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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete var att undersöka familjehemmens upplevelser av att vara familjehem. 

Fokus i arbetet var att se till de faktorer som ligger till grund för viljan att vara familjehem, få 

kännedom om utmaningar och möjligheter med familjehemsuppdraget, samt att ta reda på hur 

familjehemsuppdraget har påverkat familjehemsföräldrarna som personer. Metoden som 

använts för att svara på syfte och frågeställningar är semistrukturerade intervjuer med 

sammanlagt åtta personer med familjehemserfarenhet. Empirin har analyserats med hjälp av 

innehållsanalys. Resultatet visar att familjehemmen i stora drag är överens om vilka faktorer 

som ligger till grund för att vilja vara familjehem. Det som alla familjehem ansåg som 

huvudorsak till att vara familjehem var att det berikar livet att hjälpa andra människor. Det som 

skilde familjehemmen åt i svaren var vilka motgångar som de upplevde som svårast, oftast 

berodde det på valet av klientgrupp och syn på uppdraget och det ansvar som medföljer.  
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ABSTRACT  

The purpose of this essay have been to investigate family homes’ experiences of being a family 

home. The focus of this work have been to look at the factors that underlie why people and 

families chose to become a family home. Another focus is to gain more knowledge about the 

main challenges that comes with accepting the mission. Besides the challenges, this work 

studies the opportunities that the effort brings as well. Family care affects these families in 

different ways, which is also something that is considered in this study.  The result of the essay 

is based upon acquired knowledge in literature as well as qualitative studies. The qualitative 

studies are based on deep interviews of a total of eight people with family home experiences. 

The interviews were conducted in semi-structured terms and interpreted in an analytical 

manner. The empirical have been analysed using content analysis. The results of the work have 

shown that family homes mostly agree on the factors that are the basis for wanting to start a 

family home. The family homes consider it to be an exceptional way to help other people and 

that have enriched their lives. The main difference that was found was the setbacks of what the 

family parents experienced being the biggest challenge. The differences depended of the 

various client groups and the responsibility.  
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FÖRORD 

Vi vill börja med att tacka alla respondenter som tagit sig tid och ork att medverka i intervjuer 

under perioden då vi skrivit vår uppsats. Dessa människor gör en stor och viktig insats i 

samhället och det vill vi uppmärksamma med detta arbete. Vi vill också tacka vår handledare 

Charlotte Andoh-Appiah för den vägledning, hjälp och det stöd som vi har fått. En tanke går 

även till våra familjer som visat sitt tålamod och stöd under tiden som vi varit upptagna med 

vårt uppsatsskrivande.  

 

 

 

 

Stort tack! 

 

Östersund, maj 2018 

Lovisa Älenmark och Marina Micic 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering  
Familjevård är den vanligaste placeringsformen i Sverige och innebär dygnsvård hos ett 

familjehem. Familjevård bygger på engagerade familjehem som gör en insats för den enskilde 

individen men också för samhället i stort. Familjevård är en placeringsform för barn och vuxna 

som blir placerade till ett familjehem av en myndighet för vård och fostran (Socialstyrelsen, u. 

å.). Att barn placeras i familjehem kan bero på att individens beteende är tämligen destruktivt 

eller på grund av bristande omsorg från föräldrar eller vårdnadshavare. Placeringen kan 

förekomma i samband med föräldrars missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. Ur detta 

perspektiv ingår det även om föräldrar av någon anledning saknas eller om de exempelvis 

avlidit. Barnets position och livssituation ska alltså, för att bli placerad, innebära att situationen 

som denne befinner sig i är ohållbar hemma eller att barnet kommit till Sverige som 

ensamkommande, utan anhörig, och därför behöver hjälp att finna samhörighet eller hjälp att 

integreras. Placeringarna sker främst med vårdnadshavarens samtycke eller utan samtycke 

enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Barn som fyllt 15 år kan även 

själva begära att placeras i familjehem om anledning till detta förekommer (Socialstyrelsen, u. 

å.).  

 

Placering av vuxna personer kan grunda sig i att personen lämnat ett drog- eller 

alkoholmissbruk och behöver fortsatt stöd i förändringsprocessen. Kriminalvården kan även ge 

personer som avtjänat ett straff vårdvistelse i form av placering i ett familjehem som ett 

utslussningsalternativ. Detta för att främja en god levnadsstandard och för att alla individer ska 

inkluderas på ett smidigt och värdigt sätt i samhället (Socialstyrelsen, u. å.). Användningen av 

familjehem i Sverige regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med vissa kompletterande 

regler från socialtjänstförordningen (SFS 2001:937). Familjehemmet har som uppgift att 

tillgodose den placerades behov utifrån Socialstyrelsens regler och efter de beslut som fattas. 

Denna studie är av värde för det sociala arbetet eftersom familjehemmens arbete är viktigt i 

relation till den belastning som kan finnas i dagens samhälle. Utan denna typ av uppbackning 

och därtill studier om insatsen skulle exempelvis även barnen kunna bli aktuella inom 

socialtjänsten på andra sätt.  

 

Familjevården kan skilja sig över tid, beroende på utbud och efterfråga, globalt läge, aktuella 

lagar, politiskt läge och praxis. Allt detta har en betydande roll i utformningen och omfattningen 
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av familjehemsuppdraget (Twigg & Swan, 2007). Ett exempel på hur det kan skilja sig över tid 

är flyktingkrisen som inträffade under 2015 som påverkade Sverige på många sätt. På kort tid 

utvecklades en stor efterfråga på familjevård i Sverige eftersom antalet utsatta blev allt fler. 

Bristen på tid resulterade i att familjehemmen inte utreddes ordentligt samt att kontroll och 

uppföljning inte prioriterades. Kvalitén på familjevården sjönk vid ett sådant globalt läge. 

Familjevården är i ständig utveckling där familjehemmen är de viktigaste kuggarna i 

maskineriet. Genom att uppmärksamma familjehemmens röster finns en förhoppning om att 

vara delaktig i utvecklingsarbetet inom familjevården som förhoppningsvis leder till nöjda 

familjehem och lyckade placeringar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever uppdraget av att vara ett 

familjehem i Sverige. Kunskap kring familjehem är viktigt och frågeställningarna nedan kan 

vidga förståelsen kring innebörden av att vara familjehem.  

 

• Vilka faktorer ligger till grund för viljan att bli ett familjehem? 

• Vilka möjligheter och utmaningar innefattar uppdraget? 

• Hur påverkar uppdraget från socialförvaltningen familjehemsföräldrarna? 

 

1.3 Avgränsningar  
Uppsatsen kommer framförallt belysa familjehemsföräldrarnas upplevelser av att vara 

familjehem och det är familjehemsföräldrarna som kommer delta i den kvalitativa studien. En 

avgränsning är att inte inkludera de biologiska barnens eller den placerades upplevelser av att 

vara och bo i ett familjehem, däremot kommer deras perspektiv tas akta på. 

 

1.4 Definitioner  
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 vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt” (SFS, 2001:937).  

 

Familjevård - Det är den vård och omvårdnad som ges dygnet runt i ett privat hem som inte är 

klientens, alltså i ett familjehem (Social- och hälsovårdsministeriet, u. å.).  
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Familjehemskonsulenter - De som arbetar som familjehemskonsulenter är mellanhanden 

mellan instanser som Socialtjänsten eller Kriminalvården, och familjehemmet. 

Familjehemsföretag får förfrågningar om personer som ska placeras i familjehem från 

instanserna, och familjehemskonsulenterna har som uppdrag att matcha personen i fråga utifrån 

bakgrund, problematik, och intressen, med lämpligt familjehem, samt erhålla regelbunden 

kontakt med familjehemmet, den placerade och uppdragsgivaren.  

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 ger en introduktion till bakgrund, problemformulering och syfte för uppsatsens valda 

ämne som är familjehemsföräldrars upplevelser av att vara familjehem. Tidigare forskning 

presenteras sedan i kapitel 2. Därefter följer metodkapitlet, 3, som redovisar tillvägagångssättet 

i denna kvalitativa studie. Kapitel 4 redovisar studiens resultat. Resultatet är det insamlade 

materialet och som kopplas till den tidigare forskningen samt de valda teorierna i kapitel 2. Det 

sista kapitlet, 5, i uppsatsen omfattar en diskussion om studiens slutsatser.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 Familjevård och socialt arbete  
Twigg och Swan (2007) uppger att familjehem (tidigare kallat fosterfamilj) är unika familjer 

som engagerar sig för klienter i behov av stöd och är en del av samhällets välfärd. Familjevård 

är mest förekommande i Nordamerika och Europa. Familjehemmet uppmanas vårda en person 

i form av att ge ett ”normalt familjeliv” men samtidigt förhålla sig till ett stort byråkratiskt 

system med diverse regler. Familjehemsuppdraget ser olika ut beroende på vem den placerade 

är och utifrån dennes behov.  

 

En anledning till varför människor väljer att bli familjehemsföräldrar kan grunda sig i 

individens religion. Inom religionen finns det många olika regler och riktlinjer som personer 

som är troende strävar efter att följa. Reglerna vägleder hur en god medmänniska ska agera, 

leva och bete sig. En regel som är väsentlig och drivande inom många religioner är Den gyllene 

regeln. Regeln innebär att behandla andra som en själv vill bli behandlad för att vara en 

godtrogen medmänniska. Den gyllene regeln fokuserar på att varje människa ska fatta bra 

beslut  och det kommer spegla tillbaka på ens egna liv. När en person behandlar sin omgivning 

med respekt, kommer omgivningen behandla den personen med respekt, karma, vilket är 

synnerligen viktigt för religiösa (Jackson, 2015). 

 

Samspelet mellan olika personer är en viktig faktor inom insatsen familjehem. Systemteori 

innebär en bred variation och konstans, men beskriver även hur positiva samt negativa inputs 

leder till hur en individ kan få en att känna och uppleva saker. Ett samvete byggs upp av tidigare 

företeelser vilket bidrar till den eventuella känslan som en individ känner. En positiv input i ett 

system bidrar till ett positivt välmående. Att vara anledningen till att personer i sin omgivning 

mår bra bidrar som ett belöningssystem till att individen själv mår bra vilket är ytterligare en 

anledning till drivkraften om viljan att vara familjehem samt att hjälpa andra (Öquist, 1992). 

 

Många delar också meningen att alla människor är värda en andra chans i livet. Dåliga 

förutsättningar och dåligt socialt stöd kan göra att vissa begår olika typer av misstag. 

Familjevård är bland annat en effektiv insats för personer som begått brott eller haft 

drogrelaterad problematik och som vill göra en förändring i livet. En studie visar att unga med 

kriminell och drogrelaterad problematik som behandlas i familjehem blir mindre kriminella 

jämfört med om de behandlas i institutionsvård (SBU, 2018). Dessa personer löper mindre risk 
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för psykisk ohälsa och att ta återfall. Treatment Foster Care Oregon är ett evidensbaserat 

program som är mer effektivt och betydligt mer kostnadsbesparande än institutionsvård (SBU, 

2018). 

 

Kärleksfulla och omtänksamma familjehem är en förutsättning för att familjevården som insats 

ska göra skillnad för den placerade. Omsorgsförmåga är en viktig egenskap hos de personer 

som är familjehemsföräldrar och är ett begrepp som kommer belysas i detta arbete. Majoriteten 

av personer som placeras i familjehem har belastade bakgrunder där emotionell omsorgsbrist 

har förekommit. Många har som barn på ett eller flera sätt inte blivit prioriterade eller 

behandlande utifrån de etiska riktlinjerna som efterföljs i Sverige (BRIS, u. å). Detta är 

anledningen till att familjehemmen som tar emot placeringar har möjlighet att tillgodose de 

placerades behov. Det gäller alltså att de vuxna i fråga som ska agera vårdnadshavare har en 

sund och trygg miljö där den placerade kan utvecklas och känna sig trygg. 

 

2.2 Familjehemsuppdraget  
Att vara familjehem innebär som tidigare nämnts att ta emot människor i sitt hem under en 

kortare eller längre tid. Är det ett yngre barn innebär placeringen helst en uppväxtplacering. Att 

ett barn placeras i ett familjehem kan bero på många saker, i de flesta fall beror det på att 

föräldern eller föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga. Är individen äldre än 18 år kan det 

bero på en utsatthet i form av missbruk, självdestruktivt beteende eller att denne fått vårdvistelse 

efter en dom. Familjehemmet ska finnas där och stödja den placerade, ge omsorg och hjälpa 

den placerade till sysselsättning (Socialstyrelsen, u.å.). Målet med familjevården är att skapa 

en trygg grund så att placerade får bearbeta deras problematik och med rätta förutsättningar 

utvecklas som personer (Minty, 1999). 

 

En studie som gjordes i Storbritannien visar att 79% av männen och 82% av kvinnorna som 

tidigare  bott i familjehem var ”mycket nöjda” eller ”till största del nöjda” med sin tid i 

familjehemmet eftersom att de ansåg sig fått bättre levnadsvillkor än tidigare samt det stödet 

de behövde (Minty, 1999). Vidare tyder detta på att familjehemsföräldrarna gör skillnad för de 

placerade. 

 

Familjehemmet blir erbjudna regelbundet stöd från familjehemssekreterare och 

familjehemskonsulenter såsom handledning både i grupp och enskilt, utbildning och olika 

stödprogram. Eftersom en ny individ tillkommer till familjen påverkas givetvis familjen på ett 
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eller annat sätt (Socialstyrelsen, u.å.). I de fallen där barn är placerade i familjehem ska det 

finnas en särskild barnsekreterare som är tilldelad för att se till att barnet har det bra och trivs i 

familjehemmet samt att följa barnets utveckling (Socialstyrelsen, u.å.).  De allra flesta 

familjehemmen vill att den placerade ska trivas i hemmet och att den placerade ska knyta an 

till familjehemsföräldrarna, det kan dock vara svårt för vissa som placeras. De flesta barn som 

placeras i familjehem har problematiska bakgrunder som ibland gör det svårare för dem att 

etablera nära relationer. Det är viktigt att familjehemsföräldrarna har kunskap om varför det 

kan bli så och ge tid åt att bygga upp en relation med den placerade (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Placeras en individ i familjehem är det oftast familjen tillsammans med en socialsekreterare 

som har kommit fram till att det är den bästa hjälpen den placerade kan få. När förfrågan 

mottagits om placering i familjehem försöker sedan familjehemskonsulenter att matcha denne 

med rätt familjehem. När lämpligt familjehem har hittats får individen som ska placeras lära 

känna alla i familjehemmet, och är det ett barn så skolas barnet in där denne placeras. Därefter 

folkbokförs personen på familjehemmets adress där även omsorgen ordnas (Socialstyrelsen, 

u.å.). 

  

Som familjehem finns inga formella krav på yrke och utbildning. Det finns heller inget krav på 

familjens uppbyggnad förutom att hemmet är tryggt och innefattar stabila relationer. Hela 

familjen måste vara överens om att ta emot en placering. Gift, sambo eller ensamstående har 

alltså ingen betydelse, inte heller geografiskt läge. Uppdraget är ett delat ansvar där 

familjehemmet tillsammans med socialtjänsten är samarbetspartners.  

 

2.3 Uppdragets påverkan på familjen 
Familjevård är baserat på antagandet av att den placerade som flyttas till ett familjehem får en 

hälsosam miljö och rätta förutsättningar till att utvecklas. Upplevelsen av att vara familjehem 

är individuell och det finns delade meningar i huruvida familjen påverkas av 

familjehemsuppdraget. Viss forskning menar att det ger ett ökat välbefinnande hos familjen 

inklusive de biologiska barnen att ta emot en familjehemsplacering.  De menar att deras egna 

barn har blivit mer ansvarsfulla och omtänksamma människor, samt att de fått en större 

medvetenhet kring sociala frågor (Twigg & Swan, 2007). Många familjehem upplever att också 

att familjen svetsats samman på ett positivt sätt i samband med familjehemsuppdraget 

(Socialstyrelsen, 2013).  
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Den positiva påverkan på familjer som är familjehem är att de många gånger utvecklar sin 

empatiska sida. Empati, eller att kunna känna med andra människor är en grundläggande 

mänsklig förmåga. När en person delar en viss händelse, ett visst lidande, sker en tankegång 

om identifiering väldigt naturligt. Evolutionärt sett har det varit avgörande att knytas samman 

i liknande sammanhang och händelser för att kunna samarbeta och försvara sig. Empatin finns 

till för att frambringa en trygg och social miljö, individer emellan. Empati handlar inte endast 

om att bry sig om andra utan även att dela med sig av egna erfarenheter och dela med sig av de 

positiva tillvägagångssätten en person använt sig av för att lösa problem som uppstår. Då en 

hjälper andra sker en kemisk process i hjärnans belöningssystem som får en att må bra vilket 

leder till att människan fortsätter att sträva efter att hjälpa andra för att själva må bra (Karolinska 

institutet, 2015). Undersökningar har visat att familjehemsföräldrar anser att sina barn har blivit 

mer empatiska och förstående för individer i utsatta situationer efter att familjen tagit emot en 

placering. Barnen har också ansetts bli mer toleranta och tålmodiga. Då barnen själva har blivit 

tillfrågade om hur de anser att de har blivit påverkade av familjehemsuppdraget var svaren 

synnerligen lika. De anser sig erhållit bättre självförtroende, större förståelse för andra 

människors problem samt en ökad empati genom att leva tillsammans med ett fostersyskon 

(Poland & Groze, 1993). 

 

Annan forskning visar att vissa biologiska barn har en negativ bild av att vara familjehem, så 

som att de ständigt tävlar om föräldrarnas uppmärksamhet (Twigg & Swan, 2007). Barn som 

placeras i familjehem har ofta en problematisk bakgrund och har inte hunnit skapa sig 

skyddsfaktorer på samma sätt som en vuxen person. I de flesta fall krävs det mycket tid och 

engagemang till den placerade från familjehemsföräldrarna vilket kan leda till att de biologiska 

barnen upplever viss orättvisa och blir mer tillbakadragna (Twigg & Swan, 2007). Det är viktigt 

att de biologiska barnen får komma till tals och vara delaktiga i beslut som beträffar familjen. 

Barn som får möjlighet att kunna påverka sin livssituation utvecklar en positiv självbild vilket 

gynnar på ett sätt att de kan möta motgångar i livet. Barns delaktighet är därför viktig både ur 

ett rättighetsperspektiv samt ur ett hälsoperspektiv (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Några barn upplever sig lära sig mycket av att vara familjehem men är osäker på om det var 

värt ansträngningen för familjen. De menade att de kämpande med ambivalenta känslor som 

var förknippade med stress (Twigg & Swan, 2007). Trots utmaningar blir 

familjehemserfarenheter i huvudsak oftast positiva, dock finns det de familjehem som tvingas 

ge upp. Ett sammanbrott av en placering är oftast påfrestande för alla inblandade, inte minst för 
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den placerade. Det är viktigt att familjehemmet söker hjälp och stöd i tid när en placering inte 

går som det var tänkt (Socialstyrelsen, 2013). 
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3. Teoretiskt perspektiv  
 

3.1 Systemteori 
Syftet med denna uppsats är att studera familjehemmens upplevelser, vilket inkluderar det 

mänskliga samspelet. Systemteori är därför en relevant teori i valt ämnesområde. Payne (2015) 

hävdar att systemteori bygger på samspel mellan personer i olika perspektiv. Socialt arbete 

innebär inte att endast fokusera på individen, det handlar också om att se utifrån ett holistiskt 

perspektiv där alla delar har en inverkan. Michailakis och Schirmer (2014) förklarar att sociala 

problem inte är oberoende, de hör alltid till ett sammanhang. Det kan tillexempel vara individer, 

grupper, ett system, sociala styrkor eller sociala strukturer.  

 

Öquist (2011) beskriver om konstans och variation som är några av systemteorins 

grundbegrepp. Detta innefattar att livet har olika faser som ibland upplevs vara en evig kamp 

mellan restriktion och frihet samt stabilitet och förändring. Konstans står för det som är säkert 

och förutsägbart i tillvaron och variationer är det som bryter ordningen. Den som placeras i ett 

familjehem kan uppleva en begränsad frihet, även om placeringen inte sker med tvång kanske 

personer önskar att situationen var annorlunda. Frihetsgraden bestäms uppifrån, samhället är 

utformat efter ett system med lagar att förhålla sig till. En del familjehemmet tar emot personer 

som blivit dömda för brott och som har avtjänat en del av sitt straff på anstalt. Många gånger 

finns även andra bakomliggande problemområden att arbeta med. Oavsett vad den placerade 

har för typ av problematisk utmaning är det viktigt att kunna bryta gamla mönster. För att en 

förändring ska ske behöver den placerade lämna det gamla och infinna sig i en ny ordning. 

Systemteorin menar att en lagom dos förändring är bra och att lära sig leva med olika typer av 

störningar underlättar i livet (Öquist, 2011).  

 

3.2 Makt 
Makt är ett begrepp som kan betyda olika saker, vilket också är relevant för denna uppsats 

problemformulering. Det kan exempelvis vara makten över sitt eget liv, makten att kontrollera 

någon annan eller maken att förändra. Makt är en faktor som i dagens läge inte är jämnt fördelad 

och representeras synligt i dagens samhälle, både utifrån ett mikro- och makroperspektiv. 

Mikroperspektivet ska utgå ifrån personen som placeras i fråga samt de olika 

familjemedlemmarnas roll och samspel. Familjehemmet har en stor och viktig roll i att främja 

att en ojämn maktbalans inte uppkommer. Makroperspektivet ska grundas i myndigheters 

formella roll att utöva makt på och de bestämmelser som dessa tvingas ta. Detta kan exempelvis 
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handla om hur länge en placering ska pågå. Under en sådan process kan en ojämn maktbalans 

vara ytterst påtaglig. Payne (2015) förklarar att synen på socialt arbete innebär att skapa bästa 

tänkbara välbefinnande för individen genom att hjälpa klienten få makt och kontroll över sin 

egen livssituation. Det är därför viktigt att skapa en så trygg och bekväm plattform för den 

placerade som möjligt utan tydliga maktobalanser mellan denne, familjehemmet och 

myndigheterna för att den placerade ska trivas i den nya miljön.  
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4. METOD  
 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt och metodval  
Syftet med studien är att ta reda på hur familjehemsföräldrar upplever uppdraget som 

familjehem, därför är den mest lämpade forskningsdesignen kvalitativ. En kvalitativ studie 

bygger på ett induktivt metodval som analyserar empirin för att finna en djupare förståelse 

(Levin, 2008).  Induktivt metodval innebär att det är metoden som styr studien och att det går 

att fastställa teorier först efter det insamlade materialet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 

2010). Induktivt metodval har även namnet hermeneutik som är en forskningsansats som vill 

förstå företeelse i det sociala livet. Forskare inom hermeneutiken menar att orsak inte alltid 

leder till verkan, och att det finns fakta som inte är objektiv (Djurfeldt et al., 2010). För att nå 

kunskap om förståelse är en kvalitativ studie med intervjuer en metod som närmar sig den 

kunskapen. Detta skiljer sig från en kvantitativ forskningsmetodik som har till syfte att finna 

det kausala orsakssambandet och förklaringar i ett problemområde. Dessa studier omfattar en 

större mängd deltagande för att med resultatet kunna göra tillämpliga generaliseringar 

(Djurfeldt et al., 2010). Syfte med detta arbetet är att studera upplevelser och förståelse, därav 

är en kvalitativ forskningsmetodik mer lämplig i det avseendet. 

 

För att svara på syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer använts vilket 

innebär att frågorna är bestämda sedan innan, dock med ett visst utrymme för följdfrågor utifrån 

vad som sägs av dem som intervjuas, eller respondenterna. Detta eftersom en kvalitativ intervju 

syftar till att få nyanserade svar för att öka förståelsen och för att författarna ska kunna skapa 

sig en helhetsbild av respondenternas upplevelser. Respondenterna i studien svarar på hur de 

upplever familjehemsuppdraget, det är utifrån deras sanningar. Det är däremot viktigt att vara 

medveten om att de ger en bild av deras tolkningar på en verklighet som är socialt konstruerad 

och som kan förändras, och det finns också faktorer runt omkring som påverkar hur de svarar 

på frågorna just vid intervjutillfället. Författarna kan inte vid intervjutillfället vara helt objektiva 

och utan teoretiska perspektiv vid insamlandet av materialet (Creswell, 2014). Alla människor 

har sina egna sätt att uppfatta saker på och det är därför viktigt att få distans till sin egen roll.  

 

4.2 Urval  
Denna studie baseras på  intervjuer med personer som är mellan 28 och 65 gamla och som har 

erfarenhet av att vara familjehemsföräldrar. Respondenterna har mellan fem och 20 års 

erfarenhet av att vara familjehem. Tillgången till respondenter som antas erhålla mycket 
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erfarenhet och rikligt med kunskap är viktigt för att öka informationsinnehållet. I 

urvalsprocessen har bland annat nätverksurval, även kallat snöbollsurval, använts som 

tillvägagångssätt för att finna respondenterna. Nätverksurval innebär att personer i 

omgivningen, informanter, gett tips på fler individer som kan kommas vara lämpliga att bidra 

till god och relevant information som kan passa det som undersöks och skrivs om i uppsatsen 

(Bell, 2014). Författarna kom i kontakt med en person i deras nätverk som kände en person som 

är familjehem och som författarna kunde intervjua. Den respondenten gav i sin tur ett nummer 

till en annan familjehemsförälder som författare genomförde en ytterligare intervju med. Resten 

av respondenterna fick författarna kontakt med via bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär att komma i kontakt med personer i samhället som är lättast att få tillgång till, i avseende 

att de är relevanta för studien. Författarna tog kontakt med ett flertal familjehemsföretag samt 

socialtjänstförvaltning i olika närområden i Stockholm. En ideell familjevårdsverksamhet 

svarade att de ville hjälpa till. En familjehemskonsulent från verksamheten frågade i sin tur 

några av verksamhetens familjehem om de ville medverka i en intervju om familjehem, därefter 

fick författarna kontakta de familjehem som gått med på att delta i studien.  

 

4.3 Datainsamling  
Datainsamlingen i arbetet grundas i litteratur samt intervjumaterial. Litteraturen inhämtas via  

bibliotek, internet och universitetets nätbibliotek. I universitetets nätbibliotek används 

sökportalen ProQuest Social Sciences. I litteratursökningen används ord som ”fosterfamily”, 

”fosterparents” och ”effect on family”. Samtliga artiklar är peer reviewed för att säkerställa att 

resultatet på litteratursökningen är vetenskapligt granskade. 

 

Efter insamlandet av förkunskaper arbetades en intervjuguide fram utefter arbetets syfte och 

frågeställningar (se bilaga 2). För att underlätta att intervjufrågorna inte blir för spretiga 

utformades temaområden. De temaområden som är i fokus i intervjuguiden är; påverkan på 

familjehemsföräldrarna, uppdragets möjligheter och utmaningar samt drivkraften av att bli 

familjehem.  

 

I en intervju är det viktigt att ställa adekvata frågor, de ska inte vara ledande eller uppmuntra 

till viss riktning (Johansson & Öberg, 2008). Författaren intervjuade sammanlagt åtta personer 

till denna studie, varav tre parintervjuer samt två enskilda intervjuer. Intervjuerna kom att ta i 

snitt 60 minuter var. Innan intervjun blev respondenterna tilldelade ett informationsbrev där de 

etiska riktlinjerna presenterades samt information om arbetet, undersökningen och intervjun (se 
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bilaga 1). Intervjupersonerna var ovetande om vad för frågor som skulle ställas under intervjun 

och fick dem ställda först under intervjutillfället. 

 

Miljön som väljs för att föra intervjun på är tämligen viktig. Det är till fördel att välja en plats 

där en intervju kan hållas ostörd. Platsen bör vara neutral där både författarna och respondenten 

känner sig trygga (Creswell, 2014). Intervjun ägde rum hemma hos familjehemmet i sju av åtta 

fall. En intervju genomfördes per telefon. Författarna upplevde att alla respondenter inklusive 

dem själva fann en behaglig miljö och att respondenterna fick tid  

att svara på frågorna utan avbrott. Intervjuerna spelades in via ljudinspelningsfunktionen på 

mobiltelefon. För att säkerställa inspelning av intervjuerna spelade även författarna in på en 

annan ljudinspelningsfunktion på en surfplatta. Att spela in intervjun är en förutsättning för att 

författarna ska koncentrera sig på vad respondenten säger. Författarna hävdar att personen som 

håller intervjun bör observera respondentens verbala uttryck som kroppsliga gester och visuella 

uttryck samtidigt som inspelningen sker (Bengt & Wettergren, 2008). Detta gjorde författarna 

för att ska skapa sig en bättre uppfattning om respondenterna och det som berättades i intervjun.  

 

Intervjuerna transkriberas sedan, vilket innebär att författarna skriver ut vad som yttras under 

intervjuerna (Creswell, 2014). Detta gjorde att författarna fick ett nära förhållande till 

materialet. Vid vissa tillfällen omformulerades intervjupersonernas meningsuppbyggnad när 

författarna upplevde att det var till fördel för uppsatsskrivandet. Om delar av intervjun valts 

bort är det viktigt att noggrant ange exakt vad som lämnats bort. Det finns alltid risker vid 

överföring av kvalitativa studier. Författarna delade upp intervjuerna och transkriberade 

materialet var för sig, för att sedan gå igenom materialet tillsammans för att säkerställa att de 

uppfattat respondenterna på ett så korrekt sätt som möjligt. 

 

4.4 Analysmetod  
När transkriberingen var klar analyserades resultatet, vilket var tämligen tidskrävande och 

omständigt. Transkriberingen skedde på så sätt att författarna avlyssnade på det inspelade 

materialet och skrev därefter ner intervjun med ord. Transkriberingarna innefattar både citat 

från intervjupersonen i fråga samt frågorna som författarna hade formulerat och ville ställa. Vid 

tillfällen då intervjupersonens meningsuppbyggnad och formulering inte passade in, tolkades 

innehållet av författarna som i sin tur formulerade innehållet grammatiskt rätt. Detta kunde 

förekomma om intervjupersonen använde sig av fel grammatik eller exempelvis vid slang. Den 

transkriberade texten läses igenom upprepade gånger för att få till en helhetskänsla. Till att 
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börja med analyserades den övergripande strukturen hos intervjuerna, därefter analyserades 

intervjuernas beståndsdelar specifikt. För att analysera materialet användes en kvalitativ 

inriktning av innehållsanalys som skapar en bred och djup förståelse av den insamlade 

informationen (Levin, 2008).  Först kondenserades meningsbärande enheterna, som är de 

utvalda fraser och meningar från intervjun, med syfte att korta ner och precisera texten. 

Slutligen formuleras teman, i detta fall drivkraften till att bli familjehem, uppdragets 

möjligheter, uppdragets utmaningar samt påverkan på familjehemsföräldrarna, där det latenta 

innehållet som infångas i intervjuerna med respondenterna framgår (Graneheim & Lundman, 

2004). Relevanta och passande fraser och meningar plockades ut för att besvara de formulerade 

frågeställningarna i arbetet. De citat som sedan användes i resultatkapitlet var dem citaten som 

på tydligaste sättet visade på skillnader och likheter av det insamlade materialet. 

 

4.5 Validitet/reliabilitet/tillförlitlighet/pålitlighet  
Som författare eftersträvas ett högt värde av arbetets validitet och reliabilitet. Studiens validitet 

innefattar att det insamlade materialet speglar vad studien är avsedd att studera (Djurfeldt et al., 

2010). För att säkerhetsställa detta var författarna noga med att syftet stämmer in med de valda 

teoretiska perspektiven, begreppen och frågeställningarna i uppsatsen. I metodavsnittet 

redogörs också vilket tillvägagångssätt som passar för att främja arbetets giltighet, vilket i detta 

fall var kvalitativ metod. Författarna utformade intervjuguiden väl efter arbetets syfte och 

frågeställningar för att svaren som gavs vid intervjun skulle spegla vad studien vad avsedd att 

studera.  Något som möjligtvis påverkat validiteten negativt i detta arbete var att sex av de åtta 

intervjupersonerna hjälpte en familjehemskonsulent författarna att ta fram, hur urvalsprocessen 

gick till är därför okänt. Det finns en risk att familjehemskonsulenten till exempel tillfrågade 

de familjehemmen som är mest nöjda med familjehemsuppdraget, detta skulle i så fall försämra 

validiteten i arbetet. Däremot var detta tillvägagångssätt ett effektivt sätt att hitta 

intervjupersoner på, med tanke på den begränsade tidsramen för arbetet.  

 

Reliabilitet innebär förhållandet till tillförlitligheten i arbetet snarare än relevansen. 

Tillförlitligheten svarar på hur det som ska studeras mäts,  även om frågorna som ställs är valida 

kan tillförlitligheten i mätinstrumentet variera (Djurfeldt et al., 2010). För att främja hög 

reliabilitet i detta arbete samlade författarna in resultatet på ett systematiskt och hederligt 

sätt.  Det innebär att författarnas genomförande av intervjuerna var av kvalitet i den 

bemärkelsen att den tekniska utrustningen fungerade och att författarna hade förmågan att föra 

goda intervjuer samt att de höll en god en följsamhet gentemot det insamlandet materialet.  
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Ett annat sätt att mäta studiens reliabilitet på är att se till replikerbarheten i arbetet. Det innebär 

att studien ska vara så tydligt beskriven att den att kan upprepas av någon annan och ge samma 

resultat (Djurfeldt et al., 2010). Författarna har fått många liknande svar under intervjuerna 

vilket tyder på att arbetet har en hög reliabilitet. Det kan däremot vara svårt att göra 

generaliseringar med kvalitativa studier. Trots det kan de ändå ge ett viktigt inslag i 

samhällslivet. I detta arbete uppmärksammas några få familjehemsföräldrars röster som kan 

belysa deras insats och tankar kring familjehemsuppdraget. Det kan vara till nytta för 

utvecklingsarbeten för familjehemsföretag och Socialtjänst, det kan upplysa personer som 

funderar på att bli familjehem och även presentera insatsen för personer i utsatthet. 

 

4.6 Etiska ställningstaganden  
Akademikerförbundet SSR (2015) uppger att socialarbetare ska upprätthålla och utveckla sin 

kompetens i socialt arbete och eftersträva etisk medvetenhet och personlig mognad. Vid 

intervjuer i kvalitativa studier studeras och tolkas människors uppfattningar, det blir ofta ett 

nära och inkännande möte. Det är därför viktigt att beakta de etiska principerna och värna om 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). Etiska överväganden är något som författarna strävar efter 

att genomsyra i hela arbetet. Intervjupersonerna har som tidigare nämnts läst 

informationsbrevet om de etiska reglerna som efterföljs i studien. Dessa etiska regler är 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentiella kravet samt nyttjandekravet. Bell och 

Walters (2014) uppger att dessa fyra nämnvärda etiska regler är viktiga inom forskning. Den 

första är samtyckeskravet och är en av de etiska aspekterna som innebär att det ska finnas ett 

ömsesidigt samtycke för att genomföra studien. Först godkändes ett intervjumöte vid telefon 

och sedan vid intervjutillfället bekräftades samtycket ännu en gång. En annan etisk aspekt är 

informationskravet, det innebär att författare är skyldiga att informera deltagarna om deras 

rättigheter i studien, som att de när som helst kan avbryta intervju och radera svaren (Bell & 

Waters, 2014). I informationsbrevet som skickades till respondenterna innan intervjutillfället 

blev de informerade om deras rättigheter, detta togs även upp innan intervjun sattes igång. Den 

tredje etiska aspekten är det konfidentiella kravet, vilket innebär att de personer som deltar är 

anonyma och det inspelade materialet kommer att raderas efter att det är transkriberat. 

Författarna använde materialet vid intervjuerna till arbetet men tog bort namn och personlig 

information om respondenterna, de inspelade ljudbanden raderas efter att det transkriberats. 

Den sista aspekten är nyttjandekravet, det innebär att personer som deltar inte på något sätt ska 

känna sig utnyttjade (Bell & Waters, 2014). Författarna tog upp detta vid intervjutillfället och 

informerade respondenterna att studiens syfte är att få familjehemmens röst hörda och att med 
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detta arbete uppmärksamma deras insats. Ett annat etiskt övervägande är att alltid tala sanning 

och aldrig stjäla andras forskningsresultat, detta är något författare är väl medvetna om.  

 

Urvalet i detta arbete inkluderar inte barn utan endast familjehemsföräldrar. Anledningen till 

detta är för att studier som inkluderar barn ställer högre etiska krav än studier med vuxna 

personer. Barn är mer sårbara och har därför särskilda regler utformade enligt 

etikprövningsnämnden (Vetenskapsrådet, 2017).  
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5. RESULTAT 
5.1 Bakgrund 
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsuppdraget upplevs av 

familjehemsföräldrarna. Frågeställningarna är att se till de faktorer som ligger bakom viljan till 

att vara familjehem, vilka möjligheter och utmaningar som uppdraget innefattar samt hur 

uppdraget påverkar familjehemsföräldrarna.  

 

Det har genomförts intervjuer med åtta familjehemsföräldrar för att besvara de ställda 

frågeställningarna som även täcker studiens syfte. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av 

innehållsanalys och har därefter delats in i fyra temaområden: Drivkraften att bli familjehem, 

uppdragets möjligheter, uppdragets utmaningar och Påverkan på familjehemsföräldrarna. 

Resultatet tolkas med hjälp av tidigare forskning och systemteori samt maktperspektiv. Nedan 

presenteras de åtta respondenterna vars namn har fingerats till följande:   

 

Susanne: Kvinna i 60 årsåldern. Har två vuxna biologiska barn. Varit familjehem i över 20 år 

och haft över 40 placeringar, där olika klientgrupper har tagits emot. Har till största del fått 

förfrågningar om manliga kriminalvårdsklienter.  

 

Göran: Man i 60 årsåldern. Har två vuxna biologiska barn. Varit familjehem i över 20 år och 

haft över 40 placeringar, där olika klientgrupper har tagits emot.  

 

Agnes: Kvinna i 40 årsåldern. Har tre biologiska barn. Arbetat som familjehem i 7 år och 

mottagit cirka 10 placeringar. Mottar främst placeringar från kriminalvården.  

 

Thomas: Man i 40 årsåldern. Har tre biologiska barn. Arbetat som familjehem i 7 år och 

mottagit cirka 10 placeringar. Mottar främst placeringar från kriminalvården.  

 

Christina: Kvinna i 40 årsåldern. Har tre biologiska barn. Har varit familjehem de fem senaste 

åren.  Familjehemmet tar emot olika klientgrupper, till största del barn och ungdomar.  

 

Richard: Man i 40 årsåldern. Har tre biologiska barn. Har varit familjehem de fem senaste åren. 

Familjehemmet tar emot olika klientgrupper, till största del barn och ungdomar.   
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Maria: Kvinna i 40 årsåldern. Har ett biologiskt barn. Har varit familjehem i fem år och endast 

barnplaceringar.  

 

Ebba: Kvinna i 20 årsåldern. Har ett biologiskt barn. Har varit familjehem i fem år och tar emot 

barnplaceringar.  

 

5.2 Drivkraften till att bli familjehem 
Att vara familjehem innebär som tidigare nämnts att ta emot människor i sitt hem en kortare 

eller längre period (Familjehemsstiftelsen, u. å.). Anledningen till varför människor väljer att 

bli familjehem grundas i flera motiv.  Maria beskriver ett motiv på följande sätt:  

 

“Det har varit väldigt lärorikt och skönt för själen att veta att man kan göra och 

bidra med så mycket för någon annan individ. Jag skulle verkligen rekommendera 

fler att tänka på att bli familjehem. Det finns så många som skulle behöva det 

extra stödet i vardagen.” (Maria) 

 

Citatet visar att drivkraften till att vilja bli familjehem är att hjälpa andra i samhället som inte 

har det lika bra som en själv, att påverka andra individers levnadsförhållanden till det bättre. 

Tre andra respondenter instämmer i detta.  Forskning visar att detta beror på att människor mår 

bra av att omges av andra individer som mår bra samt att individen själv mår bättre då denne 

kan hjälpa till. En individ som utstrålar välmående och lycka smittar ofta av sitt välmående på 

individer runt omkring (Karolinska institutet, 2015). Detta är något som även kan kopplas till 

omsorgsförmåga. Den viktiga egenskapen baseras på tidigare upplevelser om emotionell 

omsorgsbrist. Drivkraften till att bli familjehem kan bero på familjehemsföräldrarnas växt upp 

med föräldrar som haft brist i sin omsorgsförmåga. Det kan exempelvis innebära att en person 

som barn inte behandlats utifrån de skrivna etiska riktlinjerna eller att individen på något sätt 

försummats under sin barndom. Familjehemsföräldrarnas tidigare upplevelser och bakgrund 

har lett till att de vill hjälpa andra i liknande och svåra situationer. Främst eftersom att de själva 

hade uppskattat och behövt hjälp precis som personen som familjehemsföräldrarna väljer att ta 

emot och omhänderta (BRIS, u. å). Drivkraften att bli familjehem är för vissa att vara med och 

tillgodose de behov som de placerade inte fått ta del av som barn. Det visar sig vara viktigt för 

de ansvariga i familjehemmen att skapa en trygg miljö för den placerade. Ebba ger en annan 

bild av drivkraften bakom att vara ett familjehem: 
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“För mig handlar det inte bara om att det här är ett projekt, för mig handlar det 

om mycket mer. Det är en individ, en människa där så mycket kretsar runt 

omkring en person. Lyckas man förändra och hjälpa till lite grann är det bra, kan 

man förändra omgivningen för den personen, att personen till exempel skaffar en 

egen familj, är det en jättebelöning rent ut sagt.” (Ebba) 

 

Citatet beskriver drivkraften i att hjälpa en individ att utvecklas och må bättre. Respondenten 

betonar tyngden i att göra skillnad i någons liv till en positiv utveckling och en sund miljö där 

denna kan utvecklas. Drivkraften i fallet ovan visar på att individen ska se det som 

familjehemmet har hjälpt den placerade att skapa en trygg miljö och en plattform där denne kan 

får förändra sitt liv från vad den tidigare varit med om och upplevt. En annan drivkraft till att 

bli familjehem kan bero på sin egen bakgrund. Thomas beskriver det så här:  

 

“Drivkraften för mig har varit att jag själv har haft en kriminell bakgrund till att 

jag idag lever som jag gör. Jag har sökt efter någonting som är fundamentalt, 

något som jag kan bygga ett liv på. Det har inspirerat mig, plus att jag är en väldigt 

känslomässig person har jag märkt att jag får så mycket tillbaka. Jag får extremt 

mycket tillbaka när jag ser att människor lyckas och blir vän med dem i 

efterhand.” (Thomas) 

 

Thomas menar att en drivkraft till att vara familjehem har varit att hjälpa andra på grund av 

upplevelser som personen själv har upplevt, ett kriminellt liv som de kommit ur. Det kan vara 

att hjälpa andra som befinner sig i liknande situationer för att respondenten själv  anser sig 

behöva det stöd och trygghet under sin tid. Att dela en upplevelse, en känsla eller tanke bidrar 

till empatiska tankesätt och en större förståelse för personer i samma eller liknande position. 

Empati har varit grunden till mycket samhörighet i samhället och innebär inte endast att bry sig 

om andra individer som de flesta tror. Empati innebär även att dela med sig av egna erfarenheter 

och hjälpa andra individer som befinner sig i liknande situationer. Under processen då en 

individ hjälper en annan sker ett belöningssystem i hjärnan som skapar välmående. Detta 

belöningssystem är en drivkraft för personer att fortsätta vara familjehem (Karolinska institutet, 

2015). 

 

Ytterligare en drivkraft till att bli familjehem kan vara människors trosuppfattning, vilket Agnes 

vittnar om:  
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“Min tro, min religion, styr mycket hur jag agerar och beter mig. Min familj 

påverkar även sättet jag agerar på väldigt mycket, det har alltid varit så. Min 

mamma har alltid hjälpt till jättemycket, så det är som en normalitet för mig. 

Självklart ska man hjälpa till om man har möjlighet, tid och kan så ska man göra 

det. Man får tillbaka av att ge. Min tro för mig har varit mycket att jag tror på en 

förändring. Det är det som driver mig, att man kan se en skillnad, en förändring 

hos människor. Min tro har varit drivkraften i mig att fortsätta tror på en 

förändring. Folk brukar fråga mig hur jag orkar fortsätta och jag brukar svara att 

det beror mycket på min tro.” (Agnes) 

 

Agnes beskriver att drivkraften av att vara familjehem grundar sig i dennes religion. Religionen 

har bidragit till att Agnes sedan ung ålder fått lära sig hur en enligt Bibeln ska leva upp till att 

vara god medmänniska. Jackson (2015) hävdar att det finns olika regler och riktlinjer att följa 

för hur en människa ska agera och leva inom olika religioner. Detta även kallat Den gyllene 

regeln. Regeln innebär att, som god medmänniska, ska behandla andra som en själv vill bli 

behandlad. Att göra gott för andra kommer spegla tillbaka på en, karma. Den gyllene regeln har 

visat på drivkraft att bli familjehem hos religiösa. Att göra gott för andra bidrar till en god 

känsla hos individen själv. Det finns också en annan drivkraft som en respondent påpekade:  

 

“Sen är det delvis pengarna, man får lön, i form av arvode, en annan drivkraft är 

att man får träffa nya människor och höra om nya människoöden.” (Susanne) 

 

Susanne vittnar i citatet ovan om att en drivkraft om att bli familjehem är det arvode som 

tilldelas till familjehemmet av staten. Göran var villig att hålla med och detta vilket innebar att 

två av åtta finner drivkraft i den lön som familjehemmet får ut av att genomföra insatsen. Båda 

dessa respondenter grundade inte all drivkraft i arvodet, utan nämnde det i slutet av 

intervjun.  Detta kan tolkas som att det ses som ett plus i kanten och inte som den grundläggande 

drivkraften till att bli familjehem. 

 

5.3 Uppdragets möjligheter 
Familjehemsvård innefattar vård dygnet runt, det ger familjehemmet och den placerade tid att 

lära känna varandra och ger chans till utveckling. Samtliga respondenter uppger att det finns 

många möjligheter för familjehem att kunna göra skillnad för den placerade. Alla respondenter 
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är även överens om att familjehemsuppdraget ger dem själva möjligheter att utvecklas på många 

sätt. En respondent beskriver det på följande sätt:  

 

“Möjligheterna är att det alltid är givande, det är alltid en ny lärdom. Alla 

individer är olika. Alla människor går igenom olika frustrationer. Vissa som 

placeras här kommer från en rik familj, vissa har ingen familj alls. Någon har ett 

jobb men inga vänner, eller tvärtom. Det är böcker man inte kan läsa. När vi är 

gamla kanske vi skriver en bok om alla typer av människor. En bok om de 

lärdomar vi fått med oss av att arbeta med människor. Det är givande.” (Richard) 

 

Citatet belyser att familjehemsuppdraget berikar familjehemmens tillvaro genom möjligheten 

att möta och lära känna nya människor. Dessa respondenter upplever att den livsstilen de valt 

har gjort dem till mindre fördomsfulla människor. Att vara en nyfiken och inbjudande person 

skapar möjligheter till nya relationer och ny kunskap. Många familjehemsföräldrar upplever 

därför att familjehemsuppdraget ger tillfredsställelse och glädje samt att det svetsar samman 

familjen på ett positivt sätt (Socialstyrelsen, 2013). Fyra av åtta respondenter har 

barnplaceringar och samtliga fyra  är överens om att barnplaceringar berikar tillvaron i hemmet. 

Forskning visar att familjehemmets biologiska barn blir mer omtänksamma och ansvarsfulla av 

att vara familjehem (Twigg & Swan, 2007). Forskning visar också att de biologiska barnen får 

en större medvetenhet kring sociala frågor än om de inte varit familjehem (Twigg & Swan, 

2007). Som familjehemsförälder kan familjehemsuppdraget ge möjlighet att forma sina barn 

till goda samhällsmedborgare. Det kan då på ett naturligt sätt skapa rum för att samtala om 

svåra saker, diskutera vad som är rätt och fel, vad empati och vad solidaritet innebär etc.  

 

Alla respondenterna upplever familjehemsuppdraget som en möjlighet att hjälpa personer som 

på något sätt befinner sig i en utsatt situation. Det är viktigt att familjehemmet har tålamod och 

är medvetna om att det tar tid att anpassas till ny miljö och nya rutiner och låta den placerade 

göra felsteg om familjehemsföräldrarna ändå ser att den placerade försöker och går i rätt 

riktning. En respondent betonar bemötandet av personer med missbruksproblematik som en ny 

lärdom: 

  

“Jag har lärt mig att missbrukare är oftast lättkränkta, förr kunde jag ställa dem 

mot väggen när dem hade gjort fel men nu har jag lärt mig hur jag ska bemöta 

dem utan att trampa dem på tårna. Håller dem på att resa sig upp från drogträsket 
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och lyckas fungera i vardagen mer och mer så kan det för dem upplevas som en 

smäll i magen om man får en kommentar att det här var inte rätt”. (Göran) 

  

Citatet belyser respondentens insikt av att bemöta personer med missbruksproblematik. 

Familjehemsuppdraget är en process där familjehemmet och den placerade lär känna varandra 

och där utveckling sker i den placerades takt. Av Görans citat går det att tyda att respondenten 

har omsorgsförmåga och viljan att det ska gå bra för den placerade. Det är viktigt att som 

familjehemsförälder visa respekt för den placerade, även när misstag sker. Personer som 

placeras har ofta svårigheter som grundas i belastade bakgrunder och där omsorgsbrist 

förekommit. Respondenten kan med denna insikt skapa sig nya möjligheter att hjälpa och ta 

emot personer med liknande problematik.  

 

En annan möjlighet med familjehemsuppdraget är att göra skillnad för samhället, ur ett större 

perspektiv. Samtliga åtta respondenter är överens om att deras insats gör skillnad och att vara 

familjehem ger den möjligheten att förändra personers liv. Sverige är ett land som har ett 

etablerat välfärdsystem med skyddsnät för de personer som behöver stöd men ibland är det inte 

tillräckligt, vilket Agnes berättar om: 

 

“Problemet kan kanske vara att de saknas just en människa som står där vid sidan 

om och tror på dem, för att de ska orka. Hela byråkratin finns, hela institutionen 

finns, men det kan då vara det andra som saknas. Ska du klara av en förändring 

så behövs en människa som tror på dig, som står bredvid och hejar på det är en av 

grundpelarna i hela förändringsarbetet för en människa.” (Agnes) 

 

Citatet belyser att respondenter ser sin roll som familjehem som en viktig grundpelare för den 

placerades förändringsarbete. Respondenten menar att det finns resurser i samhället och att 

familjehemmets insats är lika värdefull som institutioners värde. Socialt arbete innebär 

förändring till det bättre och stegen dit ser olika ut. Enligt systemteori bör alla faktorer beaktas 

runt individen, eftersom alla faktorer har en inverkan i personens liv inte minst familjehemmet. 

En annan respondent uppger: 

 

“Familjehem är en viktig aktör i samhället. För att samhället ska må bra behövs 

familjehem för dem som hamnat snett och där dem får bli hela människor. Detta 
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i sin tur gör samhället gott, de kommer förhoppningsvis ifrån kriminalitet. I det 

stora hela är det väldigt positivt för hela samhället.” (Christina) 

 

Christina förstärker citatet ovan om resonemanget att deras insats som familjehem gör en 

betydande skillnad för samhället. Det är en möjlighet för familjehemsföräldrarna att vara del 

av ett åtgärdsarbete samt ett preventivt arbete som är till nytta för samhället. 

  

5.4 Uppdragets utmaningar 
Att vara ett familjehem är i de flesta fall givande men det kommer även med vissa utmaningar. 

Respondenterna uppgav delade meningar om vad de fann som mest utmanande med 

familjehemsuppdraget.   

 

En oro som familjehemmen kan uppleva är ovissheten om familjehemsuppdraget kommer 

påverka familjen negativt (Twigg & Swan, 2007). Av de åtta intervjuade 

familjehemsföräldrarna uppgav Christina och Richard att det fanns en rädsla för att familjen 

och deras biologiska barn skulle påverkas negativt av uppdraget. Christina beskriver det såhär: 

 

”Den största utmaningen för oss är att våra egna barn ska hamna i kläm av att vi 

är familjehem. Våra barn älskar det vi gör och är väldigt generösa och 

inkluderande till den som placeras här, den placerade får följa med på aktiviteter, 

leka tillsammans med våra barns kompisar och delar på deras saker. Men ibland 

kan de fråga “När kommer det bara vara vi? Kommer det aldrig mer bara vara 

våran familj?”. Vår utmaning är att få det hela att fungera, att Socialtjänsten också 

förstår att det inte handlar om att våra barn inte tycker om det vi gör, för det gör 

dem, men det handlar om att få stunder där dem får känna att det bara är vi”. 

(Christina) 

 

Citatet belyser respondenternas rädsla och utmaning för att deras egna barn ska drabbas av att 

den placerade tar för mycket av föräldrarnas uppmärksamhet, vilket forskning visar är en av de 

största utmaningar som biologiska barn erfar. Forskningen visar också att vissa biologiska barn 

ställer sig negativt till att vara familjehem, vilket däremot inte framgår bland respondenterna 

(Twigg & Swan, 2007). Det som framgår av Christina och som Richard håller med om är att 

det finns en oro att deras barn ska hamna i kläm. Detta resonemang kan kopplas till 

maktperspektivet. Att vara familjehem och att välja klientgrupp är frivilligt men att ta på sig 
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det uppdraget kommer med ansvar och krav. Christina och Richard upplever brist på egentid 

med deras biologiska barn och fick inte förfrågan om avlastning beviljad från Socialtjänsten. 

Socialtjänsten menar att i ett familjehem ska den som placeras känna sig som en del av familjen 

och ska inte känna sig exkluderad eller i vägen, speciellt inte i detta fall när det gällde en 

barnplacering. Samtidigt finns viss förståelse för familjehemmets önskan om att vid några 

tillfällen bara få vara familjen. Detta har lett till att familjehemmet upplever en begränsad frihet 

på grund av Socialtjänstens bemötande. Socialtjänsten har den formella makten att ställa detta 

krav på familjehemmet för att de ska få fortsätta behålla placeringen. Familjehemmet som i 

detta fall vill behålla placeringen, men får inte någon ensamtid med bara familjen kanske 

upplever känslan av maktlöshet över hur deras livssituation ser ut. De biologiska barnen har om 

än mindre makt att påverka livssituationen och de val som föräldrarna tagit och det som bestäms 

med Socialtjänsten. Vad som kan antas är att föräldrarna i familjehemmet lyssnar på deras 

biologiska barn och talar för dem i samtal med aktörerna om familjehemsuppdraget. Forskning 

uppger dock att många biologiska barn håller saker för sig själva i dessa sammanhang (Twigg 

& Swan, 2007). Att de på grund av att den placerade tagit mycket av föräldrarnas tid och energi 

väljer att inte ta lika mycket plats utan blir mer tillbakadragna (Twigg & Swan, 2007). Det är 

viktigt att barnen får vara delaktiga i dessa beslut både ur ett rättighetsperspektiv och ur ett 

hälsoperspektiv. Barnets självbild påverkas  av dennes möjlighet av att vara delaktig och 

utvecklar sin förståelse för behov och önskningar vilket gynnar dem i olika livssituationer 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Maria och Ebba tar också emot placeringar av barn men nämner ingen oro om att deras 

biologiska barn skulle hamna i kläm av att familjen är familjehem. De finner istället en annan 

utmaning, Maria uttrycker:  

 

“Jag har tyckt att det svåraste har varit att få honom att känna sig behövd och 

älskad. Han har uttryckt sig att han tidigare bara känt sig i vägen och odräglig. Att 

få honom på rätt sida och att han ska känna uppskattning på riktigt är nog vad jag 

har tyckt har varit svårast. Även mest hjärtskärande.” (Maria) 

 

Respondenten ovan beskriver en oro om att den placerade inte känner sig som en del av familjen 

utan uppger sig istället vara i vägen i familjehemmet. Socialstyrelsen (2013) förklarar att många 

familjehemsföräldrar har en önskan om att den placerade ska trivas och att barnet ska knyta an 

till familjehemsföräldern/arna. De flesta barn som placeras i familjehem har problematiska 
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bakgrunder som gör att det kan bli svårt för dem att etablera nära relationer. Det är viktigt att 

familjehemsföräldrarna har kunskap om varför det kan bli så och ge tid åt att bygga upp en 

relation med den placerade (Socialstyrelsen, 2013).  

 

De fyra respondenter som endast tar emot vuxenplaceringar uppger istället att det finns andra 

utmaningar, respondent 1 förklarar följande: 

 

“Utmaningen med uppdraget är väldigt individuellt, det är utifrån den personen 

som är här. Alla har sin egen resa något som är jättetufft för just den personen. Då 

blir det den utmaningen för just den personen och för oss. Vi får hjälpa den 

personen med hens utmaningar, vad det nu än är. Vi kan inte säga någon 

gemensam utmaning för alla placerade.” (Susanne) 

 

Citatet beskriver att utmaningen med familjehemsuppdraget beror på den personen som 

placeras. Även om den placerade tillhör en viss klientgrupp är alla unika, har olika bakgrunder 

och handskas med olika problem. Att bemöta en människa utifrån vart den personen befinner 

sig i sin förändringsprocess är ett tecken på omsorgsfulla familjehemsföräldrar, vilket Minty 

(1999) också uppger.  

 

Sex respondenter som har erfarenhet av att vara familjehem för vuxna placeringar menar att en 

utmaning är att hjälpa dem att förändras. Samtliga sex respondenter har haft placeringar av 

personer som har eller har haft en missbruksproblematik. Göran resonerar på följande sätt:  

 

“Det svåraste är att få dem på rätt sida. De måste vara motiverade själva annars 

går det inte. Det går inte att bara slänga in dem i ett familjehem om de inte är 

motiverade, tyvärr är det ofta så att drogerna är starkare än viljan. Man undrar 

ibland om familjevårdstiden bara var en liten paus från missbruket, för att vila och 

äta upp sig lite och sen ut i skiten igen, det är svårt.” (Göran) 

  

Citatet belyser svårigheten att hjälpa en person som inte har motivation själv att förändras. 

Respondenterna upplever att en utmaning är att motivera en person som kanske inte helt har 

lämnat sitt missbruk eller sitt kriminella umgänge bakom sig. Göran upplever en oro för att 

vissa placerade endast planerar att stanna tills dess att de “vilat och ätit upp sig” för att sedan ta 

återfall och eventuellt bli bostadslösa.  
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Konstans och variation är några av systemteorins grundbegrepp som innebär att livet kan 

upplevas som en ständig kamp mellan restriktioner och frihet (Öquist, 2011). Den som placeras 

kanske har varit på andra typer av boende innan och om den placerade haft ett missbruk eller 

kriminellt förflutet har denne troligen spenderat några månader på ett boende för personer med 

missbruksproblematik eller på en anstalt. Det kan vara svårt för den placerade att finna stabilitet 

i alla förändringar som sker. Konstansen står för det säkra och förutsägbara i en persons liv 

medan variationen innebär att bryta upp ordningen och skapa nya mönster och nytt liv (Öquist, 

2011). Detta är tanken med familjevård, att ge nya förutsättningar för personer som hamnat 

snett i samhället. En förutsättning för att insatsen ska vara av effekt är att den placerade är 

mottaglig för det nya och bryta gamla mönster, vilket många placerade upplever är svårt.  

Socialt arbete handlar om att erbjuda hjälp, familjehemskonsulenterna arbetar ibland med 

motiverande samtal (MI) för dem placerade som behöver extra stöd i motivationen till 

förändring. Däremot ställs det alltid någon typ av motprestation på den placerade, som att till 

exempel förvänta sig att den placerade kommer på de inbokade samtalen, lämnar urinprov om 

det är bestämt enligt vårdplanen, går till sin praktik etc.  

Familjevård är en effektiv insats för personer med missbruk och kriminell problematik för dem 

som vill förändras  (SBU, 2018).  Det är också betydligt mindre kostsamt för kommunen att 

placera denna typ av klient i ett familjehem till skillnad från institutionsvård (SiS). En risk är 

att kommuner fattar fel beslut, kanske gör Socialtjänsten en övervägning att besluta om 

familjevård på grund av den ekonomiska aspekten eller så kanske en felbedömningen sker av 

personens egna motivation till förändring. De som placeras i familjehem som senare visat sig 

ta återfall eller avvikit från familjehemmet kan ibland lämna traumatiska upplevelser för 

familjehemmet. Detta kan påverka familjehemsföräldrarnas inställning till att fortsätta vara 

familjehem.  

 

5.5 Påverkan på familjehemsföräldrarna 
Att vara familjehem har på många olika sätt visat sig vara givande för respondenterna som gett 

sig på utmaningen och ansvaret som familjehemsförälder. Det har bidragit till en bra känsla och 

ett gott samvete som har resulterat i att respondenterna väljer att fortsätta att ta emot placeringar. 

Att skapa familjehem och att vara familjehemsförälder kommer givetvis på ett eller annat 

sätt  påverka ansvaret  eftersom det tillkommer en ny person att ta ansvar för. Ett av målen med 

studien var att ta reda på hur familjehemsföräldrarna anser sig själva påverkas av ansvaret att 

vara familjehem (Twigg & Swan, 2007). 
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”Att vara familjehem har påverkat mig jättemycket.  Jag är nog mer eftertänksam 

innan man dömer individer på stan exempelvis. Även när man möter andra barn 

och familjer på skolor eller dagis. Man vet aldrig vad en familj har gått igenom 

eller vad en person fått uppleva tidigare i livet. Att vara familjehem har verkligen 

visat detta väldigt tydligt för mig och har verkligen öppnat upp mina ögon för att 

man aldrig vet vilken bakgrund människor man möter har.” (Maria) 

 

Citatet ovan beskriver den positiva inverkan som uppdraget att vara familjehemsförälder har 

bidragit med. Precis som drivkraften att vara familjehem var att hjälpa individer i samhället att 

utvecklas och känna trygghet så har påverkan på respondenterna varit en ökad medvetenhet om 

andra människors situation. Alla de andra respondenterna höll med om att påverkan från 

uppdraget är stor: 

 

”Familjehemsuppdraget har stor påverkan på personerna som väljer att bli 

familjehem. Jag tror att man blir bred som människa. Man känner att man blir 

duktig på att metallisera för man sitter och pratar med så mycket människor, man 

hör hur dem tänker och bryr sig om folk på ett tydligare sätt.” (Agnes) 

 

Att individer som tagit på sig uppdraget som familjehem ser sin egen förändringskapacitet gör 

att insatsen över huvud taget kan fortgå. Om personer som tagit på sig ansvaret att vara 

familjehem inte haft denna syn på insatsen kan en slutsats vara att  denna typ av hjälp inte varit 

långvarig eller existerande (Socialstyrelsen, u. å.). 

 

Familjehemmen idag anser sig själva ofta få den hjälp och de stöd de behöver från 

socialtjänsten. Detta har lett till att metoden har varit givande för både de människor som tar 

ansvaret att vara familjehem samt de individer i samhället som blir placerade i familjehem. Den 

positiva inverkan har gjort att familjehem idag är en insats som används och kommer att 

fortsätta användas. 
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6. DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras och diskuteras utifrån syfte och 

frågeställningar, samt utifrån studiens teoretiska perspektiv. Syftet med studien var att 

undersöka familjehemsföräldrar med fokus på hur de upplever familjehemsuppdraget. 

Frågeställningarna har varit vilka faktorer som ligger till grund för viljan att bli ett familjehem, 

vilka möjligheter och utmaningar som uppdraget innefattar och hur familjehemsuppdraget har 

påverkat familjehemsföräldrarna. Studiens syfte och frågeställningar har behandlats genom 

innehållsanalys med en hermeneutisk ansats. Studien använde sig av en kvalitativ metod och 

frågeställningarna besvarades genom semistrukturerade intervjuer med narrativa inslag för att 

besvara studiens syfte. 

 

6.1 Studiens resultat 
Resultatet visar att den största anledningen till att individer i samhället väljer att bli familjehem 

är främst för att hjälpa andra människor i utsatta situationer. Det har visat sig att personer som 

hjälper andra att må bra och utvecklas själva mår bättre (Karolinska institutet, 2015). Detta kan 

kopplas till systemteori som är en tvärvetenskaplig studie av system. Systemteorin förklarar att 

positiv input i ett system leder till välmående och positiva känslor i kroppen. Vidare förklaras 

att ett gott samvete byggs upp av att få andra att må bra, som därefter speglas hos en själv likt 

ett belöningssystem där de positiva känslorna smittar av sig (Öquist, 1992). Dessa individer är 

väl medvetna om att det finns personer i samhället som behöver hjälp och anser själva att de 

har möjlighet och tid att bidra och hjälpa till. I grund och botten vill dessa hjälpa dem som inte 

har det lika bra som en själv och kunna påverka deras levnadsförhållande och mående till något 

bättre.  

Det finns också de som själva haft en tung och belastad bakgrund som blir familjehem av den 

anledningen. Det finns familjehemsföräldrar som exempelvis levt ett tidigare kriminellt liv eller 

själva varit utsatta och därför vill vara med och bidra till att fler människor inte hamnar i samma 

spår samt att hjälpa personer som hamnat i fel banor att ta sig ur dessa. En drivkraft till att bilda 

familjehem, som familjehemsföräldrarna ser som ett plus i kanten eller en belöning för det 

arbete som utförs, är också arvodet som tilldelas ansvarstagarna. Den sista faktorn som ligger 

till grund för viljan samt drivkraften att bli ett familjehem, kan vara trosuppfattning. Inom 

religionen finns det många regler och riktlinjer för hur man ska behandla andra samt hur man 

ska bete sig. De flesta religioner hävdar att man ska hjälpa andra individer som har det svårt 

om personer har tid och möjlighet och till detta. Religion innefattar riktlinjer om omsorg, 
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exempelvis Den gyllene regeln (Jackson, 2015). Den hävdar att karma existerar samt förklarar 

att man ska hjälpa människor i utsatta situationer för att själv kunna få hjälp i framtiden om 

personen någonsin skulle behöva det. Författarna resonerar att oavsett vilken drivkraft som 

ligger bakom viljan till att vara familjehem är det värdefulla vad de väljer att göra med den.   

 

Vidare visade resultatet att familjehemmen upplevelser innefattar både möjligheter och 

utmaningar. Samtliga familjehem var överens om att den största möjligheten med 

familjehemsuppdraget var möjligheten att kunna förändra en persons liv till det bättre. De flesta 

nämnde även möjligheten att få lära känna nya människor som en värdefull belöning. Att vara 

familjehem medför möten med nya personer från olika bakgrunder och problematik, detta ger 

familjehemmet möjligheter att utveckla sina kunskaper och förståelse om andra människor. 

Viss forskning menar att familjehemsuppdraget har en positiv inverkan på familjehemmets 

biologiska hemmavarande barn, och menar att familjehemsuppdraget präglar dem till att bli 

goda medmänniskor (Twigg & Swan, 2007). Samtidigt visar annan forskning att 

familjehemsuppdraget haft en negativ inverkan på de biologiska barnen i den bemärkelsen att 

det uppstår en rivalitet gentemot föräldrarnas uppmärksamhet (Twigg & Swan, 2007). Detta 

var en oro hos några familjehem i denna studie. Enligt maktperspektivet upplevde dessa 

respondenter en begränsad handlingsfrihet och viss maktlöshet då de inte var överens med 

Socialtjänsten om de krav som ställdes angående egentid vid en aktuell placering. Författarna 

förstår familjehemmet samtidigt som de förstår att Socialtjänsten måste se till den placerades 

bästa och fatta beslut därefter. Socialt arbete innebär ibland att intressen går emot varandra och 

att kompromissa i den mån det är möjligt. Socialt arbete bygger på viljan att hjälpa andra 

människor men hur mycket och på vilket sätt kan se olika ut. Många respondenter uttryckte 

också att en stor utmaningen var att hjälpa dem som inte var motiverade att förändras samt att 

utmaningarna skiljde sig beroende på den som placerades. Detta kan även kopplas till 

maktperspektivet som förklarar att en “hjälpare” endast har makt att hjälpa en person till en viss 

gräns, vill personen inte förändras blir “hjälparen” maktlös i sitt uppdrag att hjälpa till.  

 

Utifrån vad resultatet visar påverkas familjehemsföräldrarna av uppdraget. Påverkan har endast 

visats sig vara positivt utvecklande och utmanande vilket även är anledningen till varför 

familjehemsföräldrar fortsätter att ta på sig uppdraget och fortsätter att ta emot placeringar. 

Respondenterna hävdar att insatsen har bidragit till ett gott mående och samvete, men även en 

välbefinnande känsla i kroppen. Resultatet visar också att i det stora hela påverkas 

familjehemsföräldrarna av att vara familjehem. Det har visat sig att de ansvariga för 
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familjehemmet finner en stor utveckling hos sig själva som ansvarstagare och medmänniskor. 

Dessa individer hävdar även att uppdraget bidrar till en bredare förståelse och ödmjukhet 

gentemot utsatta människor i samhället (Twigg & Swan, 2007). Många familjehemsföräldrar 

uppgav att de är mer försiktiga med att vara kritiska och undvika att ha förutfattade meningar 

om personer i sin omgivning. Påverkan på familjehemsföräldrarna bidrar till en ytterligare 

öppenhet och givmildhet hos samtliga. Enligt maktperspektivet resonerar familjehemmen hur 

familjehemsuppdraget har påverkat dem och hur de använder sin priviligierade roll till 

någonting bra för andra. Det krävs makt för att kunna påverka och göra skillnader i samhället, 

personer som respondenterna i studien utgör grunden i socialt arbete. Det är något som 

författarna beundrar och vill vara del av efter avslutade studier. 

 

6.2 Familjehem och sociala arbetet 
Författarna fann det lärorikt att lyssna till de personer som öppnar sina hem och delar sin vardag 

med personer som är i behov av stöd. Socialt arbete består av personer som vill hjälpa personer 

i utsatta situationer. Författarna har framförallt kommit till insikt att det finns många människor 

som vill hjälpa andra även om de själva inte får lika mycket i utbyte. Författarna hade tidigare 

en uppfattning från medier och rykten om att många familjer är familjehem på grund av den 

ekonomiska ersättningen familjen får. Under studiens gång och möten med dessa familjehem 

förändrades författarnas uppfattning om det och insåg tidigt att drivkraften hos familjehemmen 

grundas i den genuina viljan att hjälpa till. Det märktes i hur familjehemmen beskrev uppdraget 

och hur de såg på deras ansvar och deras relation till den placerade. Sen är författarna medvetna 

om att det kan funnits risk för att familjehemmen förfinade sina svar vid intervjuerna för att ge 

ett bättre sken av dem själva. Det är dock inget som författarna befarar eftersom socialt arbete 

handlar om att tro gott om människor och tro att de vill göra rätt för sig, precis det budskapet 

som familjehemsföräldrarna ska representera för den placerade. Dessutom är arvodet som 

familjehemmen får i ersättning inga betydande summer. 

 

Familjehem är en insats som gör stor skillnad för många människor som inte haft de rätta 

förutsättningarna i livet.  Enligt Socialstyrelsen (2017) är familjevården viktig för att undvika 

att dessa personer inte hamnar i missbruk, utvecklar psykisk ohälsa, behov av långvarigt 

försörjningsstöd eller andra typer av sociala problem. Om familjehemmen får sämre 

förutsättningar, mindre stöd, lägre arvode skulle det leda till att färre familjer intresserar sig av 

att ta på sig familjehemsuppdrag. Vilken insats skulle ersätta familjehemmen då? Fler 

stödboende? Dessa barn, ungdomar och vuxna kanske inte har någon att vända sig till, är trötta 
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på myndighetspersoner och har kanske gett olika gruppboenden flera chanser men känt att det 

inte passar dem. Kanske det sista en före detta kriminell person vill är att omge sig bland 

människor som haft samma bakgrund som dem själva. Kanske vad som behövs är att flytta till 

en stabil familj med sunda värdering. Familjevård skiljer sig från andra insatser på olika sätt, 

bland annat att dessa familjehem öppnar sina hem till personer till vad som i början är helt 

främmande och att de sedan delar en vardag ihop. Insatsen skiljer sig också på så sätt att 

familjehemmen tar emot alla åldersgrupper med diverse problematik. Det är nödvändigt att 

familjehemmen får den hjälp och vägledning som de behöver från socialförvaltningen, för att 

de personer som ansöker om att bli familjehem ska fortsätta vilja stödja och vara en del av 

insatsen. 

 

Familjevården är en del av den decentralisering som utvecklats inom socialt arbete. Tidigare 

var ledorden helhetssyn och frivillighet inom socialt arbete, problemen hos individen sågs då 

ur ett större ett sammanhang och utifrån hela individen (Börjeson, 2010). På grund av den ökade 

globaliseringen har socialt arbete nu blivit mer individualiserad (Blomberg & Petersson, 2006). 

Det innebär ett större fokus på individens problem och åtgärder. Insatser har gått från en central 

socialnämnd till olika distriktsnämnder som är specialiserade inom vissa områden. Specialiserat 

socialt arbete utgår ifrån en kategorisering av klienter utifrån problemområde och blir därefter 

hänvisad till viss enhet för mottagning, utredning och behandling (Lundström & Sunesson, 

2006). Socialtjänstens idé om en helhetssyn på sociala problem är nu fördelat ut mellan olika 

serviceområden. Familjevård är ett exempel på ett sådant serviceområde. Olika 

familjehemsföretag, ideella som privata konkurrerar om  familjehemsuppdrag från 

Socialtjänsten. Det finns både för- och nackdelar med en specialiserad individ- och 

familjeomsorg. Fördelen är att det blir större fokus på klientens behov och nackdelen är att det 

finns risk för att den osynliggör komplexiteten hos klienten, det kan leda till överlappning eller 

luckor i det stöd som erbjuds (Grell, 2016). 

 

6.3 För- och nackdelar av vald metod   
Författarna använde kvalitativa metod för insamlandet av empirin och har funnit både för- och 

nackdelar med den valda metoden i studien. Det centrala i kvalitativa metoder är att försöka 

finna kategorier och beskrivningar som på bästa sätt beskriver något sammanhang i omvärlden. 

Innebörden kvalitativ innebär således om kategorisering samt att gestalta något, som att 

beskriva egenskaperna hos någon eller något, även beskriva hur någonting är beskaffat. Den 

kvalitativa metoden utgår från studieobjektens perspektiv och tillämpas för att studera en eller 
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några få miljöer som i sin tur studeras som en helhet. Detta har varit till en stor fördel eftersom 

författarna varit ute efter att besvara frågeställningarna. 

 

En annan fördel med den valda metod är att den är flexibel och ger ett nära och direkt 

förhållande till det som studeras. Detta har möjliggjort ytterligare kontakt med de respondenter 

som författare intervjuat, om frågor eller liknande har uppkommit under uppsatsskrivandets 

gång. Insamlingen av information ligger tämligen nära den verklighet som studeras. Den 

kvalitativa metoden synliggör de medverkande aktörernas egen verklighetsuppfattning, 

tankesätt och motiv vilket har varit syftet med uppsatsen. Informationen som författarna fått 

med hjälp av metoden har varit riklig och går in på djupet. 

 

Ytterligare en fördel med den kvalitativa metoden är att forskningsprocessens olika faser flyter 

in i varandra och blir parallella. Detta har underlättat i arbetes gång och det ständiga arbetet 

under uppsatsskrivandet. Med metoden i grund har författarna även haft möjlighet att samla in 

information samt skapat utrymme att tolka det insamlade materialet. Djupintervjuer kan vara 

till fördel vid komplexa och känsliga situationer eftersom huvudsyftet inte innebär är att utreda 

eller mäta något. Syftet är att nå en detaljerad analys av den komplexa situationen som 

undersöks, för det behövs fokus på en respondent i taget för att enklare få fram användbar 

information.  

 

Nackdelen med den valda metoden är att den är tidskrävande i förhållande till den mängd 

material som i slutändan faktiskt kan användas i uppsatsen. Det berodde på att författarna ställde 

frågor som gav en helhetsbild av att vara familjehem samt att de flesta respondenterna till stor 

del svarade lika på frågorna. Konsekvensen av detta var att antalet citat som användes i 

resultatdelen blev färre eftersom att respondenterna sade samma sak, men med andra ord. Det 

positiva med detta var däremot att det resultatet förstärktes och blev mer trovärdig. Ytterligare 

en nackdel med den valda metoden är att det inte går att avläsa studien parallellt med 

befolkningen på grund av antalet intervjupersoner. Metoden var tidskrävande vilket resulterade 

i att studien grundas på fåtalet respondenters åsikter och tycke vilket ledde till att uppsatsen inte 

kan generalisera eller spegla en hel population.  

 

6.4 Vidare forskning 
Upplevelsen vid tillämpningen av att vara familjehem i socialt arbete som upptäcktes i studien 

ledde fram till nya frågor som bör undersökas. Fortsatt forskning skulle exempelvis kunna vara 
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hur barnen i familjer som väljer att bli familjehem upplever att växa upp med fostersyskon. En 

intressant inblick skulle vara att få deras uppfattning av möjligheter och saker som är svårt eller 

som har begränsat dem. Även om föräldrarna anser att det har gynnat familjen att vara 

familjehem kan barnen ha andra åsikter och ser insatsen som något negativt för familjen. 

Under uppsatsskrivandet fann författarna begränsad forskning om vuxna som placeras i 

familjehem. En ytterligare intressant aspekt och fortsatt forskning hade varit hurvida dessa 

upplever placeringen. Både fördelar samt nackdelar med insatsen. Även om de märker skillnad 

och utveckling hos sig själva, samt hur stor denna omställning är för den placerade. 

 

Ytterligare ett perspektiv som hade varit intressant att forska vidare om skulle kunna vara hur 

omfattande insatsen familjehem är i andra länder. Det skulle vara intressant att ta reda på vilka 

typer av klientgrupper som tas emot, vilka åldrar som placeras ut samt hur andra länder lägger 

upp arbetet kring insatsen för att sedan kunna jämföra med Sverige. Även om denna studie inte 

tar upp något av dessa har författarna en förhoppning på att denna studie kan vara en avstamp 

till en större studie, diskussionsmaterial eller i allmänhet upplysa läsarna om familjehemmets 

röster. 
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7. SLUTSATS 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever uppdraget 

av att vara ett familjehem i Sverige. Frågeställningarna som författarna formulerade till studien 

var, vilka faktorer ligger till grund för viljan att bli ett familjehem, vilka möjligheter och 

utmaningar innefattar uppdraget samt hur påverkar uppdraget från socialförvaltningen 

familjehemsföräldrarna. 

Denna studie konstaterar att motiven till varför människor och familjer väljer att bli familjehem 

är flera. Det grundas i viljan att hjälpa andra kopplat till omsorgsförmåga, trosuppfattning, 

chans att erbjuda den hjälp som personer med utsatt bakgrund själv aldrig fick. 

Studien konstaterar även att de möjligheter som uppdraget innefattar  för 

familjehemsföräldrarna är att det berikande tillvaron att lära känna nya människor med olika 

livsöden och personlig utveckling hos sig själva samt familjehemmens biologiska barn. 

Utmaningar som studien påvisar är ovissheten om hur insatsen kommer göra avtryck i familjen 

med oron att det kommer påverka familjen negativt. 

 

Slutligen konstaterar studien att familjehemsföräldrarna främst har påverkats mycket positivt 

av insatsen, det har lett till gott välmående att kunna hjälpa andra. Studiens respondenter anser 

sig få den hjälp och stöd de behöver från socialtjänsten och familjehemskonsulenterna vilket 

också påverkar familjehemsföräldrarnas upplevelser positivt. Den positiva inverkan på de som 

väljer att bli familjehem gör att insatsen kan fortgå och fortsätta användas som placeringsform. 
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BILAGA 1 - Informationsbrev 
Informationsbrev till familjehem 
Hej! Vi heter Lovisa och Marina. Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 vid 

Mittuniversitetet och har påbörjat vårt examensarbete. Syftet med vårt arbete är att ta reda på 

hur familjehem i Sverige upplever familjehemsuppdraget. För att få kunskap om området 

kommer vi att genomföra intervjuer med familjehemsföräldrar. Intervjuerna kommer behandla 

frågor som rör: 

• Vilka faktorer ligger till grund för er vilja att bli familjehem? 

• Vilka möjligheter och utmaningar innefattar uppdraget? 

• Hur påverkar familjehemsuppdraget er som personer? 

 

Vi skriver till er som är aktiva eller har haft erfarenhet av att vara familjehemsföräldrar. 

Materialet vi får från intervjun är värdefullt och bidrar till en ökad förståelse kring 

familjehemsvården. Vi önskar att intervjua er som familjehemsföräldrar, vid ett tillfälle – 

förslagsvis under vecka 16 eller 17. Intervjuerna beräknas ta ca 30- 40 minuter och kommer att 

spelas in. I denna studie kommer vi beakta de etiska reglerna enligt det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga rådet. Det är frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta intervjun. 

Era uppgifter kommer anonymiseras, vilket innebär att det inte kommer gå att utläsa vilka ni 

är. Materialet från intervjuerna kommer endast användas till vår uppsats. 

Är du/ni intresserade av att ställa upp är vi tacksamma. Om ni/du vill delta eller har andra frågor, 

hör gärna av er till:- 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lovisa Älenmark                         Marina Micic                                          

Mail: lole1500@student.miun.se                  Mail:mami1502@student.miun.se  

Mobil: 070- 351 64 80   Mobil: 073- 695 58 01 

 

Handledare: 

Charlotte Andoh-Appiah 

E-post: charlotte.andoh-appiah@miun.se 

 

 

mailto:charlotte.andoh-appiah@miun.se
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BILAGA 2 - Intervjuguide 
Innan intervjun sätts igång presenterar författarna sig själva, vad syftet med studien är, vilket 

universitet författarna går på samt läser igenom informationskravet.  

 

Bakgrund 

- Vilka är ni? Hur gammal? 

- Hur ser eran familj ut? Har ni några barn/kan ni få barn? 

- Vad har ni gjort tidigare i livet? Yrken? Och arbetar ni nu? 

- Hur kom det upp i tanken att bli familjehem? 

- Varför valde ni att skapa ett familjehem? 

- Hur länge har ni varit familjehem? Hur många placeringar har ni haft?  

-Tar ni emot någon speciell klientgrupp? SoL eller Kriminalvården? Ålder på klient? Varför 

har ni valt just den? 

 - Har det funnits avbrutna placeringar i hemmet? Varför avbröts den isåfall? 

 

Viljan att bli familjehem 

Vart ifrån kom ert intresse för att bli familjehem? 

Hur var reaktioner från övriga familjemedlemmar? 

Vad är er drivkraft i att fortsätta vara familjehem? 

Hur ser ni själva på ert uppdrag och det ansvar som medför? 

Vad är er uppfattning om stödet ni får från familjehemskonsulenterna/ 

Socialtjänsten?   Upplever ni att det är tillräckligt? Vad är det för stöd ni efterfrågar? 

Vad tror ni skulle behövas för att fler ska ansöka om att bli familjehemsföräldrar? 

 

Uppdragets möjligheter 

-     Vad ser ni för möjligheter i uppdraget? 

-     Vad är det bästa med att vara familjehemsförälder? 

-     Vad har ni lärt er av att vara familjehem? 

-    Vad har du för känslomässig relation till den som placeras i ditt hem? 

-    Hur gör du för att främja en god relation med den placerade? 

-    Vad ser ni för förändringar hos den placerade, efter hur lång tid och på vilket sätt? 

 

Uppdragets utmaningar 

- Vad anser ni är den största utmaningen med uppdraget? 
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- I vilka situationer kan det uppstå stress? Och hur bemöter ni det? 

- Kan ni berätta om något tillfälle/period då behovet av stöd varit större än vanligt? 

- Förekommer det konflikter i samband med uppdraget?  Vad för konflikter? Vad berodde det 

på? Hur löste ni det i så fall? 

 

Påverkan på familjehemsföräldrarna  

-  Hur tror ni att familjehemsuppdraget har påverkat er? 

-  Hur tror ni att ert liv skulle sett ut om ni inte var familjehem idag? 

- Hur upplever ni familjehemskonsulenterna/ socialtjänsten uppmärksamhet på den emotionella 

påfrestningen som det kan innebära att vara familjehemsföräldrar? 

 

Är det någon annat som ni vill berätta eller som ni tycker att jag glömt fråga om? 
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