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This study was about the motives that foster parents had before they became foster 

parents, how the motives change over time and their overall thoughts about the motives. 

The study aimed to increase the understanding of foster parents described motives before 

the mission and in their present mission. This was done by analysing four autobiographies 

written by people who have previous experience with being a foster parent, in which they 

describe their own stories regarding their mission. The result was analysed through 

findings in previous studies, Self-Determination theory (SDT) and Cognitive-Evaluation 

theory (CET). The results of this study are that the motives of foster parents change during 

their mission depending on extrinsic rewards. The motives of foster parents have an 

underlying purpose. It is important for their continued motivation to experience feelings 

of competence and autonomy.  
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Inledning 
 

Problemformulering 

 

Att vara fosterförälder innebär att man får veta saker som de flesta av oss helst skulle vilja glömma. 

Det innebär att man upptäcker att det ofta inte räcker att göra sitt bästa. Det innebär att man bara 

känner till den svåra inledningen på en historia men tvingas gissa sig till hur den slutar. Det innebär 

att man älskar barn som man till sist kommer att mista och att man sedan får torka tårarna och tillåta 

sig att älska på nytt. (Harrison 2003, ss. 58–59) 

 

Citatet ovan är ett utdrag ur en självbiografi där en familjehemsförälder berättar om sitt 

uppdrag som präglas av både med- och motgångar för alla berörda parter. I vår studie 

riktas fokus mot de människor som väljer att ta emot barn i sitt hem för att utifrån sin 

bästa förmåga hjälpa dem. Det största ansvaret för familjehemsplaceringar vilar på 

socialtjänsten som enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har en skyldighet att arbeta 

för att varje enskild individ i respektive kommun får den hjälp och stöd hen har behov av. 

I denna skyldighet ingår att utreda behov av samt utförandet av familjehemsplaceringar, 

vilket specifikt framgår i 2 kapitlet 1 § i ovan nämnda lag. Ett familjehem bedrivs i icke-

yrkesmässig form och syftar enligt 3 kapitlet 2 § i Socialtjänstförordningen (SFS 

2001:937) till att ta emot barn för stadigvarande vård och fostran i det egna hemmet. Även 

om socialtjänsten har huvudansvaret för familjehemsplaceringar ska dock inte 

familjehemsföräldrarnas arbete betraktas som mindre betydelsefullt (Socialstyrelsen 

2013).  

 

Den tidigare forskningen inom området har ofta fokuserat på barn som varit 

familjehemsplacerade och deras upplevelser av placeringen (Fernandez 2008; Selwyn, 

Saunders, Farmer 2010; Bruskas 2008). Utan personer som väljer att bli 

familjehemsföräldrar skulle uppdraget dock inte vara möjligt. Vilka initiala motiv 

individer har för att åtaga sig uppdraget och hur deras motivation senare förändras är ett 

område det tidigare bedrivits forskning inom. Höjer (2001) menar att ett motiv är strävan 

efter ett känslomässigt engagemang gentemot ett placerat barn. Vidare skriver 

MacGregor, Rodger, Cummings och Leschied (2006) att blivande familjehemsföräldrar 

finner mening i att hjälpa utsatta barn genom att ge dem en trygg hemmiljö. I kontrast till 

detta, konstaterar Andersson (2001) i sin studie att ett motiv även kan vara att föräldrarna, 
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vill ha fler barn i hemmet, utöver sina biologiska barn. Slutligen har Buehler, Cox och 

Cuddeback (2003) undersökt motiv för att bli familjehem men också andra aspekter av 

uppdraget, exempelvis eventuella utmaningar som kan följa samt hur stödet från 

socialtjänsten är utformat. 

 

Det finns en avsaknad av studier som syftat till att fördjupa förståelsen för de 

familjehemsföräldrar som själva fått utrymme att fritt beskriva sina upplevelser av 

uppdraget. Utifrån denna kunskapslucka är det av intresse att läsa och analysera 

självbiografier skrivna av familjehemsföräldrar som har erfarenhet av uppdraget och att 

därigenom få en fördjupad förståelse för individers anledningar att bli 

familjehemsföräldrar och vad som påverkar deras fortsatta motivation. Med hjälp av 

analysen av självbiografierna ges en möjlighet att öppna upp för en bredare beskrivning 

av familjehemsföräldrarnas egna berättelser om sin situation i familjehemsuppdraget, 

deras motiv för att åtaga sig uppdraget, hur motivationen förändras och hur de behöver 

agera för att fortsätta vara motiverade.  

 

Lärdomar som följer av vår studie kan komma till användning för socialtjänsten och dess 

familjehemssekreterare genom att öka förståelsen för de motiv familjehemsföräldrar 

säger sig ha för att åtaga sig uppdraget att vara familjehem. Studien kan även öka 

förståelsen för hur familjehemsföräldrar beskriver sin fortsatta motivation. Genom denna 

studies resultat kan socialtjänstens (och dess medarbetares) utökade kunskap bidra till att 

organisationen anammar ett öppet förhållningssätt i mötet med både blivande och 

nuvarande familjehem och därigenom möjliggöra en anpassning av deras uppdrag utifrån 

familjehemsföräldrarnas specifika motiv och vidare motivation. Detta kan leda till att fler 

människor fortsättningsvis väljer att engagera sig i familjehemsvården eftersom de blivit 

sedda i sina motiv och önskemål som kan ha betydelse för den fortsatta motivationen.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av självbiografier skrivna av 

familjehemsföräldrar fördjupa förståelsen för deras motiv att åtaga sig uppdraget, vilka 

faktorer som beskrivs ha betydelse för motivationen under uppdragets gång och hur de 

vidare resonerar angående motivationen. 
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Frågeställningar 
 

o Hur beskriver familjehemsföräldrar sina motiv för att åtaga sig uppdraget och 

vilka faktorer har betydelse för deras motivation under uppdragets gång? 

 

o Hur resonerar familjehemsföräldrar angående betydelsen av sin beskrivna 

motivation? 

 

Tidigare forskning 

 

Under denna rubrik sammanfattas en del av den forskning som tidigare bedrivits inom 

området familjehemsvård. Centrala aspekter är motiv för att bli familjehem samt vilka 

faktorer som påverkar motivationen i ett fortsatt åtagande av familjehemsuppdraget. 

 

Motiv för att bli familjehem  

Syftet med MacGregors (et. al. 2006) studie var att undersöka familjehemsföräldrars 

motiv för att bli familjehemsföräldrar och hur de upplever det stöd de får i sitt uppdrag. 

Författarna menar att det är av stor vikt att studera familjehemsföräldrars motiv för att 

förstå vad som krävs för att de ska vilja fortsätta med sitt uppdrag på sikt. Ett framträdande 

motiv i studiens resultat är att familjehemsföräldrar vill hjälpa utsatta barn till ett bättre 

liv. Vidare skriver Andersson (2001) att forskning om familjehem ofta syftar till att 

studera det placerade barnet. Hennes studie handlar istället om familjehemsföräldrar som 

har barn i åldern tio till elva år placerade hos sig. I studien undersöktes motiven till att 

människor vill bli familjehemsföräldrar. Motiven var ofta relaterade till deras egna 

familjerelationer men också deras arbetsförutsättningar. Fyra framträdande motiv för att 

bli familjehem som framkom i Anderssons studie (2001) är: att paret på naturlig väg inte 

kan få egna barn, att mamman i familjen vill vara hemma på heltid och ta hand om barnen 

(både de biologiska och de familjehemsplacerade), att paret känt sig manade att ta hand 

om ett specifikt barn och slutligen föräldrar som har egna, äldre barn som de vill fylla 

tomrummet efter med en eller fler placeringar av andra barn.  
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Slutligen har Höjer (2001) i sin doktorsavhandling studerat relationerna mellan individer 

i ett familjehem. Resultatet påvisar att ett framträdande motiv hos familjehemsföräldrarna 

är att de försöker uppnå ett slags självförverkligande, där en livsstil innehållande många 

barn ingår i ett meningsfullt liv. Familjehemsföräldrarna säger sig även ha känslomässiga 

resurser över att ägna åt ett placerat barn. Studiens resultat påvisar att ett ofta 

förekommande motiv hos familjehemsföräldrarna är viljan att hjälpa utsatta barn som 

behöver ett tryggt hem och viljan att ha ytterligare ett barn i hemmet. Den ekonomiska 

ersättningen i familjehemsuppdraget framgick inte som ett vanligt motiv. Det gavs främst 

betydelse i de fall då familjehemsföräldern skulle åtaga sig uppdraget på heltid och 

således avsluta sin ordinarie anställning. I dessa fall var arvodet en avgörande faktor för 

att uppdraget skulle möjliggöras. Höjer (2001) skriver att familjehemsföräldrar ofta får 

kritik för att de anses åtaga sig uppdraget på grund av den ekonomiska ersättningen, vilket 

kan vara en anledning till att de primärt inte beskriver arvodet som ett motiv. 

 

Hur relationerna i familjehemmet påverkar motivationen under uppdragets 

gång 

Höjer (2002) skriver att biologiska familjens relationer påverkas då den tar emot barn 

som via socialtjänsten placeras i familjehem. Familjehemmet blir en annorlunda 

familjekonstellation än den som vanligen förekommer, där två biologiska föräldrar 

tillsammans med deras biologiska barn bildar ’kärnfamiljen’. Det som egentligen skiljer 

de två familjekonstellationerna åt är att familjehemmet arbetar på uppdrag av 

socialtjänsten och att båda parter när som helst kan avsluta placeringen. Även om 

familjehemsskapet möter motgångar ger de flesta familjer en positiv bild av hur det är att 

vara familjehem (Höjer 2002). Den positiva bilden kan bero på att familjehemsföräldrar 

är engagerade tillsammans, vilket i sin tur leder till att paret kommer närmare varandra. 

En familjerelaterad utmaning kan handla om att de biologiska barnen får mindre tid med 

sina föräldrar.  

 

I studien som Höjer (2002) genomfört skickades enkäter ut till familjehemsföräldrar som 

vid det aktuella tillfället hade barn placerade hos sig via uppdrag från socialtjänsten. 

Eftersom studien var blandad mellan kvalitativ och kvantitativ metod, genomfördes även 

intervjuer med familjehemsföräldrarna. Resultatet av studien visade att nästan hälften av 
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de deltagande paren, enligt kvinnorna, har utvecklat sin parrelation till mer positiv än 

innan de var familjehem. Genom uppdraget har de som par behövt diskutera ämnen de 

tidigare inte resonerat kring. Männen vittnar ej om samma sak, även om de håller med 

om att familjehemsuppdraget till viss del påverkat parrelationen positivt. Studien visar 

också att svaren i enkäten överensstämmer med de svar som återges i intervjuerna. 

Familjehemsföräldrar saknar bestämmanderätt i juridiska frågor, kring exempelvis resor 

och skola, medan familjehemmet kan stå för de mer vardagliga reglerna och rättigheterna 

(Höjer 2002). Vidare lever familjehemsföräldrar i en slags ovisshet, jämfört med i det 

biologiska föräldraskapet. Deltagarna menar att de med sina biologiska barn kan förutspå 

en reaktion eller se tillbaka på hur de själva var som barn för att kunna använda den 

kunskapen gentemot sina egna barn, medan de med de placerade barnen i första hand 

behöver lära känna personen på ett djupare plan.  

 

Faktorer som påverkar familjehemsföräldrars fortsatta motivation 

Buehler, Cox och Cuddeback (2003) skriver att tidigare studier har inriktat sig på 

familjehemsföräldrars motiv för att bli familjehem och utmaningarna de ställs inför i 

uppdraget. Tidigare studier har även undersökt hur socialtjänsten har stöttat 

familjehemsföräldrarna och hur samverkan dem emellan har fungerat överlag. Buehler, 

Cox och Cuddeback (2003) syftade istället i sin studie till att genom semistrukturerade 

intervjuer få kunskap om familjehemsföräldrars egna styrkor och svagheter vid 

mottagandet av ett placerat barn i hemmet och hur dessa faktorer påverkar dem i sitt 

uppdrag som familjehem. De semistrukturerade intervjuerna påvisade att 

familjehemsföräldrarna ansåg ett flertal faktorer vara styrkor: en genuin omtanke för de 

placerade barnen, ett starkt äktenskap, en välplanerad vardag samt stöd från kyrkan och 

genom sin religion. Försvårande omständigheter i sammanhanget inkluderar däremot en 

rädsla för att knyta an till ett barn som i framtiden kan flytta därifrån samt en känsla av 

bristande tid och engagemang för barnet i en påfrestande livssituation. En utmaning för 

familjehemsföräldrarna är att hantera det placerade barnets särskilda problematik, 

exempelvis känslomässig eller beteendemässig. Ytterligare en utmaning i 

familjehemsuppdraget handlar om att familjehemsföräldrarna upplever en bristande 

kompetens eller en otillräcklighet hos den socialarbetare som placerat barnet i 

familjehemmet. Slutligen upplevde familjehemsföräldrarna en oro inför den dag när det 
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placerade barnet kan komma att lämna familjehemmet. Oron rör både 

familjehemsföräldrarnas egna känslor men även hur det ska gå för det placerade barnet i 

framtiden (Buehler, Cox & Cuddeback 2003). 

 

När motivationen brister 

Octoman och McLean (2014) skriver att det förekommer problem med att rekrytera 

tillräckligt många familjehem i Australien. Enligt Höjer (2001) upplever 

familjehemsföräldrar mer utmaningar i kontakten med det placerade barnets föräldrar än 

väntat, men de anser att situationen varit hanterbar. Vidare skriver Octoman och McLean 

(2014) att familjehemsföräldrar kan uppleva ett flertal olika svårigheter, gällande det 

placerade barnets fysiska och psykiska hälsa samt beteendeproblematik. Många 

placeringar sker på grund av barnets tidigare traumatiska upplevelser i det biologiska 

hemmet, vilket kan bli en utmaning för familjehemsföräldrarna att hantera vid en 

fortlöpande placering. 

 

Octoman och McLeans (2014) studie syftade till att, genom webbaserade enkäter, 

undersöka vilket slags stöd familjehemsföräldrar behöver för att hantera det placerade 

barnets problematik. Resultatet av studien påvisar att familjehemsföräldrarna vill ha 

utförlig information om den tilltänkta placeringen gällande barnets behov, barnets 

beteende och tidigare upplevda trauman som ligger till grund för placeringen. Ytterligare 

önskar familjehemsföräldrarna god kontakt med det professionella nätverket som 

rekryterat dem till uppdraget men även en mer informell kontakt med andra 

familjehemsföräldrar som kan dela med sig av sina erfarenheter av uppdraget (Octoman 

& McLean 2014). 

 

MacGregor et al. (2006) skriver att familjehemsföräldrar ofta avsäger sig uppdraget då de 

upplever ett bristande stöd mot sig själva och det placerade barnet. Detta har påverkat 

deras motivation negativt. Familjehemsföräldrarna behöver känna att de får stöd från 

socialtjänsten, som både har stor kunskap gällande det placerade barnet i fråga och 

kompetens inom området familjehemsplaceringar generellt. Fortsättningsvis beskriver 

MacGregor et al. (2006) familjehemsföräldrarnas negativa upplevelser vid många 

personalbyten inom socialtjänsten. Detta skapade en utmaning i bibehållandet av en trygg 
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relation mellan familjehemsföräldrarna och den ansvariga socialarbetaren, samt 

missförstånd gällande vilka familjehemsföräldrarnas förväntade ansvarsområden och 

kompetens var. Vidare upplevde ett flertal familjehemsföräldrar en bristande tillit från 

socialtjänstens sida genom att de inte anförtroddes all information om det placerade 

barnet. Vissa föräldrar kände även en rädsla för att bli beskyllda för eventuella misstag 

eller problem som kan uppstå med det placerade barnet. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Under denna rubrik beskrivs den valda teoretiska utgångspunkten för studien. Self-

Determination theory (SDT) och dess underteori Cognitive Evaluation theory (CET) 

kommer att tillämpas, samt teoriernas tillhörande centrala begrepp kompetens och 

autonomi. Teorin kommer att användas för att erhålla en förståelse för de motiv som 

familjehemsföräldrar beskriver att de haft inför uppdraget och vilka omständigheter de 

beskriver har betydelse för motivationen under uppdragets gång samt hur de vidare 

resonerar angående motivationen. 

 

Self-determination theory (SDT) och Cognitive Evaluation theory (CET) 

Egidius (2017) definierar begreppet motivation som en aktiv benägenhet till att vilja 

utföra en handling. Skälet, eller viljan till handlingen i fråga, är således själva motivet 

eller motiven. Dessa begrepp är snarlika och svåra att särskilja. I denna studie kommer 

begreppet motiv att åsyfta familjehemsföräldrarnas initiala motiv för att åtaga sig 

uppdraget. Begreppet motivation kommer att åsyfta hur familjehemsföräldrarna 

motiveras i ett senare skede av uppdraget, det vill säga hur deras motivation förändras 

under uppdragets gång. Vidare skriver Ryan och Deci (2000) att innebörden av att vara 

motiverad är att känna sig manad att göra något. En motiverad person karaktäriseras av 

energi och handlingskraft i strävan efter ett specifikt mål, medan en omotiverad person 

snarare besitter en kraftlöshet och ovilja att agera.  

 

Motivation kan delas in i den inre och yttre (Ryan och Deci 2000). Den inre motivationen 

karaktäriseras av en vilja att utföra en handling på grund av att det är roligt, utvecklande 

och givande. Yttre motivation innebär istället att handlingen utförs på grund av externa 
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belöningar, till exempel pengar. De två formerna av motivation är dock inte endast 

varandras motsatser utan interagerar med varandra på olika sätt. Ett exempel på detta är 

att externa belöningar kan öka den inre motivationen och vice versa. Vidare skriver Ryan 

och Deci (2000) att inre motivation först upptäcktes i experimentella studier av djurs 

beteende vilket inte alltid styrdes av belöningar eller beröm, utan istället av nyfikenhet 

och lekfullhet. Ur ett behavioristiskt perspektiv motiveras alla handlingar av belöningar 

av olika slag. Dessa belöningar kan vara både externa och interna vilket innebär att även 

inre motivation kan medföra belöningar genom att individen upplever positiva känslor av 

att utföra en rolig eller utvecklande handling. Ryan och Deci (2000) utgår i sina teorier 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv då de betonar hur människors motivation 

påverkas i relationen med andra människor och vilken slags feedback de får genom 

interaktionen med den sociala miljön. Människor anses även ur det socialpsykologiska 

perspektivet vara medvetna aktörer som själva styr över sina handlingar. Medfödda, inre 

drivkrafter betraktas således inte som betydelsefulla för människors motivation eftersom 

de inte står i relation till den sociala omgivningen (Ryan och Deci 2000). 

 

Ryan och Deci (2008) skriver fortsättningsvis att teorier om motivation ofta fokuserat på 

att benämna begreppet som ett enhetligt fenomen där endast mängden motivation skiljer 

individer åt. I deras teori Self-Determination theory (SDT), som grundades redan år 1985, 

blir individens typ av motivation viktigare än mängden. Människors inre motivation är 

inte alltid en medveten motivation. Den är dock viktig eftersom den omedvetet redan från 

barndomen främjar en naturlig utveckling och vilja att upptäcka omgivningen. Denna 

naturliga och omedvetna inre motivation spelar, enligt Ryan och Deci (2000), en 

avgörande roll för människors kognitiva, fysiska och sociala utveckling, vilken påverkar 

den framtida nivån av kompetens och skicklighet inom individens intresseområden. 

Utvecklingsnivån är beroende av i vilken utsträckning de psykologiska behoven hos 

människor tillgodoses. SDT utgår således från antagandet att mänsklig motivation styrs 

av psykologiska behov, som när de tillgodoses leder till välbefinnande och social 

utveckling. Tre grundläggande psykologiska behov som är väsentliga för den inre 

motivationen har identifierats; autonomi, kompetens och känslan av samhörighet (Ryan 

& Deci 2000, 2008). SDT belyser även hur det grundläggande psykologiska behovet av 

en känsla av samhörighet är en främjande faktor för människors kognitiva, fysiska och 
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sociala utveckling, som senare i livet påverkar individers främjande eller hämmande av 

inre motivation.  

 

En underteori inom SDT om inre motivation är Cognitive Evaluation theory (förkortas 

CET). Denna teori fokuserar mestadels på behoven av kompetens och autonomi. Med 

anledning av detta kommer endast begreppen kompetens och autonomi att tillämpas i 

denna studies analys av familjehemsföräldrars självbiografier. Ryan och Deci (2000, 

2008) skapade CET för att specificera hur externa, sociala faktorer påverkar främjandet 

och hämmandet av människors inre motivation. Ur det socialpsykologiska perspektivet 

påverkar externa faktorer, i relation till andra människor, individers upplevelser av 

tillfredsställandet av grundläggande psykologiska behov av upplevd kompetens och 

autonomi. Dessa externa faktorer kan till exempel vara uppmuntran, feedback och 

kommunikation. Ryan och Deci (2000) menar således att om människor får positiv 

feedback på en specifik prestation, kommer olika nivåer av upplevd kompetens att skapas 

hos individen i fråga. Detta främjar den inre motivationen då behovet av kompetens och 

autonomi blivit tillgodosett. Om individen istället får negativ feedback, minskar 

individens upplevelse av kompetens vilket leder till att individens inre motivation 

hämmas då behovet av att uppleva sig själv som kompetent inte tillgodoses. Individens 

nivå av upplevd kompetens varierar utifrån formen av social påverkan och mängden av 

feedback från omgivningen. CET belyser därmed det faktum att inre motivation påverkas 

av yttre omständigheter i form av externa belöningar. Detta innebär att en samverkan 

kontinuerligt sker mellan inre och yttre motivation genom att människors inre motivation 

påverkas av den feedback de får från omgivningen. Feedbacken fungerar således i 

sammanhanget som en extern belöning ur en social kontext (Ryan och Deci 2000). Vidare 

utgår CET från antagandet att den inre motivationen inte kommer att främjas förrän en 

upplevd känsla av autonomi uppstår hos individen i fråga i samband med en specifik 

handling. Detta innebär även att människor har ett grundläggande psykologiskt behov av 

att känna någon form av mening och självstyrande för att ha en inre motivation till sitt 

agerande (Ryan & Deci 2000).  

 

Kompetens 

Enligt Nationalencyklopedins definition (2017) handlar kompetens om skicklighet och 

kunnighet. Kompetensen rör vanligtvis ett särskilt område, exempelvis yrke och sociala 
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kontakter. Människor kan därmed vara kompetenta på olika sätt. Enligt Ryan och Decis 

(2000) teori SDT och dess underteori CET, medför uppmuntran i samband med en 

specifik handling, från en individs sociala omgivning en större känsla av kompetens. 

Detta tillgodoser i sin tur det psykologiska behovet av att känna sig kompetent vilket kan 

främja individens inre motivation i genomförandet av en viss handling. Således behöver 

människor enligt teorin positiv feedback från omgivningen för att tillgodose ett 

psykologiskt, medfött behov av att känna sig skicklig och kunnig inom ett särskilt område 

för att känna en inre motivation. Det krävs att ett psykologiskt behov ytterligare 

tillgodoses för att den inre motivationen ska främjas, känslan av autonomi. 

 

Autonomi 

Begreppet autonomi innebär ett slags självbestämmande, en rätt att bestämma över sina 

egna val och handlingar (Nationalencyklopedin 2017). Med självbestämmandet följer 

också att människor handlar utifrån sina egna värderingar och intressen. I samband med 

att en individ upplever sig vara kompetent på olika nivåer efter att ha uppmuntrats av den 

sociala omgivningen, krävs att individen upplever sig ha kontroll över sin specifika 

handling för att hen ska vara inre motiverad (Ryan & Deci 2000). Människor, som 

medvetna aktörer, behöver känna att de agerar autonomt och att deras handlingar har 

någon slags mening eller betydelse för dem. Människor behöver därmed känna sig både 

skickliga och självstyrande i sitt agerande samtidigt som de tillskriver det de gör någon 

form av betydelse. Autonomin kan också främja upplevelsen av kompetens genom att 

individen upplever sig mer kompetent i en handling som hen har kontroll över och finner 

meningsfull. De psykologiska behoven av kompetens och autonomi återspeglas således i 

varandra. Om den inre motivationen främjas genom att de psykologiska behoven av 

autonomi och kompetens tillgodoses, menar Ryan och Deci (2000), att individen kommer 

att uppleva välbefinnande i livet. Upplevelsen av autonomin kan dock variera i mängd 

och över tid utifrån de externa omständigheterna i form av feedback från den sociala 

omgivningen.  

 

Teorin i relation till studien 

Studiens syfte är att med hjälp av självbiografier skrivna av familjehemsföräldrar 

fördjupa förståelsen för deras beskrivna motiv för att bli familjehem och vilka faktorer 
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som sedan påverkar deras motivation att fortsätta med uppdraget. Genom att analysera 

familjehemsföräldrars motiv och vidare motivation utifrån Ryan och Decis (2000, 2008) 

teorier SDT och CET, kan en fördjupad förståelse möjliggöras där motiven betraktas 

utifrån de centrala begreppen kompetens och autonomi. Analysen öppnar upp för en 

bredare beskrivning av hur familjehemsföräldrar resonerar angående sin vidare 

motivation.  

 

Metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, 

datainsamlingsmetod och etiska överväganden. Vidare följer en redogörelse för studiens 

analysmetodik samt arbetsfördelningen mellan oss uppsatsförfattare under 

genomförandet av studien.  

 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Thomassen (2007) skriver att målet med vetenskap är att finna kunskap om världen. 

Kunskap kan inhämtas på olika sätt beroende på vad forskaren vill undersöka  

och få kunskap om. Hermeneutik är en grundpelare inom humanvetenskapen i vilken den 

inhämtade kunskapen syftar till att förstå och tolka det fenomen eller de människor som 

studeras. För att på ett systematiskt sätt kunna inhämta kunskap om det valda 

forskningsområdet krävs ett strukturerat tillvägagångssätt, med andra ord en metod 

(Thomassen 2007). Syftet med denna studie är att med hjälp av självbiografier skrivna av 

familjehemsföräldrar fördjupa förståelsen av motiv för att bli familjehem och hur 

motivationen förändras under uppdragets gång. Eftersom vår studie syftar till att få 

förståelse för människors upplevelser krävs det att forskaren på något sätt kommer i 

kontakt med forskningsdeltagare, till exempel genom att läsa texter som människor skrivit 

(Ahrne & Svensson 2015). I motsats till kvantitativ metod, där orsak och verkan är 

centralt, fokuserar den kvalitativa metoden på att förstå och tolka det empiriska 

datamaterialet. I och med detta har vår studie utgått ifrån en kvalitativ metod där vi 

analyserat självbiografier som familjehemsföräldrar själva författat, i vilka de reflekterar 

över sina upplevelser, tankar och känslor av uppdraget. 
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Avslutningsvis är det viktigt att vår förförståelse fanns i åtanke vid genomförandet av 

denna studie eftersom den kan ha medfört föreställningar om vad det innebär att vara 

familjehemsförälder samt förutfattade meningar om varför de väljer att åtaga sig 

uppdraget. Bryman (2008) beskriver en tendens i nutida forskning att framhäva 

bakomliggande förförståelse, värderingar och dess inverkan på studien och dess resultat. 

I vårt fall kunde det handla om vår kunskap om sociala problem med tanke på den 

utbildning vi går, men också att erfarenheter från vår tidigare genomförda praktik kunnat 

utgöra en förförståelse inom fältet som vår studie rör sig inom. Personliga erfarenheter 

kan också ha betydelse för förståelsen. Vår generella kunskap om socialt arbete och 

familjehemsplaceringar behöver dock inte vara till nackdel. Det viktiga i sammanhanget 

är att vi reflekterar över vår förförståelse och kunskap i ämnet. Bryman (2008) menar att 

det inte är möjligt att som forskare ha full kontroll över sina värderingar. Detta kan 

kopplas till den förförståelse vi har inför valt ämne då vi genom vår tid på 

socionomutbildningen erhållit tankar och värderingar gällande olika fält inom det sociala 

arbetet, däribland familjehem. Bryman (2008) skriver att värderingar kan skapa hinder i 

forskningsprocessen exempelvis genom att känslor av empati och sympati kan växa fram 

gentemot forskningspersonen eller forskningsgruppen. Bryman (2016) skriver även att en 

nackdel med att använda en kvalitativ metod är att presentationen av resultatet i studien 

påverkas av forskarens egna värderingar av vilka slutsatser som är viktiga eller inte. Den 

relation som forskaren kan få med forskningspersonerna kan också påverka slutsatserna. 

I vårt fall hade vi detta resonemang i åtanke när vi läste självbiografierna och försökte 

åsidosätta våra egna värderingar i största möjliga mån. Om inte förförståelsen 

uppmärksammas finns en risk att den påverkar eller styr analysen och således tolkningen 

av de valda självbiografierna.  

 

Datainsamlingsmetod och urval 

Bell och Waters (2016) skriver att det är viktigt att försöka göra urvalet i vetenskapliga 

studier så representativt som möjligt. I kvalitativ forskning är detta dock inte lika 

väsentligt på grund av att urvalet inte ska vara generaliserbart. I denna studie är syftet inte 

att dra generella slutsatser om alla familjehemsföräldrars motiv för uppdraget och vilka 

faktorer som har betydelse för deras vidare motivation, utan att få en djupare förståelse 

för familjehemsföräldrarnas beskrivningar av motiv i självbiografierna. En anledning till 
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valet av självbiografier som datainsamlingsmetod handlar om den kunskapslucka vi 

beskrivit i problemformuleringen genom att det i tidigare forskning använts intervjuer 

och enkäter som datainsamlingsmetod. Således saknas studier som utifrån självbiografier 

syftat till att få en djupare förståelse för familjehemsföräldrars beskrivna motiv och vidare 

motivation där de själva haft möjlighet att berätta om sina upplevelser. Ett annat alternativ 

för att samla in förstahandsinformation hade istället kunnat vara att intervjua 

familjehemsföräldrar men vi valde istället, som tidigare nämnts, att analysera 

självbiografier. 

 

Det som kännetecknar en självbiografi är att den är skriven i första person, det vill säga 

att författaren beskriver sina reflektioner och tankar kring egna upplevelser inom ett 

specifikt område (Johansson & Öberg 2008). Då syftet med denna studie är att få en 

förståelse för familjehemsföräldrars motiv inför att åtaga sig uppdraget och vilka faktorer 

som har betydelse för motivationen i ett senare skede av uppdraget, ansåg vi att 

självbiografier var ett lämpligt sätt att samla information på i och med att det är 

förstahandsinformation. Vidare menar Johansson och Öberg (2008) att författarna själva 

är subjekten i självbiografierna genom att de själva väljer vad de vill skriva om och föra 

ett resonemang om. I denna studie är det således familjehemsföräldrarna som är subjekt i 

respektive självbiografi de skrivit.  

 

Inför vår studie hade vi, i ett annat sammanhang, redan läst en självbiografi skriven av en 

familjehemsförälder (Thomas Ardenfors bok). Denna självbiografi passade vår studies 

syfte och blev således den första bok i vårt urval. För att finna ytterligare självbiografier 

började vi med att söka efter Ardenfors bok (2017) på bokaffären Bokus hemsida. Detta 

gjordes eftersom förhoppningen genom detta var att finna andra böcker med samma tema. 

När vi funnit Ardenfors bok (2017) fanns en kategori under denna bok som kallades 

’relaterad litteratur’. Där fanns Johan Schötts (2014) och Kathy Harrisons (2003) böcker. 

Vi läste om vad dessa två böcker handlade om och fann dem lämpliga att använda då de 

var skrivna av familjehemsföräldrar. När vi funnit de tre ovan nämnda böckerna sökte vi 

vidare i databasen OneSearch, vilken Linnéuniversitetet tillhandahåller. Där användes 

lämpliga sökord så som ’familjehem’, ’familjehemsförälder’, ’självbiografi*’, ’foster 

care’ och ’foster parents’. Ytterligare sökord var ’fosterhem’, ’fosterfamilj’ samt 

’fosterförälder’. Dessa ord kombinerades på olika sätt för att få så många träffar som 
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möjligt. Slutligen fann vi Börje Lindbergs bok (2003) genom databasen och efter att en 

kort sammanfattning av boken lästs igenom bestämdes att även denna bok var relevant 

att använda i vår studie. 

 

Det är utifrån vårt sökresultat vi kunnat konstatera att det är ovanligt att 

familjehemsföräldrar skriver självbiografier där de berättar om sina upplevelser av 

familjehemsuppdraget. Med anledning av det bristfälliga utbudet var det problematiskt 

att finna självbiografier till vår studie, såväl innehållsmässigt som antalsmässigt. På grund 

av detta blev det nödvändigt att använda oss av de få självbiografier som fanns 

tillgängliga (fyra stycken). När vi gjorde vår eftersökning av självbiografier hade vi inga 

krav på att böckerna skulle vara författade i en svensk kontext eller ifrån en specifik 

tidsepok. Detta resulterade i att vi valde en självbiografi som är skriven i en amerikansk 

kontext med tanke på att boken passade vår studies syfte. Det var således inget aktivt val 

utan ett nödvändigt val på grund av det bristfälliga utbudet av passande självbiografier. 

Vidare skildras författarnas upplevelser från ungefär samma tidsepok, det vill säga från 

1980-talet och fram till 2017. I och med detta påverkas inte upplevelserna av 

placeringarna utifrån historiska perspektiv då författarna beskriver händelser ur samma 

historiska kontext.  

 

Vi tolkar att valet av självbiografier blev en variant av ett bekvämlighetsurval då ett 

sådant, enligt Bryman (2008), handlar om att forskaren väljer forskningsdeltagare som 

finns lättillgängliga.  Till slut fann vi totalt fyra stycken självbiografier till 

innehållsanalysen vilka alla är skrivna av familjehemsföräldrar. Vidare presentation av 

böckerna finns under rubriken resultat. 

 

- Thomas Ardenfors (2017). En extra plats i hjärtat. 

- Kathy Harrison (2003). De bortglömda barnen.  

- Börje Lindberg (2003). Stöd och handledning i familjehemsvård: erfarenheter och 

goda råd.  

- Johan Schött (2014). Andras barn, mina ungar.  
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Analysmetodik 

Vi har valt att dela upp resultatet och analysen i två separata kapitel. I resultatkapitlet 

presenteras först de valda självbiografierna kortfattat. I denna studie genomfördes en 

kvalitativ innehållsanalys av dessa självbiografier. Innehållsanalys valdes då vi ville 

uppnå en djupare förståelse för familjehemsföräldrars motiv för att åtaga sig uppdraget 

och vilka faktorer som har betydelse för deras fortsatta motivation. Boréus och Bergström 

(2012) skriver att en sådan analys varken behöver syfta till att räkna eller mäta vissa ords 

förekomst, utan snarare att synliggöra mönster och teman i textens innehåll. När vi läste 

självbiografierna började vi med att söka efter familjehemsföräldrarnas initiala motiv 

inför att åtaga sig uppdraget, genom att leta efter de uttalade motiven, de skriver i sina 

självbiografier, men även när motiven kunde urskiljas mellan raderna. Bryman (2008) 

skriver att en innehållsanalys utgår ifrån ett sökande efter underliggande teman i ett visst 

material genom analysprocessen. I vårt fall tematiserade vi sedan de funna motiven i 

självbiografierna utifrån likheter dem emellan samt deras olika resonemang och beskrivna 

upplevelser. Vi sorterade teman under respektive rubrik som vi senare förhöll oss till 

under analysarbetet. I ett vidare skede sökte vi i självbiografierna efter faktorer som 

påverkar familjehemsföräldrarnas motivation i ett fortsatt åtagande av uppdraget. Vi 

sökte både efter det uttalade men också det underliggande i självbiografierna. Även här 

fann vi likheter som vi tematiserade under olika rubriker. Nästa steg i analysprocessen 

var att finna underliggande dimensioner i form av mening och betydelse i de tematiserade 

motiven samt i de faktorer som påverkar den fortsatta motivationen. Med andra ord ville 

vi synliggöra familjehemsföräldrarnas idéer, känslor och tankar kring sina motiv inför 

uppdraget och den vidare motivationen, vilket ofta fick utläsas mellan raderna och efter 

flera genomläsningar av självbiografierna. Vidare skriver Boréus och Bergström (2012) 

att forskarens tolkning av materialet är oundviklig i den kvalitativa metoden eftersom 

tolkningen utgår från studiens syfte och frågeställningar. Materialet kommer därmed att 

tolkas utifrån förutbestämda intresseområden. Vi började således att analysera materialet 

redan i resultatkapitlet genom att vi tematiserade motiven och valde ut vilka områden av 

familjehemsföräldrarnas berättelser vi skulle fokusera på i studien.  

 

Vidare i analyskapitlet presenteras först en analys kring studiens resultat i relation till den 

tidigare forskningen utifrån olika tematiserade motiv. Sedan följer en analys av resultatet 
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kopplat till den teoretiska utgångspunkten. Denna analys är indelad i olika teman utifrån 

vilken slags extern belöning som diskuteras. Familjehemsföräldrarnas berättelser 

analyserades med hjälp av teorins centrala begrepp, vilka möjliggjorde en djupare 

förståelse för deras initiala motiv inför uppdraget samt vilka faktorer som har betydelse 

för den vidare motivationen under uppdragets gång. Underliggande betydelser i motiven 

och den fortsatta motivationen diskuteras utifrån de teoretiska begreppen. 

 

Etiska överväganden 

I lagen om etikprövning (SFS 2003:460) finns fastställda regler kring etiska 

förhållningssätt avseende forskning om människor och biologiskt material från 

människor. Lagen syftar till att upprätthålla ett skydd och en respekt gentemot 

forskningspersonen och det allmänna människovärdet under forskningsprocessen. 

Forskning kring känsliga personuppgifter ingår i Lagen om etikprövning. Vi anser dock 

att sådana uppgifter som eventuellt kan utläsas i självbiografierna, inte kan betraktas på 

samma sätt som sådana uppgifter som framkommer ur exempelvis insamlat material från 

en intervju. Om det framkommer känsliga personuppgifter i självbiografierna är de 

offentliga i och med att materialet är publicerat. 

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om fyra begrepp som är viktiga för forskare att ta i 

beaktande: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Det kan endast sägas 

vara sekretessbelagt om uppgifterna finns under en paragraf i offentlighets- och 

sekretesslagen. Tystnadsplikt är reglerat i lag och i etiska anvisningar. Tystnadsplikt ställs 

även på vissa yrkeskategorier. Yrkesgrupper som kommer i kontakt med tystnadsplikt 

kan vara personal inom socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård.  

 

Den etiska aspekten har också belysts vid valet av datainsamlingsmetod. Kopplat till vår 

studie har vi bland annat valt självbiografier eftersom det finns en viss problematik med 

intervjustudier med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt. Hänsyn behöver inte på 

samma sätt tas till sekretess och tystnadsplikt i vår studie eftersom dessa inte råder när 

författaren själv valt att publicera sin självbiografi. Författarna till självbiografierna har, 

trots det faktum att känsliga uppgifter kan framkomma, valt att publicera sina skildringar 

av familjehemsuppdraget.  I lagen om etikprövning (SFS 2003:460) framgår att känsliga 
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uppgifter ska behandlas med respekt för den enskilde när forskning bedrivs. Vi författare 

resonerade kring vilka uppgifter som eventuellt är känsliga i självbiografierna som och 

huruvida de ur ett etiskt perspektiv kunde inkluderats i studien. Detta för att det inte kan 

antas att författarnas syfte med publiceringen av självbiografin var att bli objekt för en 

studie. Även anonymitet och konfidentialitet blir i vår studie svårt att reflektera över i 

termer av etiska överväganden. Självbiografierna är offentligt publicerade utifrån ett 

samtycke från författaren och det blir således svårt att avidentifiera vårt empiriska 

material. Ett alternativ hade varit att byta ut författarnas namn och titlarna eller att koda 

dem på något liknande sätt, men vi anser inte detta nödvändigt eftersom författarna 

frivilligt publicerat sina böcker i sitt eget namn. 

 

Arbetsfördelning 

Denna studie har under hela processen genomförts av båda författarna. I inledningsskedet 

samtalade vi kring möjliga ingångsvinklar i det valda ämnet utifrån intresseområde samt 

kunskapsluckor i den tidigare forskningen. Vidare fann vi gemensamt tidigare studier 

vilka delades upp och sammanfattades enskilt av oss. Sedan bearbetades 

sammanfattningarna för att få en insyn i varandras text och för att skapa ett enhetligt språk 

i skrivandet. Studiens teoretiska utgångspunkt valdes tillsammans och därefter påbörjades 

sökandet efter relevant litteratur.  

 

Metodkapitlet har vi tillsammans författat och vi har båda läst samtliga självbiografier. 

Resultatet och analysen sammanställdes tillsammans och därmed är det slutgiltiga arbetet 

av denna studie ett resultat av våra gemensamma ansträngningar. Innehållet i studien är 

något vi båda två står bakom. Avslutningsvis har vi båda medverkat vid samtliga 

handledningstillfällen under uppsatsskrivandet, både gruppledda och individuella. 

 

Resultat 

 

Under denna rubrik redovisas resultatet av den genomförda innehållsanalysen av 

familjehemsföräldrarnas självbiografier. Självbiografierna beskrivs kortfattat och sedan 

följer en tematisering under olika rubriker utifrån funna motiv inför åtagandet av 
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uppdraget och de faktorer familjehemsföräldrarna anser vara betydelsefulla för sin 

motivation i ett senare skede. 

 

Presentation av självbiografierna 

Författarna av självbiografierna kommer framöver refereras till genom deras efternamn. 

I referenslistan finns fullständiga referenser. Vi har gjort ett aktivt val att endast 

sidhänvisa vid citat då det är en ordagrann skildring av ett specifikt resonemang på en 

specifik sida. Övriga resonemang uttrycks vanligtvis inte på en särskild sida utan 

genomsyrar självbiografin i stort.  

 

Thomas Ardenfors 

Självbiografin omfattar 256 sidor och är skriven i en svensk kontext. Ardenfors (2017) 

blev familjehemsförälder genom sitt yrke som präst. Kommunens socialtjänst kontaktade 

honom med en förfrågan ifall han eller någon i församlingen var intresserad av en 

eventuell familjehemsplacering. Han tackade ja och har sedan 1990-talet, tillsammans 

med sin fru, varit både jour- och familjehem. Ardenfors (2017) ger en skildring av hur 

det är att vara familjehemsförälder och alla dess utmaningar. I boken beskrivs de 

erfarenheter som följt av diverse placeringar, både glädjefyllda möten och svåra stunder. 

Boken är skriven utifrån kapitel där författaren beskriver specifika placeringar. Mellan 

kapitlen ger Ardenfors (2017) konkreta exempel och tips för blivande familjehem, 

nuvarande familjehem eller andra människor som på något sätt kommer i kontakt med 

familjehem. 

 

Kathy Harrison 

Självbiografin omfattar 242 sidor och är skriven i en amerikansk kontext. Samtidigt som 

Harrison (2003) arbetade med ett stödprogram för barn i riskzonen kom hon i kontakt 

med familjer som redan åtagit sig uppdraget som familjehem och hon blev på så sätt 

nyfiken på om det skulle vara något för henne. Genom mötet med familjehemsföräldrarna 

kom hon fram till att ett bra familjehem inte nödvändigtvis karaktäriseras av mycket 

pengar eller en hög utbildningsnivå utan snarare av öppenhet och kärlek till barn i behov 

av hjälp. Denna iakttagelse frammanade en känsla att familjehemsuppdraget är hennes 

livsuppgift då hon kände att hon, tillsammans med sin familj, skulle kunna erbjuda detta 
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till ett utsatt barn i behov av hjälp. Harrison (2003) skriver i sin självbiografi om sina 

erfarenheter som familjehemsförälder. Den första placeringen av ett barn i hennes hem 

ägde rum under den senare delen av 1980 - talet och sedan dess har hon, tillsammans med 

sin man, tagit emot många barn med olika traumatiska upplevelser som grund för 

placeringen. I boken beskriver hon både vardagliga utmaningar och glädjande stunder 

som följer av uppdraget. 

 

Börje Lindberg 

Självbiografin omfattar 125 sidor och är skriven i en svensk kontext. Han berättar att hans 

första erfarenhet av att vara familjehemsförälder inte var planerad på så sätt att hans 14-

åriga lillasyster behövde ett hem efter att båda deras föräldrar gått bort. Lindberg (2003) 

har sedan dess en lång erfarenhet av att vara familjehemsförälder men har sedan mitten 

av 1990-talet skiftat till att bedriva ett företag med familjehemsvård som specialitet. I sin 

bok beskriver han hur hans företag får uppdrag från socialförvaltningar i olika kommuner, 

som behöver hjälp med att rekrytera och handleda familjehem. Vidare ger han tips och 

råd kring familjehemsuppdraget utifrån sina egna erfarenheter, både i rollen som 

familjehemsförälder och som egenföretagare inom familjehemsvården. 

 

Johan Schött 

Självbiografin omfattar 179 sidor och är skriven i en svensk kontext. Schött (2014) 

upptäckte i sitt arbete som lärare att han hade förmågan han nå fram till unga människor 

och kunde hjälpa dem i sin problematik genom att lyssna, bry sig om dem och deras 

åsikter. Han började sedan att fundera över om denna förmåga kunde användas i något 

annat syfte än i rollen som lärare och istället som familjehemsförälder. Schött (2014) delar 

i sin självbiografi med sig av sina upplevelser av uppdraget som familjehemsförälder i 

syfte att ge information till andra individer som funderar på att bli familjehem. Han 

beskriver bland annat praktiska svårigheter som kan uppstå i familjehemmet och hur 

dessa kan hanteras samt hur en placering kan avslutas på bästa möjliga sätt.  

 

Redovisning av materialet 
Inverkan på motivationen genom att bli sedd och få bekräftelse 

Ett framträdande motiv för att åtaga sig uppdraget som familjehemsförälder, som ofta 

beskrivs, är att människor vill hjälpa barn på något sätt. Detta resonemang förs av flera 
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författare i sina självbiografier. Harrison (2003), Ardenfors (2017) och Schött (2014) 

skriver viljan att på något sätt hjälpa barn varit ett motiv för dem att bli 

familjehemsförälder. Samtliga kom i kontakt med familjehemsuppdraget genom sina 

respektive människovårdande yrken i vilka de träffade många människor med olika behov 

av hjälp. Det kan även finnas situationer där människor motiveras att bli 

familjehemsföräldrar genom viljan att hjälpa ett specifikt barn. Lindberg (2003) berättar 

i sin självbiografi hur han tackade ja till att åtaga sig uppdraget när hans syster behövde 

ett hem efter att deras föräldrar gått bort. Till skillnad från de tre andra författarna kom 

Lindberg (2003) inte i kontakt med familjehemsuppdraget genom sitt yrke. Han beskriver 

att han tidigare inte haft några funderingar kring att bli familjehemsförälder. Lindbergs 

(2003) initiala motiv inför åtagandet av uppdraget var att han ville hjälpa sin syster och 

skiljer sig från de andra författarna av självbiografierna då han ville hjälpa ett särskilt 

barn som fanns i hans omgivning och de andra ville hjälpa utsatta barn i allmänhet. 

Förutsättningarna för en placering kan antas vara annorlunda i och med en 

släktingplacering. Lindberg (2003) hade redan innan placeringen en relation till sin syster 

och de delade även samma upplevelse av att förlora sina föräldrar. 

 

Som tidigare nämnts var Ardenfors (2017) motiv för att bli familjehem att hjälpa barn 

och ungdomar i utsatta situationer. Denna vilja hade funnits hos honom i flera år genom 

att han i sitt yrke som präst utvecklat ett engagemang för att hjälpa människor. Även 

Harrison (2003) för ett liknande resonemang som tyder på en drivkraft att hjälpa barn 

vilken motiverade henne att bli familjehemsförälder. Hon menar att hon är på ’de godas 

sida’ sedan hon åtagit sig uppdraget och att hon gör sitt bästa för att hjälpa de utsatta 

barnen som placeras i hennes hem. Här kan en underliggande betydelse av Ardenfors 

(2017) och Harrisons (2003) motiv att hjälpa barn urskiljas. Deras uttryckta termer av att 

’ha ett engagemang för att hjälpa människor’ och att ’vara på de godas sida’ genom att 

bli familjehemsförälder kan härledas till att de vill vara en viss typ av människor. 

Människor med egenskaper så som osjälviskhet, empati och hög moral. Både Ardenfors 

(2017) och Harrison (2003) agerar moraliska vägledare i sina yrken som präst respektive 

mentor i stödprogram för unga flickor i riskzonen. De ser sig själva som goda människor 

när de hjälper barn och utifrån ett sådant resonemang präglas deras motiv av ett slags 

självförverkligande. Motivet att hjälpa utsatta barn kan således ha en underliggande, 

personlig betydelse. 
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Vidare beskriver Schött (2014) en strävan efter att hjälpa barn vilken han upptäckte under 

sin tid som lärare. I sin självbiografi minns han en specifik händelse där han talade med 

en flicka i enrum efter en lektion i skolan (Schött 2014, ss. 24 - 25). Han berömde henne 

för goda prestationer och hon brast i gråt. Han undrade vad han sagt för fel men hon 

samlade sig och förklarade att uppskattning var något som inte förekom i hennes 

hemmiljö. Ytterligare en händelse, som Schött (2014) beskriver, och som fick honom att 

börja överväga att bli familjehemsförälder, ägde rum på hans dåtida arbetsplats på ett 

korttidshem för barn med funktionsnedsättningar (Schött 2014, ss. 24 – 25). Schött (2014) 

minns en pojke som bodde på korttidshemmet. Pojken hade vid ankomst ofta hemlängtan. 

Schött (2014) skriver att det inte hjälpte att samtala med pojken kring hemlängtan då det 

kunde leda till en konflikt. Istället satte han sig tillsammans med pojken och bläddrade i 

bilderböcker för att få tankarna på annat. Efter ett tag märkte Schött (2014) att fokus 

flyttades från hemlängtan till bilderna de såg i böckerna. Till slut blev pojken lugn 

eftersom Schött (2014) gav honom sin fulla uppmärksamhet men också genom att de inte 

pratade om hemlängtan. Han upplevde att han hade förmåga att hjälpa pojken i sin 

hemlängtansproblematik. Schött (2014) menar att dessa händelser fick honom att förstå 

att han nådde fram till unga människor och kunde hjälpa dem genom att lyssna, bry sig 

om dem och deras åsikter. Han började sedan fundera över om denna förmåga kunde 

användas i något annat syfte än i rollen som lärare och istället som familjehemsförälder. 

Motivet att bli familjehemsförälder för att hjälpa utsatta barn har enligt Schötts (2014) 

resonemang en självförverkligande betydelse. Genom ett familjehemsuppdrag förändras 

motivationen till att han kan känna sig kompetent i möten med placerade barn. Vidare för 

Lindberg (2003) ett liknande resonemang kring hur människors bekräftelsebehov kan 

vara ett motiv för åtagandet av familjehemsuppdraget. 

 

Jag tror att när vi föds så har vi med oss olika stora behov av att bli sedda och få bekräftelse. Jag har 

gjort den erfarenheten att fast vi är fyrtio, femtio eller nittio år så har vi människor kvar dessa behov. 

Och att man kan få de behoven tillfredsställda genom att bli familjehem eller på andra sätt. (Lindberg 

2003, s. 104) 

 

Utifrån detta perspektiv är det inte det placerade barnets i behov av hjälp som motiverar 

familjehemsföräldern att åtaga sig ett familjehemsuppdrag, utan snarare 
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familjehemsförälderns vilja att bli sedd och få bekräftelse av omgivningen genom att 

hjälpa.  

 

Utöver motiv för att bli familjehemsförälder krävs även motivation i ett senare skede av 

uppdraget. Flera av familjehemsföräldrarna beskriver i sina självbiografier att de under 

sina uppdrag funnit en slags mening med livet genom att hjälpa behövande barn. En 

genuin glädje för uppdraget och viljan att bli sedd beskrivs också som en motivation under 

placeringars gång. Betydelsen av att känna en mening med uppdraget som 

familjehemsförälder berättar Harrison (2003) genomgående om i sin självbiografi. 

 

Den här babyn skulle aldrig veta något om mig. Men eftersom jag hade gett honom kärlek och tagit hand om 

honom var jag ändå en del av honom. Det gav det jag gjorde en mening som det inte haft förut. (Harrison 

2003, s. 28) 

 

I detta resonemang anser Harrison (2003) det vara av stor betydelse med en djupare 

innebörd i familjehemsuppdraget för att fortsätta vara motiverad. Meningen med 

uppdraget blir att hon påverkar barnets framtid genom att det placerats hos henne en viss 

tid. Hon kan inte styra över ödet men hon kan åtminstone hjälpa dem här och nu genom 

att ge trygghet och kärlek. Här kan en distinktion urskiljas mellan det initiala motivet för 

att åtaga sig uppdraget och motivationen i ett senare skede. För Harrison (2003) är det 

inte tillräckligt motiverande att under sitt uppdrag endast hjälpa barnen utan att känna en 

mening och betydelse för barnets framtid. Hennes initiala motiv inför att bli 

familjehemsförälder har således förändrats under uppdraget gång.  

 

I den stunden blev fosterföräldraskapet inte bara något jag gjorde utan en del av den jag var och den 

jag skulle kunna vara. Jag kunde ha betydelse, verklig betydelse i ett barns liv. (Harrison 2003, s. 

27). 

 

I enighet med Harrison (2003) resonerar även Schött (2014) kring meningen med att 

hjälpa utsatta barn genom familjehemsuppdraget. Han menar att han bibehåller sin 

motivation tack vare den positiva känslan som uppstår.  

 

Först och främst vill jag framhålla hur meningsfullt det känns att hjälpa barn i en svår livssituation. 

Min medverkan till att de kan få en ljusare tillvaro och må bättre, ger mig mer motivation och 

tillfredsställelse än något annat jag ägnat mig åt i mitt vuxna liv. Ingen annan syssla har heller gett 
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en sådan direkt och tydlig återkoppling på mina insatser - resultatet kan ibland visa sig på bara några 

veckor eller månader. (Schött 2014, s. 7) 

 

Utifrån Schötts (2014) resonemang motiveras han att fortsätta åtaga sig uppdraget genom 

meningen han finner när han hjälper barn. Han berättar även att det ger honom en 

tillfredsställelse när han märker att insatsen som familjehemsförälder ger resultat. Det 

initiala motivet han hade att hjälpa utsatta barn har således ändrat karaktär under 

uppdragets gång, eftersom belöningarna som följer av uppdraget senare tillskrivs en större 

betydelse. Även Ardenfors (2017) initiala motiv att hjälpa utsatta barn har förändrats 

under uppdragets gång. Efter att ha varit familjehemsförälder i över tjugo år beskriver 

han hur uppdraget fått en stor betydelse i hans liv. 

 

Så börjar allt om igen, och familjen kommer ännu en gång stå inför utmaningar vi till att börja med 

vet väldigt lite om. Men att öppna hemmet för någon annans barn är helt enkelt vår livspassion och 

den kommer vi att vårda ömt under många år framöver. (Ardenfors 2017, s. 233) 

 

Ardenfors (2017) menar att han kommer fortsätta åtaga sig uppdraget i framtiden då viljan 

att hjälpa utsatta barn utvecklats till något större än endast ett motiv. 

Familjehemsuppdraget är numera en passion i hans liv och tillskrivs en större mening än 

vad det gjorde i ett initialt skede. Vidare skriver också Lindberg (2003) om de belöningar 

i form av glädje, uppmärksamhet och bekräftelse som motiverar honom att fortsätta med 

familjehemsuppdraget.  

 

Jag kommer ihåg hur spännande jag tyckte det var när vi själva var familjehem och det skulle komma 

någon ny tonåring och bo hos oss. Då funderade jag inte så mycket över mina motiv. Jag vet bara att 

jag tyckte att det var spännande och roligt. Jag är fortfarande inte riktigt säker över vilka mina motiv 

var då för över tio år sedan. (Lindberg 2003, s. 105) 

 

Trots att Lindberg (2003) menar att han inte funderade över sina initiala motiv kan det 

utläsas i hans resonemang att han vidare motiveras av de positiva känslorna som 

uppdraget medför. Han beskriver också att han mådde väldigt bra när socialsekreterarna 

kom hem till honom och hans fru för uppföljning av familjehemsplaceringar. Han fick 

uppmärksamhet och bekräftelse genom besöken. Hans motivation att vara 

familjehemsförälder i ett senare skede är således att hans bekräftelsebehov tillfredsställs. 

Som tidigare nämnts menar Lindberg (2003) att människor vill bli familjehemsföräldrar 
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på grund av sin vilja att bli bekräftade, vilket innebär att det är ett initialt motiv som även 

har en betydelse för fortsatt motivation. Bekräftelsebehovet tillskrivs enligt detta 

perspektiv en större betydelse än motivet att hjälpa utsatta barn i uppdraget. 

 

Omgivningens inverkan på motivationen 

Familjehemsföräldrar kan ofta kritiseras för valet att ta emot placerade barn i sitt hem, 

men de kan även hyllas för sin insats genom beröm och uppmuntrande kommentarer. Det 

är sannolikt att omgivningens reaktion på familjehemsföräldrars uppdrag påverkar 

motivationen för något sätt. Harrison (2003) beskriver hur människor i omgivningen 

ifrågasätter hennes val att bli familjehemsförälder och att de undrar hur hon orkar fortsätta 

trots olika motgångar. Utifrån detta behöver hon förhålla sig till omgivningens negativa 

förväntningar på vad det innebär att vara familjehemsförälder. 

 

Folk frågar mig fortfarande hur jag klarar det. Hur står jag ut med eländet och hopplösheten? Hur 

orkar jag med alla narkomaner, prostituerade, pedofiler och sinnessjuka människor? Blir du inte rädd 

- vill de veta. För sjutton, skulle du inte hellre jobba i skolan igen eller sälja handdukar eller något? 

Vad som helst bara inte fortsätta med det du gör? (Harrison 2003, s. 239) 

 

Som svar på detta menar Harrison (2003) att det inte finns något annat hon hellre skulle 

vilja göra och att hon med stolthet berättar att hon är familjehemsförälder. Hon skriver att 

det är ett hårt och påfrestande yrke som kräver mycket mod men samtidigt meningsfullt 

genom att hon sköter ett hem och uppfostrar barn. Omgivningens ifrågasättande påverkar 

inte Harrisons (2003) fortsatta motivation i åtagandet av uppdraget då hon trots dess 

utmaningar finner arbetet meningsfullt och därför väljer att fortsätta. Ardenfors (2017) 

berättar också i sin självbiografi hur han brukar få positiva kommenterar från 

omgivningen om att han som familjehemsförälder gör en fantastisk insats. Trots att detta 

beröm är uppmuntrande menar han att omgivningens åsikter inte har någon betydelse för 

hans motivation i sitt fortsatta åtagande av familjehemsuppdraget.  

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka familjehemsföräldrars motivation är 

föreställningar från omgivningen att de åtagit sig uppdraget endast på grund av 

ekonomisk vinning, det vill säga med anledning av arvodet som följer. Utifrån detta kan 

familjehemsföräldrarna ibland vara rädda för att bli anklagade för att inte ha goda 

intentioner i uppdraget. Lindberg (2003) beskriver sådana förutfattade meningar i sin 
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självbiografi, som säkerligen varit välgrundade i vissa fall, men denna syn på 

familjehemsföräldraskapet kan påverka familjehem negativt när de endast försöker hjälpa 

barn, ge dem trygghet och en stabil tillvaro. Denna negativa påverkan kan innebära att 

familjehemsföräldrars motivation minskar inför ett vidare åtagande av uppdrag. Schött 

(2014) berättar dock att han sällan möts av sådana anklagelser som Lindberg (2003) 

beskrivit. 

Familjens inverkan på motivationen 

Att bli familjehemsförälder är ett beslut som påverkar hela familjen. Vardagliga 

konflikter, praktiska utmaningar men även glädjande stunder beskrivs av 

familjehemsföräldrarna i självbiografierna då deras motivation kan förändras på olika 

sätt. Ingen av författarna har beskrivit att åtagandet i ett initialt skede av 

familjehemsuppdraget motiverats av rådande familjeomständigheter, exempelvis att de 

biologiska barnen flyttat hemifrån, att föräldrarna inte kunnat få egna barn eller mamman 

i familjen velat vara hemma på heltid för att ta hand om ett placerat barn. Samtliga 

familjehemsföräldrar har vid åtagandet av uppdraget haft andra motiv. Detta innebär dock 

inte att familjen inte påverkas eller att motivationen inte kan förändras i ett senare skede.  

 

Harrison (2003) för i sin självbiografi ett resonemang om hur hennes familjemedlemmar 

påverkas av placeringar. Hon menar att familjen erfarit både med- och motgångar som 

tvingat dem att anpassa sig till och samarbeta i den nya livssituationen. Vidare berättar 

Harrison (2003) om hur placeringar i hemmet genom konflikter påverkat både hennes 

biologiska barn men även de placerade barnen. Hon beskriver hur barnen ibland kunde 

bli arga på varandra när de upplevde att de inte fick lika mycket tid och uppmärksamhet. 

”Innan han lämnade oss hade jag aldrig riktigt tänkt på hur mycket tid han stal från de 

andra barnen. […] Jag insåg inte hur tröttande den delen var förrän den försvann.” 

(Harrison 2003, s. 105). Tidsbristen som följer av familjehemsuppdraget är därmed en 

aspekt som påverkar Harrisons (2003) fortsatta motivation. Barnen kunde även bli osams 

då vissa säkerhetsåtgärder var nödvändiga att vidta på grund av något av de andra barnens 

stöldbenägenhet. Hon var också ofta orolig för att barnen skulle bli utsatta för övergrepp 

av ett annat barn som tidigare blivit sexuellt utnyttjat av sin biologiska förälder. Barnet i 

fråga hade på grund av det anammat ett sexuellt utåtagerande beteende. 
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Jag vet inte varför du tror att jag skulle ta illa vid mig, sa han. Dan är inte min bror. Uppriktigt sagt kommer 

livet att bli lättare när han är borta. Då behöver jag inte låsa in mina grejer och vi kan leva som normala 

människor som inte behöver gömma undan maten bara för att inte Dan ska knycka alltihop. (Harrison 2003, 

s. 100) 

Hon visade prov på alla varianter av otrevliga beteenden som är typiska för barn som utsatts för allvarliga 

övergrepp. […] Värst av allt, hon försökte locka yngre barn att leka sexuella lekar. Det innebar att jag ständigt 

måste vara på min vakt om de andra barnen skulle känna sig trygga. (Harrison 2003, s. 116) 

 

Dessa citat synliggör hämmande faktorer på Harrisons (2003) motivation. Hon poängterar 

vidare vikten av att familjen tillåts reflektera och samtala tillsammans om situationen för 

att hantera utmaningar och upprätthålla motivationen inför kommande placeringar. 

Familjen har även vidtagit en praktisk åtgärd genom att de skapat en slags fristad i 

trädgården där de kontinuerligt samlas för att knyta an till varandra. 

Fortsättningsvis hade Schött (2014) funderingar inför åtagandet av uppdraget som 

familjehemsförälder, kring huruvida hans två biologiska tonårsdöttrar skulle påverkas 

negativt av placeringar och bli alltför känslomässigt engagerade. Om döttrarna hade 

påverkats negativt hade Schött (2014) förmodligen inte varit motiverad att bli 

familjehemsförälder. Därför var detta något han tillsammans med döttrarna diskuterade 

väldigt mycket innan den första placeringen. Han berättar att det i slutänden inte varit 

något problem då familjen lärt sig att vara engagerade i lagom mängd tack vare 

förberedelserna i form av reflektion inför uppdraget. Schötts (2014) motiv för att bli 

familjehemsförälder var således inte relaterat till familjen, men ett fortsatt uppdrag hade 

kunnat resultera i konsekvenser som påverkat hans motivation i ett senare skede. Vidare 

skriver Schött (2014) att uppdraget medfört många positiva stunder för honom och hans 

familj och beskriver hur allt de ger genom uppdraget får tillbaka i form av uppskattning 

och nya vänner för livet. Detta givande och tagande i familjehemmet främjar en fortsatt 

motivation hos hans familj under uppdragets gång. Fortsättningsvis var 

familjeomständigheter inte Ardenfors (2017) motiv för att bli familjehemsförälder. Han 

berättar dock att uppdraget varit en positiv erfarenhet för hela familjen genom att flera av 

de barn de haft placerade hos sig blivit en naturlig del i vardagen samt vid diverse 

släktmiddagar och fester. Alla leker tillsammans, både Ardenfors (2017) biologiska barn 

och de placerade barnen. Tack vare Ardenfors (2017) positiva upplevelser gällande 

familjens relationer finner han och hans familj en fortsatt motivation i uppdraget. Han 
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beskriver både en praktisk fördel där de placerade barnen blir en naturlig del i familjens 

vardag samt en känslomässig trygghet då hans biologiska barn får de placerade barnen att 

känna sig välkomna i hemmet. Familjens acceptans av placerade barn i hemmet tillskrivs 

stor betydelse både av Schött (2014) och Ardenfors (2017) på så sätt att den tillför en 

känslomässig samhörighet mellan det placerade barnet och övriga familjemedlemmar. 

Om familjehemsuppdraget medfört en mer negativ inverkan på harmonin i familjen, hade 

deras fortsatta motivation i uppdraget hämmats. 

Arvodets inverkan på motivationen 

Det framkommer i självbiografierna att arvodet inte är ett primärt motiv för att åtaga sig 

uppdraget. Trots detta är just arvodet något som diskuteras ett flertal gånger. 

Familjehemsföräldrarna menar att det istället är viktigt i ett senare skede av uppdraget ur 

ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv då det möjliggör placeringar av barn i hemmet. 

Arvodet behövs för att ekonomin ska gå ihop vilket inte alltid är lätt då det är kostsamt 

att välkomna fler familjemedlemmar i sitt hem. Det kan dock urskiljas genom 

självbiografierna att arvodet anses vara för lågt i relation till uppdragets faktiska 

kostnader och mängden känslomässiga resurser som familjehemsföräldrarna behöver ge 

de placerade barnen.  

 

I Harrisons (2003) resonemang kring arvodet menar hon att det både är ett känsligt och 

viktigt ämne att diskutera. Hon skriver att pengar innebär en slags trygghet för henne och 

hennes man, men att arvodet inte motiverat dem att åtaga sig uppdraget som familjehem. 

Trots den låga ekonomiska ersättning som familjehemsuppdraget medför anser hon att de 

placerade barnen inte ska lida för det. Hon beskriver exempelvis hur hon och hennes man 

betalat för de placerade barnens dansläger och fotbollsträningar ur egen ficka eftersom 

hon vill att de ska ha en så vanlig barndom som möjligt, med anledning av deras tidigare 

traumatiska upplevelser i sin biologiska familj. Harrison (2003) menar att det är värt det 

eftersom det ger henne mycket glädje att barnen är nöjda och trivs med sig själva. Vidare 

beskriver Ardenfors (2017) hur han och hans fru menar att ett familjehemsuppdrag inte 

ska generera överflödig lyx, men inte heller att familjens ekonomi ska bli lidande. Likt 

Harrisons (2003) resonemang menar Ardenfors (2017) att alla hemmavarande barn bör 

ha samma ekonomiska förutsättningar oavsett om de är biologiska barn, 

uppväxtplacerade barn eller jourhemsplacerade barn. 
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Harrison (2003) vill emellertid vara tydlig med att detta inte innebär att hon är nöjd med 

den ekonomiska ersättning som utgår för familjehemsuppdraget. Hon är kritisk mot att 

uppdraget inte värdesätts högre och anser att synen på familjehemsföräldrarnas hårda 

arbete med de barn som de tar emot i sitt hem borde förbättras. Harrisons (2003) 

resonemang innebär således att arvodet inte varit hennes motiv för att åtaga sig uppdraget 

som familjehemsförälder, men att det kan konstateras att arvodet borde höjas och att 

uppdraget på så sätt skulle värderas högre. Vidare hävdar Schött (2014) att arvodet 

knappast är högt i jämförelse med vad som faktiskt krävs för att vara familjehemsförälder, 

exempelvis att vara tjänstledig från sitt arbete, alltid vara tillgänglig i hemmet samt att stå 

utanför arbetsmarknaden. Han ger även förslag på hur familjehemsföräldrar kan 

motiveras att fortsätta åtaga sig uppdraget genom att införa ett annat system för arvodet. 

Detta i syfte att öka uppskattningen för de som vill fortbilda sig inom familjehemsvården. 

Schötts (2014) resonemang kan kopplas till Harrisons (2003) eftersom de båda anser att 

arvodet ska höjas för att familjehemsföräldrars ekonomiska kompensation ska 

överensstämma med det hårda arbete de lägger ner på uppdraget och med anledning av 

de ekonomiska och praktiska uppoffringar de kan behöva göra. 

Trots att familjehemsföräldrarna i sina självbiografier beskrivit att de inte motiverats av 

arvodet då de åtagit sig uppdraget är just arvodet något de anser vara betydelsefullt att 

reflektera kring. Detta resonemang beskrivs i texten ovan. Arvodet verkar inte beskrivas 

i termer av att det är viktigare i sig än vad uppdraget ger i form av exempelvis 

tillfredsställelsen att hjälpa utsatta barn. Flera av familjehemsföräldrarna berättar istället 

att de gärna betalar med sina egna pengar för de placerade barnens aktiviteter. Arvodet 

tycks snarare tillskrivas betydelse av en slags uppskattning för deras uppdrag, som inte 

betraktas som så värdefullt som det borde. Det låga arvodet blir således en symbol för en 

bristande uppskattning för familjehemsuppdraget från samhällets sida. Denna bristande 

uppskattning kan även urskiljas genom de förutfattade meningar och föreställningar från 

omgivningen som Lindberg (2003) beskriver, där arvodet anses vara det primära motivet 

att bli familjehemsförälder. Fördomarna kan tyda på att omgivningen inte förstår det stora 

engagemang som krävs för att vara familjehemsförälder och att arvodet endast är en del i 

sammanhanget. 
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Återhämtning som resurs för motivationen  

Flera familjehemsföräldrar skriver i sina självbiografier att de utvecklat olika 

förhållningssätt och strategier som främjar deras motivation i ett fortsatt åtagande av 

uppdraget. Dessa kan innebära att inse sina begränsningar, ta en paus mellan placeringar 

eller att notera både små och stora förbättringar hos de placerade barnen. Trots att 

familjehemsföräldrar utvecklar olika strategier är det tydligt för dem alla att det är av stor 

betydelse att på något sätt kontinuerligt reflektera över sitt uppdrag och vad som krävs 

för att fortsätta.  

 

Ardenfors (2017) beskriver övergripande genom hela sin självbiografi hur han och hans 

fru efter varje placering ’gör slut med soc’. Detta innebär att de tar en paus från vidare 

placeringar under en viss tid för att kunna återhämta sig och reflektera över vad 

placeringen lärt dem och hur den påverkat dem. Detta gör de i syfte att samla ny kraft 

inför nästa placering av ett barn i deras hem. Ardenfors (2017) skriver att strategin inte 

alltid varit självklar utan vuxit fram med tiden och under uppdragets gång. Utan denna 

strategi att tillfälligt ’göra slut med soc’, menar Ardenfors (2017), hade det varit svårt att 

på sikt fortsätta vara motiverad till att vara familjehemsförälder. 

 

Harrison (2003) berättar i sin självbiografi om sin intention att hjälpa alla utsatta barn 

vilket är en omöjlig uppgift. Insikten att hon ibland behöver tacka nej när socialtjänsten 

erbjuder en familjehemsplacering var svår att acceptera men nödvändig för hennes 

fortsatta åtagande av uppdraget. Genom att inse sina begränsningar och sänka sina 

förväntningar att vara den ’perfekta familjehemsföräldern’, kunde hon utveckla ett 

gynnande förhållningssätt. Hon gick från att ha förväntningar om att hjälpa alla barn 

genom hela deras uppväxt och styra över deras öde, till insikten om att hon kan hjälpa 

många barn i en del av deras uppväxt och ha en viss betydelse för dem i fortsättningen. 

Denna insikt hjälpte henne nå ett rimligt förhållningssätt för att vidare motiveras i sitt 

uppdrag som familjehemsförälder.  

 

Harrison (2003) beskriver även ett par situationer där hennes förhållningssätt för att 

fortsätta vara motiverad inför vidare familjehemsuppdrag kan liknas vid Ardenfors (2017) 

strategi ’att göra slut med soc’. I dessa situationer har Harrison (2003) känt sig lättad över 

att ett placerat barn flyttat hem till den biologiska familjen igen. Hon menar att vissa barn 
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krävt mer tid och energi på grund av sina traumatiska upplevelser, vilket i sin tur tagit 

energi från resten av familjen. Trots lättnaden över att få ett slags andrum efter en 

placering berättar hon om sin oförmåga att säga nej och inse sina begränsningar. Om 

socialtjänsten ringde igen efter ett tag och erbjöd en ny placering kunde hon således inte 

avstå. Harrison (2003) ställdes inför ett svårt val där placeringen av ett specifikt barn 

skulle vara mer än hon klarat av då barnet hade särskilt omfattande behov. Detta var svårt 

att erkänna, både för sig själv och för omgivningen. Valet att säga nej var inte självklart 

eftersom hon haft intentionen att hjälpa alla barn. Efter att ha tackat nej kände hon sig 

dock lättad och det var heller ingen som tyckte att hon var en sämre familjehemsförälder 

för att hon tackat nej. Efter att ett annat barn, som varit placerat hos Harrison (2003) och 

hennes familj en längre period, flyttat till ett annat hem upplevde Harrison (2003) 

utmattning och otillräcklighet. Hon bestämde tillsammans med sin man att ta en paus från 

uppdraget som familjehem. Efter att de klarat av en turbulent period i samband med 

rättegång gällande ovan nämnda barn kände Harrison (2003) sig förändrad och stärkt att 

återuppta familjehemsuppdraget. Hon kände att hon in i det sista hade gjort det som krävts 

för att hjälpa barnet vilket gav henne motivation att fortsätta göra detsamma för 

kommande placeringar. 

 

Vidare har även Schött (2014) utvecklat en strategi som hjälper honom att fortsätta vara 

motiverad att ta emot placeringar av barn i sitt hem. Den handlar om att kunna notera 

förbättringar och förändringar, både vad gäller familjehemsplaceringarna i helhet men 

även som de placerade barnen gör i sin egen utveckling.  

 

”Viktigt för både klienten och den egna motivationen är att verkligen se och notera även små förbättringar. 

Ge beröm och återkoppling för bättre närvaro i skolan, att hen är lugnare och skrattar mer, att hen vågar mer 

och föredrar att vara hemma mer på kvällarna istället för att springa ute med gänget och så vidare.” (Schött 

2014, s. 67) 

 

Schött (2014) berättar vidare att han uppskattar den återkoppling som följer av 

familjehemsuppdraget. Han anser att återkopplingen på hans insatser som 

familjehemsförälder sker snabbare än i hans tidigare yrken. Ur detta resonemang kan det 

urskiljas att Schött (2014) värdesätter feedback på sin prestation som 

familjehemsförälder. Denna feedback påverkar hans självförtroende i uppdraget genom 
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att han har ett behov av att veta huruvida han lever upp till de förväntade resultaten av en 

placering. Återkopplingen är således en främjande faktor för hans fortsatta motivation. 

 

Analys 

 

Under denna rubrik följer en analys av resultatet utifrån den tidigare forskningen och den 

teoretiska utgångspunkten Self-Determination theory (SDT) samt Cognitive Evaluation 

theory (CET).  

 

Tidigare forskning i relation till resultatet 

Initiala motiv 

Ett vanligt motiv för att bli familjehemsförälder är viljan att hjälpa ett utsatt barn 

(MacGregor et al. 2006), vilket även uttrycks av flera författare av självbiografierna i 

deras beskrivning om varför de valde att åtaga sig uppdraget (Ardenfors (2017); Harrison 

(2003); Schött (2014). Detta motiv uppstod dock hos dem av olika anledningar. För 

Schötts (2014) del växte motivet fram genom specifika händelser i sin profession som 

lärare och som skötare på ett korttidsboende där han upptäckte sin förmåga att kunna 

samtala med barn och få dem att lyssna. Vidare fann Harrison (2003) viljan att hjälpa 

utsatta barn då hon arbetade med ett stödprogram för barn i riskzonen. Där mötte hon 

familjehemsföräldrar som inspirerat henne att själv åtaga sig uppdraget. Ardenfors (2017) 

arbetade som präst och hade därigenom utvecklat en naturlig förmåga att hjälpa 

människor i utsatta situationer.  

 

Fortsättningsvis är ett annat motiv att bli familjehemsförälder att individen genom att 

hjälpa barn försöker uppnå någon form av självförverkligande (Höjer 2001). Detta motiv 

har haft en underliggande mening i familjehemsföräldrarnas fortsatta motivation och 

överensstämmer delvis med den tidigare forskningen. Harrisons (2003) och Ardenfors 

(2017) självförverkligande motivation synliggörs genom att de betraktar sig själva som 

’goda människor’ när de hjälper barn. Schött (2014) förverkligar sig själv genom sitt 

uppdrag då han känner sig kompetent i sin förmåga att nå fram till unga människor. Även 

Lindberg (2003) anser att människor har ett inre behov av att bli sedda vilket kan 

möjliggöras genom att bli familjehemsförälder. Med uppdraget följer personlig feedback 
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och uppföljning på prestationen. Detta, menar Lindberg (2003), är en motivation som 

utgår från familjehemsförälderns bekräftelsebehov snarare än utifrån det placerade 

barnet.  

 

Tidigare forskning visar att familjesituationen kan vara ett initialt motiv för att bli 

familjehemsförälder (Andersson 2001). Föräldrar har ofta en vilja att fylla tomrummet 

efter att deras biologiska barn flyttat hemifrån. I andra fall har paret i fråga inte kunnat få 

barn på naturlig väg vilket varit ett motiv för dem att istället bli familjehemsföräldrar. 

Resultatet av den tidigare forskningen har inte kunnat utläsas ur självbiografierna 

eftersom de inte beskriver att de haft sådana motiv inför åtagandet av uppdraget 

(Ardenfors 2017); Harrison (2003); Schött (2014). Familjesituationen har således inte 

varit ett initialt motiv. Dock finns en likhet mellan den tidigare forskningen och resultatet 

genom motivet att placera ett specifikt barn, vilket Andersson (2001) kommit fram till i 

sin studie. Detta överensstämmer med Lindbergs (2003) resonemang då han i ett 

inledande skede inte hade planer att bli familjehemsförälder, men då hans minderåriga 

syster saknade vårdnadshavare kände han sig manad att tacka ja till uppdraget. Han hade 

inte planerat att bli familjehemsförälder förrän hans syster, som betyder mycket för 

honom, var i behov av en familjehemsplacering. 

 

Arvodets inverkan på motivationen 

En aspekt som familjehemsföräldrarna tillskrivit betydelse i sina självbiografier är 

arvodet som följer med uppdraget. Tidigare forskning om motiv för att bli 

familjehemsförälder har inte dragit slutsatsen att arvodet har betydelse för viljan att åtaga 

sig uppdraget eller motiveras att fortsätta (Andersson 2001; Buehler, Cox & Cuddeback 

2003; Höjer 2001, 2002; MacGregor et al. 2006; Octoman & McLean 2014). Höjer (2001) 

skriver att familjehemsföräldrar endast anser sig motiveras av arvodet i de fall då de 

avslutat sin ordinarie anställning för att istället vara familjehemsförälder på heltid. I dessa 

fall blir den ekonomiska ersättningen avgörande för att uppdraget ska vara möjligt. 

Familjehemsföräldrarna reflekterar i sina självbiografier om arvodet och menar att detta 

inte är ett motiv för att åta sig uppdraget Ardenfors (2017); Harrison (2003); Schött 

(2014)). De är dock tydliga med att arvodet är för lågt i relation till det engagemang och 

arbete som krävs för en lyckad placering av ett barn. Det låga arvodet tillskriver de en 

slags betydelse av bristande uppskattning för uppdraget. Lindberg (2003) menar att 
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familjehemsföräldrar kan vara rädda för att ange arvodet som ett motiv på grund av 

omgivningens fördomar om att de endast vill hjälpa barn för pengarnas skull. Detta 

resonemang för även Höjer (2001) i sin studie. 

 

Familjens inverkan på motivationen 

Det kan vara svårt att bibehålla motivationen som familjehemsförälder när det placerade 

barnets fysiska och psykiska hälsa eller beteendeproblematik blir en utmaning genom att 

det påverkar tillvaron i familjehemmet (Octoman & McLean 2014). Vidare skriver 

Buehler, Cox och Cuddeback (2003) att familjehemsföräldrars känsla av bristande 

engagemang och tid för det placerade barnet kan påverka motivationen att fortsätta med 

uppdraget. Denna problematik beskrivs även av Harrison (2003) när hon berättar att flera 

av de barn som varit placerade hos henne krävt mycket tid och uppmärksamhet på grund 

av deras avvikande beteende. Barnens beteende har ofta varit ett resultat av traumatiska 

upplevelser hos sina biologiska föräldrar, som varit anledningen till placeringen. Harrison 

(2003) har i dessa situationer upplevt att orken inte alltid räckt till vilket påverkat hennes 

motivation att fortsätta vara familjehemsförälder. Den biologiska familjen påverkas 

således när ett barn placeras i hemmet vilket kan förändra motivationen för att fortsätta 

med familjehemsuppdraget. Detta har även Höjers (2002) studie påvisat. Trots motgångar 

är merparten av författarna av självbiografierna eniga i sina resonemang om att deras 

familj lyckats hantera problematiken på ett bra sätt. Harrison (2003) anser att 

familjehemsuppdraget stundtals tagit tid från de biologiska barnen, men att det ändå gått 

att hantera genom att familjen tillsammans reflekterat över situationen. Att ta emot 

placerade barn i sitt hem kan leda till positiva upplevelser av gemenskap och 

sammanhållning i familjen Ardenfors (2017); Schött (2014). 

 

Self-determination theory (SDT) och Cognitive Evaluation theory (CET) i 

relation till resultatet 

 

Kompetens och autonomi 

Extern belöning är avgörande för individens inre motivation. Enligt CET medför 

omgivningens uppmuntran och positiva feedback en högre känsla av kompetens hos en 

individ, vilket även främjar en högre grad av inre motivation (Ryan & Deci 2000, 2008). 
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CET utgår också från att individen, förutom att känna sig kompetent, behöver uppleva en 

autonomi i sitt agerade vid en specifik handling. Utan individens känsla av att utföra 

handlingen av egen vilja och eget intresse kommer den inre motivationen att hämmas. 

Familjehemsföräldrarna behöver således både känna att de är kompetenta i sitt uppdrag 

samtidigt som de är självstyrande och finner mening med sitt åtagande. Detta eftersom 

det är deras grundläggande, psykologiska behov. Graden av upplevd kompetens och 

autonomi kan dock variera utifrån den externa och sociala påverkan de erfar.  

 

Familjens feedback som extern belöning 

Självbiografierna skildrar både positiva och negativa upplevelser inom uppdraget som 

påverkat familjen (Ardenfors 2017); Harrison (2003); Lindberg (2003). De beskriver att 

det på olika sätt fungerat bra mellan deras biologiska familj och de placerade barnen. De 

har genom detta uppmuntrats att fortsätta med sitt uppdrag och känt sig kompetenta när 

det fungerat bra familjelivsmässigt. En sådan extern belöning i form av social bekräftelse 

är viktig, utifrån Ryan och Decis (2000, 2008) teori CET, då den frambringar en känsla 

av kompetens hos familjehemsföräldrarna som i sin tur främjar deras fortsatta motivation 

i uppdraget. 

 

Harrison (2003) berättar att familjen stundtals kämpat med konflikter. Hennes känsla av 

kompetens har sviktat vid de tillfällen då hennes biologiska barn inte kommit överens 

med de placerade barnen eftersom hon fått negativ feedback i form av klagomål från de 

biologiska barnen. Utifrån Ryan och Decis resonemang (2000, 2008) i sin teori CET, 

leder detta till en mindre grad av inre motivation hos Harrison (2003) i det fortsatta 

uppdraget som familjehemsförälder. Om familjehemsföräldrarna både får positiv och 

negativ feedback i sitt uppdrag, beroende på hur familjemedlemmarna upplevt 

situationen, är det möjligt att känslan av kompetens varierar från dag till dag. Denna 

variation överensstämmer med det faktum att inre motivation är dynamisk och 

föränderlig. 

 

Familjehemsföräldrar har ett handlingsutrymme i sitt uppdrag genom att de själva får hitta 

olika sätt att hantera den skiftande familjekonstellationen som följer med en placering av 

ett barn. Harrison (2003) beskriver hur hon exempelvis tvingas hantera osämja mellan 

barnen samt problematiken med att få tid för alla barn. Schött (2014) berättar att han 
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tillsammans med sina två tonårsdöttrar reflekterar över kommande placeringar för allas 

välbefinnande. Både Harrison (2003) och Schött (2014) får själva bestämma hur de ska 

handskas med aspekter av uppdraget som påverkar familjen. Detta är något som utvecklas 

allteftersom de erhåller mer erfarenhet av att vara familjehemsföräldrar. De upplever ett 

självbestämmande vilket sedan ökar deras känsla av kompetens då de hanterar diverse 

situationer som kan uppstå. Familjen kan således tillskrivas en betydelse av en slags 

extern belöning i form av positiv feedback när familjelivet är i balans, även vid svåra 

placeringar av traumatiserade barn. Ryan och Decis (2000, 2008) teori CET utgår ifrån 

att den kombinerade upplevelsen av kompetens och autonomi främjar den inre 

motivationen. Allt eftersom familjehemsföräldrarna klarar av att hantera sin biologiska 

familj med familjehemsplaceringar, kommer både deras känsla av kompetens och 

autonomi att utvecklas. Detta främjar deras inre motivation att fortsätta med uppdraget. 

Familjens inverkan på motivationen bör således inte förminskas till att endast resonera 

kring att det fungerar bra eller dåligt vid familjehemsplaceringar, utan istället betraktas 

som en extern belöning som förändras utifrån omständigheter under uppdragets gång.  

 

Arvodet som extern belöning 

Familjehemsföräldrarna erhåller olika slags feedback och uppmuntran gällande deras 

åtagande av uppdraget (Ardenfors 2017; Harrison 2003; Lindberg 2003; Schött 2014. 

Enligt STD:s underteori CET främjas eller hämmas människors inre motivation av extern 

påverkan från den sociala omgivningen (Ryan & Deci 2000, 2008). De förutfattade 

meningar som tidigare beskrivits, där omgivningen förväntat sig att 

familjehemsföräldrarna åtar sig uppdraget tack vare arvodet, är ett exempel på en extern 

och social feedback som kan hämma familjehemsföräldrarnas inre motivation. En 

problematik kan uppstå då familjehemsföräldrar inte anser sig motiveras av arvodet då de 

främst vill hjälpa barn, men samtidigt belysa vikten av arvodet för att känna att deras 

uppdrag uppskattas. Om arvodet skulle höjas skulle familjehemsföräldrarna känna sig 

mer uppskattade i sitt uppdrag och bli mer inre motiverade till att fortsätta. Detta genom 

att de fått en slags social och positiv feedback från sin omgivning vilket är en främjande 

faktor enligt CET. Ur teorins socialpsykologiska perspektiv är således omgivningens 

feedback och reaktion angående familjehemsföräldrarnas arvode en viktig faktor för den 

inre motivationen genom att de upplever sig som kompetenta (Ryan & Deci 2000, 2008). 
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Familjehemsuppdraget följs som tidigare beskrivits av ett arvode som är en belöning 

bestående av ekonomisk ersättning. Denna externa belöning skulle kunna vara en 

motiverande faktor för blivande familjehemsföräldrar att åtaga sig uppdraget såväl som 

för erfarna familjehemsföräldrar att i ett senare skede fortsätta. Det finns fördomar och 

föreställningar i familjehemsföräldrarnas omgivning om att arvodet skulle ha en stor 

betydelse för deras åtagande av uppdraget, både i ett initialt och senare skede. Trots detta 

menar samtliga familjehemsföräldrar att de inte tillskriver arvodet någon större betydelse 

för sin motivation, men de anser det nödvändigt med en ekonomisk ersättning för att 

familjehemsuppdraget överhuvudtaget ska vara genomförbart (Ardenfors 2017; Harrison 

2003; Lindberg 2003; Schött 2014). Arvodet kan dock representera andra aspekter utöver 

den ekonomiska. Harrison (2003) jämför arvodet med en trygghet för henne och hennes 

familj i form av att de har ekonomiska förutsättningar för att ta väl hand om sina barn, 

både biologiska och familjehemsplacerade. Ardenfors (2017) beskriver att 

familjehemsuppdragets ekonomiska aspekt inte ska betraktas som den primära men att 

arvodet bör vara höjas. Han belyser dock att han gärna betalar en extra summa till sina 

placerade barn, om det krävs. Detta är även något Harrison (2003) berättar att hon gärna 

gör. Ryan och Deci (2000, 2008) poängterar vikten av både upplevd kompetens och 

autonomi för att den inre motivationen ska främjas. Familjehemsföräldrarnas upplevda 

autonomi inom uppdraget skulle öka ifall arvodet höjdes genom att de skulle få ett större 

handlingsutrymme i arbetet med barnen. De skulle känna sig kompetenta genom att deras 

uppdrag uppskattas varpå deras autonomi även skulle gynnas i och med tillfredsställelsen 

i en större handlingsfrihet i arbetet med de placerade barnen. Trots att Harrison (2003) 

och Ardenfors (2017) beskriver att de gärna betalar extra till barnen, skulle ett högre 

arvode ge dem ett större självbestämmande och ekonomiskt utrymme i sitt fortsatta 

åtagande av familjehemsuppdraget. Deras upplevda kompetens och autonomi skulle 

främja deras inre motivation.  

 

Omgivningens feedback som extern belöning 

En annan extern och social inverkan på hämmandet eller främjandet av 

familjehemsföräldrarnas inre motivation, kan vara hur deras omgivning reagerar på 

uppdraget. Harrison (2003) beskriver hur hennes val att vara familjehemsförälder har 

ifrågasatts av hennes bekanta. Trots att hon berättar att det oftast inte påverkar hennes 

motivation, hade det kunnat få henne att tvivla på varför hon åtar sig uppdraget och 
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ifrågasättandet blir således negativ typ feedback. Bristen på uppmuntran blir påtaglig och 

hon kan då känna sig mindre kompetent. Den negativa externa feedbacken hämmar 

således hennes inre motivation.  

 

Vidare beskriver både Ardenfors (2017) och Lindberg (2003) det beröm och den positiva 

feedback de ofta får av sin omgivning gällande uppdraget som familjehemsförälder. Det 

kan till exempel handla om komplimanger och uppskattning från socialtjänsten såväl som 

av andra i deras omgivning. Ardenfors (2017) menar att denna positiva feedback inte har 

någon uttalad betydelse för hans motivation under uppdraget. Lindberg (2003) däremot, 

skriver att han motiveras att fortsätta när han erhåller beröm och uppmuntran från 

omgivningen. Beröm inför insatsen som familjehemsförälder är ett exempel på en extern 

belöning som höjer upplevelsen av kompetens. Lindberg (2003) känner sig kompetent i 

sitt uppdrag genom den externa belöning som berömmet är. Trots att Ardenfors (2017) 

inte tillskriver berömmet någon betydelse i form av motiv för ett fortsatt åtagande av 

uppdraget, kan det få honom att känna sig kompetent. En kombinerad upplevelse av 

kompetens och autonomi är enligt Ryan och Decis (2000, 2008) teori CET främjande för 

den inre motivationen. Harrisons (2003) stundtals bristande känsla av kompetens kan 

minska hennes autonomi då hon blir osäker i sitt uppdrag och som inte då längre känns 

lika meningsfullt. Som ett resultat av detta hämmas hennes inre motivation att fortsätta. 

Ardenfors (2017) och Lindberg (2003) kommer, till följd av den positiva feedbacken, att 

känna sig både kompetenta och självstyrande i sitt uppdrag då de känner en 

meningsfullhet i att de genomför uppdraget på ett bra sätt. På detta sätt främjas deras inre 

motivation i det fortsatta skedet av familjehemsföräldraskapet. Det är inte tillräckligt att 

genom beröm känna sig kompetent, om inte känslan av meningsfullhet och självstyrande 

i uppdraget finns (Ryan & Deci 2000, 2008). 

 

Ardenfors (2017) och Harrison (2003) beskriver deras motiv till att bli 

familjehemsföräldrar som att de vill hjälpa barn. Ardenfors (2017) menar att ’han har ett 

engagemang för att hjälpa människor’ och Harrison (2003) anser sig vara på ’de godas 

sida’ i åtagandet av uppdraget. Detta kan tolkas som att de genom uppdraget blir en viss 

typ av människa som är osjälvisk och empatisk. Omgivningen betraktar dem som 

moraliska förebilder i sina roller som familjehemsföräldrar. Motivet att hjälpa barn har, 

utifrån detta resonemang, en underliggande betydelse i form av ett självförverkligande i 
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hur de betraktas av omgivningen. Med bakgrund av Ryan och Decis (2000, 2008) teori 

CET, kan denna underliggande betydelse påverka Ardenfors (2017) och Harrisons (2003) 

upplevelser av kompetens och autonomi. De känner sig kompetenta då förverkligar sig 

själva som människor med hög moral och betraktas som goda människor av omgivningen. 

De blir även autonoma i en högre grad när de känner en mening med att hjälpa barn, trots 

att motivet även har en underliggande och personlig betydelse i och med 

självförverkligandet. En högre känsla av kompetens och autonomi i uppdraget som 

familjehemsförälder kommer att främja Ardenfors (2017) och Harrisons (2003) inre 

motivation i ett fortsatt skede. 

 

Vidare har även Schötts (2014) motiv att hjälpa utsatta barn en underliggande betydelse 

av självförverkligande. Han berättar att han upptäckte sin förmåga att nå fram till unga 

människor genom sina yrken som lärare och vårdare. Han upplevde sig kompetent när 

han fick kontakt med barn som hade någon form av problematik och tänkte att hans 

förmåga kan användas i uppdraget som familjehemsförälder. Upplevelsen av autonomi 

kan urskiljas även här då han utvecklade sitt eget sätt att möta och hjälpa barnen, vilket i 

sin tur främjar hans känsla av meningsfullhet och självstyrande i uppdraget. Schött (2014) 

beskriver även hur han uppskattar den tydliga och snabba återkopplingen som följer av 

uppdraget. Han märker snabbt om en placering av ett barn går bra eller inte. Denna 

feedback är viktig för honom och hans vidare upplevelse av sin kompetens. Utifrån Ryan 

och Decis teori CET (2000, 2008), ökar dessa förutsättningar Schötts (2014) inre 

motivation som familjehemsförälder i fortsättningen. 

 

Strategier som extern belöning 

I självbiografierna framkommer exempel på hur familjehemsföräldrarna utvecklat olika 

strategier i återhämtningssyfte mellan placeringar av barn. Benägenheten hos 

socialtjänsten att löpande kontakta familjehemsföräldrar med förfrågan om ytterligare 

placeringar har beskrivits både av Harrisons (2003) och Ardenfors (2017). Harrison 

(2003) skriver att hon ofta fick samtal från socialtjänsten med förfrågningar som hon hade 

svårt att tacka nej till, trots att det ibland varit bäst. Med tiden lärde hon sig att inse sina 

begränsningar och endast tacka ja om det var lämpligt. Även Ardenfors (2017) berättar 

om hur socialtjänsten vid ett flertal tillfällen kontaktade honom för att erbjuda nya 

placeringar. Att kontinuerligt få förfrågan om nya placeringar kan uttryckas som ett 
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förtroende mellan socialtjänsten och familjehemsföräldern. Att känna sig anförtrodd är 

en slags positiv feedback som kan uppmuntra familjehemsförälderns fortsatta motivation 

för att åtaga sig uppdraget. När Harrison (2003) och Ardenfors (2017) hade skapat ett 

ömsesidigt förtroende med socialtjänsten och blev erbjudna nya placeringar medförde det 

en känsla av kompetens hos dem. Detta blir sedan en fråga om autonomi då de har rätten 

att tacka ja eller nej till vidare placeringar av barn i deras hem. Enligt CET resulterar en 

sådan kombinerad upplevelse av kompetens och autonomi i en ökad inre motivation 

(Ryan och Deci 2000, 2008).  

 

Ardenfors (2017) resonemang kring att ’göra slut med soc’, samt Harrisons (2003) lärdom 

om vikten av att inse sina begränsningar, belyser det väsentliga av självbestämmande 

inom familjehemsuppdraget och hur det påverkar den inre motivationen. Valet att ibland 

tacka nej till en placering av ett barn är ett aktivt val som Ardenfors (2017) och Harrison 

(2003) gör i detta sammanhang. De är således självbestämmande i sitt uppdrag när de har 

styrkan att säga nej då de bedömer att de för tillfället inte har känslomässiga resurser att 

tacka ja. Trots att de känner sig kompetenta utifrån det förtroende de får av socialtjänsten 

är det därmed ingen självklarhet att de är motiverade att ta emot nya placeringar. Om de 

tackar ja till ytterligare placeringar enbart per automatik eller moralisk skyldighet, uppstår 

en risk för att deras känsla av autonomi minskar. Detta innebär, enligt Ryan och Decis 

CET (2000, 2008), att deras inre motivation att vara familjehemsföräldrar hämmas. 

Känslan av kompetens är således inte tillräcklig för den inre motivationen att fortsätta 

med uppdraget.   

 

Avslutningsvis utgår Ryan och Deci (2000, 2008) i sin teori CET från att individers 

upplevelse av kompetens och autonomi ökar genom extern belöning, vilket resulterar i att 

den inre motivationen främjas. En paradox i sammanhanget är dock att Ardenfors (2017) 

och Harrison (2003) ibland tackar nej till en ny placering och att de genom detta beslut 

känner sig kompetenta och självbestämmande. Deras inre motivation för en framtida 

placering främjas med anledning av att de klarar av att tacka nej till en nutida placering. 

Autonomi och meningsfullhet är således betydelsefullt för både Ardenfors (2017) och 

Harrison (2003) vilket synliggörs genom de strategier de utvecklat för att samla energi 

mellan placeringar av barn. 
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Diskussion 

 

Här nedan förs en diskussion om de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat och 

hur dessa besvarar studiens syfte och frågeställningar. Även förslag på eventuell framtida 

forskning ges. Avslutningsvis följer en diskussion angående svagheter med studiens 

datainsamlingsmetod och teoretiska ansats. 

 

Syftet med denna studie var att med hjälp av självbiografier skrivna av 

familjehemsföräldrar fördjupa förståelsen för deras motiv att åtaga sig uppdraget, hur 

motivationen förändras under uppdragets gång och hur de resonerar kring motivationen. 

För att besvara syftet användes två frågeställningar; hur familjehemsföräldrarna beskriver 

sina motiv för att åtaga sig uppdraget och vilka faktorer som har betydelse för deras 

motivation under uppdragets gång. Genom studien har ett flertal aspekter av 

familjehemsföräldrars uppdrag synliggjorts. Likheter och skillnader har identifierats 

mellan familjehemsföräldrarnas berättelser av sina upplevelser i självbiografierna. En 

slutsats som kan dras genom studiens resultat är att familjehemsföräldrarnas initiala motiv 

förändras under uppdragets gång. Ett framträdande motiv var att hjälpa utsatta barn. 

Dessa barn kan för familjehemsföräldrarna vara tidigare kända men även okända. Att 

hjälpa utsatta barn visar sig ha en underliggande, personlig betydelse för 

familjehemsföräldrarna då de genom uppdraget finner en mening i livet och förverkligar 

sig själva. Uppdraget får dem att känna sig kompententa och uppskattade av sin 

omgivning genom beröm och feedback. Externa belöningar är således viktiga för 

motivationen, vilket är ett grundantagande inom CET. Familjehemsföräldrarna känner sig 

även stärkta i sitt uppdrag då de utvecklar strategier och förhållningssätt som hjälper dem 

att ta självständiga beslut och utgå från egna tillgångar och begränsningar. 

Kombinationen att känna sig bra på det de gör och att de utgår ifrån sina egna villkor, är 

en mycket främjande faktor för deras inre motivation under uppdragets gång. En aspekt 

som istället är hämmande för familjehemsföräldrarnas motivation är ofta relaterad till hur 

placerade barn på olika sätt påverkar familjesituationen. Till exempel kan tidsbristen, men 

också konflikter till följd av det placerade barnets beteendeproblematik, medföra känslor 

av maktlöshet och otillräcklighet hos familjehemsföräldrarna. Sådana känslor är 

hämmande för den inre motivationen. Vidare är inte arvodet ett motiv att åtaga sig 
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uppdraget men det tillskrivs ändå en betydande mening under uppdragets gång. Ett lågt 

arvode är en orsak till att de upplever bristande uppskattning från socialtjänsten på så sätt 

att de inte känner att deras engagemang gentemot de placerade barnen värdesätts. Arvodet 

är således en faktor som påverkar deras motivation.  

 

Studiens resultat kan komma till användning för socialtjänstens familjehemssekreterare 

och övriga som i sin profession kommer i kontakt med familjehemsföräldrar. De kan 

genom att ta del av studiens resultat och slutsatser erhålla en fördjupad förståelse för 

familjehemsföräldrars motiv inför uppdraget, hur deras motivation förändras under 

uppdragets gång samt hur de resonerar och känner kring motivationen. Förslagsvis kan 

ett flertal aspekter av familjehemsuppdraget förbättras, exempelvis det relativt låga 

arvodet som familjehemsföräldrarna ställer i relation till bristande uppskattning. 

Ytterligare en aspekt som kan förbättras är socialtjänstens rekryteringsbehov, som utifrån 

familjehemsföräldrarnas berättelser verkar vara aningen stort. Vid ett flertal tillfällen i 

somliga självbiografier beskrivs en svårighet att säga nej när socialtjänsten tar kontakt 

med anledning av en ny placering av ett barn.  

 

Förslag till vidare forskning 

Efter genomförandet av denna studie med familjehemsföräldrars upplevelser av 

uppdraget i fokus, hade det varit intressant att istället undersöka hur socialtjänstens 

personal resonerar kring varför familjehemsföräldrar väljer att åta sig uppdraget. Detta 

med anledning av att det i vårt resultat framkommit att familjehemsföräldrars initiala 

motiv har en underliggande betydelse som synliggörs först när de själva får möjlighet att 

beskriva sina upplevelser av familjehemsuppdraget, i detta fall genom att skriva en 

självbiografi. 

 

Brister med metod och teori 

Vi ville genom denna studie få en fördjupad förståelse för familjehemsföräldrars 

upplevelser genom att läsa deras självbiografier, i vilka de fått utrymme att fritt berätta 

och resonera kring sitt uppdrag. Innehållsanalys av självbiografier valdes således som 

datainsamlingsmetod eftersom den kunde svara till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Genom att genomföra studien på detta sätt har även en kunskapslucka fyllts, i och med 
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bristen på tidigare forskning inom ämnet där självbiografier analyserats. Med detta sagt, 

präglades vår datainsamlingsmetod även av vissa brister som är viktiga att belysa. En 

brist med självbiografier är att forskaren inte har möjlighet att ställa följdfrågor till 

författaren om specifika resonemang. Detta innebär att forskaren måste göra egna 

tolkningar av den text som finns tillgänglig vilket kan leda till att subjektiva värderingar 

påverkar analysen. Även om vi i denna studie inte haft möjlighet att ställa följdfrågor till 

författarna, anser vi ändå att materialets omfång varit tillräckligt för att göra en 

djupgående analys.  

 

Vidare var utbudet av självbiografier, skrivna av familjehemsföräldrar, bristfälligt vilket 

resulterade i att vi fick använda oss av de som fanns att tillgå. En av självbiografierna 

Harrison (2003) är skriven i en amerikansk kontext vilket kan ha varit både till för- och 

nackdel för studiens resultat. Hon beskriver väldigt utförligt om de placerade barnens 

problematik på ett sätt som övriga författare inte gör. Här kan kontexten som 

självbiografierna är skrivna i, spela roll i sammanhanget. Det är till exempel olika 

lagstiftningar i USA och Sverige gällande sekretess. Detta kan ha påverkat hur ingående 

författarna från respektive land varit i beskrivningarna av de placerade barnen och således 

även i beskrivningarna av de problematiska beteenden som påverkat deras motivation. 

Det är sannolikt att denna aspekt framgår i redovisningen av både resultatet och analys i 

studien. Att i vår studie inkludera en självbiografi skriven i en annan kontext kan även 

varit en fördel på så sätt att Harrison (2003) beskrev familjehemsuppdraget och alla dess 

sidor väldigt öppet och det medförde således en stor mängd material att analysera. 

 

Avslutningsvis fann vi valet av teori tillämpbar eftersom den möjliggjorde en fördjupad 

analys av familjehemsföräldrarnas initiala motiv och fortsatta motivation i ett senare 

skede. Genom de teoretiskt centrala begreppen kunde vi belysa deras upplevelser och 

tankar i sitt uppdrag och betrakta dem ur olika aspekter och sammanhang. Detta 

resulterade i en fördjupad förståelse för hur motiven förändras under uppdragets gång, 

beroende på olika faktorer. En givande aspekt av teorin var att analysera 

familjehemsföräldrars fortsatta motivation utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, 

genom att reflektera över hur feedback och uppmuntran från den sociala omgivningen 

påverkar den inre motivationen. En nackdel med den valda teorin är dess stora omfång. 

Teorin är komplex och vi var således tvungna att avgränsa oss för att kunna tillämpa den 
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i vår studie. Vi valde därför att avgränsa oss till en underteori och att i vår analys använda 

dess centrala begrepp som utmynnade ut i en fördjupad förståelse för 

familjehemsföräldrars motiv för att åta sig uppdraget, vilka faktorer som har betydelse 

för deras motivation under uppdragets gång och hur de resonerar kring motivationen.  
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