behöver 
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hjälp omgående så ringer de upp direkt, annars säger jag att det inte är så bråttom och då 

ringer de upp när de kan, vilket ofta är ganska snabbt. 

 

Ett annat exempel på hur vikten av tillgänglighet kommer till uttryck i intervjuerna är Sarah 

som berättar om tillgängligheten hos socialtjänsten och förklarar att hon själv har ett ganska 

stort kontrollbehov. Hon tror själv att det kontrollbehovet har gjort att kontakten med 

socialtjänsten är så pass tät som den är samt har bidragit till deras snabba reaktionsförmåga 

gällande frågor och funderingar som hon och hennes man har: 

 
Vi har väldigt tät kontakt, för att jag är som jag är. Jag är lite utav ett kontrollfreak och vi 

har just nu 3 barn placerade och nätverken fungerar inte riktigt som de ska hela tiden och 

då vill jag väldigt gärna veta hur de har tänkt, och jag vill att de ska veta hur jag har tänkt 

och sådär. 

 

Tillgänglighetens betydelse, vikten av en tvåvägskommunikation och den kontroll det bidrar 

till kan tolkas som ett uttryck för det Scheff (2008) talar om i termer av säkra band. Det säkra 

bandets intoning kan ses som en tyst överenskommelse där tillit och gemensam förståelse 

över varandras situation bidrar till en trygghet mellan parterna. Att både Helen och Sarah 

känner sig trygga i vetskapen att de blir uppringda när de söker kontakt med sina eller barnens 

socialsekreterare tyder på ett säkert band som bygger på ömsesidig förståelse för den andra 

personens behov. Både Sarah och Helen berättade att deras socialsekreterare har förståelse för 

när de behöver bli uppringda akut samt när behovet av kontakt inte behöver ske omgående. 

En sådan förståelse, när samtliga parter kan se från den andres perspektiv, genererar ett 

samförstånd och ett säkert band vilket kan förklara deras upplevelser av tillfredställelse av 

socialtjänstens tillgänglighet. 

 

Det som intervjupersonerna gav uttryck för skulle också kunna tolkas som ett resultat av att 

socialtjänsten agerar i enighet med det regelverk som ska styra verksamheten. Då 6 kap 7b § 

SoL kräver att socialtjänsten gör regelbundna uppföljningar samt ansvarar för att se till att 

barnet får god vård, resulterar det i tät kontakt mellan socialtjänsten och familjehemmet. Med 

tanke på hur kontakten utformas med handlingsplaner, uppföljningar och kontakt däremellan 

går det också att resonera kring huruvida socialtjänsten verkar som ett system i barnens och 

familjehemmens liv. Det gör familjehemmet och socialtjänsten kritiskt beroende av en 

välfungerande interaktion för att mesosystemet skall fungera optimalt. 

 

Kontakt med barnens biologiska föräldrar 
Gällande barnens nätverk rådde det delade uppfattningar kring kontakten med barnens 

biologiska föräldrar. Några respondenter svarade att nätverken fungerar bra och ses som en 

resurs medan andra upplevde svårigheter med nätverken där de biologiska föräldrarna inte 

alltid delade familjehemmens uppfattningar och åsikter när de gällde barnen.  Detta kommer 

bl.a. till uttryck i intervjun med Helen som beskriver exempel på problem som kan uppstå: 

 
Man hör ju historier där (biologiska, förfa. anmärkning) föräldrar blir upprörda om man 

går och klipper barnen. Eller att man ska ringa och fråga om allting. 

 

Samtidigt beskrev Helen att barnens biologiska föräldrar och deras nätverk kan ses som en 

styrka: 

 
Jag och min man har tillsammans ett väldigt fint nätverk, sen har vi utvecklat goda 

nätverk med barnens föräldrar också. Det är nätverk som man inte har i vanliga fall, det 

blir nätverk som man blir mer eller mindre påtvingad till. Och då är det bara att gilla 



25 
 

läget. Men för oss har nätverken fungerat väldigt bra. Vi kunde inte välja bättre föräldrar 

till våra barn, brukar jag säga.  

 

Att de olika nätverken kan vara både positiva och negativa går helt i linje med Höjers (2001) 

teoretiska resonemang gällande kontakten med de biologiska föräldrarna. Relationen är av 

stor betydelse för samtliga medlemmar av de båda systemen vilket gör anknytning och 

fungerande interaktion kritisk då den kan vara avgörande för familjehemsplaceringens utfall. 

En allt för bristande interaktion mellan systemen riskerar att försätta familjehemmet i en sits 

där de kan komma att överväga att sluta som familjehem på grund av konflikter eller 

säkerhetsskäl. Därvid är en fungerande relation av vikt för att undvika avbrott i placeringen 

och för att familjehemmen skall kunna känna sig trygga med sina uppdrag. Mona beskriver ett 

tillfälle då hon känt sig rädd och otrygg i kontakten med en biologisk förälder: 

 
När jag var jourhem var det svårt. När en del biologiska föräldrar fick reda på att deras 

barn var hos mig kunde de komma hit, men då kontaktade jag socialtjänsten så fick de 

hjälpa mig med den uppkomna situationen för jag visste själv inte vad jag skulle göra. En 

gång kom en man och skrek efter barnet utanför vår lägenhet. Jag gick ner och pratade 

med honom och förklarade att jag förstod att situationen var jobbig och att det var hans 

barn men att jag inte fick släppa in honom. Jag var rädd och orolig men visade aldrig det, 

det enda jag tänkte på var att jag måste hantera den här situationen på ett bra sätt. Till slut 

gick mannen. Efter att mannen hade varit här så kom några från socialtjänsten över och 

pratade med både mig och barnet om vad som hade hänt. De förklarade att jag alltid kan 

ringa dem eller polisen om liknande situationer skulle uppkomma igen. Så nu vet jag vad 

jag ska göra, hade samma sak inträffat idag hade jag aldrig gått ner till mannen.  

 

Behovet av kontroll över sitt barn kan härledas från en rädsla att anknytningen och de säkra 

banden mellan de biologiska föräldrarna och barnen skall försämras och istället ersättas med 

anknytning mellan familjehemsföräldrarna och barnen. När två mikrohem har svårt med 

kontakten resulterar det i en obalans i mesosystemet vilket försämrar den energi som flödar in 

och ut från de olika systemen. Ett negativt inflöde av energi riskerar negativa återkopplingar 

mellan systemen och dessa riskerar att påverka interaktionen mellan systemen. Barnet är i 

allra högsta grad medlem inom både familjehemssystemet och de biologiska föräldrarnas 

system vilket kan skapa intressekonflikter som kan flyta över gränserna mellan systemen. De 

nätverk som familjehemmen upplever fungerar bra kan därmed ses som balanserade system 

där interaktionen mellan mikrosystemen agerar i samklang med varandra likt den modell 

Bronfenbrenner (Andersson, 2002) utarbetade. Det finns alltid en risk att två mikrohem inte 

har en fungerande interaktion vilket gör att balansen i de båda systemen rubbas på grund av 

bristande interaktion mellan systemen. De familjehemsföräldrar som var nöjda med kontakten 

med barnens nätverk tenderar att ha goda förbindelser med systemen medan de som var 

mindre nöjda hade problem i kontakten vilket orsakade negativt inflöde och konflikter 

systemen emellan. Ett sätt att undvika negativa återkopplingar mellan systemen är att ändra 

förutsättningarna för familjehemmet. De familjer som tar emot ensamkommande barn har 

inget ytterligare familjesystem att förhålla sig till och riskerar därmed inte konflikter mellan 

systemen, vilket Elisabeth gav uttryck för i följande citat: 

 
Vi beslutade oss för att ta emot ensamkommande barn då jag tror att det är bra att de får 

komma till en svensk familj, plus att vi inte får problem med barnets familj. För även om 

barnet fungerar bra och det är frid och fröjd så kan det bli jobbigt om mamma, pappa och 

kanske en hel släkt ska lägga sig i det tror jag är en nackdel.  

 

Elisabeths beslut om att ta emot ett ensamkommande barn handlar inte enbart om att 

underlätta barnets integration i den svenska kulturen, utan en bidragande faktor var även att 
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undkomma obalans mellan de båda familjesystemen. Det går att likställa med Paynes (2008) 

uttalande om att ett systems yttre gränser behöver förhålla sig till system och anpassa sig för 

att behålla koherens. Genom att det andra, biologiska familjesystemet uteblir krävs ingen 

anpassning för systemets överlevnad.  

 

Socialt utbyte av erfarenheter 
Av intervjuerna framkom det att behovet av utbyte av erfarenheter med andra familjehem var 

en önskvärd insats. Behovet av att utbyta erfarenheter var också något som kommer till 

uttryck i följande uttalande från Maria:  

 
Jag kan sakna att träffa någon som är i samma situation som jag, som jobbar som 

familjehem. Det gör vi ju inte. Jag vet att det finns träffar som jourhem, de träffas 

regelbundet. Familjehemmen har cafékvällar, men då är det alltid föreläsningar, det blir 

inget möte på tu man hand. Jag önskar att man kunde träffas, äta frukost tillsammans och 

bara ventilera. Nu var det längesen och jag hade inga uppdrag då så det hade nog varit 

mera värdefullt för mig nu. För nu har man ju mera frågor och mera erfarenhet, så det 

hade nog varit roligare och mera lärorikt. 

 

Betydelsen av informationsutbyte över systemgränser gestaltas i det ventilationsbehov Maria 

uttrycker när hon eftersöker informella träffar för familjehemsföräldrar. Syftet med eftersökta 

träffarna skulle kunna vara att utbyta erfarenheter och på så sätt få möjlighet att relatera till 

utmaningarna som det innebär att vara familjehem. För att ett system skall kunna fortleva 

behöver det generera synergi, i annat fall behöver energin komma utifrån (Payne, 2008). 

Behovet av att ha någon att prata med och byta erfarenheter med tyder på att energitillförsel 

behöver tillkomma till systemet för att säkra systemets existens. Genom att öka inströmningen 

av energi till systemen kan dessa stärkas och underlätta produceringen av den egna synergin.  

 

Det var inte bara Maria som talade om vikten av att ha någon likasinnad i sin omgivning som 

förstår hur det är att vara familjehem. Att ha någon att prata med som förstår processen och 

vad för situationer familjehemsföräldrar kan ställas inför uppges vara mycket värdefullt: 

 
Det är oerhört nyttigt att prata med andra som har samma eller liknande uppdrag, det är 

väl det som ger allra mest. Just för att det är mycket sekretess och tystnadsplikt. Att då få 

prata med andra som också har tystnadsplikt och så, som är i precis samma livssituation 

som jag, det är värdefullt. 

 

En tolkning av ovanstående citat visar på behov av extra inflöde av energi då system 

förändras när en ny individ tillkommer till systemet (Andersson, 2002) När en ny medlem 

inträder i systemet sätts det i förändring vilket gör att systemet behöver anpassa sig för att 

kunna upprätthållas. Därvid kan yttre energi i form av familjehemsföräldrar som kan relatera 

till anpassningsprocessen agera stärkande och få en viktig roll i kvarlevandet av systemet.  

 

Bakgrundsinformation om barnet 
Återkommande problem som de intervjuade familjehemsföräldrar sade sig uppleva var 

avsaknad av barnets bakgrundsinformation. Kännedom om barnets tidigare erfarenheter skulle 

kunna bidra till bättre förståelse för barnets beteende. Bakgrundsinformation skulle även 

innebära möjlighet för familjehemsföräldrar att anpassa sitt förhållningssätt för barnets unika 

behov. Bakgrundsinformation gällande barnets biologiska föräldrar och deras situation skulle 

kunna bidra till att familjehemsföräldrarna vet vad de kan förvänta sig både när det gäller 

kontakten men även placeringslängd. Detta illustreras i citatet från Helen:  
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Den tredje placeringen gick väldigt fort och där skulle man önska mer bakgrunds 

information kring barnet. Ibland önskar jag att jag hade fått tagit del av den. Vissa 

beteende hade jag kunnat möta på ett helt annat sätt och liksom hade kunnat hjälpt till 

mycket, mycket bättre. Ska man dra det riktigt krasst så skulle vi kanske få del av den 

informationen så vi kunde ta det lite lugnt så. Spjälsäng, skötbord och vagn har inhandlats 

på en veckas tid så och sen när det inte höll så.. 

  

I vissa fall ansåg familjehemmen att bakgrundinformation hade en avgörande betydelse för 

barnets och deras egen säkerhet. Elisabeth berättade om en placering där det var nödvändigt 

med information om barnets historia för att kunna agera tryggt och säkert för både barnet och 

dem själva. Hon beskrev att risken för misstag hade varit stor om de inte haft adekvat 

information om barnet, vilket framkommer i följande citat: 

 
Jag menar att vi fick reda på allting om den här tjejen som hade flytt och var jagad och 

hotad, både innan hon kom och även under tiden. Och det var jätte viktigt att få den 

information för att kunna hantera det och hjälpa henne. Annars hade det inte gått att ta 

hand om en person som var hotad och jagad. Med informationen insåg vi risken att någon 

skulle kunna leta sig hit. Jag menar vi var inte rädda men vi visste att vi inte kunde ta 

tjejen och sätta oss i centrum. 

 

Resultaten går i linje med tidigare forskning (Hudson & Levasseur, 2002, Murray et al., 2011) 

och indikerar att bakgrundsinformation rörande barnet är betydelsefull. Detta när det gäller 

förståelse för barnets beteende och därmed anpassning av bemötande. Som Elisabeths utsaga 

visar kan bakgrundsinformation också vara avgörande för barnets säkerhet. Kunskap om 

barnets bakgrundshistoria innebär att kunna koppla den rådande situationen med det som har 

varit och på så sätt uppnå en helhetssyn. Att förståelse för individens situation skapas utifrån 

en helhetssyn går i systemteorins fotspår (Forsberg & Wallmark, 2002).  

 

Utifrån systemteori är helheten mer än summa av delarna. Att ta hänsyn till en del av 

individens liv och försöka få förståelse för individen är då omöjligt utifrån systemteoretiskt 

tänk (Forsberg & Wallmark, 2002). Betydelse av bakgrundsinformation när det gäller 

ensamkommande barn är också viktig, dock är det en annan typ av information som 

efterfrågas. Studien av Wade et al,. (2012) visar att familjehemmen upplever att kunskap om 

religion och kulturella seder är av större betydelse än information om barnets historik. 

Däremot att matchningen mellan familjehem och barnet inte kunde ske då socialtjänsten 

saknade information om barnet, ansågs vara en nackdel (Ibid). I vår studie gällande 

bakgrundsinformation om ensamkommande barn framkommer inte brist på 

bakgrundsinformation som problematiskt.  

 

Matchning 
Browns (2008) studie visar att familjehemmen önskar bättre matchning mellan 

familjehemmen och barnen.  Detta skulle enligt studien främja bättre resultat i placeringar och 

på så sätt gynna alla parter. Höjer (2001) diskuterar i sin studie svårigheten att rekrytera och 

matcha familjehem efter det specifika barnet och dennes behov. Höjer (2001) menar att lagen 

som reglerar familjehemsrekrytering saknar tydliga anvisningar, detta på grund av att varje 

ärende skall ses som unikt och därmed skall dess lösningar vara unika. Detta menar Höjer 

(2001) ställer stora krav på de professionella, att hantera ärendet unikt samtidigt som den 

tidsmässiga aspekten är ett hinder i familjehemsrekrytering. 

 

Till skillnad från tidigare forskning (Höjer, 2001, Browns, 2008) som visar både önskemål om 

bättre matchning och svårigheter att matcha barnets specifika behov med ett familjehem 
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visade vår studie att respondenterna känner sig nöjda med matchningen mellan barn och 

familjehemmen. Detta illustreras i flera citat: 

 
Helen: Så jag måste ju ändå säga att vår första matchning liksom då grabben som kom 

hem, den var något så genomtänkt alltså, så att den var liksom bara, den bara föll in rätt 

upp och ner och så rätt. 

 

Maria: De har rätt så bra koll vad man är för person, och här har de lyckats matcha ihop 

oss perfekt. 

 

Elisabeth: Vi har väldigt problemfritt här med våra barn det kanske är jätte bra matchning 

helt enkelt som socialtjänsten gjort. 

 

Höjer (2001) diskuterar olika dilemman som kan uppkomma när familjen blir familjehem. En 

av dessa är familjehems anpassning till den nya familjekonstellationen. Efterfrågan om 

matchning kan ses utifrån utvecklingsekologiska perspektivet som menar att kontexten som 

människor befinner sig i påverkar alla inblandade (Andersson, 2002). Då individer är 

medvetna om att systemet förändras då nya insikter tillkommer, önskar de matchning för att 

på så sätt minska risken att det egna systemet rubbas mer än nödvändigt. 

 

Praktiskt stöd 
Utbildning 
För att förbereda familjehemmen inför deras uppdrag måste hemmen genomgå en utredning 

innan de kan ta emot placeringar (Socialstyrelsen). Den utredningen har i vissa fall fått stå 

som introduktion till familjehemmen och agerat utbildande för de blivande familjehemmen. 

För Sarah fick utredningen även en utbildande roll då de kom in på familjehemsuppdraget av 

en slump:  
 
Jag skulle vilja att man skickades på utbildningar där man fick träffa andra familjehem. 

Det vore bra om man fick träffa familjehem som varit det ett tag och som kan förklara 

vad det går ut på och vad man kan förvänta sig. Sen vet jag inte om det finns någon sådan 

utbildning, jag vet inte om någon i alla fall, men vi halkade ju in på ett bananskal från 

början så det är kanske därför vi inte fick veta något. 

 

Sarahs önskan att få träffa andra familjehem som kan komma med berättelser från 

verkligheten kan ses utifrån Höjers (2001) resonemang gällande att förändring av 

familjekonstellation kräver en omformning av de strategier familjen använder sig av sin 

vardag för kommunikation och samarbete. En ny familjemedlem kräver anpassning av 

systemet då den nya familjen kräver öppnare gränser i sitt system då de behöver ett naturligt 

insläpp av de biologiska föräldrarna. Familjehemmet behöver utöka sitt system och anpassa 

dess gränser och göra dem transparenta för att socialtjänsten och de biologiska föräldrarna 

samt deras nätverk skall ha en så naturlig plats som möjligt. En sådan förändring av systemen 

kan vara främmande för de inblandade varför det kan ses som en trygghet att träffa 

familjehem som kan berätta om anpassningsprocessen och vad det kan innebära med nya, 

öppnade gränser inom familjen och dess kringliggande system. 

 

En annan form av utbildning som efterfrågats handlade bland annat om kunskap att 

härbergera barnens upplevelser samt bemötande av psykisk ohälsa hos barnen, då främst 

ensamkommande barn. Mona berättade att hon ibland kan känna sig lite handfallen då 

ensamkommande barn kan ha traumatiska minnen och lida av psykisk ohälsa, vilket hon 

önskar mer kunskap i för att kunna bemöta på ett bra sätt: 
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Det är alltid bra att ha utbildning, för att nu, de sista åren har det kommit 

ensamkommande barn från krigsdrabbade länder och de här barnen mår inte bra.  

Fastän de ser ut att må bra till 100 procent, så är de inte så inuti. Så både familjehemmen 

och ungdomarna behöver hjälp för att hantera det. Det måste finnas.  

 

Mona beskriver att hon har svårigheter att bemöta barnens upplevelser på ett adekvat sätt 

vilket påverkar hennes inställning till dem. Hon ger uttryck för känslor som maktlöshet och 

ovisshet i hur hon skall agera mot barnen för att adekvat kunna härbergera deras upplevelser. 

Monas behov av ökad kunskap kan ses utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där barnets 

tidigare upplevelser skapar en förändringsprocess som påverkar resterande delar inom sitt 

system. Ökad kunskap om vilka förhållanden barnen kan komma från samt hur en som 

familjehemsförälder kan agera för att bemöta barnens behov av stöd och hantera deras 

upplevelser kan därmed förebygga obalans i systemet. Detta då oförmåga att härbergera 

barnens erfarenheter kan resultera i negativa återkopplingar. 

 

Ekonomi 
Gällande det ekonomiska arvode som familjehemmen erhåller från socialtjänsten svarade 

samtliga att pengar inte var anledningen till deras val att agera familjehem. Dock menade flera 

att det kunde vara en förutsättning för att kunna fortsätta uppdraget. Hudson och Levasseur 

(2002) påpekar att barnets integration och anknytning till familjen kan påverkas om barnet 

inte upplever sig ha samma ekonomiska förutsättningar som de biologiska barnen i familjen. 

En ojämn fördelning av ekonomiska resurser mellan medlemmarna i familjen påverkar 

således upprätthållandet av ett fungerande och balanserat system då en defekt del påverkar 

helheten. För Sarahs del har det ekonomiska stödet underlättat barnens integration och även 

förebyggt konflikter som uppkommer av ekonomiska svårigheter:  

 
Det ekonomiska stödet är inte mycket pengar, men det är ett stöd och det kostar ju att ha 

barn och det tänker inte alla på. Och för vår del så kostar det inte lika mycket. När man 

inte har den ekonomiska biten att tänka på så blir det ju lättare för det kan ju också i sig 

göra att det blir problem för familjen. 

 

Genom att eliminera en eventuell obalans i systemet baserad på ekonomisk otrygghet kan 

Sarah fokusera på att anknyta till barnen genom att utveckla säkra band (Scheff, 2008). 

Barnen riskerar därmed inte att förlora sin självklara plats i familjen på grund av ekonomiska 

besvär. Den typen av försäkring kan bidra till en mer effektiv integrationsprocess hos 

familjehemmet då likabehandling påverkar barnens känsla av tillhörighet och därmed 

anknytning till familjen. Mona beskriver en vilja ge barnen allt de önskar för att kompensera 

bortfallet av barnens biologiska föräldrar: 

 
Man tänker på ungdomarna, de är precis som ens egna. De vill ha allt, men de kan inte få 

allt. Men ibland vill man ge dem allt för att de inte har några föräldrar, då vill man fylla 

på och ge dem allt det där. 

 

Monas vilja att ge barnen allt de önskar har tydliga kopplingar till de säkra band som Scheff 

(2008) diskuterar. Hon vet om att pengar inte kan ersätta barnens biologiska föräldrar, 

samtidigt drivs hon av ett behov av att göra det hon kan för att lindra barnens känsla av förlust 

och rädsla över att inte ha sina föräldrar i landet. Anknytning tenderar att komma till uttryck i 

olika former och gestaltningar. En vilja att göra en närstående glad när hen är ledsen tyder på 

att personen drabbas av liknande känslor då personen sätter sig in i den närståendes perspektiv 

vilket gör deras smärta unison och delad. Förmågan att kunna sätta sig in i någon annans 
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perspektiv och känna dennes känslor samt vilja förändra personens känslotillstånd är därmed 

ett tecken på emotionell anknytning där intoningen gör dem medvetna om varandra och ökar 

förståelsen mellan parterna. Mona beskriver att valet att agera familjehem har ett högre syfte 

än ekonomisk ersättning, vilket framkommer i följande citat: 

 
Jag har råd att vara familjehem. Det går bra, så länge man känner att man hjälper en 

människa, en person, så går det bra. 

 

Mona har tidigare uppgett att hon själv kommit till Sverige som ensamkommande barn och att 

familjen hon hamnade hos hade en mycket stöttande roll samt underlättade hennes integration 

i den nya kulturen. Det kan mycket väl vara så att de säkra banden (Scheff, 2008) som Mona 

skapade i sin egen familjehemsplacering har motiverat henne till att skapa säkra band med de 

ensamkommande barn som placerats hos henne idag. En sådan anknytning, där Monas 

främsta syfte är att skapa trygghet för barnen och lära dem om den svenska kulturen, går 

därför före den ekonomiska aspekten av familjehemsuppdraget.  

 

Avlastning 
Vikten av avlastning för familjehemmen diskuteras i Daniels (2011) och i Murray et al., 

(2011) studie där de hävdar att familjehemmen behöver andrum från de mikrosystem som 

kommer på köpet i och med familjehemsuppdraget. Även kringliggande system som 

myndigheter och vårdinstanser kan vara påfrestande för familjehemmen varför avlastning var 

ett ständigt omtalat ämne. Familjehemmen i vår studie kände inte till om socialtjänsten 

erbjuder avlastning och ingen av de tillfrågade uttryckte heller något behov av det. Istället 

pratade respondenterna om att deras närliggande system tillåter familjehemmen möjligheter 

till vila genom att agera barnvakt. Både Sarah och Maria hänvisade till sina egna kontaktnät 

vid behov av vila: 

 
Maria: Då (vid behov av vila, förfa. anmärkning) använder jag mitt kontaktnät. Då är det 

mamma, pappa, syrran och kompisar som får ställa upp. Så det blir som om det vore min 

egen dotter. 

 

Sarah: Vila? Nej, nej, det finns inte. Det är våra familjer som kan vara barnvakt och ser 

till att vi får vila, men jag skulle inte kunna tänka mig att lämna dem till en kontaktfamilj 

eller avlastningsfamilj. De har oss, och vi har ju världens största familj. 

 

Ingen av de tillfrågade gav uttryck för behov av vila genom avlastning från socialtjänsten utan 

tog snarare upp sina mikronätverk som betydande resurser i fråga om avlastning. De 

mikronätverken bestod av familjemedlemmar inom subsystem såsom föräldrar och syskon. 

Genom sina mikronätverk kan avlastning organiseras för familjehemmen och både Sarah och 

Maria talade varmt om familjemedlemmar som hjälper till vilket gör att vi drar slutsatsen om 

en välfungerande mesointeraktion. De poängterade även att det skulle kännas konstigt att 

lämna ifrån sig barnet till en annan familj bara för att de själva behöver vila när andra 

föräldrar vanligtvis inte har de valmöjligheterna. Genom att betrakta barnen som självklara 

familjemedlemmar och se det som en självklarhet att barnen tar del de subsystem som 

återfinns i familjehemmens mikronätverk, ökar anknytningen då barnen ses som fullvärdiga 

medlemmar av familjesystemet. Att markera skillnader mellan eventuella biologiska barn och 

de placerade barnen riskerar att minska samhörigheten i familjen och därmed äventyras 

förutsättningarna att skapa säkra band. 
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Emotionellt stöd 

Emotionell påfrestning 
Det emotionella stödet visade sig vara ett komplext ämne då ingen av respondenterna 

bokstavligen gav uttryck för behov av emotionellt stöd. Detta samtidigt som de beskrev vikten 

av emotionell kommunikation då uppdragen ibland kan vara tärande och påverka 

respondenternas välbefinnande. Under intervjuerna har det framkommit att intervjupersonerna 

bär på tankar kopplade till uppdraget som kan kännas jobbiga samt att de har ett behov av att 

ventilera dessa tankar. Samtidigt återfanns ett visst motstånd från respondenterna att prata 

med socialtjänsten om emotionellt stöd även när behovet fanns. Maria pratade om vikten, men 

också svårigheten, i att prata om något intimt som rör placeringen: 

 
Och just det emotionella är viktigt, det är väldigt viktigt. Det är inte något man pratar om, 

det är nog lite svårt att prata om men samtidigt något man bör prata om. 

 

Emotioner är något som alla människor innehar (Wettergren et,al., 2008) och behovet av 

uppskattning och tillgång till ventilation av känslor återfanns såväl i intervjupersonernas svar 

som i tidigare forskning. Murray et al., (2011) beskriver att emotionellt stöd i form av 

bekräftelse kan ha betydelse för familjehemmens psykiska hälsa och välbefinnande, vilket ger 

stöd åt de utsagor som framkommit i vår studie. Maria beskrev ett behov av att lyfta den 

emotionella biten, det vill säga känslor som uppkommer i samband med uppdraget, samtidigt 

som hon gav uttryck för att det är normbrytande att tala om känslor. Det kan mycket väl vara 

så att Marias funderingar kring att människor inte pratar trots att det finns behov av det är 

grundat i emotionen skam. I mänskliga interaktioner uppstår emotioner (Wettergren et al., 

2008) vilket kan förklara svårigheten i att ge uttryck för känslor vi värderar som negativa eller 

svaga varför vi istället väljer att hålla inne med dem.  

 

I intervjusvaren kunde det urskiljas ett behov av avslut vid placeringar som slutat med avbrott. 

Upplevelsen kring att bara ha blivit utesluten från familjehemsuppdraget utan uppföljning 

bidrog till en ökad förlustkänsla för familjehemmen samt minskat förtroende för 

socialtjänsten. Familjehemmen berättade om andra familjehem som upplevt att bristande 

uppföljning från socialtjänsten samt dålig respons på behovet av emotionellt stöd, påverkade 

deras välbefinnande samt motivation att fortsätta som familjehem. Då känsliga uppgifter delas 

av familjehemmen väljer vi av etiska skäl att inte namnge vem citatet tillhör. Ett familjehem 

beskrev en uppkommen situation följande: 

 
Skulle man lyssna till familjen och hur de känner så skulle man kunna ta in den hjälp de 

behöver mycket tidigare. Om jag kände att jag behövde hjälp och blev guidad till rätt 

person direkt skulle jag ha lättare att hantera ett uppkommet problem tidigare istället för 

att det eskalerar och blir ett ohanterbart kaos. Andra familjer skriker efter hjälp men 

socialtjänsten säger bara åt dem att avvakta. Det enda som sker är att de pratar lite med 

familjerna och barnen när de behöver mycket mera hjälp än så. Om man lyssnar på 

familjernas rop i ett tidigt skede skulle många problem kunna lösas mycket smidigare, 

både för familjerna och barnen. 

 

Det framstår som att familjehemmen inte upplever att socialtjänsten är lyhörda inför 

familjehemmens behov av emotionellt stöd. Genom att inte vara lyhörda riskerar en 

uppkommen situation att eskalera och slutligen få ett avslut ingen av de inblandade parterna 

vill. Brister i kommunikationen gör att emotioner riskerar att påverka den mänskliga 

interaktionen negativt då dessa styr vårt handlande (Wettergren et al., 2008) vilket gör att 

lyhördhet inom socialtjänsten en kritisk faktor gällande emotionellt stöd. I citatet ovan 

beskrivs en uppkommen situation där intoningen i de säkra banden inte har haft en 
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inkännande verkan vilket har orsakat missbedömningar av situationens allvar och därmed 

orsakat familjehemmet och barnen onödigt lidande. 

 

Behovet av att socialsekreterare agerar inkännande och är lyhörda inför familjehemmens 

upplevelser och emotioner återfanns i flera intervjuer. En önskan om att dessa 

uppmärksammas och bekräftas framgår av följande utdrag: 

 
Är man ny som familjehem så tror jag att familjehemssekreterarna behöver fundera lite på 

att de måste ingå i deras frågor. Jag vet att de har massor av regler och rutiner att förhålla 

sig till, men vi måste också vara en del av deras rutiner. De måste kolla hur 

familjehemmen reagerar och tänker kring vissa grejer i hemmet och följa upp 

familjehemmet även när det inte har gått bra. En familj där placeringen blev avbruten var 

inte alls nöjda med hur socialtjänsten hanterade situationen. Barnet hade varit hos dem i 

flera år och de gick igenom en sorg när barnet sen försvann, vilket inte socialtjänsten 

uppmärksammade. De verkade tycka att när uppdraget inte längre var aktuellt så behöver 

ingen uppföljning göras. Jag hade nog velat att de hade ringt och kollat hur jag mår och 

kanske ha ett möte med socialtjänsten där vi gått igenom och kollat vad vi hade kunnat 

göra annorlunda för att det skulle blivit bra, men jag tror att det familjehemmet blivit 

avskräckta från fler uppdrag med tanke på hur situationen hanterades. Det här är 

någonting som socialtjänsten måste underhålla, även när ett uppdrag är slut. Annars 

riskerar de att förlora fler familjehem och det finns många barn där ute som behöver ett 

hem. 

 

Personen ger uttryck för en sorg då familjehemsföräldrarna inte längre har kvar det placerade 

barnet i sin vård. Det går helt i linje med det Scheff (2008) diskuterar gällande anknytning och 

säkra band. Familjehemsföräldrarna har knytit an till barnet och kände sorg och saknad av 

barnet när det inte längre fanns hos dem. Styrkan på sorgen varierar beroende på hur stark 

anknytningen är, och i det här fallet hade familjen behövt få ett avslut från socialtjänsten för 

att kunna gå vidare i sorgearbetet. När socialtjänsten inte bekräftade familjens upplevelser 

genom att uppmärksamma deras känslor och tankar i avbrottet, påverkade familjehemmets 

känslor deras agerande och interaktion med socialtjänsten vilket gjorde att socialtjänsten 

förlorade ett familjehem. Familjehemmet hade därmed inte enbart förlorat anknytningen och 

de säkra banden till barnet, de förlorade även anknytningen och de säkra banden till 

socialtjänsten.  

 

Genom familjehemmets relativt osäkra framtid kan orosfyllda emotioner skapa osäkerhet, 

vilka i sin tur kan påverka uppdragets karaktär. Höjer (2011) förklarar att 

familjehemsuppdraget inte ger några garantier för att barnet kommer att leva kvar i 

familjehemmet, vilket kan försvåra anknytningen till barnet av rädsla att uppleva sorg och 

saknad. De intervjuade personerna i familjehemmen har fört liknande resonemang där de 

uttryckt en ständig oro inför att anknytningen till barnet skall avbrytas om förutsättningarna 

för familjehemmet förändras. Barnens biologiska föräldrar kanske får tillbaka vårdnaden eller 

så bedömer socialtjänsten att familjehemmet inte är lämpliga, vilket sätter familjesystemet ur 

balans. Det för tankarna tillbaka till Marias uttalande om att kommunikation om den 

emotionella biten är viktig och kräver att vi pratar om de svåra emotioner som annars förblir 

osagda.  

 

Erkännande 
Anledningen till att respondenterna har åtagit sig uppdraget visade sig vara av samma art. 

Respondenterna i studien uppgav att anledningen var att de ville göra något gott åt en annan 

människa. Respondenterna kände sig tillfreds med sina uppdrag, men uttryckte att erkännande 
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i form av uppskattning och respekt för det jobb som de gör från socialtjänsten bidrar till deras 

välbefinnande.  I intervjuerna har det framkommit att det är ett erkännande i sig att 

familjehemmen får behålla sitt uppdrag, men de uppgav också att de gärna vill höra av 

socialtjänsten att de gör ett bra jobb. En av respondenterna uppgav att höra socialtjänsten 

berätta om barnets utveckling under den tiden som barnet har bott i familjehemmet är en form 

av erkännande. En annan respondent uttryckte att känsla av respekt och erkännande visas när 

socialtjänsten frågar om vad familjehemmen anser om beslut som fattas angående barnet. 

Vikten av att höra att socialtjänsten uppskattar det jobb som familjehemmen gör kan 

illustreras i följande citat från intervju med Sarah: 

 
Jag får höra från handläggaren att vi gör ett jättebra jobb. Det kan man nog inte få höra 

tillräckligt ofta. För det är ett jobb, men för mig är det här min familj, och att få veta att 

de är nöjda betyder att jag kan behålla min familj. För man har den oron hela tiden, att 

tänk om de inte är nöjda och tar barnen ifrån oss. Det är någonting man aldrig kommer 

ifrån. Och så länge jag vet att socialtjänsten är nöjda, då har jag de här barnen hos mig. 

 

Rädslan för att bli av med anknytningen till barnet och därmed förlora delar av sin familj 

återfinns även här. Ett erkännande blir därmed en försäkran på att familjesystemet kommer att 

fortsätta att vara intakt och inte utsättas för förändringar som riskerar systemets upplösning 

(Höjer, 2001). Murray et al., (2011) har påpekat emotionernas betydelse gällande 

familjehemmens välbefinnande, då framför allt i form av bekräftelse och uppskattning. I det 

emotionssociologiska resonemanget Murray et al., (2011) för framgår det att uppskattning 

positivt kan påverka familjehemmet och dess anknytning till både barn och socialtjänst (ibid). 

Sarahs behov av erkännande kan därmed förstås ur både ett anknytningsperspektiv samt ur ett 

systemperspektiv där förändring av systemets medlemmar påverkar hennes anknytning till 

barnen då dessa tillhör hennes familjesystem. Rädslan att bli av med barnen gör att 

erkännande från socialtjänsten skapar trygghet för Sarah då deras uppskattning ses som ett 

kvitto på att hennes familj förblir intakt. 

 

Diskussion & Slutsats 
Här presenteras de slutsatser som dragits av studien samt utvärdering av huruvida syftets 

frågeställningar har blivit besvarade. Tidigare forskning används som jämförelsematerial 

med de resultat som inkommit och ligger till underlag för vidare diskussioner. 

 

Syftet med studien var att undersöka familjehems upplevelser av stöd av socialtjänsten. Vi var 

även intresserade av att undersöka om familjehemmens upplevelser av stöd skiljde sig åt 

beroende på om de agerade traditionella familjehem eller familjehem åt ensamkommande 

barn. Vid analys av respondenternas svar har det framkommit att det finns betydligt fler 

likheter än skillnader mellan de olika familjehemmen och att liknande tankar och känslor 

uppkommer i samtliga hem. Endast ett familjehem hade erfarenhet att vara familjehem åt 

både ensamkommande barn och barn med biologiska föräldrar i Sverige, och inte heller den 

personen uppgav några större skillnader i behov av stöd. Den enda skillnaden vi 

uppmärksammat var att familjehem som mottog ensamkommande barn önskade mer 

information gällande barnets historia och hur de bäst som familjehem kan stötta barnen för att 

kunna härbärgera deras känslor. Vi hade förväntat oss större skillnader mellan de olika 

typerna av familjehem och blev därför förvånade över hur samspelta familjehemmen var 

sinsemellan. Våra intervjufrågor har inte fokuserat på barnen utan snarare på relationen 

mellan familjehem och socialtjänst, vilket kan förklara det samspelta resultatet. Det är en och 

samma socialtjänst som stått till familjehemmens förfogande och även om alla inte har samma 
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socialsekreterare så kan den allmänna stämningen socialsekreterare emellan påverka 

hanteringen av familjehem och därmed deras upplevelser av stöd.  

 

Våra intervjufrågor har heller inte inriktats specifikt på ensamkommande barn då vi ville 

ställa samma frågor till samtliga familjehem. Vi valde istället att allmänt fråga om psykisk 

ohälsa hos barn och familjehemmens förmåga att härbärgera deras upplevelser. Vi är 

medvetna om att familjehem som tar emot ensamkommande barn inte har någon direkt 

kontakt med barnets biologiska föräldrar, och därmed kan frågor rörande ämnet verka 

opassande. Det har dock visat sig att familjehem som mottar ensamkommande barn i likhet 

med de traditionella placeringarna har tankar om de biologiska föräldrarna vilket gjorde att 

frågorna fick relevans även i de fallen. Då tidigare forskning pekar på att kontakten med 

barnens biologiska föräldrar kan vara problematisk och besvärlig för familjehemmen ville vi 

undersöka hur utgångsläget såg ut för familjehemmen i vår studie. 

 

Då vi har utgått från teorier och begrepp som alla behandlar mänsklig interaktion har dessa 

varit användbara i analysarbetet. Teorierna valdes utifrån arbetets tre centrala teman: socialt 

stöd, praktiskt stöd och emotionellt stöd. Med facit i hand hade ett mer djupgående 

emotionssociologiskt teoretiserande varit adekvat då familjehemmen återkommande 

diskuterat det emotionella stödet.  

 

De likheter som funnits har bland annat fokuserat på en önskan om mer informella träffar 

familjehem emellan där de kan byta erfarenheter, tips och råd. Majoriteten av de intervjuade 

har återkommit till en period då familjehem träffats fyra gånger i en lokal som socialtjänsten 

huserade. Till skillnad från de temalagda cafékvällarna var dessa träffar endast till för att prata 

utan att det fanns något specifikt ämne för dagen. Flera sådana träffar har önskats och behovet 

av att få ventilera med någon som kan relatera har återfunnits i de flesta intervjuerna. Vid 

intervjutillfällena har ingen av de tillfrågade direkt uppgett att de varit missnöjda med 

socialtjänstens stöd angående den emotionella delen i uppdraget, dock har det funnits 

undertoner i samtalen som av författarna tolkats som oro och osäkerhet. Anledningen till 

tankarna och känslorna hos familjehemmen har varierat men den emotionella delen har 

funnits med som en röd tråd genom intervjuerna och föranlett att vi tolkat det emotionella 

stödet från socialtjänsten som lågt. Det i sig kan bero på att familjehemmen inte tydligt 

uttrycker att de behöver emotionellt stöd eller att socialtjänsten inte uppmärksammat vilken 

typ av emotionellt stöd som efterfrågas.  

 

Överlag var familjehemmens upplevelser av stöd positiva, det vill säga majoriteten av 

respondenterna uppgav att de var nöjda med de olika typer av stöd som socialtjänsten 

tillhandahöll. Dock har information inkommit gällande andra familjehem som inte intervjuats 

att positiva upplevelser av stöd inte nödvändigtvis är representativt för samtliga familjehem 

inom kommunen. En anledning till varför de respondenter vi intervjuat varit så nöjda kan vara 

att endast de familjehem som var tillfredsställda med socialtjänsten valde att tacka ja till 

deltagande i studien. Därmed är det svårt att dra några generella slutsatser gällande skillnader 

mellan behov av stöd samt hur upplevelserna av stöd tillgodoses av socialtjänsten. Vi 

förutsätter att information om författarnas önskan att göra denna studie har utgått till samtliga 

familjehem inom kommunen. Skulle det vara så att urvalsprocessen styrts av socialtjänsten 

kan resultatet ha påverkats i en viss riktning. Även fast författarna försökt att undvika styrning 

vid intervjuerna är det omöjligt att säga huruvida vår position som kommande socionomer kan 

ha föranlett önskvärda svar från familjehemmen. Vissa frågor gällande det emotionella stödet 

fick vi förtydliga och förklara vid intervjutillfällena, vilket kan ha påverkat deras tolkning av 

frågan och sedermera deras svar.  
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Socialt stöd 
Det fanns dock betydelsefulla skillnader mellan tidigare forskning och de upplevelser 

respondenterna uppgivit gällande upplevelser av stöd. Enligt flera internationella studier 

(Murray et al., 2011, Octoman & McLean, 2014, Brown, 2008) är familjehemmen missnöjda 

med socialtjänstens tillgänglighet då det kan dröja flera dagar från att de har hört av sig till 

socialtjänsten och önskat kontakt innan den ansvarige handläggaren kontaktar dem. 

Tillgänglighetens betydelse, vikten av en tvåvägskommunikation och den kontroll det bidrar 

till kan tolkas som ett uttryck för det Scheff (2008) talar om i termer av säkra band. Det är 

rimligt att även brister i mesosystemet kan vara en möjlig anledning till varför respondenterna 

i Murray et al., (2011), Octoman och McLean, (2014), Brown, (2008) studier visar på så stora 

skillnader från de familjehemsrepresentanter vi kommit i kontakt med under vår studie.  

 

En annan möjlig förklaring kan bero på olika grader av arbetsbelastning. Den tidigare 

forskningen har internationell grund och det är möjligt att arbetsbördan är större på grund av 

större population än i Sverige. Det kan också grund sig i skilda förväntningar på 

socialtjänstens möjligheter att ringa upp på lämnade meddelanden. De personer som 

intervjuats i vår studie har alla sagt att kontakten med socialtjänsten överlag är god. Beroende 

på hur de uttrycker sig när de söker kontakt så varierar det hur lång tid det tar innan 

socialsekreteraren ringer upp. När de betonar att det är bråttom blir de snabbt uppringda men 

om de uttryckligen säger att det inte är akut tar det i regel något längre tid. De respondenter 

som varit mest nöjda med kontakten har beskrivit att de inte är rädda för att verka tjatiga och 

att deras envishet kan ha bidragit till den täta kontakt de har till socialtjänsten. En möjlig 

orsak till skillnaderna mellan den tidigare forskningens resultat och vårt kan vara att olika 

personlighetstyper får olika respons av socialtjänsten och därmed olika uppfattning om deras 

tillgänglighet. 

 

Problematiken med barnens biologiska föräldrar gällande kontakt visar sig vara en 

kontroversiell fråga då flera studier (Octoman & McLean, 2014, Murray et al., 2011, Brown 

2008) visar att familjehemmen önskar mer stöd från socialtjänsten gällande kontakten med 

barnens biologiska föräldrar. Samtidigt visar resultat från Höjers (2001) studie att långt från 

alla familjehem upplever kontakten som problematisk utan ser den snarare som positiv och 

givande. Höjers (2001) resultat går i linje med de fynd vi funnit i vår studie då inga av 

familjehemmen uttryckligen beskrev barnens biologiska nätverk som endast negativ. Det 

skulle kunna bero på att kulturella skillnader påverkar synen på familjesystem och därmed 

systemets funktion. Den tidigare forskning (Octoman & McLean 2014, Murray et al., 2011, 

Brown, 2008) som bedrivits utanför Sverige har haft resultat som pekar på svaga kontakter 

mellan familjehemmen och de biologiska föräldrarna där socialtjänsten inte uppfyllt 

familjehemmens behov av stöd för att effektivt balansera nätverken. Däremot framgick det i 

vår studie att familjehem som inte hade någon kontakt med barnens biologiska föräldrar 

upplevde friare händer med barnen vilket påverkade deras inställning till släktnätverk. 

Överlag upplevde familjehemmen de biologiska föräldrarna och deras nätverk som positiva 

även om dessa inte alltid fungerade optimalt. Det kan bero på en rad olika faktorer såsom tur, 

en lyhörd socialtjänst som förebygger konflikter mellan nätverken genom dialog och tätt 

samarbete med familjehemmen. 

 

Flertalet av familjehemmen önskade mer kontakt med andra familjehem under mindre 

ordnade former. Det uppkom under intervjuerna att socialtjänsten mfl. anordnar kvällar där 

bland annat familjehem träffas tillsammans med olika myndigheter och föreläsare där de får 

fördjupad kunskap inom ett visst ämne. Inte alla familjehem kände till att dessa temakvällar 

fanns men majoriteten av respondenterna efterfrågade träffar utan teman där familjerna kunde 
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träffas och prata då behovet av ventilation tolkades som stort. Flera önskade dagar och kvällar 

där nya och gamla familjehem fick prata om förväntningar på uppdragen där de kunde lära av 

varandras erfarenheter då många inte visste vad som förväntades av dem eller vad uppdraget 

innebar. Ibland ville de bara ha familjehem att prata med snarare än att lära sig om 

riskbeteenden, droger etc. Den typen av socialt stöd återfinns även i Octoman och McLean 

(2014), Murray et al., (2011), Browns (2008) studier där socialt stöd från icke-

myndighetspersoner såsom andra familjehem var av stor betydelse.  

 

Praktiskt stöd 
Gällande utbildning var familjehemmen i vår studie relativt samspelta. De hade inte fått 

någon större utbildning utan hade istället hänvisats till de temakvällar där familjehem, goda 

män och olika myndigheter haft föreläsningar om olika ämnen. Flera återkom till en period då 

olika familjehem träffades fyra gånger och pratade, vilket i sig ansågs vara en form av 

utbildning. Dessa träffar skedde i en lokal som socialtjänsten tillhandahöll och samtliga som 

kände till dessa träffar önskade fler av dem. Upplevelsen av stöd gällande utbildning var inte 

särskilt stor. När familjehemmen pratade om att de önskade flera familjehemsträffar var det 

inte i första hand för att utbildas utan snarare för att ha någon att prata med som förstår vad de 

genomgår. Det framkom att den utredning familjehemmen måste genomgå innan de får ta 

emot ett barn gav dem information om rättigheter respektive skyldigheter och att 

familjehemmen inte önskade ytterligare utbildning utöver det som finns tillgängligt. Förslag 

på ämnen för temakvällar framfördes och flera önskade ökad kunskap kring bemötande av 

ensamkommande barn. Murray et als., (2011) studie visade på liknande behov hos andra 

familjehem. Ett behov av ökad kunskap kring barns beteenden, traumahantering och 

sorgeprocesser var förekommande även inom tidigare forskning.  

 

Behovet av avlastning var ett intressant fenomen då respondenternas svar skiljde sig rejält 

från den tidigare forskningen. Ingen av de intervjuade gav uttryck för behov av avlastning 

reglerad av socialtjänsten och hänvisade istället till det kontaktnätverk som finns runtom 

familjehemmet. I Daniels (2011) och i Murray et als., (2011,) studie visade resultaten att 

familjehemmen hade stort behov av vila och avlastning på grund av påfrestande relationer 

med barnens biologiska föräldrar, psykisk ohälsa och myndighetskontakter. En anledning till 

varför behovet av avlastning inte förekom i samma utsträckning i vår studie kan vara att 

kontakten med de biologiska föräldrarna inte ansågs vara slitsam och enbart negativ utan 

snarare fylld med möjligheter och hjälp. De respondenter som svarade att de biologiska 

nätverken inte fungerade så bra uppgav att de kände stort stöd från socialtjänsten vilket 

resulterade i att dessa inte sågs som påfrestande och orsak till avlastning. En möjlig orsak till 

varför ingen av de intervjuade uppgav behov av avlastning kan vara att de vill agera som 

traditionella familjer där barnen vanligtvis inte lämnas bort till andra nätverk som inte finns i 

familjens omgivning. 

 

Ur en ekonomisk synpunkt hade familjehemmen goda upplevelser av socialtjänstens stöd. 

Ingen av intervjupersonerna uppgav att de hade svårt att få ekonomin att gå ihop på grund av 

uppdraget och samtliga hävdade att det arvode som tillkom från uppdraget inte var 

anledningen till valet att agera familjehem. Istället tog familjehemmen upp faktorer som att 

hjälpa en annan människa i nöd, underlätta integreringen i Sverige för ensamkommande barn 

och en önskan om att förstora och förlänga det egna familjesystemet. Hudson och Levasseur 

(2002) menade att barnets integrering i familjehemmet kunde påverkas negativt om barnet 

särbehandlas på grund av ekonomiska svårigheter. I vår studie har inga sådana ekonomiska 

svårigheter förekommit även om ingen av de intervjuade uppgav att de tjänade pengar på att 

vara familjehem. Klasskillnader kan vara en orsak till varför studierna visar olika resultat. 
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Även landets politiska läge påverkar det ekonomiska arvodet då familjehem får olika mycket 

pengar beroende på hur mycket ekonomiska resurser som socialtjänsten kan lägga i de olika 

länderna. 

 

Emotionellt stöd  
Gällande det emotionella stödet uppgav majoriteten av familjehemmen att det var tillgodosett, 

samtidigt betonade dem att socialtjänsten behöver bli bättre på att inkludera familjehemmen 

och deras upplevelser i uppdraget. Genom att uppmärksamma familjehemmens känslor och 

upplevelser kan avbrott förebyggas och ett genuint intresse för familjehemmens 

välbefinnande ökade upplevelsen av emotionellt stöd hos familjehemmen. Vid flera tillfällen 

uppgav familjehemmen att de var nöjda med det emotionella stödet från socialtjänsten 

samtidigt som de gav uttryck för en ouppmärksamhet inför deras känslor. Det visades 

gällande familjen som hade ett avbrott i placeringen och inte fick någon uppföljning av 

socialtjänsten där de kunde gå igenom vad som gått fel och hur familjen mådde och kände 

kring situationen. Familjen gick igenom en sorgeprocess och funderade kring vad som gått fel 

vilket skapade ett behov av bekräftelse från socialtjänsten, en bekräftelse som uteblev. Vid 

intervjuerna framgick det att alla familjehem har orostankar av olika slag. Det kunde röra sig 

om tankar kring vad som händer när barnets föräldrar får tillbaka vårdnaden, en väntan på nya 

placeringar och osäkerhet kring förmågan att vårda och få vara kvar som familjehem. Flera 

sade sig vänta och bäva inför samtal om att barnet skall återgå till sina biologiska föräldrar 

och var osäkra på vad deras roll skulle bli därefter. De uppgav att det var jobbigt att tänka på 

framtiden då den var så pass oklar, vilket skapade orostankar hos familjerna. Att befinna sig i 

ett vakuum och gå och vänta på ett barn som kanske inte kommer skapade behov av förstärkt 

uppmärksamhet från socialtjänsten. Samtliga respondenter svarade att de kan ringa 

socialtjänsten när som helst och be om vad som helst och att de känner att de finns där, men 

att de önskade att de inte alltid behövde ringa det där samtalet när socialtjänsten vet att de har 

det tufft. En önskan av att socialtjänsten tog mer initiativ till kontakt när de vet om att ett 

familjehem går och väntar på en ny placering, har genomgått ett avbrott eller oroar sig för att 

bli fråntagna barnen när de biologiska föräldrarna får tillbaka barnen återfanns i så gott som 

alla intervjuer. 

 

Samtliga familjehem uppgav att de får uppskattning och erkännande i sina uppdrag av 

socialtjänsten. Behovet av erkännande varierade men alla uppgav att de kände sig uppskattade 

och därmed bekräftade på att de gör ett bra jobb. För flera av respondenterna var erkännandet 

en form av kvitto på att de får behålla barnen i minst sex månader till vilket de uppgav vara en 

stor trygghet. Därvid var inte uppskattningen i sig lika viktig som försäkringen på att 

familjekonstellationen får vara intakt i ytterligare ett halvår, vilket överensstämmer med 

Höjers (2001) hypotes gällande varför erkännande är så viktigt för många familjehem. 

 

Förslag på vidare forskning 
Då det uppkommit ett behov av att ventilera känslor gällande avbrutna placeringar kan vidare 

forskning på familjehems emotionella upplevelser vara adekvata för att undvika avbrott och 

minskning av familjehem. Samtliga familjehem gav uttryck för orostankar och vidare 

utredning gällande socialtjänstens rutiner för att uppmärksamma dessa orostankar är av värde 

då familjehemmens välbefinnande påverkar deras motivation att fortsätta ta uppdrag. Genom 

att underhålla familjehemmens välbefinnande genom bekräftelse, erkännande och 

uppmärksamma den emotionella påfrestning det kan innebära att vara familjehem kan adekvat 

hjälp sättas in vid första tecken på problematik. Vidare forskning med fokus på familjehems 

emotionella upplevelser med emotionssociologiska teorier som grund kan därmed vara av vikt 

för att förbättra familjehemmens känsla av välbefinnande. 
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”Vi måste också vara en del av deras rutiner”  
Under arbetets gång funderade vi aldrig på vad den färdiga produkten skulle heta. Där 

uppsatsens titel skulle stå ekade istället en blank yta mot oss. Det kändes inte längre som att vi 

skrivit arbetet endast för vår egen skull, betyget kändes med ens inte lika angeläget som 

vikten att få fram familjehemmens historier. Deras öppnade hjärtan har även öppnat våra. 

Under intervjuerna har vi slagits av många insikter och vi har pratat och vänt på varenda sten 

vi funnit och tittat på dem från olika vinklar. Slutligen kom vi fram till att det inte är vi som 

skulle komma på någon titel. Vi är bara ekon från andras röster. Det blir därmed en poetisk 

rättvisa att låta uppsatsens titel bära orden från ett av familjehemmen. Det här är deras 

historier och vår förhoppning är att vi har kunnat förmedla dem på det sätt som 

familjehemmen önskade. Titeln var aldrig vår att döpa. Citatet kommer från en person som 

talade väldigt öppet o hur den emotionella delen kan se ut för familjehem.  

 

Det är lätt att ta familjemedlemmar för givna, men för dem är den självklarheten inte alls lika 

given. I intervjuerna har de pratat öppet om den emotionella påverkan familjehemsuppdraget 

kan innebära. Familjehemmen såg de placerade barnen som sina egna, förlängda 

familjemedlemmar. Att älska en annan individ villkorslöst är aldrig oproblematiskt. När vi 

känner stark kärlek kan vi också känna sorg. Intervjuerna har visat att blod inte nödvändigtvis 

är tjockare än vatten, och därför blir sorgen vid avbrott ett känsligt avsnitt som behöver 

uppmärksammas och bearbetas. Likaså en rastlös väntan på ett barn som kanske aldrig 

kommer. Familjehemmen har lyckats förmedla en träffsäker bild av deras vardag, där 

emotioner har lika stor plats som i familjer med enbart biologiska barn. Det finns element i 

deras historier som är bortom deras kontroll. Att se barnet återvända hem till sina biologiska 

föräldrar kan ge en bitterljuv känsla. Familjehemmen har talat om en dubbelhet i uppdraget, 

att glädjen över att barnen får återgå till sina föräldrar samtidigt kan vara fylld av sorg och 

förlustkänslor. Dessa utsagor har berört oss djupt och den emotionella delen i uppdraget har 

många gånger varit central i våra samtal och diskussioner. Det kändes därmed lämpligt att låta 

den emotionella delen få huvudrollen i arbetet. 

 

”Vi måste också vara en del av deras rutiner” inbegriper alla de tusen tankar och känslor som 

följer med uppdraget. I den meningen ryms skratt, tårar, väntan, lek, sorg och äventyr. I den 

meningen ryms behovet av socialtjänstens uppmärksammande av det otroliga arbete 

familjehemmen utför varje dag, året om.  
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Bilaga1 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser termin sex på socionomprogrammet vid Örebro universitet. 

Vi arbetar just nu med vår C-uppsats som handlar om familjehemsföräldrars upplevelser och 

behov av stöd från socialtjänsten gällande familjehemsuppdraget. Genom att undersöka vad 

för olika typer av stöd (exempelvis ekonomiskt eller emotionellt) som familjehem behöver 

från socialtjänsten kan deras hantering av familjehem förbättras. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer och vi är tacksamma för ert deltagande. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta deltagandet utan att uppge orsak 

för oss. Ni behöver godkänna ert deltagande och skriva på en samtyckesblankett där ni 

bekräftar att ni läst informationen samt är införstådda med att deltagandet är frivilligt och ni 

när som helst kan avbryta deltagandet. 

 

För att säkerställa er säkerhet och integritet kommer era namn att avkodas och ni kommer 

istället få alias som inte går att koppla till er identitet. Allt material kommer att behandlas i 

enighet med personuppgiftslagen (PUL). Era uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

och redovisas på gruppnivå så att individuella svar inte kan spåras. Era uppgifter och svar 

kommer endast att användas till vetenskapliga syften och era uppgifter kommer inte att 

användas för reklam eller andra ändamål. Efter att studien har avslutats kommer alla uppgifter 

att förstöras. Ni kommer att få möjlighet att läsa studien om ni önskar. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer ta mellan 60-90 minuter och för att undvika missförstånd 

och felaktiga uppgifter kommer intervjun att spelas in om ni samtycker till det. 

 

Ni är välkomna att ställa frågor om studien både före och efter intervjun. Vid frågor kontakta 

oss via mail: 

larsdotter.linn@hotmail.com 

alma74@live.se 
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Bilaga 2 
 

Samtyckesblankett 

 

Härmed intygar jag/vi att jag/vi läst informationen och är införstådda med att deltagande i 

studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att uppge orsak. Personuppgifter 

kommer att hanteras konfidentiellt och i enighet med personuppgiftslagen (PUL). 

Uppgifter och utsagor kommer endast att användas i vetenskapliga syften. 

 

 

 

Datum och ort:_________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________ 

Jag/vi önskar deltaga i studien: 

 

_____________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

 

 

Vi ger vårt godkännande att intervjun kommer att spelas in för att säkerställa kvalitén på 

materialet: 

 

Ja                      Nej 

☐                 ☐ 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

 

- Föreligger det behov av stöd från socialtjänsten hos familjehemmen? 

- Är det någon skillnad i behovet av stöd från socialtjänsten hos traditionella familjehem och 

de som tar emot barn utan föräldrar i Sverige? 

- Hur kan dessa behov mötas för att undvika avbrott? 

Bakgrundsfakta 

Hur längre har IP varit familjehem? 

Hur många uppdrag har IP haft? 

Har IP haft uppdrag från flera kommuner? 

Finns det biologiska barn i familjehem? 

Det placerade barnens ålder? 

Det placerade barnens tid i familjehemmet? 

Har det funnits avbrutna placeringar i familjehemmet? 

Hur kommer det sig att ni ville vara familjehem? 

Kontakt 

Hur ser kontakten ut mellan er och socialtjänsten? 

Hur ofta besöker socialsekreteraren/socialtjänsten er i familjehemmet? Är besöken 

regelbundna? 

Vad anser ni om antalet besök? 

Har ni annan kontakt ex. via telefon eller mail och isåfall hur ofta? 

På vems initiativ sker de olika kontakterna? 

Upplever ni att besöken ger er stöd i uppdraget? 

I så fall, på vilket sätt? 

Upplever ni att stödet är tillräckligt? 

Hur skulle ni önska att kontakten mellan er och socialtjänsten såg ut? 

Har ni någon övrig kontakt med socialsekreteraren/socialtjänsten? 

Hur många socialsekreterare har ni kontakt med? 

Finns det några andra kontakter som ni upplever som stöttande i familjehemsuppdraget? Kan 

ni berätta om något tillfälle/period då behovet av stöd varit större än vanligt? 

Hur upplevde ni stödet från socialtjänsten/socialsekreteraren under denna period?  

 

Praktiskt stöd 

På vilket sätt har familjehem blivit förberedda för uppdraget? 

Har familjehems föräldrar fått utbildning för familjehemsuppdrag? 

 

Om ja, har den utbildningen varit tillfredsställande? 

- Skulle fler utbildningstillfällen vara till nytta? 

Hur ofta besöker socialtjänsten familjehemmet? 

 

- Är ni nöjda med hur besöken ser ut just nu eller önskar ni att de var på ett annat sätt? 

Har ni någon handledning? 

Hur ser möjligheten till extra tid för handledning ut? Upplever ni ett stöd i den handledning 

ni får? Extern handledning/handledning utifrån?  

 

Finns det någonting som socialtjänsten hade kunnat göra annorlunda för att bättre förbereda er 

på uppdraget? 
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Vad anser ni om möjligheten att få kontakt med socialsekreteraren/socialtjänsten? 

- Vid akuta situationer? 

- Under helger? 

- Under kvällar? 

- Under semestrar? 

 

Hur upplever ni kontakten med socialsekreteraren/socialtjänsten vid akuta situationer? - 

Stödet? 

Upplever ni att det stödet är tillräckligt? 

 

Hur upplever ni stödet kring eventuell psykisk problematik hos den placerade? 

Vilken upplevelse har ni av stöd kring den placerades eventuella kontakt med 

psykiatri/sjukvård?  

 

Hur ser ni på behov av stöd i kontakten med barnets biologiska familj? 

Har ni fått det stöd ni behövt i kontakten med den placerades biologiska familj?  

Om inte - vilket stöd hade ni behövt? 

 

Emotionellt stöd 

Hur upplever ni förtroendet för socialsekreteraren/socialtjänsten? 

Hur anser ni att kommunikationen med socialsekreteraren/socialtjänsten fungerar? 

Känner ni att ni kan tala med er socialsekreterare om allt som har med familjehemmet att 

göra? Gäller detta för er båda? 

Hur skulle ni beskriva relationen till socialsekreteraren/socialtjänsten? 

Känner ni att socialsekreteraren/socialtjänsten intresserar sig för er som familjehem? 

Tar socialtjänsten egna initiativ? 

Anser ni att socialsekreteraren/socialtjänsten svarar till era behov? 

                     

Hur ser er möjlighet ut att reflektera kring uppdraget tillsammans med socialsekreteraren/ 

socialtjänsten? 

Hur upplever ni socialsekreterarens/socialtjänstens uppmärksamhet på den emotionella 

påfrestningen som det  

kan innebära att vara familjehemsföräldrar? 

Hur upplever ni att era åsikter kring den placerade respekteras av 

socialsekreteraren/socialtjänsten?  

Har det funnits tillfällen då ni önskat mera emotionellt från socialtjänsten? 

 

- Vilka tillfällen? Hur skulle det stödet se ut? Hur löste ni det då? 

Finns det någonting som socialtjänsten hade kunnat göra annorlunda för att bättre förbereda er 

på uppdraget 

Konflikter 

Förekommer det konflikter i samband med uppdraget? 

 

- Vad för konflikter? 

-Hur löstes de problem i så fall? 

Har det funnits situationer där ni önskat att socialtjänsten kunde göra/gjorde mera för er för att 

placeringen skulle bli bra eller för att en konflikt skulle lösas? 


