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Abstract  

Genom Socialstyrelsens lägesrapport för individ- och familjeomsorgen 2016 påpekas att socialtjänst 

har en bristande insyn i vad omhändertagna barns familjehemsvård faktiskt innefattar, samt att de 

påvisar en generell okunskap kring det omhändertagna barnets faktiska behov. En okunskap kring 

barns behov som riskerar att leda till brister i förståelse för familjehemmens utmanande vardag. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur uppdraget som familjehem påverkar familjens 

vardag. Undersökningen har genom tre frågeställningar fokuserat på hur uppdraget påverkar 

familjehemmets egen familj, vilka särskilda utmaningar uppdraget innebär samt vilket stöd 

familjehemmet får i utförandet av sitt uppdrag. I den genomförda undersökningen har fem 

familjehem från tre olika kommuner intervjuats genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Den 

insamlade empirin analyserades därefter med hjälp av tidigare forskning samt genom anknytnings- 

och systemteoretiska perspektiv. Resultatet visar att uppdraget som familjehem har en påverkan på 

den egna familjen. Avgörande för detta är den problematik det placerade barnet bär med sig in i 

familjen. Undersökningen visar att de familjehem som bedömer sig ha ”svåra” uppdrag inte får det 

stöd de anser sig behöva i utförandet av sitt uppdrag, vilket överensstämmer med tidigare forskning 

på området. Resultatet pekar även mot trots undersökningens ringa omfattning, att stödet till 

familjehemmen framstår som godtyckligt beroende på vilken kommun det placerade barnet tillhör. 

Nyckelord 

Familjehem, familjehemsuppdrag familjehemsvård, placerade barn, socialtjänst, utmaningar, 

påverkan, stöd, anknytningsteori och systemteori.  



Förord 

Jag skulle inledningsvis vilja framföra ett tack till de familjehem som valde att tacka ja till att delta i 

min undersökning. Det har varit väldigt givande och intressant att få ta del av era berättelser och 

utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att slutföra. Jag vill även tacka de yrkesverksamma 

inom olika kommunala barn- och familjeteam för den hjälp jag mottagit i arbetet med att hitta 
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under uppsatsarbetet varit ett stort stöd med många goda råd. Avslutningsvis vill jag tacka min 

familj för deras stöd och förståelse under denna tid. Jag är oändligt tacksam för varje dag jag får 

dela med er  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Familjehemsvård är en vanligen använd insats av den svenska socialtjänsten. Under 2014 var 28709 

barn omhändertagna och under dygnsvård. Av dessa omhändertagna barn var ca 70 % placerade i 

familjehem (Socialstyrelsen, 2015) vilket innebär att familjehemmen utgör en viktig samhällsresurs. 

Per definition innebär familjehem att erbjuda ett hem till ett främmande barn. Att tillhandahålla ett 

hem till någon annans barn kräver att familjehemmet är redo att ge barnet en känsla av samhörighet 

med den egna familjen samt att familjehemsföräldrarna är emotionellt redo att erbjuda barnet en 

anknytning, en trygg bas. Att vara utförare av insatsen familjehem är ett beslut som har inverkan på 

hela familjen, eftersom även ett placerat barn tar utrymme och med sina behov kan det placerade 

barnet ses som en konkurrent i ögonen på de egna barnen (Danielsson & Jansson, 2014). Att vara 

förälder är utmanande, ett arbete som aldrig tar slut och saknar en färdig mall. Uppdraget som 

familjehem innebär även att familjehemsföräldern har ett delat föräldraskap med de biologiska 

föräldrarna, vilket innebär att eftersom de flesta omhändertagna barn är under dess biologiska 

föräldrars vårdnad är varje beslut kring barnet under förhandling (Fredriksson & Kakuli, 2011).  

När familjehemmet möter ett omhändertaget barn möter de ett barn i kris, ett barn med omfattande 

behov som behöver tillfredsställas. Dessa behov är inget som särskiljer det omhändertagna barnet 

från andra barn, utan utgörs av samma grundbehov som anses naturliga för varje barn i sin 

“normala” familjekontext. Inom den svenska sociala barnavården är barnets anknytningsmönster en 

av de vägledande frågorna när beslut skall fattas inom ett barnavårdsärende (Danielsson & Jansson, 

2014), eftersom aktuell forskning menar att en trygg anknytning är en av de viktigaste 

skyddsfaktorer ett barn kan ha under sin uppväxt (Zeanah, Berlin & Boris, 2011). Studier påvisar 

även att stor del av de barn som blir placerade i familjehem av olika skäl har brister i sin 

anknytning. Ett barn som blivit omhändertaget kan däremot genom välinformerade 

familjehemsföräldrar få ett starkt emotionellt stöd och kärlek som kan ha förändrande kraft för dess 

vidareutveckling (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander, 2006). Varje enskilt uppdrag 

för familjehemmet har som mål att återförena barnet med sin biologiska familj eftersom Svensk lag 

inte ger utrymme för någon form av permanent placering av barn (Andersson, 1999). För att 

möjliggöra en återförening med barnets biologiska familj är det viktigt att familjehemmet 

upprätthåller en god relation mellan sig själva, den biologiska familjen och det placerade barnet 
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(Hedin, 2015). Detta är utmanande för familjehemmet eftersom det ställer krav på dem att ge ett 

emotionellt utrymme för dessa relationer. Relationen med den biologiska familjen innebär även 

andra utmaningar för familjehemmet eftersom familjen som system blir öppet för påverkan, på 

grund av det placerade barnets plats i två familjer. Ofta motvilligt blir familjehemmet därmed 

påverkat av den andra familjens tankar och värderingar, vilket får inverkan på hur familjen lever sitt 

liv inom det egna hemmets väggar (Öquist, 2003).  

Socialtjänsten roll till verksamhetens familjehem är stödjande och de är en viktig länk i samarbetet 

mellan familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna (Fredriksson & Kakuli, 2011). Att 

verka som familjehem bär med sig alla de prövningar det biologiska föräldraskapet innebär, 

samtidigt som uppdraget ställer familjehemmet inför ett antal ytterligare utmaningar vars effekter 

det finns lite kännedom om inom det sociala arbetet, trots att familjehemmet är en vanligen använd 

insats inom svensk socialtjänst (Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsens lägesrapport gällande 

individ- och familjeomsorgen 2016 påvisar synbara brister gällande socialtjänsters insyn i vad 

omhändertagna barns familjehemsvård faktiskt innefattar (Socialstyrelsen, 2016-2). 

Familjehemmens möte med de extraordinära omständigheterna i och med omhändertagandet av ett 

barn utmanar relationerna inom familjen. Khoo och Skoog (2014) skriver att socialtjänsten visar en 

generell okunskap kring det placerade barnets faktiska behov, vilket kan leda till brister i förståelse 

inför familjehemmets utmanande vardag samt att det stöd som familjerna behöver kommer vid fel 

tidpunkt eller helt uteblir. Med detta som bakgrund kommer följande syfte och frågeställningar 

undersökas. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur uppdraget som familjehem påverkar familjens vardag. 

1. Vilka erfarenheter har familjehemmen av uppdragets påverkan på den egna familjen? 

2. Vad ser familjehemmet som de största utmaningarna i att ta emot ett omhändertaget barn? 

3. Vilket stöd får familjehemmet i utförandet av sitt uppdrag? 

1.3 Avgränsningar 

I avgränsningen av denna uppsats har dess syfte och frågeställningar tagits i beaktning.  

Forskningsområdet kring familjehemmet är omfattande och ämnet kan betraktas ur otaliga 
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perspektiv. Med det sagt är det ändå uppenbart efter att ha gjort ett antal sökningar i databaserna att 

huvuddelen av den befintliga forskningen är ur det placerade barnets perspektiv, exempelvis hur 

placering påverkar barnets fortsatta utveckling. Den genomförda studien har avgränsats till att 

undersöka hur familjehemsuppdraget påverkar familjehemmets vardag, eftersom detta perspektiv 

genom de inledande sökningarna framstod som relativt obeforskat. I denna undersökning har inga 

ekonomiska perspektiv undersökts gällande familjehemsuppdragets utmaningar. Denna uppsats har 

även avgränsats till att bara undersöka nu aktiva familjehem. 

1.4 Centrala Begrepp 

1.4.1 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 (Socialtjänstförordningen 2001:937, 3 kap 2§). Familjehemmet är ett ord som 

definieras i Socialtjänstförordningen (2001:937 3 kap. 2§), men tidigare benämndes dess 

motsvarighet med begreppet fosterhem där historien bland annat vittnar om ett utbrett barnarbete, 

samt att det förekom att omhändertagna barn såldes på auktion. Den första barnavårdslagen trädde i 

kraft 1902, och efterföljdes senast av socialtjänstlagen från 1982 (2001:453). Den första 

barnavårdslagen vittnade om hur samhället skulle skyddas från barn med dåligt beteende, även 

kallade vanartade barn (Fredriksson & Kakuli, 2011). 

1.4.2 Familjehemsvård 

Ett omhändertaget barn blir placerad i ett familjehem och är därmed under familjehemsvård. 

Familjehemsvården är inte av behandlande karaktär vilket kan framstå som aningen förvirrande när 

vård ingår i ordet. Familjehemsvård går ut på att barnet bor i en ”vanlig” familj med närhet till 

trygga vuxna (Höjer, 2001). Hur en ”vanlig” familj definieras finns ej preciserat, men utifrån den 

utredning familjehemmet underkastar sig bör en ”vanlig” familj i detta sammanhang innebära att 

familjen exempelvis har en ekonomi i balans, att de är ostraffade samt att relationerna inom 

familjen är vid tillfället stabila.

1.4.3 Placerade barn 

I denna uppsats förekommer användningen av ett flertal begrepp gällande det placerade barnet. Vid 

införandet av socialtjänstlagen (2001:453) infördes begreppet barn som är placerat i 

familjehemsvård vilket är ett otympligt begrepp (Fredriksson & Kakuli, 2011). I denna text används 
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detta uttryck men även uttrycken omhändertaget barn, det placerade barnet och 

familjehemsplacering förekommer i texten med samma innebörd. 

  

1.5 Uppsatsens disposition 

Studiens första kapitel behandlar bakgrund och problemformulering, vilket leder fram till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter redovisas studiens avgränsningar samt definitioner 

av centrala begrepp. I det andra kapitlet presenteras forskning som ger en bakgrund till studiens 

syfte och frågeställningar. Forskningen är indelad i underrubriker enligt följande: Bakgrund, 

familjehemsvård, familjehemmets utmaningar, uppdragets påverkan på den egna familjen och 

stödet till familjehemmen. Som avslutning på kapitlet redovisas de teoretiska perspektiven där 

författaren belyser anknytningsteorin samt systemteorin. I tredje kapitlet beskrivs metodarbetet i 

undersökningen. Den hermeneutiska ansatsen och den induktiva ståndpunkten presenteras som 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter för undersökningen som har varit grundläggande för valet av 

metod i den utförda undersökningen. Därefter redovisas metodval, urval, datainsamling, 

databearbetning och analys. Som avslutning på kapitlet presenteras undersökningens reliabilitet och 

validitet och dess etiska överväganden. I fjärde kapitlet redovisas undersökningens resultat och 

analyseras i löpande text tillsammans med forskning och de teoretiska perspektiven. I det 

avslutande femte kapitlet diskuteras undersökningens empiri utifrån författarens egna reflektioner 

och slutsatser, samt den valda metodens för- och nackdelar. Uppsatsen avslutas med förslag på 

framtida forskning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Bakgrund 

Ur ett historiskt perspektiv har barn omhändertagits och placerats utanför hemmet i hundratals år. 

Höjer (2001) skriver att många omhändertagna barn for illa när de ofta utnyttjades och användes 

som arbetskraft, därmed var även dödligheten hög hos dessa barn. Först år 1902 antogs de första 

svenska barnavårdslagarna. Dessa lagar utgjordes av Lag om fosterbarns vård (SFS 1902:63) och 

Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn (SFS 1902:67). Vid 

införandet av dessa lagar var syftet att motarbeta överdödligheten bland de omhändertagna barnen 

men även att komma åt vad som vid den tiden kallades en fosterbarnsindustri, där det bland annat 

förekom att fosterbarn såldes på auktion som arbetskraft (Höjer, 2001). De första barnavårdslagarna 

från 1902 vittnade om att samhället skulle skyddas från barn med dåligt beteende, även kallade 

vanartade barn (Lundström, 2011). Dessa barn blev placerade i så kallade skyddshem vilket får 

anses vara motsvarigheten till våra nutida HVB-hem, eller i fosterhem. Den första barnavårdslagens 

syfte innebar ett starkt fokus mot de små barnen, och gällde bara barn under sju år. Det var även ett 

krav att fosterfamiljen var avlönad för sitt uppdrag, för att barnet skulle kunna definieras som ett 

fosterbarn enligt lagen (Höjer, 2001). Detta ersättningskrav togs bort först vid en lagändring 1945. 

År 1924 antogs Lag om samhällets barnavård (SFS 1924:361) vilken innebar att barn upp till 16 år 

nu omfattades av lagen samt att placerade barn inom den egna släkten för första gången sågs som 

fosterbarn genom myndighetens ögon. Genom barnavårdslagen 1924 blev varje enskild kommun  

ålagda att inrätta en barnavårdsnämnd som fick till uppgift att ansvara för den kommunala 

barnavården. Vid införandet av denna lag fick även kommunen rätten och således även skyldigheten 

att ingripa vid missförhållanden (Höjer, 2001). Införandet av Lag om samhällets barnavård (SFS 

1924:361) anses även vara startskottet för moderniseringen av den svenska barnavården. Vid 

införandet av barnavårdslagen (SFS 1960:97) som infördes första januari 1961 kan spår ses av den 

dåtida samhällsutvecklingen trots att den liknar de tidigare barnavårdslagarna. Dels märks 

framväxten av barnpsykologiska tankar genom lagens formuleringar, men även spår av 

samhällsutvecklingen kan ses till följd av framväxten av den svenska välfärdsstaten (Lundström, 

2011). Ett exempel är införandet av lagen om allmänna barnbidrag (1947:529) vilket hade positiva 

effekter på sämre bemedlade samhällsgrupper. Genom dessa välfärdssystem minskade antalet 

omhändertagna barn fram till 90-talet, främst på grund av att många barn tidigare blev 

omhändertagna av anledningar grundade i fattigdom (Lundström, 2011). Något som utmärkte 

barnavårdslagen från 1961 är att den för första gången bar med sig ett koncessionstvång, vilket 
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innebär att den som inte följer lagen kan utsättas för tvingande åtgärder. Med Socialtjänstlagen 

(2001:453) från 1982 förändrades attityden mot de i social utsatthet och så även barnen, eftersom 

lagen grundas på frivillighet. Tidigare var ett omhändertagande av barn ett förstahandsalternativ om 

behov förelåg, men efter införandet av socialtjänstlagen ska socialtjänsten primärt arbeta utifrån 

frivilliga alternativ (Lundström, 2011). Inom ramen för den kommunala sociala barnavården har 

främst tre kapitel av lagen särskild betydelse vid socialt arbete som innefattar barn. Dessa är rätten 

till bistånd (2001:453, kap 4), särskilda bestämmelser för vissa grupper (2001:453, kap 5) där 

paragraf 1-3 särskilt anger vilka ansvarsområden kommunen och socialnämnden har mot gruppen 

barn samt vård utanför det egna hemmet (2001:453, kap 6). I kapitlet vård utanför hemmet beskrivs 

socialnämndens ansvar genom paragraf 5-11 för mottagandet av ett omhändertaget barn. Detta 

innefattar även ansvaret att utbilda familjehemmet för sitt uppdrag samt att stödja, råda och erbjuda 

den hjälp familjehemmet kan behöva eller efterfrågar. Vid alla åtgärder som innefattar barn skall 

Socialtjänstlagens (2001:453) 1kap, 2§ särskilt beaktas, som tydliggör att barnets bästa särskilt skall 

betänkas inför varje beslut som involverar ett barn.  

2.2 Familjehemsvård 

Det finns olika former av familjehemsvård där en placering inom den egna släkten alltid i första 

hand ska övervägas. Andra former av familjehemsvård är jourhem om det finns ett behov av en 

snabb lösning för barnet, det kommunalt drivna familjehemmet samt de konsultförstärkta 

familjehemmen som arbetar i privat regi. Det som förenar dessa former av familjehem är att de alla 

är grundligt utredda av socialtjänsten, samt att den kommun som placerar barnet i ett familjehem 

alltid är huvudman (Socialstyrelsen, 2013). Det som skiljer dessa former av familjehem åt är 

individuellt och utgår ifrån ansvarig socialtjänsts bedömning, och hur de väljer att använda sina 

resurser från fall till fall. Till största del placeras barn i de kommunala familjehem som deras egna 

socialsekreterare hanterar. Skillnaden mellan det kommunala familjehemmet och det privata 

konsultstödda alternativet, är att det senare har en annan stödapparat kopplat till ärendet och de 

familjehem som utför deras uppdrag, vilket även innebär att det privata alternativet främst används 

när en placering bär sådan problematik att de kommunala resurserna anses otillräckliga.   

Familjehemsvård kan vara ett bistånd till vårdnadshavaren under förutsättning att beslutet att 

placera barnet är frivilligt (Höjer, 2001). Om barnet av någon anledning är i behov av att placeras 

utanför hemmet utan vårdnadshavarnas samtycke kan barnet beredas vård genom tvång, antingen 
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genom deras eget beteende eller genom att deras hemmiljö har allt för allvarliga brister. 

Omhändertagandet sker då genom Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). Inom ramen av denna lag finns bestämmelser som på olika sätt kan begränsa 

vårdnadshavarens rätt att utöva sin bestämmanderätt över barnet exempelvis genom att begränsa 

deras umgänge vid behov (LVU, 1990:52 14§). I de flesta fall av familjehemsplacering av barn 

behåller vårdnadshavaren vårdnaden om sitt barn, däremot anges det i socialtjänstlagen (2001:453) 

kap 6, 8§ att socialnämnden särskilt ska överväga en vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8§ 

föräldrabalken (2012:776) efter att barnet varit stadigvarande placerat i ett familjehem i tre år. Detta 

innebär även att familjehemmet vanligtvis inte har någon formell bestämmanderätt över det 

placerade barnet de har i sin vård.  

2.3 Familjehemmets utmaningar 

Att verka som familjehem bär alla prövningar som ingår i ett föräldraskap, men även ytterligare 

utmaningar knutna till det uppdrag som utförs. I tidigare forskning är det svårt att hitta 

beskrivningar gällande familjehemmens utmanande vardag, men däremot finns beskrivningar 

gällande familjehem som kollapsar eller av någon anledning avbryter sitt uppdrag. Khoo och Skoog 

(2014) skriver om vägen mot kollapsen av en familjehemsplacering. Studien visar att kollapsen inte 

handlar om en enskild handling, utan snarare en över tid hög belastning på familjehemmet genom 

uppdragets alla komplexa processer. En utlösande faktor som studien identifierat är en diskrepans 

mellan socialtjänstens lagstadgade skyldigheter mot familjehemmet, kontra familjehemmets 

uppfattning kring vilket stöd de faktiskt får. Den vanligaste enskilda anledningen till kollapsen kan 

anses vara ett utåtagerande barn, som genom sitt beteende gör relationerna inom familjehemmet 

omöjliga. Barnets agerande och dess beteende blir därmed det som blir skuldbelagt, men vägen mot 

familjehemmets kollaps kantas även av en från socialtjänsten bristande förståelse där efterfrågat 

stöd inte kommer vid rätt tid enligt familjehemmets uppfattning, samt en generell okunskap kring 

det omhändertagna barnets faktiska behov (Khoo & Skoog, 2014).  

Rollen som familjehem är utmanande och kommer med höga krav. Höjer (2001) anger att en av de   

största upplevda utmaningarna enligt familjehemmen själva är deras relation med det 

omhändertagna barnets biologiska familj. Forskningsresultat påvisar att föräldrar som har barn 

placerade i familjehem ofta är marginaliserade på olika sätt (Höjer, 2009). I de familjebilder där 

barn blivit omhändertagna förekommer mer frekvent missbruksproblematik, ekonomiska problem 
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och psykisk ohälsa för att nämna några exempel. Det förekommer även att synen på de biologiska 

föräldrarna från familjehemmets sida är att de försummar barnet, inte är tillförlitliga och ibland till 

och med upplevs som farliga (Höjer, 2009). Att uppleva problem i kontakten med de biologiska 

föräldrarna beskrivs som relativt vanligt, vilket får ses som problematiskt när upprätthållandet av en 

bra kontakt mellan barnet och dess föräldrar är en av grundstenarna i uppdraget som familjehem. 

Tidigare sågs familjehemsföräldrarna som ersättare för de biologiska föräldrarna men numera har 

synen förändrats och familjehemsföräldrarna har nu för tiden en mer kompletterande roll (Höjer, 

2001). I Sverige finns ingen form av permanent familjehemsplacering och insatserna syftar till att 

återförena barnen med sina biologiska familjer (Andersson, 1999). I en amerikansk studie ses värdet 

i att relationen mellan barnet och den biologiska föräldern upprätthålls på bästa sätt genom ett 

regelbundet umgänge, som skapar en samhörighet och en känsla av förutsägbarhet hos barnet 

(Nesmith, 2015). Genom raticifieringen av FN:s barnkonvention klargörs barnets rätt till de 

föräldrar de skilts ifrån genom artikel 9.3 (Förenta nationerna, FN, 1989). Att upprätthålla en god 

relation mellan barnet och dess biologiska föräldrar är en utmanande uppgift eftersom det ställer 

krav på familjehemsföräldrarna att ge det emotionella utrymmet för denna relation (Hedin, 2015). 

Samtidigt saknar även familjehemmet den formella makten angående beslut kring barnet, vilket 

innebär att de har rollen som barnets vårdare men är inte dess vårdnadshavare (Föräldrabalken, 

1949:381 6 kap 3§). Denna situation kan beskrivas som ett delat föräldraskap och Höjer (2001) 

menar att konsekvenserna av detta kan likna styvfamiljens problematik, där föräldrarna till viss del 

kan uppleva sig vara bakbundna av den andre förälderns vilja. I familjehemmets fall kan det betyda 

att de till en viss del kan behöva underkasta sig de biologiska föräldrarnas vilja, och genom detta får 

det placerade barnets föräldrar inverkan på livet i familjehemmet. Forskning beskriver samtidigt att 

föräldrar till placerade barn kan se ner på sig själva och uppleva sig som misslyckade föräldrar, 

vilket är en anledning till att placeringar bör göras till ett familjehem som befinner sig inom samma 

socioekonomiska nivå som de biologiska föräldrarna, för att inte späda på bilden av sig själv som 

misslyckad samt förvärra maktrelationerna mellan de två parterna (Höjer, 2009). Eftersom 

umgänget med de biologiska föräldrarna utgör en sådan central del av arbetet som familjehem, blir 

familjehemsföräldrarnas inställning till sitt uppdrag och förståelsen för de biologiska föräldrarnas 

situation angelägen. Angelägen eftersom familjehemsföräldrarnas motiv till att vilja bli familjehem 

samt deras värdegrund blottläggs i hur de bemöter det omhändertagna barnets biologiska familj 

(Höjer, 2009). 
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För att barnet skall ha förutsättningar för en emotionell utveckling och att skapa sig en egen 

identitet behöver barnet få sina behov tillfredsställda av sina vårdare vilka utgörs av dess 

familjehemsföräldrar (Höjer, 2001). Att knyta starka band baserat på ömsesidig tillit kan vara en 

svår process om barnet har törstande behov. Skapandet och upprätthållandet av dessa starka band, 

samtidigt som familjehemmet aktivt skall arbeta för att bevara relationen till barnets biologiska 

föräldrar, ställer inte bara höga krav på familjehemsföräldrarna utan på hela familjehemmet 

eftersom det placerade barnets situation påverkar hela familjen. Den “vanliga” familjens möte med 

det “ovanliga” barnet kräver även att barnets vårdare är bärare av kunskap lämplig för sitt specifika 

uppdrag, för att förstå och att hantera den påverkan barnets livssituation får på hela sin nya familj 

(Khoo & Skoog, 2014).  

2.4 Uppdragets påverkan på den egna familjen 

Forskning visar att uppdraget som familjehem påverkar den egna familjen på olika sätt. Uppdraget 

som familjehem innebär att en familj öppnar sitt hem för ett främmande barn. Att öppna sitt hem för 

någon annans barn kräver att hela familjen står bakom beslutet för att kunna erbjuda den nya 

familjemedlemmen en känsla av samhörighet och trygghet. Att arbeta som familjehem innebär även 

att göra barnen delaktiga i processen för att kunna skapa gemensamma beslut hela familjen står 

enade bakom. Statistik påvisar att det oftast är kvinnan i familjen som initierar intresset att arbeta 

som familjehem, men även att det verkar ha en positiv påverkan på relationen mellan föräldrarna i 

familjen. Höjer (2004) beskriver fenomenet som en form av partnerskap där föräldrarna arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål. Detta visar sig föra föräldrarna närmare varandra och även 

bidra till att manliga och kvinnliga normer i familjelivet till viss del bleknar, varvid en större 

förståelse för varandras situation och roller skapas. Det finns även ett samband mellan uppdraget 

och förbättrade möjligheter till samtal mellan föräldrarna eftersom uppdragets karaktär kräver en 

viss grad av emotionell reflektion (Höjer, 2004).  

Flera studier påvisar att många familjehem initialt har betänkligheter inför sitt engagemang som 

familjehem på grund av deras egna barn och vilken påverkan uppdraget kan ha på deras utveckling 

(Denuwelaere & Bracke, 2007; Höjer, 2004). Som alla barn tar även ett placerat barn utrymme och 

med sina törstande behov kan familjens biologiska barn uppleva ett tillstånd av konkurrens om sina 

föräldrars uppmärksamhet och tid (Höjer, 2001). Alla familjer har sina egna rutiner och ritualer i sin 

vardag, vilket kan leda till en kollision när ett omhändertaget barn träder in i familjen och påverkar 
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familjehemmets invanda strukturer. Vid inträdet i familjen förändrar barnet kemin eftersom det är 

van vid andra regler, och bär en annan historia än de andra i sin nya familj (Höjer, 2004). I sin 

artikel exemplifierar Höjer (2004) en konsekvens av detta genom att beskriva måltidssituationen, 

vilken ett flertal familjehem beskrev som röriga eller värre efter att det omhändertagna barnet 

trädde in i familjen.  

Familjehemmens egna barn beskriver farhågor i form av minskad tid med sina föräldrar vilket kan 

vara svårt för en familjehemsförälder att kännas vid när ett beslut har fattats och familjen skall 

öppna sitt hem för ett främmande barn (Höjer, 2001). I Denuwelaere och Brackes (2007) studie 

upptäcktes ett starkt samband mellan stöd från sina familjehemsföräldrar och en högre grad av 

välmående hos det placerade barnet. Forskarna såg att det placerade barnet uppvisade behov av 

bekräftelse och egentid med familjehemsföräldrarna, ett uttryckt behov som forskarna inte upplevde 

i lika stor omfattning hos familjehemmets egna biologiska barn. Höjer (2006) beskriver 

socialiseringsprocessen mellan syskon, biologiska eller fostersyskon som ett av det starkaste 

medlen för att ett omhändertaget barn ska kunna uppnå en form av normalitet i sitt liv, att få vara 

som andra barn. Denna process som normaliserar det familjehemsplacerade barnet har däremot i 

viss mån en omvänd påverkan på familjens egna barn. Det skulle kunna påstås att det egna barnets 

liv blir aningen mindre vanligt genom denna process. Effekterna på de egna barnen kan vara flera, 

en positiv påverkan beskrivs som en lektion i empati där barnet lär sig att förstå andra och se behov 

som går utanför sig själva. I studien av Höjer (2006) påvisas även normaliseringsprocessens mindre 

positiva sida för familjehemmens egna barn, där barnet görs medveten, trots en ofta bristande 

mognad, om andras utsatthet. Omhändertagna barn och deras berättelser påvisar sanningar som i 

viss mån inte skall behöva höras av barns öron, men som de inte kan blunda för när ett 

omhändertaget barn sitter på andra sidan matbordet. Särskilt svårt har barn som upplever att deras 

familjehemssyskon lider i kontakten med sina biologiska föräldrar, alternativt att de fått vetskap om 

tidigare förekomst av våld eller sexuellt utnyttjande (Höjer, 2001). Vid sådan tung problematik kan 

barnets empatiska förmåga bli en tung börda att hantera på egen hand. 

Även socialtjänsten har påverkan på familjehemmet. I Höjers avhandling (2001) skriver hon om 

den påverkan socialtjänsten har på familjehemmet när de i form av sina socialsekreterare träder in i 

deras hem, vilket är en del av familjehemsuppdragets förutsättningar. Uppdraget innebär att 

familjen i någon mån förlorar rätten att vara privat eftersom både dessa handläggare och de 

biologiska föräldrarna regelbundet vistas i deras hem. Enligt Höjer (2001) kan denna 
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avprivatisering som hon benämner det som vara särskilt kännbar för familjehemmets egna barn, och 

hon skriver samtidigt att denna form av livsförändring sällan tas i beaktning och talas om mellan 

familjehem och representanter från socialtjänsten. 

Som tidigare nämnt i texten motiveras de flesta som blir familjehem av tanken att vilja göra gott för 

någon, samt ta ett samhällsansvar (Khoo & Skoog, 2014). Motivet att göra gott i kombination med 

de behov ett placerat barn har påverkar familjehemmet, och skapar nära band mellan barnet och 

familjehemsföräldrarna, band som i vissa fall kan jämställas med banden till deras egna biologiska 

barn (Hebert, Kulkin, & McLean, 2013). Det svenska utredningssystemet BBIC tydliggör genom 

sin symboliska triangel barnets behov där dess sidor utgörs av barnets utveckling, familj och miljö 

samt föräldrarnas förmåga (BBIC - Grundbok, Socialstyrelsen, 2016). När brister inom dessa 

områden framträder under socialtjänstens utredning väcks tankarna kring vilken insats som bäst 

lämpar sig för det aktuella barnet. När ett barn placeras i familjehemsvård kvarstår det för 

familjehemmet att erbjuda barnet det som behövs för att på bästa sätt skapa en vidare fortsatt positiv 

utveckling. Barn behöver få sina grundbehov uppfyllda och exempel på sådana är en känsla av 

tillhörighet, identitet, meningsfullhet, trygghet och att få bli sedd (Socialstyrelsen, 2016). Den 

närhet och kärlek alla människor behöver för att frodas ses som helt naturligt i varje barns 

“normala” kontext, och skiljer sig därmed inte nämnvärt mellan det omhändertagna barnet och 

familjehemmets egna barn. Att vara emotionellt nära ett barn även om det inte är ditt eget skapar 

ofta starka band mellan det omhändertagna barnet och familjehemmet, vilket kan leda till 

svårigheter för familjehemmet när en placering av någon anledning ska komma att avbrytas 

(Sallnas, Vinnerljung & Westermark, 2004). Denna situation är en del av uppdraget som 

familjehem, eftersom målsättningen inför varje uppdrag är att barnet ska återförenas med sin 

biologiska familj. Att barnet skall återförenas med sin familj framkommer inte i lagtext men är 

lagstiftarens intention (Höjer, 2001). I en amerikans studie (Hebert et al, 2014) har sorg undersökts 

hos familjehemsföräldrar. Bland annat visar studien att familjehemsföräldrarna i stor utsträckning 

uppgav att de hade svårt att släppa taget, känslor av ensamhet och många tårfyllda stunder. I studien 

påpekas att familjehemmens sorg och känslor av förlust bör tas på större allvar, och att arbetet kring 

familjernas sorgeprocesser och bearbetningen av deras förlust blir en naturlig del i avslutandet av 

ett familjehemsuppdrag (Hebert et al, 2014)   

!11



2.5 Stödet till familjehemmen 

I socialtjänstlagens sjätte kapitel förtydligas socialtjänstens skyldighet mot sina familjehem. 

Lagtexten beskriver familjehemmets rätt till stöd, råd, utbildning och annan hjälp de kan behöva för 

att utföra sitt uppdrag (SOL, 2001:453, Kap 6 7a§). Textens formulering visar på att 

familjehemmets egen uppfattning om sina behov bör ha tolkningsföreträde, eftersom de rimligen 

har den närmaste insynen i de behov av stöd och utbildning deras uppgift kräver. Socialstyrelsens 

lägesrapport från 2016 gällande individ- och familjeomsorg beskriver däremot att många 

familjehem inte har förståelse för vad deras uppdrag innebär och socialtjänsten har i sin tur 

bristande insyn i familjehemmens vardag, vilket leder till en bristande förståelse för familjernas 

livspussel när en placering i högsta grad är beroende av familjens välbefinnande för att vara hållbar 

över tid (Socialstyrelsen, 2016).   

I en kanadensisk studie av Brown (2008) har forskare undersökt vilka behov familjehemmen 

identifierar för att uppnå en lyckad familjehemsplacering . Vissa av behoven rör personlighet och 

social kompetens, medan andra berör de faktiska behov familjehemmen anser sig ha. I 

inledningsskedet av ett uppdrag är de i behov av information om det berörda barnet. Den 

information som efterfrågas innefattar inte bara information om barnet utan även dess bakgrund och 

grunden till omhändertagandet, samt vilka förväntningar de berörda har på familjehemmets 

uppdrag. Andra behov som uttrycks av familjehemmen är exempelvis ett behov av respekt från 

professionella, stöd vid kris i placeringen och ett nätverk där aktiva familjehem kan mötas. Ett 

behov som framgår i undersökningen är även bibehållandet av kontrollen över sin egen 

familjesituation. Med detta menas en möjlighet att kunna besluta över vad som känns rätt för den 

egna familjen. Som exempel på detta angavs att själv kunna påverka socialtjänstens matchning 

mellan det omhändertagna barnet och det tilltänkta familjehemmet (Brown, 2008). 

En studie från England av McDonald, Burgess och Smith (2003) har ett annat fokus). I studien 

uttrycker familjehemmen behov som kan anses främmande i den nuvarande familjehemskontexten. 

I studien beskrivs att familjehemmen vill ha en ny ordning kring hur familjehemmen är 

positionerade i hjälpapparaten kring det omhändertagna barnet. Familjehemmen vill ha ett team-

tänk där familjehemmet ingår och deltar i beslutsprocesser och ses som en jämlik bland de 

professionella. Argumentet för detta nytänk är att de traditionella stödsystem som socialtjänsten 
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erbjuder ofta visar sig vara otillräckliga, för att på ett konstruktivt sätt hantera den komplicerade 

livssituation som ett uppdrag som familjehem ofta innebär (McDonald et al, 2003). 

2.6 Teoretiska perspektiv 

Till denna uppsats har två teoretiska perspektiv valts. Dels det anknytningsteoretiska perspektivet i 

syfte att skapa förståelse för det placerade barnet, och därigenom den påverkan barnet har på 

familjens livssituation. Systemteorin har valts som ett komplement för att beskriva den påverkan 

system på olika nivåer har på familjehemmet. Eftersom de båda teoretiska perspektiven skapar 

förståelse för skilda delar av empirin används båda samt tidigare forskning för att belysa empirin i 

resultatdelen.   

2.6.1 Anknytningsteori 

När en familj öppnar sitt hem för ett placerat barn, möter de ett barn i en form av existentiell kris 

(Danielsson & Jansson, 2014). Ett barn behöver känslomässigt stöd för att kunna uppleva en känsla 

av trygghet, en säker plats dit barnet kan söka sig för att få tröst och beskydd. Detta benämns inom 

teorin som en trygg bas eller en trygg hamn. Aktuell forskning menar att en trygg anknytning är en 

av de viktigaste skyddsfaktorer ett barn kan ha under sin uppväxt (Zeanah, Berlin & Boris, 2011). 

Anknytningsteorin utgår ifrån att vår egen identitet skapas i relation till andra genom sociala 

relationer, att vi genom att lära oss av det som sker omkring oss formar vår identitet (Payne, 2008). 

Upplevelser av värme och trygghet i tidig ålder ger grogrund för en i vuxen ålder väl fungerande 

individ. Även det lilla spädbarnet har förmågor att kommunicera och genom samspelet med deras 

närmaste vårdgivare skapas en tidig förståelse för innebörden i omgivningens beteende. På detta vis 

skapas en förståelse för sina egna känslor genom en jämförelse med sin omgivning, och hur de 

hanterar sina egna reaktioner beror på hur de blir vägledda av sin närmaste omgivning från den 

första tiden i livet. Tack vare en förståelse för andras känslospel kan barnet lära sig att läsa av 

människor genom hur de beter sig. Med hjälp av lek föreställer sig barn emotionella stämningslägen 

som de experimenterar med och på detta sätt utvecklas dess empatiska förmågor. På detta sätt utgår 

anknytningsteorin ifrån relationen mellan barnet och dess närmaste omsorgsgivare, som inte 

nödvändigtvis behöver vara föräldern (Bowlby, 1973). Enligt anknytningsteorin skapar ett barn inte 

bara band till en person utan flera personer i dess närhet, däremot benämns en person som dess 

närmaste vårdgivare och besitter därmed en särskilt uppsatt position i barnets ögon. En förekomst 

av sociala problem hos föräldern behöver inte ha någon betydelse för dess förmåga att skapa en 
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trygg anknytning till sitt barn. Men om föräldern har brister i sin föräldraförmåga och inte har de 

redskap de behöver för att vara känslomässigt närvarande kan barnet få ett otryggt 

anknytningsmönster när de skapar egna strategier i ren överlevnadsinstinkt (Danielsson & Jansson, 

2014). Det har upptäckts fem typer av anknytning, och dessa kallas ”Ainsworth 

klassifikationssystem för anknytning” efter dess skapare Mary Ainsworth. Dessa fem typer är 

trygg-, otrygg eller undvikande-, otrygg och ambivalent- eller gör motstånd, otrygg och 

desorganiserad- samt slutligen ingen anknytning. Dessa typer av anknytning och dess användning är 

forskade på i relativt stor utsträckning världen över och när ett barns anknytningsmönster skall 

utrönas utgår man ifrån en kontrollerad miljö där barnet blir separerat från den närmast vårdgivaren. 

Barnets beteende när det är tillsammans med sin trygga bas, deras beteende när den samma lämnar 

rummet och beteendet barnet uppvisar när omsorgsgivaren återvänder till rummet beskriver därmed 

vilken av följande fem anknytningstyper barnet kan anses tillhöra. 

• Trygg anknytning (typ B) 

Kännetecknas av viss upprördhet vid separation men att barnet föredrar 

omsorgspersonen framför okända samt att den vuxna svarar på barnets signaler. 

• Otrygg eller undvikande anknytning (typ A) 

Inte nämnvärt upprörd vid separationen, samspelar likvärdigt med andra vuxna och 

omsorgspersonen framstår som nonchalant inför barnets behov och signaler. 

• Otrygg eller ambivalent anknytning eller gör motstånd (typ C) 

Förtvivlad vid separationen och både söker och stöter bort omsorgsgivaren, påvisar både 

ilska och uttryckliga behov och omsorgspersonen framstår som motsägelsefull och 

otydlig men tar inte avstånd från barnets känslospel. 

• Otrygg och desorganiserad anknytning (typ D) 

Barnet påvisar inslag av både ambivalent och undvikande anknytningsbeteende vid 

separation. Omsorgspersonen framstår som hotfull och kan därmed inte erbjuda tröst. 

• Ingen anknytning 

När barnet ser människor i kring dem som utbytbara uppstår ingen större reaktion vid 

separation. Har haft bristande möjligheter att få uppleva anknytning, eventuellt på grund 

av att omsorgspersonen varit emotionellt avståndstagande till barnet eller att det helt 

enkelt varit under institutionsvård (Payne, 2008). 

Bristande anknytning är en riskfaktor för barnet och dess utveckling både på lång och kort sikt 

menar forskning (Sundelin, 2000). Barnet speglar sig i sin anknytningsperson för att skapa en 
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förståelse för sina egna känslor och impulser. Vid sådan känslomässig försummelse kan barnet få 

svårigheter att uttrycka sina egna behov, behov som alla barn behöver få tillfredsställda i form av 

exempelvis en egen identitet och att få bli sedd (Sundelin, 2000). Samspelet mellan barn och 

omsorgsgivare är det som skapar basen för en framtida social kompetens (Bowlby, 1973). Samtidigt 

är det inte bara upp till de vuxna, eftersom teorin även anger tre olika personligheter eller 

temperament som påverkar barns förmåga att utveckla relationer i kombination med kvaliteten på 

sin sociala omgivning. Ett svårt temperament kännetecknas av starka uttryck av negativa 

humörnivåer och en tendens att ha en långsam anpassning till förändringar. Ett lätt temperament 

kännetecknas av en positiv attityd och följsamhet vid förändringar i livet. Ett temperament som ”tar 

tid att värma upp” innebär låg förmåga att hantera förändring men med varsamma humöryttringar. 

Tillsammans skapas det anknytningsbeteende som barnet skapat genom sina egna förutsättningar i 

kombination med samspelet med sin omgivning. Tack vare denna process etablerar barnet 

förutsättningar till att skapa egna så kallade arbetsmodeller, genom sin närmaste omgivning skapas 

mönster som barnet lär sig att relatera till. Om barnet upplever ett inkonsekvent beteende från sin 

omgivning störs därför dessa processer (Payne, 2008). Ett annat avgörande begrepp inom teorin är 

resiliens. Resiliens betyder återhämtningsförmåga och begreppet används i syfte att identifiera 

skyddsfaktorer och riskfaktorer hos barnet. Exempelvis kan ett barns miljö likväl vara en riskfaktor 

som en skyddsfaktor beroende på dess omständigheter. Genom detta begrepp kan även riskfaktorer 

identifieras hos den närmaste omsorgsgivaren, som kan ha negativ effekt på barnet. Exempel på 

sådana negativa effekter är psykisk ohälsa eller missbruk (Helmen Borge, 2005).    

En omsorgsgivares förmåga till känslomässig tillgänglighet är en viktig fråga när ett socialt 

barnavårdsärende skall utredas. Anknytningsteorin är därmed inte bara en fråga för de biologiska 

föräldrarna utan även en i högsta grad central fråga för det familjehem som får uppdraget att 

erbjuda ett hem till ett omhändertaget barn. Anknytning handlar om barnets relation till dess 

omsorgsgivare, och därmed inte nödvändigtvis om det biologiska bandet mellan förälder och barn. 

Däremot skall det påpekas att all anknytning trots att den kan ses som dysfunktionell har betydelse 

och kan därmed innebära en utmaning för det placerade barnets familjehemsföräldrar (Danielsson 

& Jansson, 2014). Ett otryggt anknytningsmönster är något de flesta tar med sig upp i vuxen ålder, 

men det behöver nödvändigtvis inte vara så. Ett barn som blir omhändertaget kan genom väl 

informerade familjehemsföräldrar få ett starkt emotionellt stöd och kärlek som kan ha förändrande 

kraft för dess vidare utveckling (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander, 2006). 

Dessutom behöver det omhändertagna barnet den trygga bas de saknat vilket förutom känslomässig 
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närvaro utgörs av en väl strukturerad vardag (Danielsson & Jansson, 2014). Genom kunskap om 

teorin skapas förståelse för de processer ett barn eller en ungdom genomgår. En otrygg anknytning 

kännetecknas ofta av en bristande förmåga till att reglera sitt känslospel, vilket kan vara krävande 

och tålamodsprövande för familjen och dess nära omgivning.  

2.6.2 Systemteori 

Ett system definieras genom att en klart avgränsad grupp existerar mellan gruppen och världen 

utanför. Systemtänkandet står för att se världen i helheter, sammanhang och mönster där varje del 

står för sig själv men som även utgör pusselbitar i vår verklighet. Varje enskild individ är en 

medlem i en rad olika system såsom skola, arbete och familj. Systemteorins utgångspunkt är att alla 

medlemmar i systemen påverkar varandra och därigenom skapar möjligheter ur ett 

helhetsperspektiv (Öquist, 2003). System fungerar genom att ha inflöde vilket är energi som 

tillkommer utifrån och påverkar systemet, ett genomflöde vilket är den energi som påverkar 

systemet, utflödet är energin som systemet avger samt återkopplingsslingor vilka påvisar 

konsekvenserna av den utflödande energin. 

Det finns olika nivåer av system inom teorin. Mikronivå är det som omedelbart omger oss vilket 

kan exemplifieras genom vårt arbete eller familjen. På mesonivå samverkar olika mikrosystem 

exempelvis familjen och arbetet. I ett familjehem finns ett krav på samverkan med andra 

mikrosystem som utgörs exempelvis av det placerade barnets biologiska familj. Exonivå är de 

system en person inte är direkt medlem i, men som ändå påverkar individen indirekt såsom syskons 

skola och föräldrarnas arbete. I familjehemmet påverkas familjen av andra system än den ”vanliga” 

familjen, exempel på detta är den påverkan socialtjänsten har på familjen genom det placerade 

barnet. Makronivå utgörs av samhälleliga institutioner och är de som skapar struktur och anger 

giltiga värderingar. Kihlström (2011) skriver att systemets nivåer kommunicerar i koder mellan 

varandra. Koderna kräver ett flöde, en syntes mellan ett vad, ett hur samt en reaktion, vilket utgör 

en kommunikation mellan personerna i det sociala systemet. Systemet ser inte den enskilde 

individen varvid den inte erbjuder någon autonomi eller fri vilja. Luhmann som är en av de ledande 

forskarna bakom systemteorin menar att autonomi är en falsk trygghet som leder till kaos. Han 

menar att det kodade systemet frigör individen från autonomins negativa sidor i form av 

utanförskap och ensamhet som kanaliseras av systemet (Kihlström, 2011). 

Genom att använda systemteori för att belysa familjehems utmanande vardag, kan problemens 

kärna återfinnas utanför det omedelbara mikrosystemet familjen verkar i. En förståelse för hur 
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andra system verkar och påverkar de system en familj själv är delaktiga i, direkt eller indirekt, 

skapar en möjlighet till förändring (Imber-Black, 1991). För att förstå familjehemmets kontext är 

även systemteorin relevant eftersom all interaktion med andra människor skapar sociala system när 

de närmar sig varandra (Öquist, 2003). En samverkan med intilliggande system blir därför en 

förutsättning för familjehemsuppdraget, oavsett om familjen önskar det eller inte.  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3. METOD 

3.1 Metodval 

För att uppnå syftet med denna studie har en kvalitativ hermeneutisk inriktning valts (Bryman, 

2009). Hermeneutikens utgångspunkt är förståelse, vilket även är ledordet för denna undersökning 

eftersom intentionen med texten är att skapa just det, en förståelse för familjehemsuppdragets 

påverkan på familjehems livssituation. Genom detta synsätt eftersträvas det enskilda 

familjehemmets ”sanning”, genom deras egna erfarenheter och upplevelser. För att kunna inhämta 

dess erfarenheter har i denna undersökning kvalitativ metod använts i form av intervjuer med fem 

familjehem. Denna undersökning baseras inte på någon hypotes som genom undersökningsarbetet 

ska bekräftas eller förkastas. De empiriska generaliseringar som uppstår ur denna undersökning är 

resultat av den genomförda undersökningen, istället för att ha formulerats innan undersökningen 

påbörjades vilket påvisar det induktiva perspektivet i uppsatsen. Bryman (2009) skriver att den mest 

uppenbara skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningen är att den kvantitativa 

tenderar vara mer intresserad av siffror än ord. Den kvantitativa forskningen inriktar sig även mot 

att förklara den sociala verkligheten, i relation till den kvalitativa som söker en förståelse för det 

som sker. Denna uppsats utskrivna syfte kan enligt undersökaren bäst besvaras genom ett förstående 

perspektiv där familjehemmet själv tolkar sin verklighet, vilket föranleder valet av den kvalitativa 

forskningsinriktningen (Bryman, 2009).

Undersökningens genomförda kvalitativa intervjuer syftar till att beskriva familjehemmens 

verklighet och skapa förståelse för deras vardag utan att eftersträva vetenskapliga förklaringar. 

Därmed framkommer även metodens svaghet ur vetenskaplig synpunkt, eftersom den empiri som 

undersökningen genererar inte kan generaliseras och appliceras på alla familjehem. Inte heller 

betyder det att en undersökning genomförd på synbart samma sätt, genererar samma svar. Genom 

den hermeneutiska kvalitativa forskningsintervjun uppstår ingen ”sanning” utan bara en högst 

personlig och relativ sådan, knuten till de enskilda familjehemmens livssituationer. Det är på detta 

sätt kunskap uppstår inom den kvalitativa metoden, genom samspelet mellan intervjupersonen och 

undersökaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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3.2 Urval 

Inför undersökningen var tanken att genomföra ett snöbollsurval (Bryman, 2009). Tanken med 

denna urvalsform var att få kontakt med möjliga respondenter genom företrädare för socialtjänsten. 

Eftersom uppdraget som familjehem i viss mån är privat togs en kontakt med Familjehemscentrum i 

Östersund som är spindeln i nätet för familjemsverksamheten i Jämtlands län, där alla länets 

kommuner är delaktiga. Genom telefonkontakt med verksamhetens teamchef stod det klart att hon 

skulle vidarebefordra undersökarens förfrågan ut i de kommunala verksamheterna. Efter den 

genomförda undersökningen kunde nu det största problemet med undersökningen identifieras, i 

form av svårigheten att hitta respondenter till intervjuerna. Kontakten med Familjehemscentrum 

gav två namn inom ramen av den tid som kunde avsättas till intervjuverksamheten, vilket innebar 

att urvalet övergick från snöbollsurval till en kombination av godtyckligt och opportunistiskt urval 

(Bryman, 2009) för att frambringa intervjupersoner till undersökningen. Ursprungsplanen var att 

hitta tre eller fyra familjer till intervjuer i två steg, inledningsvis en gruppintervju som sedan skulle 

följas av enskilda djupintervjuer med de deltagande familjerna. På grund av svårigheterna att hitta 

deltagare ändrades planen till fem eller sex enskilda intervjuer. Slutresultatet landade sedermera i 

fem genomförda enskilda intervjuer.  

Den situation som uppstod störde den tidsplanering som fastställts i inledningen av arbetet, men gav 

även en viktig erfarenhet eftersom den uppkomna situationen krävde ett ytterligare engagemang för 

att på egen hand hitta intervjupersoner till den genomförda undersökningen. Trots att slutresultatet 

gällande vilka respondenter som deltar i undersökningen får anses vara överlämnat åt slumpen, 

uppvisar de deltagande familjerna en överraskande stor variation och mångfald. På grund av detta 

har även respondenterna erfarenhet från tre kommuner vilket i viss mån skapar möjligheter till 

jämförelser mellan dem. Författaren bär en medvetenhet om att den genomförda undersökningen 

hade kunnat nå en högre mättnad om möjligheten till fler intervjuer funnits (Kvale & Brinkmann, 

2009). Trots detta anses utgången acceptabel i relation till den tid som var tillgänglig för 

undersökningen. 

3.3 Datainsamling 

I studiens inledningsfas läste författaren in sig på ämnet. För att ge ett professionellt intryck krävdes 

kunskap både i samtalen med familjehemmen men även i arbetet med skapandet av en intervjuguide 

(bilaga 1) inför dessa möten (Widerberg, 2002). Redan i inledningsskedet av arbetet skapades en 

!19



preliminär intervjuguide, vilken användes i en pilotintervju med en bekant till undersökaren med 

relevant erfarenhet i ämnet. Genom den genomförda pilotintervjun kunde en del ändringar och 

tillägg göras vilket skapade ett bättre flyt i samtalet och minimerade riskerna för upprepningar från 

intervjuaren.  

Under tiden sökandet efter respondenter till undersökningens intervjuer pågick, påbörjades parallellt 

eftersökningarna efter relevant kunskap som underlag till den uppsats undersökningen skulle ingå i. 

Under detta arbete har bland annat studentlitteratur, rapporter, avhandlingar och artiklar lästs 

igenom. Inledningsvis gjordes en utforskande sökning på primo genom sökordet familjehem. Denna 

sökningen resulterade i att de ledande forskarna i Sverige på området familjehem återfanns samt 

deras forskningsunderlag i form av artiklar och avhandlingar. Denna sökning gav även goda förslag 

på relevanta sökord inför den mer omfattande artikelsökningen på databasen ProQuest social 

science. Artikelsökningar i ProQuest social science genomfördes genom databasens sex förinställda 

databaser. Sökord som användes var bland andra foster care, foster home, foster family, challenges, 

needs och support. Dessa sökord kombinerades med varandra i kombination med de olika 

databasernas förslag på thesaurusar. En utmanande del av artikelsökningen var att hitta det som var 

relevant för denna uppsats specifika syfte, eftersom forskningen på ämnet i stort inte lämpade sig 

inom denna uppsats avgränsningar. Ca 500 slutliga sökträffar utforskades genom sin titel och dess 

abstract ner till ett antal av 41 artiklar som ansågs användbara för denna undersökning. Ur dessa 

artiklar gjordes ett sista urval genom en bedömning av vilka som hade högst relevans inom det 

valda ämnet. Vissa artiklar hade även en liknande inriktning varvid en av flera valdes ut som 

representant för en specifik forskningsinriktning. 

Den intervjuguide som användes i undersökningens fem djupintervjuer hade ett halvstrukturerat 

upplägg indelat i teman Inledning, utmaningar, den egna familjen samt stöd i utförandet av insatsen 

(se bilaga 1) utifrån de forskningsfrågor uppsatsen syftar till att svara på. Genom denna relativt lösa 

struktur kunde ett fokus bibehållas samtidigt som respondenten fick frihet och utrymme att återge 

sin historia inom ramen av det aktuella temat. Den valda intervjustrukturen gav samtidigt goda 

möjligheter till att följa upp de svar frågorna genererade genom följdfrågor där det fanns behov för 

det (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna spelades in genom en diktafon medtagen av 

intervjuaren. De genomförda intervjuerna varade mellan ca 40-60 minuter beroende på hur mycket 

intervjupersonerna hade att säga. Av de fem intervjuerna var det två av dessa där båda 

familjehemsföräldrarna deltog enligt deras egen önskan. För undersökningen såg intervjuaren detta 
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som positivt eftersom det gav ett större underlag till studien. Inga frågor sändes ut inför intervjuerna 

men alla intervjupersoner hade däremot fått information om undersökningens syfte innan intervjuns 

genomförande genom ett informationsbrev. Samtliga genomförda intervjuer genomfördes i 

respektive intervjuperson eller intervjupersoners hem. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades till text, där personliga uppgifter blev kodade genom att namn, ålder 

och andra uppgifter som kan identifiera intervjupersonen ändrades. Den genomförda 

transkriberingen gjordes i princip ordagrant och så tidigt som möjligt efter den avslutade intervjun 

så informationen var färsk. Efter den genomförda transkriberingen gjordes ett tiotal genomläsningar 

av hela texten för att få en bra känsla för dess innehåll. Intervjuguidens indelningar i teman visade 

sig vara till stor hjälp i det inledande arbetet med att göra den insamlade datan överskådlig.  

Den valda analysmetoden för undersökningens inhämtade empiri var meningskoncentrering, vilket 

innebär att innebörden i ett längre uttalande förkortas till enbart ett par ord för att göra en 

omfattande mängd data överskådlig och dessutom mer kärnfull (Kvale & Brinkmann, 2009). Men 

som Widerberg (2002) skriver är analysen av arbetet en kontinuerlig process. Med detta menas att 

analysen inte enbart är något som utförs med ett färdigt insamlat material, utan något som följer 

med under hela undersökningen ända från idéstadiet. Analysen av undersökningens empiri utgick 

ifrån intervjuguidens teman, dels för att dela upp den transkriberade texten och dels för att behålla 

överskådligheten. På så sätt låg fokus på vad som faktiskt sades i texten men även i viss mån på vad 

som sades mellan raderna. I det första steget i meningskoncentreringen användes 

överstrykningspenna för att markera de delar av texten som drog till sig mest uppmärksamhet. I 

nästa steg bröts den markerade texten ned ännu ett steg där nyckelord eller nyckelbegrepp ringades 

in med en bläckpenna. I det tredje steget av analysarbetet lyftes delar av texten ut i en 

sammanställning av alla fem genomförda intervjuer samtidigt som citat undersökaren ansåg 

representativa för texten valdes ut. Som ett sista steg i den analytiska processen sammanställdes 

informationen i den empiri som ingår i uppsatsens resultatdel. I denna slutliga tolkning av den 

sammanställda empirin formades de teman som tillsammans med den tidigare forskningen och teori 

utgör resultatet av den genomförda undersökningen. 
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Under analysens gång har några råd från litteraturen varit ett stöd. Ett vägledande begrepp är den 

hermeneutiska cirkeln som klargör att textens innebörd inte alltid kan förstås genom att enbart en 

enskild del plockas ut. Textens innebörd kan vara starkt kopplad till dess helhet för att uppfattas på 

ett riktigt sätt, vilket är viktigt att ha förståelse för vid tolkning och analys av ett material 

(Bergström & Borèus, 2012). Betydelsen av tolkarens förförståelse i undersökningen bör även 

poängteras. Förförståelsen ses som en förutsättning för att ta till sig en text, att läsaren alltid har ett 

par “glasögon” genom vilka hen ser en text på ett alldeles säreget sätt. Därmed är även 

förförståelsen en förutsättning för en analys av undersökningens empiri. Det väsentliga i 

sammanhanget är medvetenheten om den, och att det finns argument för att klargöra sin egen 

tolkning av texten (Bergström & Borèus, 2012). 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Inom den kvalitativa forskningen används sällan begrepp reliabilitet och validitet. Därför används i 

denna undersökning istället begreppen tillförlitlighet och giltighet, vilka på ett bättre sätt beskriver 

det som åsyftas inom en kvalitativ undersökning. Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innebär 

att forskaren förhåller sig till sin undersökning genom fyra delkriterier. Dessa kriterier är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Innebörden av 

dessa kriterier är att en undersökning genomförs på ett trovärdigt sätt där forskarens beskrivning av 

verkligheten kan accepteras, att den insamlade empirin påvisar djup och fyllighet, att 

undersökningen är granskande till sin natur samt i vilken utsträckning undersökningens resultat går 

att styrka. (Bryman, 2009). För att stärka undersökningens tillförlitlighet har intervjuguiden inte 

innehållit några ledande frågor. Inte heller har intervjuaren under intervjuerna avslöjat sin egen 

förförståelse inom ämnet på grund av risken att färga svaren från intervjupersonen. Intervjuerna har 

spelats in och transkriberats ner för att genom detta stärka undersökningens tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En central del gällande undersökningens tillförlitlighet är den egna förståelsen. 

Det finns ett behov av att aktivt förhålla sig till sina egen tankar kring ämnet och att inte låta dessa 

färga undersökningen. Detta fenomen undviks genom ett professionellt förhållningssätt liknande 

den yrkesroll som väntar i den framtida professionen, där socionomen ständigt utmanas av samma 

typ av problem och därmed måste kunna förlita sig till den egna förmågan till självreflektion och ett 

objektivt bemötande av den hen talar med. Giltighet definieras inom det vetenskapliga arbetet 

genom att forskaren frågar sig om det som ska mätas verkligen mäts (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

denna undersökning har de metodval som gjorts utförts efter bästa förmåga i syfte att säkerställa att 
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de metodval som gjorts varit relevanta för att uppnå uppsatsens framskrivna syfte, och därmed svara 

på dess frågeställningar.  

3.6 Etiska överväganden 

Under undersökningens gång likväl som under planeringsstadiet har fortlöpande reflektioner kring 

etiska överväganden gjorts. Det har visat sig värdefullt att redan inför undersökningen ha skapat en 

planering som underlättat den löpande hanteringen av dessa frågor. Under planeringen gjordes 

överväganden kring de fyra etiska principer som Bryman (2009) listar. I tur och ordning presenteras 

det nedan hur undersökningen förhöll sig till varje enskild princip. Informationskravet innebär 

främst att respondenterna ska veta vad de ger sig in i och hur undersökningen kommer att gå till 

väga. Inför undersökningen skapades ett informationsbrev till intervjupersonerna (bilaga 2) i syfte 

att presentera syftet med undersökningen, men även att ge information kring de etiska frågorna 

kring intervjun. Samtyckeskravet innebär att den som blir intervjuad ska vara medveten om 

frivilligheten i sin medverkan, att de kan avsluta sin medverkan när helst de själva önskar. Inför 

varje enskild intervju fick intervjupersonen underteckna ett dokument som påvisar att de godkänner 

att vara med i undersökningen, men även att de fått ta del av informationsbladet inför intervjun 

vilken innehöll information om frivilligheten att medverka i studien. Konfidentialitetskravet ställer 

specifika krav särskilt på hanteringen av intervjumaterialet samt de utskrivna dokument som 

används under dataanalysen. Dessa har förvarats inlåst under processen och ljudfilerna har raderats 

efter att de införts på en portabel enhet som även den förvaras inlåst. Samtliga deltagare i 

undersökningen har blivit kodade innan de skrivs in i resultatdelen och ingen har information 

förutom undersökaren själv vilka familjehem som faktiskt blivit intervjuade eller kontaktade. Allt 

material kring den genomförda undersökningen skall förvaras inlåst för att värna om den enskildes 

integritet. Nyttjandekravet innebär att undersökningens empiri endast tillhör den genomförda 

undersökningen och får därför inte användas i något annat syfte. Precis som deltagarna i 

intervjuerna blivit informerade om, kommer den data som uppstod ur denna undersökning enbart att 

användas i den samma. Efter att uppsatsarbetet är färdigställt, kommer samtlig information rörande 

undersökningen att raderas. Bryman (2009) skriver även om eventuell skada för deltagarens del i en 

intervju. Information som framkommit under denna undersökning som av undersökaren bedömts 

kunna vara intervjupersonen till skada, har av etiska skäl utelämnats från transkriberingen av 

materialet. Exempel på detta har varit känslig personlig information som yppats under samtalen, 

vilken dessutom ansetts icke relevant för den genomförda undersökningen.  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4. RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Presentation av undersökningen och dess respondenter 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur uppdraget som familjehem påverkar familjens vardag. 

För att svara på syftet och frågeställningarna som vilka erfarenheter familjehemmen har av 

uppdragets påverkan på den egna familjen, vad familjehemmet ser som de största utmaningarna i att 

ta emot ett omhändertaget barn och vilket stöd familjehemmet får i utförandet av sitt uppdrag, har 

kvalitativa intervjuer genomförts med fem familjehem. De som intervjuats har fått fiktiva namn och 

åldrar. Det insamlade underlaget är uppdelat i rubriker och underrubriker efter de teman som 

identifierats med hjälp av den kvalitativa analysmetoden meningskoncentrering. Undersökningens 

resultat analyseras med hjälp av anknytningsteori och systemteori samt utifrån tidigare forskning i 

den löpande texten. Nedan sker en presentation av de fem respondenterna som intervjuats: 

Kristina 38 år - Kristina är gift sedan ca 15 år tillbaka och familjen har ett biologiskt barn. 

Familjen är hemmahörande i en kommun i Södra Sverige och både hon och hennes make arbetar 

heltid. De har varit familjehem i ca 4 år, vilket var deras första uppdrag. Familjen blev 

rekommenderade till att bli familjehem av en bekant. De upplever att det är en bra känsla att hjälpa 

ett annat barn.  

Mats 55 år & Lena 53 år - Paret är gifta sedan ett antal år tillbaka och har utflugna vuxna barn. De 

är hemmavarande i en kommun i södra Norrland. De har under en period av drygt 10 år haft ett 

antal olika placeringar i sitt hem. De blev familjehem för att frun ville göra något nytt i livet, och 

gärna något paret kunde göra tillsammans.  

Urban 59 år & Laila 49 år - Paret är gifta och har egna barn sedan tidigare relationer. De är 

hemmavarande i en kommun i södra Norrland. De har varit aktiva som familjehem under ca 7 år 

och har haft ett antal placeringar under denna tid. Familjen började med att vara stödfamilj och när 

den insatsen avslutades fick de en förfrågan om att bli familjehem från kommunen. 

Karl 62 år - Karl är gift och paret har egna vuxna barn som numera är utflugna. De är 

hemmahörande i en landsbygdskommun i södra Norrland. De har varit aktiva som familjehem i ca 

fyra år med sin första och hittills enda placering. Karls fru har enligt honom under många år 

uttryckt en längtan efter att få vara familjehem och att få hjälpa andra barn i livet. När deras egna 
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barn lämnade hemmet i kombination med andra livsförändringar tog dom möjligheten och svarade 

på en kommunal annons. 

Stina 45 år - Stina är en ensamstående kvinna med tre egna vuxna barn från ett tidigare 

förhållande. Stina är hemmahörande i en landsbygdskommun i södra Norrland men utför ett 

uppdrag åt en mellansvensk kommun sedan ca 6 månader tillbaka. Detta uppdrag är hennes första. 

Stina fick en påringning efter att en bekant rekommenderat henne till ett specifikt uppdrag. Hon 

hade innan detta samtal inga planer på något liknande eftersom hon är ensamstående, men tackade 

ja till uppdraget och känner själv att hon gör en insats för samhället. 

4.2 Familjehemmens erfarenheter kring uppdragets påverkan på den egna familjen 

Att vara familjehem påverkar hela familjen (Khoo & Skoog, 2014), vilket även respondenterna i 

denna undersökning berättar. De upplevelser familjerna berättat om har varit olika baserat på hur 

familjen varit sammansatt under den tid barnet eller barnen varit placerad i familjehemmet. Alla 

intervjuade familjer har egna barn men endast två av dessa familjer har fortfarande egna barn 

boende i hemmet. Uppdragets påverkan på familjen har under detta tema antagit tre underteman 

som alla familjer belyst men ur olika perspektiv.  

4.2.1 Förändringar på familjehemmets sätt att vara 
   
Samtliga av de intervjuade familjerna uttryckte olika former av oro inför sitt första uppdrag. 

Inledningsvis upplevde de en oro för vad de egna barnen skulle tycka och om de skulle vilja besöka 

familjehemmet på samma sätt. De familjer som fortfarande hade hemmavarande barn upplevde en 

oro för vilken påverkan det placerade barnet skulle få på familjens sätt att leva, den förutsägbara 

struktur som format familjen till vad den är. De familjer som inte längre har barn hemmaboende 

beskrev samma oro eftersom även de värnar om att behålla sitt levnadssätt. Följande citat kommer 

från Karl: 

Jag har berättat för socialtjänsten att när jag gick till ladugården första kvällen kändes 

det som om livet var slut!  

Citatet beskriver genom Karls egna ord hur överväldigande hans första dag som 

familjehemsförälder var när han förstod uppdragets dignitet och hur omfattande behov det 
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placerade barnet uppvisade. Höjer (2001) beskriver i sin avhandling hur ett barn med främmande 

rutiner riskerar att förändra familjehemmets eget sätt att vara. På detta sätt kan en oro upplevas för 

att de egna barnen inte vill besöka familjehemmet på samma sätt, om deras invanda levnadsätt blir 

utsatt för allt för stora förändringar. Genom ovanstående citat beskriver Karl även den oro han 

kände inför att förlora det liv han och hans fru levt innan uppdraget som familjehem. Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv ser inte system individen, varvid deltagarna i systemet förlorar sin 

autonomi. Det ”nya” barnets inträde i familjen skapar ringar på vattnet när det tidigare intakta 

familjesystemet utsätts för förändringar, vilka slår på alla medlemmar av systemet (Kihlström, 

2011). Tyrell och Dozier (1999) studie beskriver även hur problematiska anknytningsstrategier ett 

omhändertaget barn kan uppvisa, och understryker socialtjänstens roll gällande tolkningen av 

barnets anknytningsbeteende inför familjehemmet. Genom ett anknytninsteoretiskt perspektiv kan 

ett barns beteende beskrivas och därmed bättre förstås. Samtliga intervjuade familjehem uttryckte 

att det var viktigt för dom att få bevara sin egen struktur genom att integrera barnet i familjens 

struktur istället för att anpassa sig, dels för familjens bästa men även för det placerade barnet som är 

i behov av förutsägbarhet. Stina beskriver följande situation: 

Hur får jag ihop det här då alla är i den här åldern då det dricks någon öl ibland, 

spelas kort och musik och allmänt party liksom. Det har faktiskt varit den största grejen 

för mig. 

Citatet visar hur Stina upplevde uppdragets påverkan på den egna familjen. Hon beskriver den egna 

familjen som väldigt social och kände därför en oro över att hennes uppdrag skulle innebära 

inskränkningar på hur hennes barn bör bete sig i sitt barndomshem, vilket kan leda till att barnen 

väljer att inte besöka sin mor i samma utsträckning. Båda ovan beskrivna citat trots dess olikheter 

riskerar att leda till samma verkan, att det placerade barnet medför ofrivilliga förändringar (Höjer, 

2001) på familjehemmets sätt att leva.  

4.2.2 Hur det placerade barnets behov påverkar familjehemmet 

Alla barn har behov vilket därmed inte särskiljer det placerade barnet från familjehemmets egna 

barn. Men samtidigt blir barn placerade av olika anledningar vilka nödvändigtvis inte har grund i en 

problematik som utgår ifrån barnet (Danielsson & Jansson, 2014). Som en följd av det faktum att 

varje enskilt barn är en individ har det även specifika behov beroende på hur stor ”ryggsäck” barnet 
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bär med sig in i familjen. I undersökningen säger de familjer som har egna hemmavarande barn att 

det ibland är svårt att möta det placerade barnets behov, utan att det sker på bekostnad av de egna 

barnen. Följande citat kommer från Lena: 

Det är en risk då man hela tiden ser omsorgssvikten och barnets behov, sjukdomar eller 

vad det nu är så mycket mer än sina egna. Det blir så litet det våra barn har mot de som 

kommer hit. 

Citatet beskriver hur det placerade barnets omfattande behov kan göra de egna barnens behov i de 

närmaste osynliga. Ett familjehemsplacerat barn saknar ofta ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv 

en trygg bas och har stora behov att få etablera en anknytning till sin nya omsorgsgivare. Brister i 

anknytning kan ge upphov till ett till synes irrationellt beteende eftersom barnet tenderar till att både 

stöta bort människor samtidigt som det söker närhet (Payne, 2008). I Denuwelaere och Brackes 

(2007) studie skriver de att placerade barn påvisar större behov av bekräftelse än familjehemmets 

egna barn vilket samtidigt kan förklaras av att en trygg anknytning hos de egna barnen innebär en 

inneboende styrka hos barnet som det placerade barnet saknar. Oberoende av detta känner de 

intervjuade familjehemmen ett extra ansvar för att uppdraget inte riskerar att påverka de egna 

barnen på ett negativt sätt. Det får inte förekomma att de känner sig försummade menar familjerna 

med egna hemmaboende barn.  

Tidigare forskning beskriver en socialiseringsprocess, vilken ses som positiv för det placerade 

barnet, ett sätt för barnet att uppnå någon form av ”normalitet” i sitt liv (Höjer, 2006). Samtidigt 

beskrivs det delvis som något problematiskt för familjehemmets egna barn eftersom de samtidigt får 

se och höra om sådant barn vanligtvis inte ska behöva ha kännedom om i låg ålder. Denna situation 

påtalar även flera av undersökningens respondenter. Lena säger följande angående hur hennes dotter 

reagerade på en av deras placeringars livshistoria. 

Hon var lite ung då för att hantera det hon kände in och det blev för mycket, dels det 

hon såg men även det som hände under ytan. 

Citatet påvisar hur uppdragets normalisering av det placerade barnet kan få till synes negativ 

inverkan på familjehemmets egna barn, när familjen i sin tur utsätts för ett barn med extraordinära 

omständigheter (Khoo & Skoog, 2014). Den genomförda undersökningen påvisar också att vissa 
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uppdrag familjehemmen haft inte har inneburit någon större ansträngning på familjen, vilket kan 

förklaras genom att det placerade barnet inte saknar en trygg anknytning, vilket anses vara en av de 

viktigaste skyddsfaktorerna för ett barn (Sundelin, 2000). Med tanke på de behov som det placerade 

barnet har ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv uppstår något av en paradox för familjehemmet, 

vilken kan vara svår att bemästra. Med det placerade barnet följer även hela dess biologiska familj, 

vilket är ett av uppdragets förutsättningar eftersom alla placeringar har som målsättning att barnet i 

framtiden ska kunna återvända till sin egen familj (Andersson, 1999). Därmed kan det som ses som 

enkelt, nämligen att bara överösa ett barn med kärlek som familjehemmen säger, vara 

kontraproduktivt för uppdraget. Utrymme ska finnas inte bara för familjehemmet utan även för den 

biologiska familjen som genom hela uppdraget ska ha en central roll i barnets liv. Dessutom har de 

biologiska föräldrarna oftast kvar vårdnaden om sitt barn trots ett omhändertagande, vilket är en 

ytterligare anledning till att ett bra samarbete etableras och upprätthålls med de biologiska 

föräldrarna (Höjer, 2004). I den genomförda undersökningen hade inga av de intervjuade 

familjehemmen någonsin haft vårdnaden om ett placerat barn. Det paradoxala för familjehemmen 

ligger i att de strävar efter att knyta an till barnet så mycket som möjligt, samtidigt som barnet inte 

kan komma så nära att de biologiska föräldrarna inte längre kan få kontakt. Att knyta an till någon 

annans barn kan även innebära svår smärta när ett placerat barn lämnar familjehemmet (Hebert et 

al, 2013). Under intervjuerna till denna undersökning berättar flera familjehem om den stora sorg de 

genomlever när barnet går vidare i livet. När barnet knyter an och skapar sin trygga bas lämnas inte 

familjehemsföräldern känslomässigt oberörd (Socialstyrelsen, 2013). Kristina säger: 

Det är så svårt då det har med känslor att göra, men det är samtidigt det som är vårt 

mest användbara redskap. 

Citatet påvisar att familjehemmets redskap för att närma sig det placerade barnet är närhet och 

kärlek. Det finns inget sätt att distansera sig till de band som uppstår mellan barnet och 

familjehemmet och trots detta påtalar forskning att separationen från det familjehemsplacerade 

barnet sällan tas på allvar (Hebert et al, 2013). De intervjuade familjehemmen beskriver varma 

känslor till de barn som är och har varit placerade, för det är precis vad barnen förtjänar. I den 

genomförda undersökningen påtalar alla intervjuade familjer att uppdraget som familjehem även 

haft stark positiv inverkan på familjen. Kristina säger: 
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Det har absolut påverkat oss positivt och vi känner att vi gör en insats, att vi växt som 

individer men även att vi gör något för samhället och för pojken där vi ser utveckling för 

varje dag. 

Som citatet exemplifierar berättar familjehemmen att de genom sina uppdrag fått en större 

förståelse för andra människor samtidigt som de känner att de tar ett samhällsansvar, vilket är 

samma bild som målas upp av tidigare forskning (Höjer, 2009). Samtidigt som att uppdraget som 

familjehem kan vara utmanande beskriver flera av de deltagande respondenterna i undersökningen, 

att de som familjehemsföräldrar kommit närmare varandra genom sina uppdrag. Mats säger 

följande: 

Eftersom vi båda varit väldigt drivande för att ha familjehem så blir det som att ha ett 

familjeföretag, man jobbar åt samma håll. Vi blir starkare tillsammans.  

Citatet visar att det arbete de utför tillsammans genom insatsen familjehem förstärker relationen 

mellan familjehemsföräldrarna, och därmed har en positiv påverkan på familjen. Detta bekräftas 

genom tidigare forskning där det har identifierats ett samband mellan uppdraget som familjehem 

och förbättrade möjligheter till samtal mellan föräldrarna, eftersom uppdragets karaktär kräver en 

viss grad av emotionell reflektion (Höjer, 2004).  

4.3 Familjehemsuppdragets utmaningar 

Studien visar att familjehemsföräldrar möter utmaningar knutna till det uppdrag de utför. Detta tema 

har genom analysprocessen delats in i tre underteman. 

4.3.1 Kontakten med de biologiska föräldrarna 

Inom den befintliga tidigare forskningen är kontakten med de biologiska föräldrarna det som 

generellt sett ses som en av familjehemmets största utmaningar (Höjer, 2001). Som tidigare nämnts 

har inget av undersökningens intervjuade familjehem själv haft vårdnaden om det placerade barnet, 

och trots att ingen av dessa familjer uttrycker några problem i kontakten med de biologiska 

föräldrarna finns en oro över vad som kan hända. En oro för vad som händer om de biologiska 

föräldrarna ändrar inställning och vilken påverkan det kan få på hela familjen. Kristina säger 

följande: 
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Vi är givetvis medvetna om att detta kan förändras i ett trollslag om föräldern vill 

påverka var han ska gå i skola eller vilken tandläkare han ska ha.  

Med detta citat beskrivs den påverkan det placerade barnets vårdnadshavare kan ha på 

familjehemmets vardag om de väljer att göra så. Systemteorin beskriver hur olika mikrosystem kan 

ha påverkan på varandra. Ett familjehem utgör även de ett system som är öppen för påverkan av 

andra system, som exempelvis utgörs av det placerade barnets biologiska familj. När det placerade 

barnet ingår i båda systemen är de länkade med varandra (Öquist, 2003). Hedin (2015) skriver att 

en god relation mellan barnet och dess biologiska föräldrar är viktig att upprätthålla för barnet. 

Detta är även  utmanande för familjehemsföräldrarna eftersom det ställer krav på dem att ge det 

emotionella utrymmet för denna relation. 

Kontakten med de biologiska föräldrarna och hur den ska hanteras är en genomgående utmaning 

enligt de intervjuade familjerna. Det är något som är svårt att förhålla sig till menar respondenterna 

när vissa är gränslösa i sitt sätt att vara, och att det därför kan vara svårt att sätta gränser utan att 

framstå som otrevlig. Det kan även vara problematiskt när de som familjehem inte vet hur de ska 

förhålla sig till barnet vid ett umgänge, då familjehemsföräldrarna inte vill trampa de biologiska 

föräldrarna på tårna. Följande uttalande kommer från Karl: 

Besvärligast var det vid jul från början då man inte visste vem som skulle sätta ner 

foten. Är det vi eller hans biologiska föräldrar som tar över när de kommer in i hallen. 

Citatet exemplifierar det ingenmansland som kan uppstå mellan familjehemsföräldrarna och de 

biologiska föräldrarna, där det placerade barnet befinner sig i mitten. Ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv kan ett placerat barn ha ett flertal anknytningspersoner men av skiftande kvalitet. 

Exempelvis kan en otrygg anknytning till de biologiska föräldrarna föranleda att barnets trygga bas 

istället återfinns hos familjehemsföräldrarna, vilket kan vara frustrerande för de biologiska 

föräldrarna, då det biologiska bandet mellan barnet och föräldern inte är relevant i skapandet av en 

trygg anknytning (Payne, 2008). 

4.3.2 Socialtjänstens roll i familjehemsuppdraget 

I flera av de intervjuade familjerna hade de inför det första uppdraget farhågor kring socialtjänsten.  
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Farhågor främst utifrån oerfarenhet och bristande insikt i deras roll. Familjerna visste därför inte 

vad de hade att förvänta sig av detta nya samarbete. Familjerna i denna studie uttryckte främst två 

utmaningar som de upplevt i relation till sin roll som familjehem. Den första utmaningen kan 

beskrivas som en upplevelse av att socialtjänsten inte förstår problematiken kring familjehemmets 

uppdrag. En utmaning tätt knuten till barns problematik, eftersom vissa av de intervjuade 

familjehemmen upplever att socialtjänsten inte till fullo förstår den omfattande problematik ett barn 

kan bära med sig. En upplevelse av att det kan vara svårt att få fram detta budskap. Eva säger 

följande: 

Man känner sig lite utelämnad om man inte känner sig trovärdig. Vi hade i 

överhuvudtaget svårt att få socialtjänsten att förstå problemet, hur vi än försökte 

förklara blev responsen bara en axelryckning.  

Med detta citat påvisas det Khoo och Skoog (2014) skriver i sin artikel, att det i vissa fall finns en 

bristande förståelse för vilka behov det placerade barnet faktiskt har. Den andra utmaningen  

familjehemmen beskrev i relation till socialtjänsten i den genomförda undersökningen, är deras 

inträde i familjehemmet tillsammans med det placerade barnets biologiska familj. Eva säger 

följande angående hur familjen hanterar besöken från de biologiska föräldrarna och socialtjänsten: 

Ska du besöka ditt barn är det på dennes rum och ni får göra en guidad tur men sedan 

ska ni vara där eller med oss här ute. Det är inte öppet överallt och det är inte 

gränslöst. 

Citatet exemplifierar hur en av de intervjuade familjerna förhåller sig till den avprivatisering 

familjehemmet utsätts för genom sitt uppdrag, som Höjer (2001) skriver om i sin avhandling. Att 

dessa människor regelbundet vistas i hemmet innebär att familjen i någon mån förlorar rätten att 

vara privat, något som kan förklaras genom ett systemteoretiskt perspektiv när ett flertal 

mikrosystem i form av familjehemmet och den biologiska familjen vävs samman i ett exosystem. 

Familjehemmet påverkar och påverkas av sin medverkan i systemet, samtidigt som exosystemet 

även ingår i ett större system. Medverkan i ett större makrosystem formar familjehemmets 

handlingsutrymme genom exempelvis de lagar och värderingar som medföljer deras uppdrag 

(Kihlström, 2011).     
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4.3.3 Svårigheten i att hantera barns problematik 
  
Av de familjehem som haft ”svåra” placeringar förekom det att familjehemmet upplevt svårigheter 

med att hantera den problematik barnet bär med sig in i familjehemmet. En familj exemplifierar 

denna svårighet genom deras egna erfarenheter av att ett placerat barn har någon form av diagnos, 

vilket kan föranleda ett till synes irrationellt beteende i familjehemmets ögon. Ett beteende som kan 

vara svårhanterligt om familjehemmet inte har någon tidigare erfarenhet av varken diagnosen eller 

barnet självt. Följande uttalande kommer från Karl: 

Vi hade inte förväntat oss det här, ett barn som brottas med en del problem men som 

ändå har en normal framväxt. Är man nio år så är man utvecklad som en nioåring. 

Med detta citat beskrivs hur ett barn som blivit placerat kan ha sådana omfattande behov att det får 

påverkan på hela familjens livsituation. En frontalkollision mellan den ”vanliga” familjen och 

barnet med de extraordinära omständigheterna (Khoo & Skoog, 2014) En intervjuad familj beskrev 

en förväntning inför sitt första uppdrag att barnen de skulle möta skulle ha en ”normal” 

utvecklingskurva enligt deras egen uppfattning. En annan utmaning som beskrivits i intervjuerna är 

att få barnet att knyta an till familjehemsföräldrarna. Samtliga familjehem beskrev på olika sätt 

utmaningarna med att skapa en anknytning mellan sig själv som omsorgsgivare och det 

familjehemsplacerade barnet. Vissa har upplevt problem med att barnet bara vill knyta an till den 

närmaste omsorgsgivaren oavsett kön men det förekommer även att barn inte haft någon fadersfigur 

i sitt liv och har därför enligt familjehemmen haft svårt att hantera män generellt sett. Kristina gör 

följande uttalande: 

I början var den största utmaningen att få pojken att knyta an till oss båda och att lita 

på oss. Det har varit det som har varit problematiken kring honom. 

Anknytningsproblematik är vanligt förekommande bland omhändertagna barn (Danielsson & 

Jansson, 2014), vilket även det ovanstående citatet visar exempel på. Den pojke som beskrivs i 

citatet hade vid omhändertagandet inte fått mat utan åt vällingpulver ur en påse enligt 

familjehemsmammans berättelse. Det har bekräftats att stor del av de barn som blir placerade i 

familjehem av olika skäl har brister i sin anknytning. Genom den tidigare forskningen på ämnet har 

forskare även fastställt att dessa barn inte är utan hopp. Dessa mönster hos barnen kan under 
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omsorg av trygga vuxna omvändas, så att deras utveckling blomstrar i framtiden (Broberg et al, 

2006). Kunskap om anknytning är även viktig för att motverka sammanbrott i placeringar eftersom 

det sargade barnet med otrygg anknytning ofta bär med sig en bristande tillit till omgivningen samt 

en ökad närhet till utåtagerande beteenden (Payne, 2008). Det som sker kan framstå som ovanligt i 

den ”vanliga” familjen, men för det otrygga barnet är dessa reaktioner ett uppvisande av 

skyddsfaktorer, en frisk reaktion på det sjuka (Helmen Borge, 2005).  

4.4 Stödet till familjehemmen 

Socialtjänstens skyldighet att erbjuda familjehemmet det stöd de behöver i utförandet av sitt 

uppdrag är inskriven i lagtext (SOL, Kap 6 7a§), men i de intervjuer som genomförts i denna 

undersökning framträder en bild av den kommunala stödfunktionen som i viss mån godtycklig.  Det 

framkommer att det stöd som är tillgängligt för familjehemmen till viss del beror på vilken kommun 

som har placerat barnen. Under detta tema kommer två underteman av stödet till familjehemmen 

redovisas, dels vilket stöd de får eller har tillgång till men även vilket stöd de efterfrågar.  

4.4.1 Vilket stöd erbjuds familjehemmen? 
  
De fem intervjuade familjehemmen i denna undersökning har placeringar från tre kommuner. Tre 

av undersökningens fem intervjuade familjehem uppger att de inte har något särskilt  uttalat stöd i 

sina uppdrag, förutom regelbundna uppföljningsmöten och telefonkontakt vid behov med ansvarig 

familjehemssekreterare. Två av fem familjer upplever att det stöd de erbjuds är tillräckligt för dem 

samtidigt som två andra familjer anser att vad de blir erbjudna är allt annat än tillfredsställande.  

Följande uttalande kommer från Laila: 

Då vi inte har de tuffa uppdragen rullar det mesta bara på och det säger de ofta när vi 

har kontakt med de på soc, att hos er rullar det på som vanligt. 

Citatet ovan visar på hur ett av de familjehem som inte upplever några behov av ytterligare stöd i 

sitt uppdrag resonerar. Enligt anknytningsteorin kan denna situation förklaras genom att familjen 

som de själva beskriver det inte tar så tuffa uppdrag, varvid barnet som placeras inte har någon 

direkt anknytningsproblematik. Även ett omhändertaget barn kan bära med sig en trygg anknytning, 

men i de fall där familjehemmen uttryckt stora behov av stöd har familjen haft krävande placeringar 

i hemmet, där inte enbart den normaliserande hemmiljön är tillräcklig för barnet (Danielsson & 
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Jansson, 2014). En av de fem intervjuade familjehemmen beskriver en helt annan stödapparat, där 

familjen blev tilldelad en handledningsgrupp samt bland annat regelbundna samtal mellan familjens 

biologiska barn och deras familjehemssekreterare. Detta familjehem är ensam representerad av en 

kommun i södra Sverige. Kristina säger följande gällande det stöd de får i sitt uppdrag: 

Vi sa själva, vad hjälper ni oss med? Då sa dom att det bestämmer ni lite själva. 

Socialtjänsten har ett bra starkt team som stödjer oss i vårt uppdrag. 

Citatet visar en inställning från socialtjänstens sida, vilken inte stämmer överens med den bild 

familjehemmen från de två andra kommunerna uppger i intervjuerna. Det som framstår som en 

avgörande skillnad är denna kommuns förebyggande inställning, där de ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv framstår som förstående för att familjen genom utförandet av sin insats alltid behöver ett 

stöd, för att på bästa sätt möta det placerade barnets behov (Danielsson & Jansson, 2014). Alla 

uppdrag har påverkan på familjen men i skiftande utsträckning, då alla barn är olika individer och 

därmed har olika behov, kan inte familjehemmens stödbehov generaliseras. Undersökningen påvisar 

något av en godtycklig syn på familjehemmens behov av stöd från socialtjänstens sida. Ett 

familjehem beskriver en frustration inför det stöd de erbjuds, eller rättare sagt det stöd de inte 

erbjuds. Följande uttalande kommer från Lena: 

Det finns inget barn som bara har de behoven sa jag då, det finns inte det kan du inte 

säga för då går jag i taket. 

Citatet beskriver Lenas reaktion när socialtjänsten informerade henne om att deras familj hade för 

hög målsättning med sin familjehemsvård, där de enligt henne menade att barnet bara ska bo hos 

familjen och att familjen ”bara” ska erbjuda barnet bland annat trygghet, mat och hjälp med 

läxorna. Den tidigare forskningen påvisar att socialtjänsten har brister i förståelsen för 

familjehemmens faktiska livssituation (Khoo & Skoog, 2014) vilket kan göra det svårt för 

familjehemmet att få tillgång till det stöd de själva anser sig behöva. 

Många familjehemsplacerade barn bär inte själva det sociala problem som placerat dem utanför 

hemmet vilket är viktigt att understryka. Därmed behöver ett familjehemsuppdrag inte innebära 

någon omfattande belastning på familjehemmet. Men om det placerade barnet bär med sig en tung 

ryggsäck i form av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller förekomst av vanvård eller 
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misshandel, är det tämligen omöjligt att jämställa uppdragen mellan varandra (Höjer, 2009). Ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv har ett sådant barn troligtvis avsevärt större behov än bara de mest 

basala, och om barnet saknar anknytningsmönster kommer relationen kräva stor energi och tålamod 

i skapandet av en hållbar relation mellan barnet och familjehemsföräldern (Payne, 2008) 

4.4.2 Vilket stöd efterfrågar familjehemmen? 

I den genomförda undersökningen var det en familj som ansåg att stödet till deras familj är fullgott. 

Resterande fyra familjer uppgav att det stöd de får lämnar mer att önska. Av dessa fyra familjer 

menade två familjer att det stöd de får är tillräckligt för deras nuvarande uppdrag men att de trots 

detta önskar mer stöd kring sin roll som familjehem, bland annat i form av utbildning.. De två 

familjehem som ansåg sig ha ”tyngre” uppdrag uttryckte ett behov av en mer ingående stödapparat 

än vad man för närvarande erbjuds, bland annat i form av handledning. Mats säger följande: 

Handledning direkt oavsett om man haft barn tidigare, då alla är individer och därmed 

olika varandra. 

Med detta citat menar Mats att han anser att handledning bör tilldelas familjehemmen när de inleder 

ett uppdrag, oberoende om det är erfaret eller inte för varje barn bär med sig en helt unik historia 

som familjehemmet måste hantera. I övrigt kan familjehemmen som deltar i undersökningen inte 

närmare beskriva vilken form av stöd de själva anser sig behöva. I tidigare forskning tydliggörs att 

familjehem vill ha en annan typ av samarbete kring sina uppdrag (Mcdonald et al, 2003). Bland 

annat eftersöks mer information både kring barnet och dess tidigare erfarenheter, men det 

eftersträvas även ett team-tänk kring barnet där familjehemmets röst skall ha mer tyngd och vara en 

del av beslutsprocessen. Argumentet för detta system går delvis i linje med denna undersökning 

eftersom de med ”tyngre” placeringar uttrycker behov av betydligt större stödfunktioner än de som 

erbjuds. Precis som i Mcdonalds (2003) engelska studie finner dessa familjehem de kommunala 

stödsystemen otillräckliga, och vissa av studiens familjehem menar att synen på insatsen som ett 

uppdrag borde ändras, till att istället handla om ett arbete som utförs. Mats säger följande: 

Det skall inte vara ett uppdrag det ska vara ett jobb, för det är precis vad det är. 

Citatet visar att familjehemmen anser att vissa uppdrag medför så svår problematik att insatsen inte 

ryms inom begreppet uppdrag, och att barnet får bo i en ”normal” familj inte är nog (Höjer, 2001). 
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Den genomförda undersökningen påvisar även andra perspektiv som förhåller sig annorlunda än 

huvuddelen av undersökningens empiri, gällande hur familjehemmen ser på de stödinsatser de 

behöver i sitt uppdrag. Följande citat kommer från Laila: 

Man ska starta på noll! När de kommer hit är det nollat annars kanske vi skulle tänka, 

aha är det en sån. Vi måste se dig som kommer hit som något nytt, en ny start! 

Citatet visar att den information som många familjehem eftersöker i sitt arbete för att skapa den 

trygga basen för barnet, väljs bort av denna familj. På detta sätt klargör familjen för barnet att de 

inte bryr sig om det förflutna och vad som tidigare gått snett. Genom denna alternativa attityd har 

de genom ett visat förtroende skapat förutsättningen till en trygg bas enligt Bowlby (1973), vilket 

visat sig framgångsrikt för familjens uppdrag genom åren. 

4.5 Sammanfattning 

Den genomförda undersökningen visar att de intervjuade familjehemmen upplever ett flertal former 

av påverkan på den egna familjen genom sitt uppdrag. Huvuddelen av familjehemmen har upplevt 

att uppdraget har en påverkan på deras sätt att leva, att exempelvis deras invanda levnadsmönster 

ibland utmanas genom uppdraget som familjehem, vilket överensstämmer med den bild Höjer 

(2001) återger i sin avhandling. En annan uttryckt påverkan är den det placerade barnets behov har 

på sitt familjehem. Familjehemmen berättar att barnen som individer är olika varandra och att vissa 

barns behov därmed har en större påverkan på familjehemmet. De flesta familjehem i studien 

berättar om att det känns svårt att skiljas från de placerade barnen eftersom det skapar starka band 

men att deras egna barn alltid går först trots allt. En rädsla för att familjehemsuppdraget påverkar 

eller riskerar att påverka de egna barnen negativt är något alla familjer med hemmaboende barn 

yttrat i undersökningen.  

Att vara familjehem är en utmanande uppgift. I den genomförda undersökningen har tre teman av 

utmaningar uttryckta av familjehemmen i de genomförda intervjuerna identifierats. Den största 

utmaningarna för familjehemmen är deras kontakt med de biologiska föräldrarna och de krav det 

ställer på den egna familjen gällande samverkan och förståelse. Familjehemmen ser även en stor 

utmaning kring socialtjänstens inträde i familjen. Dels upplevs en saknad förståelse kring den 

problematik som ofta finns kring det placerade barnet, men även att socialtjänsten och de biologiska 
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föräldrarna träder in i hemmets privata miljö. Som familjehem är det alltid utmanande att skapa en 

relation till det nya barnet, men genom denna undersöknings intervjuer framkommer det att 

svårighetsgraden på denna utmaning skiftar. Barnen har med sig olika ryggsäckar in i familjen, 

vilket innebär att alla uppdrag inte är lika utmanande till sin natur. De familjehem med tyngre 

placeringar berättar att de får arbeta hårt för att närma sig barnet i skapandet av en anknytning 

mellan barnet och familjehemsföräldrarna, vilket inom den tidigare forskningen ses som en av de 

viktigaste skyddsfaktorer ett barn kan ha under sin uppväxt (Zeanah, Berlin & Boris, 2011)   

I denna undersökning har det efterfrågats vilket stöd familjehemmen har och vilket stöd de 

efterfrågar i sitt uppdrag. Det som framkommit är att det ser olika ut beroende på vilken kommun 

som placerat barnet. En kommun erbjuder exempelvis direkt tillgång till handledning samtidigt som 

en annan kommun enbart ger tillgång till telefonkontakt och regelbundna uppföljningar. 

Intervjuerna påvisar att de familjer med mer problematik kring sina placeringar uttryckte stora 

behov av stöd samtidigt som de som såg sina placeringar som mindre svåra nöjde sig med det stöd 

de redan får. Generellt sett såg familjehemmen de kommunala stödsystemen som undermåliga, 

vilket är samma bild som utmålas av den tidigare forskningen i frågan (Mcdonalds, 2003)  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5. DISKUSSION 

5.1 Inledning 

Syftet med den genomförda studien var att undersöka hur uppdraget som familjehem påverkar 

familjens vardag.. I den genomförda undersökningen bröts syftet ned i tre frågeställningar, vilka i 

sin tur utgjort tre teman: utmaningar, den egna familjen samt stöd i utförandet av insatsen som 

uppsatsen har fokuserats kring. Genom dessa teman skapades en intervjuguide som grund för de 

kvalitativa intervjuer som tillsammans med studiens valda teoretiska perspektiv har besvarat 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat har redovisats i undersökningens resultat- och 

analysdel. I detta kapitel kommer resultaten att diskuteras. 

5.2 Studiens slutsatser 

Svensk socialtjänst har årligen tiotusentals barn placerade i familjehem (Socialstyrelsen, 2015), 

något som påvisar vilket högt värde våra familjehem har som samhällsresurs, för barn som av skilda 

anledningar måste placeras utanför hemmet. I den genomförda studien har det undersökts hur 

utförandet av denna insats påverkar de familjehem som blivit intervjuade. Studiens samlade resultat 

visar att det familjehemsplacerade barnet har en påverkan på familjehemmets egna familj. De 

intervjuade familjerna beskriver att barnet förändrar strukturen i familjen, dels genom den egna 

personen och dess personliga behov men även genom dennes biologiska familj. Det påverkar även 

familjerna att socialtjänsten blir en del av deras vardag, vilket även beskrivs i tidigare forskning 

som en form av avprivatisering av familjen (Höjer, 2001). I den genomförda undersökningen 

beskrivs även varma känslor mellan de placerade barnen och deras familjehem som sätter livslånga 

spår. Genom sitt uppdrag möter familjehemmen olika utmaningar. I studien har främst tre 

utmaningar framträtt genom de utförda intervjuerna. Familjehemmen upplever utmaningar genom 

sitt uppdrag i form av kontakten med de biologiska föräldrarna, socialtjänstens roll samt det 

placerade barnets problematik. Den slutliga frågeställningen i den genomförda undersökningen var 

kring det stöd familjehemmen får i sitt uppdrag. Av de fem intervjuade familjerna ansåg två familjer 

att det stöd de mottar är tillräckligt för deras uppdrag, samtidigt som två andra familjer ansåg att 

deras stöd var undermåligt. Dessa sammanlagt fyra familjer mottog enligt uppgift ett liknande stöd i 

sina uppdrag, ett stöd baserat på sporadisk telefonkontakt och regelbundna uppföljningsmöten. Den 

sista femte familjen uppgav att de är mycket nöjda med det stöd de mottar, och hade vid 
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inledningen av sitt uppdrag själva fått vara med vid utformningen av hur stödet till familjen skulle 

se ut. Denna familj hade redan från dag ett tillgång till bland annat handledning. 

I denna undersökning har ett anknytningsteoretiskt samt ett systemteoretiskt perspektiv använts i 

tolkningen av studiens empiri. Valet av dessa perspektiv baserades på att de är vanligt 

förekommande inom det sociala arbetet, både inom utbildningsväsendet men även i utförandet av 

det professionella sociala arbetet, där främst anknytningsteorin utgör en central del i utbildandet av 

de kommunala familjehemmen (Socialstyrelsen, 2013). Genom en generalisering av studiens 

samlade resultat framstår två kategorier av familjehem vilka utgörs av familjehem som upplever sig 

ha ”enkla” respektive ”svåra” uppdrag. Den stora frågan i sammanhanget blir därför hur en 

placerings svårighetsgrad kan definieras, vad som utgör en svår respektive enkel placering? Sett 

utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv vet vi inom det sociala arbetet att många omhändertagna 

barn kommer ur svåra uppväxtförhållanden, vilket har inverkan på hur väl barnet är kapabel att 

anpassa sig till sin nya familjekontext. Det placerade barnet benämns i tidigare forskning som 

barnet med de extraordinära omständigheterna, vilket i sin tur riskerar att kollidera med den 

”vanliga” familjen (Khoo & Skoog, 2014). Ur detta teoretiska perspektiv blir svaret att en placering 

av ett barn kan ses som ”svår” beroende på bristande anknytning eller ingen anknytning alls hos 

barnet, vilket ökar riskerna för att barnet ska uppvisa tendenser till bland annat ett utåtagerande 

beteende (Payne, 2008). En otrygg anknytning kan därmed försvåra skapandet av relationen mellan 

det placerade barnet och familjehemmet. Det systemteoretiska perspektivet påvisar ytterligare en 

form av påverkan på familjehemmet som det placerade barnet bär med sig, vilken kan vara negativ 

om det intilliggande systemet är bärare av sociala problem av allvarlig karaktär. Familjehemmet 

upprätthåller en samverkan med andra system som en del av sitt uppdrag. En samverkan de varken 

kan avvärja eller själva påverka, (Kihlström, 2011). Den problematik det placerade barnet bär med 

sig in i familjen riskerar att få en lavinartad inverkan på hela familjehemmets livssituation utan ett 

omfattande stöd från samhället. I relation till detta är den ”enkla” placeringen, en placering av ett 

barn som inte bär med sig lika omfattande problematik, vilket gör att barnets inträde i familjen 

framstår som mindre dramatiskt och att barnets behov ryms inom kontexten av den normaliserande 

familjehemsvården.  

Svaret på syftet med denna undersökning blir därmed att alla familjehem upplever en påverkan på 

sin livssituation genom utförandet av sitt uppdrag, men att omfattningen av denna påverkan utgår 

ifrån den problematik barnet bär med sig när de blir placerade i familjehemmet. Författaren vill 
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därför påvisa varför denna undersökning är av vikt för det sociala arbetet, eftersom den genomförda 

undersökningen trots sin ringa omfattning har identifierat att familjehem med ”svåra” placeringar 

inte upplever att de får det stöd de behöver i utförandet av sina uppdrag. Dessa familjehems 

uppfattning finner stöd, dels i Socialstyrelsens lägesrapport för individ- och familjeomsorgen 

(2016-2), där de påpekar socialtjänsters bristande insyn i den familjehemsvård som bedrivs.  

Familjehemmen får även stöd genom tidigare forskning som beskriver socialtjänstens 

otillfredsställande förståelse för vissa familjehems utmanande livssituation (Khoo & Skoog, 2014). 

Den otllräckliga insynen leder till en bristande förståelse för familjehemmets livssituation, vilket 

även innebär att ett uttryckt behov av stöd inte alltid tas på allvar. Utifrån undersökningens 

teoretiska perspektiv kan omhändertagna barns behov identifieras och förstås. Det är de 

professionella socialarbetarna som ska vara bärare av lämplig teoretisk kunskap, inte 

familjehemmet (Tyrell & Dozier 2008). Genom en teoretisk förståelse för familjehemmets uppdrag, 

kan de problembilder flera av den genomförda undersökningens familjer beskrivit, förutses och 

motverkas från placeringens första dag. Genom en ökad förståelse för familjehemmens behov och 

livssituation förbättras även förutsättningarna för varaktiga placeringar och att de omhändertagna 

barnen får ett mer kompetent stöd in i framtiden.

5.3 För- och nackdelar med vald metod 

Det som enligt författaren varit positivt med den valda metoden är att den kvalitativa hermeneutiska 

inriktningen givit förutsättningar för att skapa en förståelse för familjehemmens livssituation. Det är 

även författarens åsikt att den genomförda undersökningens syfte har besvarats på ett 

tillfredsställande sätt genom den använda metoden. Därmed anses undersökningen även ha lyckats 

mäta det den syftade till att mäta, vilket stärker den genomförda undersökningens giltighet. 

Gällande studiens tillförlitlighet skulle det ha gynnat studien att vara mer omfattande med 

deltagande respondenter från fler kommuner för att dess resultat skall anses vara generaliserbara i 

någon högre grad. I övrigt anser författaren att undersökningen genomförts på ett metodiskt sätt där 

inga sensationella beskrivningar av verkligheten presenteras, och att den insamlade empirin ger en 

djup och fyllig bild av respondenternas uttalanden. Däremot kan svårigheten att finna respondenter 

till undersökningen ses som en nackdel eftersom intresset att delta i en gruppintervju från 

familjehemmens sida var obefintlig. Den uppkomna situationen skapade problem för 

undersökningen och sargade till viss del dess trovärdighet när den tillhandahållna informationen 

blev ändrad, till synes godtyckligt för respondenten.  
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5.4 Förslag på vidare forskning 

Efter denna genomförda undersökning är frågan inte längre om eller hur uppdraget som familjehem 

påverkar familjehems livssituation. Den mer aktuella frågan för det sociala arbetet är hur en ökad 

förståelse för uppdragets medföljande utmaningar kan förändra hur socialtjänst på bred front arbetar 

med sina familjehem. Trots den ringa omfattningen i den genomförda undersökningen framträdde 

olikheter från kommun till kommun hur man ser på detta uppdrag. Familjehemsvård är en sådan väl 

använd insats att den borde ha en hög grad av evidens i sin användning. Att socialtjänsten därmed 

på förhand vet varför de använder insatsen, hur den skall utformas och hur den ska utföras. Ett 

förslag på vidare forskning i ämnet skulle därför vara att vidare stärka kopplingen mellan insatsen 

familjehem och ett evidensbaserat socialt arbete.   
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide  

Inledning 

- Hur gick det till när ni blev familjehem? 

- Har ni vårdnaden om det placerade barnet? 

Tema - Utmaningar 

- Vilka utmaningar hade ni förväntat er innan ni blev familjehem? 

- Vilka specifika utmaningar har ni upplevt under tiden som familjehem? 

- Fick ni någon information gällande uppdragets utmaningar inför uppstarten av insatsen?  

- Vilka råd skulle ni ge en familj som överväger att bli familjehem? Vilka erfarenheter har ni samlat 

under ert/era uppdrag? 

- Hur ser ni på det delade föräldraskapet med de biologiska föräldrarna till barnet? Positiva och 

negativa erfarenheter?  

Tema - Den egna familjen 

- Berätta hur ni diskuterade inom familjen inför uppdraget. 

- Hur såg ni på effekten på den egna familjen inför uppdraget? 

- Hur har det påverkat er som familj att vara familjehem? Positiva och negativa erfarenheter?   

- Hur påverkas familjen när placerade barn flyttar?                                                                       

Tema - Stöd i utförandet av insatsen 

- Hur upplever ni er kommunikation med socialtjänsten, positiva och negativa sidor? 

- Känner ni er väl insatta i ert uppdrags syfte?  

- Upplever ni att ni saknar information som upplevs relevant från er sida? 

- Vilket stöd får ni idag? 

- Upplever ni att ni kan tala öppet om era behov med socialtjänstens handläggare? 

- Om ni fick önska fritt, vilka behov upplever ni skulle behöva tillfredsställas?
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BILAGA 2 INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Mitt namn är Lars Svensson och jag är student på Mittuniversitetets Socionomprogram. Under 
våren skriver jag min C-uppsats som en del av vår utbildning. Denna uppsats är ett självständigt 
arbete som bedrivs under en period av 10 veckor. Med detta brev vill jag inledningsvis ta tillfället i 
akt att tacka för visat intresse, men även delge syftet med min uppsats samt lite information kring 
ert deltagande i den undersökning som ligger till grund för uppsatsen.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur omhändertagandet av ett barn påverkar aktiva 
familjehems livssituation. 
Undersökningen kommer att baseras på två olika metoder för inhämtning av information. Dessa två 
metoder är en gruppintervju där fyra familjehem är representerade. Denna intervju är i form av ett 
samtal där ni som familjehemsföräldrar samtalar med varandra baserat på frågeställningar eller 
teman som jag som intervjuare bistår med baserat på er roll som familjehem. Nästa steg är enskilda 
intervjuer med er fyra som deltar i gruppintervjun där vi pratar lite mer djuplodande. Jag beräknar 
att gruppintervjun behöver ca 60-90 minuter i anspråk och de enskilda intervjuerna ca 45 minuter. 

Nedan följer viktig information till er som deltagare/intervjupersoner i undersökningen 

- Intervjuerna kommer att spelas in 
Anledningen till detta är de krav som ställs på en vetenskapligt genomförd undersökning. Som 
intervjuare måste jag skriva ut den genomförda intervjun för att kunna visa vart jag fått fram den 
information som jag skriver fram i uppsatsen. Om jag inte spelar in intervjun är det i det närmaste 
omöjligt att återge intervjun ord för ord. 

- Konfidentialitet 
Under min undersökning kommer alla inspelningar och utskrivna intervjuer att förvaras inlåsta. Ni 
som deltagare och det som sägs under intervjuerna kommer att kodas så att informationen inte kan 
härledas till någon person. Om ni skulle säga något under en intervju som ni vill stryka kommer jag 
inte att använda det i den skrivna uppsatsen. Likväl kommer jag inte att använda någon information 
som kan komma er till skada eller som kan leda till att er medverkan i undersökningen blir röjd.  

- Hur intervjuerna kommer att nyttjas 
De uppgifter som kommer att uppstå ur dessa intervjuer kommer enbart att användas i denna 
undersökning. När arbetet med uppsatsen är slutfört kommer informationen att förstöras.  

- Ert deltagande    
Det är viktigt att understryka att ni har all rätt att inte delta i min undersökning. Detta innebär även 
att ni under undersökningens gång har möjligheten att avsluta ert deltagande. Ni har även rätten att 
säga att ni inte vill svara på en specifik fråga eller att ett svar som ni givit skall strykas.  

- Samtycke 
Inför våra intervjutillfällen kommer jag att ta med ett enkelt dokument där ni som deltagare ger ert 
skriftliga samtycke till att delta i undersökningen och att ni läst igenom den information detta brev  
innehåller. Detta dokument är en säkerhet både för er som deltagare och för mig som intervjuare, då 
även jag givetvis kommer att underteckna dokumentet. 
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Om ni har några som helst funderingar är ni välkomna att kontakta mig per mail eller telefon.  

Med vänlig hälsning, Lars Svensson: Mobil: 070-306 25 07, lasv0001@student.miun.se
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