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The aim of this study was to increase the understanding of how foster parents of 
unaccompanied children and youths build and maintain relations with the foster placed 
children. Furthermore, this study highlights the foster parents’ view of being a foster parent and 
the effects of the commitment of being a foster home. The empirical material data has been 
collected by interviews with seven foster parents’ in Sweden and the theories that have been 
used for the analysis of the result are systems theory and a concept from the attachment theory, 
called internal working models. The conclusions of this study are that foster parents of 
unaccompanied children and youths have an ability to establish a valuable relationship with 
said children, however they experience cultural and linguistic difficulties in the process of 
establishing a relationship with the youths and children. Another conclusion is that the foster 
parents’ family lives have changed in positive terms while being a foster home. 
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1.Inledning 
1.1.   Problemformulering 

Under 2014 var antalet asylsökande, det vill säga de som söker uppehållstillstånd, i Sverige 81 

301 (Migrationsverket 2017a). Nästkommande år ökade antalet till nästan dubbelt så mycket, 

nämligen 162 877 asylsökande (Migrationsverket 217a). Av de asylsökande under 2015 var 

35 369 ensamkommande barn och ungdomar, alltså personer under 18 år som kom utan 

vårdnadshavare (Migrationsverket 2017b).  

 

När de ensamkommande ungdomarna kommer till Sverige har de bland annat rätt till en god 

man, ett startpaket från Migrationsverket samt boende i form av gruppboende eller familjehem 

(Sundman & Simonsen 2010). I och med ökningen av antalet ensamkommande ungdomar 

under 2015, samt att många av ungdomarna var under 15 år och/eller i stort behov av vård, blev 

bristen på familjehem stor (Samuelsson 2014; Delin & Sköld 2015).  

 

Det är kommunen som ansvarar för att det finns tillräckligt med utredda och godkända 

familjehem (Sundman & Simonsen 2010). Familjerna som är familjehem för ungdomar kan 

uppleva svårigheter i placeringen i form av svårigheter att skapa relationer, att placeringen 

påverkar familjens biologiska barn eller, i fall där ungdomen är ensamkommande från ett annat 

land, kommunikationssvårigheter på grund av olika modersmål (Buehler, Cox & Cuddeback 

2003; Sundman & Simonsen 2010). Samtidigt som den placerade ungdomens behov ska 

tillgodoses, har vi upplevt att familjehemsföräldrarna även sköter kontakten med skola, 

socialsekreterare, hälso-sjukvård och andra myndigheter och är en spindel i nätet för 

ungdomarna. Det krävs därför att familjehemsföräldrar har en bred kompetens och god 

kännedom om hur samhället fungerar.  

 

Vi har, i likhet med Andersson (2001), uppmärksammat att tidigare studier om familjehem har 

barnets perspektiv i fokus. Forskning om ensamkommande barn och ungdomar har riktats mot 

HVB-hem (Brendler-Lindqvist 2004; Spiteri & Zammit 2010; Stretmo & Melander 2013, 

ss.161-182; Söderqvist, Sjöblom & Bülow 2016) och vi vill därför istället undersöka hur 

familjehemsföräldrar beskriver sin roll som "extraförälder" till de ensamkommande 

ungdomarna. Vi vill också undersöka hur relationer mellan dessa ungdomar och 

familjehemsföräldrar påverkar det tidigare familjelivet.  
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1.2.   Syfte 
Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer få en ökad förståelse för 

familjehemsföräldrars syn på sin roll och relationer till ensamkommande barn och ungdomar 

för att därigenom synliggöra erfarenheter av att vara familjehemsförälder till målgruppen. 

 

1.3.   Frågeställningar 
1. Hur beskriver familjehemsföräldrarna sin relation till de ensamkommande ungdomarna som 

är placerade hos dem?  

2. Hur beskriver familjehemsföräldrarna sin roll som familjehemsförälder i relation till 

eventuellt annat arbete? 

3. Hur anser familjehemsföräldrarna att deras familjeliv har påverkats av uppdraget som 

familjehem?  

 

2.Bakgrund 
2.1.   Familjehem 

Det finns olika typer av familjehem; familjehem där barnet placeras hos en släkting, samt 

familjehem där inga släktband finns sedan tidigare. Båda varianter av familjehem skall 

rekryteras och utredas av socialtjänsten, och alla barn har samma rättigheter oavsett vilken typ 

av familjehem de hamnar i (Andersson 2001; Sundman & Simonsen 2010). Familjehem 

rekryteras av socialtjänsten i den kommun familjen befinner sig i, och det är kommunen som 

ansvarar för rekrytering och utredning av familjehemmen (Socialstyrelsen 2017). Det finns 

olika sätt som ett familjehem kan rekryteras. Familjen kan antingen kontakta socialtjänsten där 

de visar intresse för att bli familjehem eller svara på annonser som socialtjänsten lägger ut för 

att hitta fler familjehem (Socialstyrelsen 2017). I vissa fall köper socialnämnden in tjänster i 

form av familjehem av privata företag (SOU 2014:3), så kallade konsulentstödda familjehem. 

Denna form är vanlig, men görs dock i kombination med rekrytering av egna familjehem på 

socialtjänsten (Löfstrand 2009). 

 

Familjehemmens huvudsakliga uppgift är att i samarbete med socialtjänst och andra berörda 

upprätthålla god omvårdnad, se till att barn och ungdomar får tillit till vuxna och se till att 

barnens behov blir tillgodosedda (Socialstyrelsen 2017). 
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3.Tidigare forskning 
Här nedan beskriver vi vad tidigare forskning har kommit fram till om familjehemsföräldrar 

och placeringar av ungdomar i familjehem, både i svensk och utländsk kontext. Den tidigare 

forskningen innefattar både barn och ungdomar som tidigare bott i Sverige med sina biologiska 

föräldrar, men också ensamkommande barn och ungdomar som alltså kommit till Sverige utan 

sina föräldrar.   

 

3.1.   Ensamkommande barn och ungdomar 
Ensamkommande ungdomar har ofta varit med om traumatiska upplevelser på vägen till ett 

nytt land, då den ofta är lång och påfrestande (O’Toole Thomessen, Corcoran & Todd 2015). 

Ungdomarna är tvungna att lämna sin familj bakom sig för att sedan fly till ett annat land där de 

påbörjar ett nytt liv utan någon familj omkring sig, samt med stor ovisshet vad gäller rätten att 

få stanna eller bli avvisad. Den svåra flykten bidrar således till att många ensamkommande 

ungdomar lider av trauman och andra psykiska sjukdomar. Studier visar att ungdomar som 

anländer själva löper en större risk att lida av psykiska sjukdomar än ungdomar som anländer 

med sin familj eller släkt (O’Toole Thomessen, Corcoran & Todd 2015), vilket visar på att 

familjen är en skyddsfaktor.  

 

En stor bakgrund till de ensamkommande ungdomarnas psykiska ohälsa tycks ligga i en 

avsaknad av och oro för familjen som ungdomarna ofta lämnat i hemlandet eller kommit bort 

från under flykten (Wigg 2008). De ensamkommande ungdomarnas avsaknad av kärlek från, 

och närhet till, sina föräldrar skapar en otrygghet som ungdomar vars föräldrar finns i närheten 

inte på samma sätt gör (Wigg 2008; Grina 2015). Faror i hemlandet och under flykten är 

faktorer som också bidrar till psykisk ohälsa hos ungdomarna (O’Toole Thomessen, Corcoran 

& Todd 2015). 

 

På flykten till Sverige har ungdomarna en bild av hur Sverige är och om deras upplevda 

verklighet i Sverige inte överensstämmer med den tidigare bilden av landet kan känslan av 

utsatthet och besvikelse stärkas vilket påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt (Brendler-

Lindqvist 2004). Ungdomarna har under sin flykt separerats från sina föräldrar och familj och 

denna faktor är, enligt Brendler-Lindqvist (2004), viktig för familjehemsföräldrar att tänka på 

när de arbetar med ungdomarna. Hur ungdomarna hanterar dessa faktorer beror på hur 
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bemötandet av ungdomarna blir, samt hur relationer med socialarbetare utvecklas (Brendler-

Lindqvist 2004).  

 

Något annat som också påverkar ungdomarnas hälsa negativt är att de får uppleva en svår 

asylprocess som de inte förstår mycket av och som leder till oro för om de får stanna i Sverige 

eller inte (O’Toole Thomessen, Corcoran & Todd 2015). Ungdomarna ska behandlas likvärdigt 

som andra barn som blir omhändertagna i Sverige och har därmed samma rättigheter, samtidigt 

som de ensamkommande ungdomarna ofta har ett större stödbehov än vad andra barn har 

(Sundman & Simonsen 2010; Samuelsson 2014). Barnets behov är det som ska styra vilka 

insatser och vilken placering som beviljas (Samuelsson 2014).  

 

3.2.   Familjehem 
Enligt SOU (2014:3) är familjehemsplacering den vanligaste placeringsformen för barn och 

ungdomar mellan 0-20 år (SOU 2014:3; Socialstyrelsen 2016), men trots det är det brist på 

familjehem i Sverige (Löfstrand 2009; Samuelsson 2014; Delin & Sköld 2015). För att ett 

familjehem ska vara välfungerande och långsiktigt, krävs att medlemmarna i familjehemmet 

har tillräckligt med energi och tid för att åta sig uppdraget (Löfstrand 2009). Det är upp till 

socialtjänsten i kommunerna att bedöma vad som anses vara ett bra familjehem. Enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) ska vård utanför det egna hemmet vara god och barnets bästa skall 

beaktas.  

 

Andersson (2001) talar om faktorer som bidrar till att privatpersoner vill bli familjehem. De 

familjehem där ungdomen har släktband till familjehemsföräldrarna hade som motiv att de 

kände ett ansvar för barnet och ville därför bli familjehem för barnet, men de flesta kunde inte 

tänka sig bli familjehem för barn utanför släkten. Den andra faktorn som bidrog till att familjer 

ville bli familjehem var där modern kände att hon ville stanna hemma med de biologiska 

barnen och fosterbarnen istället för att arbeta utanför hemmet. Den tredje och sista faktorn som 

tas upp var par som ville bli familjehem på grund av att de själva inte kunde få biologiska barn 

och äldre par som redan hade vuxna barn och kände ett behov av att uppfostra barn igen 

(Andersson 2001). 

 

Även Buehler, Cox & Cuddeback (2003) talar om faktorer i form av positiv påverkan, 

stressmoment och faktorer som bidrar till ett bra familjehem. Den positiva påverkan som 
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familjehemsföräldrar menar att de upplever genom sitt uppdrag att vara familjehemsföräldrar, 

är att kunna se barnen och ungdomarna växa upp och utveckla en egen identitet, de känner att 

det är givande att positivt kunna påverka ett barns liv. Familjehemsföräldrarna upplever även 

genom sitt uppdrag att de kan ge barnen en känsla av samhörighet och ge barnen en säkerhet 

genom familjehemmet och att de skapar en starkare relation till barnen genom att kunna ge 

kärlek och trygghet (Buehler, Cox & Cuddeback 2003).  

 

Familjehemsföräldrarna menar att det delvis är ett stressmoment att ha barn med emotionella 

och/eller beteendeproblem placerade i sitt hem (Buehler, Cox & Cuddeback 2003). Dessa barn 

är svårare att knyta an till och skapa en stabil relation med. Därför krävs det mer energi och tid 

för att kunna skapa en trygg anknytning till dessa barn, då det tar längre tid för dessa barn att 

lita på familjehemsföräldrarna. Familjehemsföräldrarna upplever även att kontakten med 

socialtjänsten är ett stressmoment, eftersom familjehemsföräldrarna inte får tillräckligt med 

information om barnen som de tar emot i familjehemmet (Buehler, Cox & Cuddeback 2003; 

Mosek 2004). Det största stressmoment som familjehemsföräldrarna i studien nämner är att 

familjehemsföräldrarna är rädda att barnen ska lämna hemmet eller att barnen avlägsnas från 

hemmet av socialtjänsten. Denna stress uppstår eftersom familjehemsföräldrarna inte vill 

förlora kontakten de har skapat med barnen (Buehler, Cox & Cuddeback 2003).  

 

Även Hedin, Höjer och Brunnberg (2011) tar upp faktorer som bidrar till att barnen och 

ungdomarna i familjehemmen skapar goda sociala band till familjehemmen. 

Familjehemsföräldrar där det finns släktband till det ensamkommande barnet eller ungdomen 

har ofta bättre sociala band och relationer till barnen och ungdomarna än vad andra 

familjehemsföräldrar har enligt Hedin, Höjer och Brunnberg. De familjehem där barnen och 

ungdomarna inte känner familjehemsföräldrarna sedan innan, har initialt ett svagare socialt 

band och mindre tillit till familjehemmet. De faktorer som hjälper till att skapa tillit och en 

starkare relation till familjehemmet är; gemensamma familjeaktiviteter, rättvis behandling av 

andra familjemedlemmar i familjen, att kunna samarbeta och att kunna kompromissa för att 

hitta gemensamma lösningar på olika problem som kan uppstå. Den viktigaste faktorn som lyfts 

fram i artikeln är att den ursprungliga familjen ska kunna vara lättsam, humoristisk och skratta 

ihop med de placerade barnen och ungdomarna (Hedin, Höjer & Brunnberg 2011). 

 

Familjehemsföräldrarna tar även upp faktorer som gör att familjehemmet blir ett bra hem för 

barnen. De tar upp att det är viktigt att försöka vara fördomsfri, ha ett öppet sinne, tolerans och 
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att kunna sätta barnen i första hand (Buehler, Cox & Cuddeback 2003). Löfstrand (2009) 

beskriver i sin avhandling att ett informellt stöd (det vill säga stöd och hjälp av sina biologiska 

barn, grannar, vänner eller släktingar) också ger ett bra familjehem. Därigenom kan 

familjehemsföräldrar få ett stöd som kan medföra en bättre kontakt med den placerade 

ungdomen. Samtidigt kan det informella stödet även leda till avlastning i 

familjehemsföräldrarnas vardagsliv och därmed påverka både familjehemsföräldrar och 

placerad ungdom positivt (Löfstrand 2009). 

 

Något annat som kan påverka ungdomens placering är relationen mellan 

familjehemsföräldrarna och de placerade ungdomarna (Mosek 2004). Även detta är en 

anledning till att det krävs att familjehemsföräldrarna har kunskap och förmåga att skapa 

omsorgsfulla, stabila och varande relationer med traumatiserade ungdomar (Brendler-Lindqvist 

2004; Swick 2007). För att kunna bli en omtänksam individ behövs känslan av att vara behövd 

av någon annan. Det är därför viktigt att de som arbetar med ensamkommande ungdomar har 

rätt kompetens för att kunna få ungdomarna att känna sig trygga och omhändertagna, men även 

att socialarbetarna kan hantera de psykosociala problem som kan uppstå (Brendler-Lindqvist 

2004).  

 

Även Swick (2007) menar att barn och ungdomar som blir placerade i familjehem ofta har 

sedan tidigare upplevt trauma och upplever stress orsakad av att de exempelvis blivit 

försummade, utnyttjade eller slagna. Det huvudsakliga problemet för barn och ungdomar i 

familjehem är identitetskris, dåligt självförtroende och dålig självbild (Mosek 2004). Barn och 

ungdomar som är placerade i familjehem är ofta rädda för det okända och att bli avvisade, samt 

har ofta en känsla av att inte ha kontroll över situationen. Detta kan utspelas på olika sätt och 

ofta upplever familjehemsföräldrarna att de ensakommande barnen och ungdomarna är arga 

(Mosek 2004). Swick (2007) menar därför att behovet av familjehemsföräldrar med god 

förmåga att stötta och vara omsorgsfulla är stort, men även för att ungdomarna ska få större 

möjlighet att växa upp till välfungerande medborgare i samhället. Ungdomar som placeras i 

familjehem måste bygga upp relationer med nya föräldrar, och eventuellt även barn, samtidigt 

som de är i en process att anpassa sig till att inte längre bo med sin biologiska familj (Swick 

2007).  

 

Whenan, Oxlad & Lushington (2009) menar att relationen mellan barnet och 

familjehemsföräldrarna är viktig att uppmärksamma, då relationen kan hjälpa till med 
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placeringens stabilitet, barnets stresshantering och barnets förmåga att anpassa sig till en ny 

miljö. Barn som upplever känslomässiga band till familjehemsföräldrarna känner i sin tur en 

större trygghet med att ge och visa kärlek till familjehemsföräldrarna.  

 

De starka behoven av ömhet ungdomar som placeras i familjehem har, bör mötas av 

familjehemsföräldrarna på ett bra sätt (Swick 2007). Forskaren (Swick 2007) uppger olika sätt 

att främja vården av dessa ungdomar: tidigt vårdande och omsorgsfulla relationer, tillgodose 

grundläggande behov, upprättande av anknytning genom konsekvent ömhet och bygga 

hälsosamma familjerelationer. Det är genom tidigt vårdande och omsorgsfulla relationer som 

barn lär sig att vara omtänksamma och bry sig om sig själv och andra. Det är en process som tar 

avstamp i relationen mellan barn och förälder, där tillitsfull samverkan främjar vården av 

barnen. Med tanke på de placerade barnens och ungdomarnas psykiska hälsotillstånd och höga 

stressnivå behövs trygga relationer med vuxna som de kan lita på och vid behov få hjälp av 

(Swick 2007). Det andra som Swick (2007) nämner är att tillgodose grundläggande behov som 

finns. Med det menas att se till att barnen har mat, trygghet, kärlek och säkerhet omkring sig. 

Det är extra viktigt att se placerade ungdomars behov eftersom de ofta inte blivit tillgodosedda 

tidigare (Mosek 2004; Swick 2007). När Swick (2007) skriver om upprättande av anknytning 

menar forskaren att detta är det viktigaste för god omvårdnad i familjehem. Anknytning är den 

nära kontakt som barn och förälder upprättar och är det som i första hand möjliggör att barnen 

senare i livet har ett omtänksamt och vårdande sätt gentemot andra. Det är även via 

anknytningen som barnen utvecklar tillit till andra personer, vilket i familjehem ofta krävs 

mycket av. Som placerad ungdom i familjehem är ofta hälsosamma familjerelationer något som 

inte är upplevd och ofta istället bara finns i ungdomarnas fantasi. Därför behöver 

familjehemsföräldrar anpassa sig och använda sig någon slags strategi för att främja sunda 

familjerelationer. Swick (2007) menar att det är viktigt för både barn och familjehemsföräldrar 

att ha sunda familjerelationer för att lära sig att värdesätta sig själva och andra människor. 

 

3.3.   Placeringens påverkan på familjehemmet 
Höjer (2004) beskriver att inom forskning kring familjehem läggs fokus ofta på det placerade 

barnet och dess biologiska föräldrar. Författaren menar dock att hur placeringen påverkar 

familjehemsföräldrar och deras eventuella biologiska barn också kan påverka resultatet av 

vården. Eftersom många placeringar är i familjehem, påverkas många familjer i landet, varför 

Höjer menar att det är av intresse att genomföra forskning inom området. Hälften av de 
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deltagande familjehemsföräldrarna i hennes studie ansåg att uppdraget som familjehem har gett 

en positiv inverkan på deras nuvarande familjeliv. Detta delvis för att både 

familjehemsföräldrar och de biologiska barnen genom familjehemsuppdraget kunde utveckla 

en mer förstående och omsorgsfull personlighet. Ungefär två femtedelar av de 

familjehemsföräldrarna som deltog i studien ansåg att uppdraget som familjehem inte hade 

någon påverkan på deras familjeliv eller deras biologiska barn. Ett fåtal av 

familjehemsföräldrarna upplevde dock att uppdraget som familjehem hade en negativ inverkan 

på både familjelivet, och i vissa fall menade familjehemsföräldern att de biologiska barnen blev 

försummade i och med uppdraget (Höjer 2004).  

 

Löfstrand (2009) menar att uppdraget som familjehemsföräldrar inte ska jämföras med annat 

förvärvsarbete, men däremot med föräldraskap. Forskaren menar dock att uppdraget i vissa 

dokument och riktlinjer beskrivs som en arbetsinsats. I avhandlingen som forskaren skrivit 

framkommer olika påverkningar på familjerna både under tiden samt efter det att de tagit på sig 

uppdraget att bli familjehem. Påverkningar som lyfts fram är att uppdraget som familjehem åt 

tonåringar ger lycka, stimulering och utmaningar i positiv bemärkelse. Det 

familjehemsföräldrarna lyfter fram i avhandlingen som påverkar familjen är också den energi 

det krävs att vara familjehemsförälder. Innan uppdraget påbörjats är det ovisst att det går åt 

mycket energi åt att vara känslomässigt engagerad, lägga mycket tid på samtal och möten med 

ungdomen och att detta kan bidra till en stor stress hos familjehemsföräldrarna. Därför är det 

viktigt att förstå att familjehem behöver avlastning, stöttning och hjälp för att orka hantera sitt 

uppdrag som familjehemsföräldrar (Löfstrand 2009). 

 

4.Teori 
4.1.   Systemteori 

Grunden i systemteori är människors samspel och kommunikation i en gemensam kontext, en 

människas identitet skapas och utvecklas i ständig interaktion med andra människor. 

Grundprinciperna i systemteorin är att människor betraktas som delar av olika system, exempel 

på dessa system är; samhällssystem, familjesystem och jobbsystem. I dessa olika system finns i 

sin tur subsystem, till exempel syskon eller makar i ett familjesystem. Systemteorin fokuserar 

på en helhet. Helheten är systemet och individerna är delarna i systemet och det menas att 

delarna inom helheten inte betraktas som lika viktiga. Detta betyder dock inte att individerna i 
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ett system inte har någon betydelse utan att systemteorin ser delarna som något som påverkar 

varandra och som på så sätt utgör en helhet. Exempelvis om det finns problem i ett system är 

det inte endast en individs fel utan det är flera delar som påverkar varandra som i sin tur skapar 

problemet. En enstaka förändring i ett system leder således till att hela systemet förändras, om 

en del i systemet exempelvis en familjemedlem blir uppsagd från sitt arbete kommer detta 

påverka hela familjen i sin helhet eftersom att ekonomin blir mindre än förut. System har även 

gränser: inre gränser som gäller mellan subsystemen och yttre gränser i relation till 

omgivningen. Gränserna som finns hjälper till att bevara subsystemens olika funktioner. Ett 

familjesystem behöver till exempel inre gränser mellan subsystemen; föräldrabarnsubsystemen 

för att det ska finnas möjlighet till förändring samt utveckling inom hela familjesystemet 

(Forsberg & Wallmark 2002; Lundahl & Öquist 2002).   

 

4.2.   Inre arbetsmodeller 
Inom anknytningsteorin talas det om inre arbetsmodeller (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 2006; Hart 2009; Grina 2015), ett begrepp med 

vilket författaren syftar till de inre bilder av verkligheten som en människa byggt upp (Grina 

2015). Detta sker i samspel med andra människor och skildrar den uppfattning en människa har 

om sina relationer till andra, men också uppfattningen om sig själv (Orrenius 2005, ss. 165-

172; Broberg et al. 2006; Hart 2009; Grina 2015). Ju äldre vi blir desto fler inre arbetsmodeller 

kan människan komma ihåg och det känslotillstånd som uppstår och bevaras i samspelet med 

de andra är det centrala i de inre arbetsmodellerna (Hart 2009). Dessa inre arbetsmodeller 

summeras, genom samspel med andra människor, i kunskaper om sig själv, kunskaper om 

andra människor, samt hur interaktion med andra människor bör ske i specifika situationer 

(Grina 2015). Dessa inre arbetsmodeller är på intet sätt oföränderliga, utan snarare dynamiska 

och ändras efter nya erfarenheter (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al. 2006; Hart 2009; 

Grina 2015). 

 

5.Metod  
5.1.   Kvalitativ datainsamlingsmetod 

De vanligaste datainsamlingsmetoderna inom samhällsvetenskapliga studier är genom syn och 

hörsel, det vill säga intervjuer och observationer (Svensson & Ahrne 2015). Kvale och 

Brinkman (2009) menar att intervju som verktyg gör att intervjupersonens livssyn blir klarare 
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för forskaren att förstå och uppfatta. Vi har valt att använda oss av intervjuer som 

datainsamlingsmetod utifrån vårt syfte att synliggöra hur det är att vara familjehemsförälder till 

ensamkommande barn och ungdomar. Vi har försökt hålla de inledande frågorna korta och 

öppna, eftersom att sådana frågor kan leda till breda skildringar av det ämne som det samtalas 

om under intervjun (Kvale & Brinkman 2009). Vi tror också att intervjuer har varit en bra 

metod för att få material till vår studie, eftersom vi då fått möjlighet att ställa följdfrågor på ett 

annat sätt än vad som är möjligt i exempelvis studier med självbiografier som källa. 

Följdfrågorna hoppas vi har gett en mer distinkt skildring av det som beskrivits och på så sätt 

gett en ökad förståelse för hur det är att vara familjehemsförälder (Kvale & Brinkman 2009).  

 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att det är svårt att göra gränsdragningar mellan 

olika varianter av kvalitativa intervjuer. Istället skriver dem att intervjuerna kan genomföras på 

det sätt forskaren föredrar, med exempelvis fler eller färre öppna frågor och följdfrågor. Vi har 

valt att göra intervjuerna semistrukturerande eftersom Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar att intervjupersonen annars kan prata om ämnen som inte är relevanta för studien. Med 

semistrukturerade intervjuer menar vi att till en början ställa öppna frågor och därefter ställa 

följdfrågor mer inriktade på det svar som intervjupersonerna ger. För att undvika att 

intervjupersonen avviker från ämnet har det för oss varit viktigt att vara förberedda med frågor, 

följdfrågor och riktlinjer för intervjuerna. Vi har också valt att spela in, samt transkriberat 

intervjuerna, för att enklare komma ihåg och kartlägga materialet. För att kunna spela in 

intervjuerna krävs intervjupersonernas samtycke, vilket vi fick av samtliga intervjupersoner i 

vår studie. Allt material kommer efter det att studien är avslutad att kasseras. Vid transkribering 

menar Kvale och Brinkman (2009) att två förändringar sker, en från den specifika 

intervjusituationen till inspelningen och en från inspelningen till tryckt text. I dessa två 

förändringssteg menar författarna att detaljer såsom tonläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck 

försvinner. Det har varit viktigt för oss att tänka på att få den utskrivna texten att representera 

deras muntliga uttalanden under intervjun (Kvale & Brinkman 2009). Det har också varit 

viktigt att ha transkriberingsstegens förändringar i åtanke när vi analyserat de utskrivna 

intervjuerna.   

 

Med intervjuer tror vi att möjligheten till mer utvecklade svar är större än i andra metoder. I 

och med att syftet med vår studie är ökad förståelse är utvecklade intervjusvar viktigt för vårt 

resultat. Vi tror också att det är lättare att vid intervjuer få större tillit från intervjupersonerna, 
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än vid exempelvis enkäter, och kan på så sätt förhoppningsvis få mer detaljerade svar av 

intervjupersonerna.  

 

Det finns också risker med att välja intervju som kvalitativ datainsamlingsmetod. Det kan 

komma sig att intervjupersonerna känner sig obekväma i vår närvaro och att deras intervjusvar 

därför inte blir så utvecklade som vi tänkt oss. Därför har vi försökt göra ett gott intryck och 

försökt skapa tillit mellan oss och intervjupersonerna i fråga. Andra omständigheter som kan 

påverka intervjusituationerna och tilliten till oss studenter är exempelvis plats för intervjuerna 

samt information om studien. Vi har därför efter det att intervjupersonerna visat intresse skickat 

ut ett informationsbrev inklusive samtycke för medverkan i studien. Vår förhoppning har också  

varit att genomföra intervjuerna på platser som familjehemsföräldrarna känner sig trygga på 

och därför har vi valt ut platsen i samråd med intervjupersonerna.   

 

Det är också viktigt att ha i åtanke att det vid kvalitativa intervjuer sker en interaktion mellan 

intervjuare och intervjupersoner (Miller & Glassner 2011). Därför finns en risk att intervjuare 

kan identifiera sig med intervjupersonerna och på så sätt kan även resultatet av studien 

påverkas (Kvale & Brinkman 2009; Miller & Glassner 2011). 

 

5.2.   Vetenskapsteoretisk ansats 
Eftersom vi i vår studie har använt oss av intervju som verktyg är studiens vetenskapsteoretiska 

ansats hermeneutisk. Hermeneutiken är läran om förståelse och tolkning (Thomassen 2007, s. 

178). Genom att människor tolkar sina upplevelser och vi sedan tolkar deras utsagor kan vi 

uppnå en förståelse för dessa upplevelser. När vi tolkar olika fenomen eller yttringar börjar vi 

få en förståelse för dessa eftersom tolkning är processen som bidrar till att förståelse nås 

(Thomassen 2007, s. 178).  

 

Vi har i syfte att nå en förståelse genom vår studie och har därför en hermeneutisk ansats 

istället för en positivistisk ansats som har i fokus att förklara fenomen. Inom positivismen ses 

människan som ett objekt som kan studeras utifrån bland annat dess reaktioner medan inom 

hermeneutiken betraktas människan som ett subjekt som har känslor, egen vilja och frihet att 

bestämma över sin egna existens (Thomassen 2007 s. 188).  
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Den hermeneutiska cirkeln är en omedveten process i tolkningen av data, där data tolkas först i 

enskilda delar och sedan i sin helhet för att nå förståelse om meningen i materialet. Detta görs 

fram och tillbaka likt en cirkel (Kvale & Brinkmann 2009 s. 226). I vår studie har det 

transkriberade datamaterialet vi fått in genom semistrukturerade intervjuer tolkats, för att på så 

sätt nå en djupare förståelse för våra forskningsfrågor.  De olika delarna av det skrivna 

materialet har tolkats var för sig, för att sedan tolkas i en helhet och sedan återigen var för sig, 

likt ovannämnda cirkel. Vår förhoppning är att detta har gett en ökad förståelse för hur det är att 

vara familjehemsförälder för ensamkommande barn och ungdomar. 

 

5.3.   Urval och rekrytering 
I studien har åtta familjehemsföräldrar från olika familjehem intervjuats, där alla hade en 

pågående familjehemsplacering hos sig. Vi har gjort valet av antal intervjupersoner utifrån att 

detta är ett arbete på kandidatnivå, och att vi därmed är tidsbegränsade. Åtta intervjuer anses då 

rimligt för två studenter. En av de deltagande valde därefter att avsäga sitt deltagande i studien. 

 

För att hitta dessa familjehemsföräldrar till intervjuerna har vi via mail och telefon kontaktat 

socialtjänster i olika kommuner, överförmyndarnämnder och privata företag varifrån tjänster i 

form av familjehem ibland köps in av kommunerna (SOU 2014:3). Familjehemshandläggarna i 

kommunerna har fått informationsbrev (bilaga 1) om studien av oss och därefter skickat ut det 

till de familjehemsföräldrar vars ärende de handlägger. Vi har därmed inte initialt haft någon 

kontakt med familjehemsföräldrar utan istället låtit de familjehemsföräldrar som varit 

intresserade kontakta oss. Därefter har vi gemensamt med de deltagande 

familjehemsföräldrarna bestämt tid och plats för intervjuerna.   

 

Vår målsättning med studien var att intervjupersonerna är aktiva som familjehemsföräldrar i 

samma kommun, men eftersom socialsekreterare i dagsläget har hög arbetsbelastning hade 

ingen socialsekreterare tid att hjälpa oss med kontaktuppgifter till så många 

familjehemsföräldrar i samma kommun. Till en början hade vi svårt att hitta familjehem som 

var villiga att ställa upp på intervju till studien över huvud taget, vilket också blev en anledning 

till att vi inte fick tag på åtta informanter i samma kommun. Av bekvämlighetsurval (Bryman 

2008) breddade vi därför vårt geografiska område och en del intervjupersoner bodde i 

kommuner så långt bort att vi fick använda oss av videosamtal som verktyg för att kunna 

genomföra vår studie. Vi anser att videosamtal kan ha påverkat våra intervjuer på olika sätt. 
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Delvis positivt, genom en lättnad hos intervjupersonen då vi inte gör intrång i deras hem. 

Delvis också negativt då vi inte kunnat få samma personliga kontakt. I en av intervjuerna hade 

vi också problem med ljudet vilket resulterade i att vi var tvungna att ringa intervjupersonen 

samtidigt som vi hade videosamtal i datorn. Detta blev en negativ påverkan på intervjun då det 

blev svårare att höra vissa delar av vad intervjupersonen sade. Problemen var dock inte så stora 

att vi behövde avbryta intervjutillfället. 

 

För att både vi och intervjupersonen skulle orka fokusera under hela intervjun var vår 

målsättning att en intervju skulle ta ungefär en timme. Intervjuerna pågick mellan 30-60 

minuter per intervju, vilket vi anser fungerade bra för att upprätthålla koncentrationen. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att i de familjer det finns fler än en 

familjehemsförälder ska båda vara med på intervjun, eftersom det på så vis framkommer en 

klarare beskrivning av hemsituationen. Eftersom vi däremot är ovana intervjuledare 

genomförde vi  istället dessa intervjuer med enbart en av familjehemsföräldrarna. Vår 

förhoppning är att vi på så sätt gjorde intervjusituationen mer klar och hanterbar för både oss 

och intervjupersonen, samt höll den avsatta tiden för intervjun. 

 

Vi har i denna studie valt att fokusera på familjehemsföräldrar där inga släktskapsband sedan 

tidigare finns knutna till det placerade ensamkommande barnet. Detta eftersom det i 

familjehem där familjehemsföräldrarna är släkt med den ensamkommande ungdomen redan 

innan placeringsstart finns uppbyggda relationer mellan dessa (Hedin, Höjer & Brunnberg 

2011). Denna tidigare relation mellan familjehemsförälder och ensamkommande ungdom gör 

att vi inte kan använda oss av dessa familjehemsföräldrars intervjusvar i vår studie eftersom 

den delvis syftar till att undersöka hur relationerna byggs upp i samband med den 

ensamkommande ungdomens familjehemsplacering. Resultatet hade då förmodligen blivit helt 

annorlunda. 

 

5.4.   Tillvägagångssätt 
För att kunna genomföra denna studie var vi tvungna att få tag på intervjupersoner i form av 

familjehemsföräldrar med erfarenhet av att ha eller ha haft ensamkommande barn placerade hos 

sig. För att få tag på dessa vände vi oss dels till människor som i sin profession kommer i 

kontakt med dessa familjehemsföräldrar men också till vår omgivning. De professionella vi 

vände oss till var socialsekreterare som arbetar med familjehemsplacerade ensamkommande 
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ungdomar, familjehemshandläggare på socialtjänsten, privata företag som arbetar med 

familjehemskonsultering, överförmyndarnämnder samt socialsekreterare som arbetar med 

familjehemsrekrytering. Till en början avgränsade vi oss geografiskt, men när vi inte fick tag på 

tillräckligt många intervjupersoner bestämde vi oss för att bredda vårt geografiska område. 

Detta ledde i sin tur till att vi fick tag på åtta familjehemsföräldrar, men också till att en del 

intervjuer var tvungna att genomföras via videosamtal på grund av det geografiska avståndet 

samt tidsbegränsningen för vår studie.  

 

Efter att ha bokat intervjutider med de åtta intervjupersonerna, samt skrivit intervjufrågor och 

fått dessa godkända av handledaren (se Bilaga 2) genomförde vi fem intervjuer via videosamtal 

och tre intervjuer på plats i intervjupersonernas hem. I de tre fall vi var i personernas hem var 

det på inbjudan av intervjupersonerna själva. Vi har båda varit intervjuledare, men i hälften av 

intervjuerna var för att inte skapa förvirring vid intervjutillfället. Därefter har vi gemensamt 

transkriberat intervjuerna och kodat det skriftliga materialet för att sedan kunna tematisera, 

tydliggöra och analysera vårt resultat på bästa sätt. Dock är det bara sju av intervjuerna som är 

transkriberade eftersom en av intervjupersonerna dagen efter avsade sig sitt deltagande i 

studien. 

 

5.5.   Etiska överväganden 
Enligt första paragrafen i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

krävs samtycke för att studien ska få genomföras, och forskningen skall genomgå etikprövning 

och få en etikprövningsnämnds tillstånd att genomföra studien (Vetenskapsrådet 2011). Detta 

gäller inte studenter på grund- eller avancerad nivå enligt lagens andra paragraf, alltså gäller 

den inte oss (Lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor), men etiska 

överväganden bör ändå göras. Enligt lagens tredje paragraf gäller lagen forskning där 

personliga uppgifter hanteras, men också där personer kan komma till psykisk eller fysisk 

skada. Det är därför viktigt för oss att överväga forskningens nytta kontra eventuella skador, 

fysiska eller psykiska, hos intervjupersonerna (Vetenskapsrådet 2011).  

 

En grund inom forskningsetik är individskyddkravet som innefattar fyra krav som forskare ska 

förhålla sig till för att undvika att intervjupersonerna tar skada när de deltar i forskarens studie. 

Dessa fyra krav är: konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet (Kvale & Brinkman 2009; Vetenskapsrådet 2011). Konfidentialitetskravet 
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innebär att forskaren ska undvika att röja personuppgifter om intervjupersonerna (Kvale & 

Brinkman 2009; Vetenskapsrådet 2011). Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna 

behöver ge sitt samtycke till att forskaren ska kunna genomföra sin studie. Intervjupersonerna 

väljer också om de vill avbryta sin medverkan i forskarens studie. Informationskravet tyder på 

att intervjupersonerna ska få information om syftet med studien, metoderna som ska användas i 

studien, hur forskningen planeras att läggas upp, risker och följder som kan uppstå under 

forskningen gång. Intervjupersonerna ska också få information om vem eller vilka det är som är 

forskarna och handledare, samt att deltagandet är frivilligt. Med nyttjandekravet menas att all 

information som forskaren får till sig endast ska användas i syfte att besvara forskarens frågor i 

studien (Kvale & Brinkman 2009; Vetenskapsrådet 2011).  

 

Genom att kommunicera nödvändig information till intervjupersonerna (bilaga 1), kalla 

intervjupersonerna vid andra namn, inte ange vilken kommun de bor i och skydda vårt 

insamlade material från obehöriga, anser vi att vi förhållit oss till individskyddskravet som 

ovan beskrivits. Dessutom kommer vi efter studiens slut kassera de inspelningar och de 

transkriberingar som vi gjort till vår studie. Utöver individskyddskravet anser vi också att 

hänsyn bör tas till intervjupersonerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det är 

viktigt att förbereda sig för intervjun, men att allt inte går att förbereda. I en intervjusituation är 

det två (i vårt fall tre) individer som möts och interagerar. Som intervjuledare och studenter 

krävs därför att vara medveten om att det genom att delta i en sådan här studie kan det väckas 

olika tankar och känslor, inte minst i intervjuer i hemmiljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015). Genom de frågor vi ställer kan intervjupersonen börja fundera över sådant som de inte 

gjort tidigare, vilket gör att det är viktigt att välja frågor väl för att minimera skaderisken. 

Intervjusituationen som familjehemsföräldrarna deltar i kan få inverkan på intervjupersonerna 

på det sätt att de börjar tänka ytterligare på sin roll som familjehemsförälder och sin relation till 

det placerade ensamkommande barnet. 

 

5.6.   Arbetsfördelning 
Vårt huvudsakliga mål har varit att göra allt gemensamt, men eftersom vi är två författare, samt 

på grund av tidsramen för arbetet, har vi gjort en viss arbetsfördelning i studien. Mikaela har 

tagit större ansvar för styckena "kvalitativ datainsamlingsmetod" och "urval" medan Nina har 

tagit större ansvar för "vetenskapsteoretisk ansats" och "etiska överväganden". Vidare har 

Mikaela skrivit om inre anknytningsmodeller och Nina har tagit större ansvar för systemteori. I 
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intervjuerna har vi varit intervjuledare i hälften var. Anledningen till att inte bägge istället var 

intervjuledare i samtliga intervjuer är för att minska risken att skapa förvirring hos 

intervjupersonen. Därefter har vi också transkriberat intervjuerna tillsammans eftersom att vi 

ansåg att det effektiviserade arbetet. Resterande arbete har vi utfört tillsammans för att bägge 

författare skall vara lika införstådda med materialet.  

 

Trots att vi har tagit mer eller mindre ansvar för vissa stycken i studien har båda författarna läst, 

förändrat och deltagit i processen genom hela studien. Vi tar därför lika stort ansvar båda två 

för den genomförda studien.  

 

6.Resultat och analys 
Här nedan presenteras det resultat vi fått fram under våra intervjuer med 

familjehemsföräldrarna. Detta flätas i samma kapitel samman i en analys med teori och tidigare 

forskning för att undvika upprepningar för både oss själva och läsare, samt för att underlätta 

läsningen och därmed förhoppningsvis göra vår analys tydlig. 

 

6.1.   Presentation av intervjuade familjehemsföräldrar 
 
Anna: Familjehemsförälder sedan sommaren 2015. Hon har haft tre placeringar och den nuvarande 

placerade ungdomen har bott där sedan maj 2016. Anna har fem utflyttade barn och arbetar enbart när 

hon själv vill.  

 

Berit: Familjehemsförälder sedan augusti 2016. Hon har haft en placering sedan dess och det är den 

nuvarande. Hon har tre utflyttade barn och arbetar utöver sitt uppdrag som familjehemsförälder.  

 

Sonja: Familjehemsförälder sedan oktober 2015 och har två placerade ungdomar hos sig. Hon har inga 

barn och arbetar utöver sitt uppdrag som familjehemsförälder. 

  

Emelie: Familjehemsförälder sedan 2015 och har två placerade ungdomar hos sig. Emelie utgör också 

ett jourhem1 och har haft många jourhemsplaceringar. Hon har två barn som har flyttat ut och arbetar 

inte utöver sitt uppdrag som familjehemsförälder. 

                                                
1 Jourhem: Tillfälligt boende för akuta placeringar. Varar som längst i sex månader.  
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Niklas: Familjehemsförälder sedan augusti 2016. Han har haft en placering och det är den nuvarande. 

Niklas har tre barn som bor hos honom på halvtid och han har ett arbete utöver sitt uppdrag som 

familjehemsförälder.  

 

Karin: Familjehemsförälder sedan sommaren 2015. Har haft fyra placeringar varav två är nuvarande 

placeringar. Hon har barn varav ett bor hemma och hon arbetar utöver sitt uppdrag som 

familjehemsförälder.  

 

Gith: Familjehemsförälder sedan januari 2016. Hon har haft en placering och det är den nuvarande. Gith 

har fyra barn varav alla är utflyttade och har arbete utöver sitt uppdrag som familjehemsförälder. 

 

6.2.  Motiv att bli familjehem 
6.2.1.  Inga biologiska barn 

Av de sju intervjupersoner i studien är det två som inte sedan tidigare har egna barn, Sonja och 

Emelie. Emelie har däremot två barn som är utflyttade sedan några år tillbaka, vilket tidigare 

forskning menar kan vara ett motiv till att bli familjehemsförälder (Andersson 2001). När 

Emelies barn flyttat ut beskriver hon att det blev tomt i det stora hus hon har och även i det lilla 

huset på gården där barnen haft sina rum.  

 
Sen har jag själv två adopterade barn [...] och där har jag ju följt med hela tiden för att hjälpa mina 

ungdomar, då har jag ju sett deras väg och stöttat dem. Både gymnasiet och nu är de ju stora och 

utflyttade och självständiga. Kunskapen finns ju där och därför valde vi detta här och då började vi med 

jourhem.  

      Emelie 

 

Ovan beskriver Emelie anledningen till att de valde att bli familjehem utöver att vara jourhem. 

Emelie bestämde sig därför för att först bli jourhem, sedan familjehem åt ensamkommande 

ungdomar och har sedan två år tillbaka två ungdomar boende hos sig. Emelie uttrycker dock att 

även om hon har stor yta vill hon inte ha för många ungdomar. Hon säger: ”Jag gör ju inte det 

här för att tjäna pengar liksom, inte heller som förvaring för då skulle jag ju haft typ hundar där 

istället”. Dessutom menar Emelie att hon känner en inre värme när hon ser att de placerade 

ungdomarna växer på längden, går upp i vikt och skapar sina egna personligheter. Dessa är 

faktorer som familjehemsföräldrar anser är en positiv aspekt av åtagandet som familjehem 

(Buehler, Cox & Cuddeback 2003).  
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Familjehemsfamiljerna kan beskrivas genom att tala om system. Helheten, som det fokuseras 

på inom systemteori, utgör här familjen och påverkas i och med de hemmavarande barnens flytt 

från hemmet (Forsberg & Wallmark 2002; Lundahl & Öquist 2002). Emelie beskriver ett 

liknande scenario i ovanstående citat, där hon menar att deras familjesystem förändrades när 

barnen flyttade ut och de själva satt kvar med kunskap de inte längre använde. Därför valde de 

att till en början bli jourhem och på så sätt nyttja den kompetens de besitter. 

 

6.2.2.  ”Vi vill hjälpa” 
Huvudanledningen för alla familjehemsföräldrar som deltagit i denna studie att åta sig 

uppdraget som familjehem har varit att ta hand om, hjälpa, samt ge stöd och skydd åt utsatta 

barn och ungdomar. Deltagande familjehemsföräldrar beskriver att de vill hjälpa ungdomar 

som har det svårt, samt har haft ett tufft liv bakom sig. Därför valde exempelvis Emelie, som vi 

ser i ovan nämnda citatet, att utöver jourhem också bli familjehemsförälder. Berit beskriver: 

”Vi vill hjälpa ungdomar in i det svenska samhället på ett bra sätt” och syftar då till 

ensamkommande barn och ungdomar, men också svenska ungdomar som blir 

familjehemsplacerade.  Det var dock bara två av de sju familjerna som från början hade för 

avsikt att bli familjehem åt ensamkommande ungdomar. Anna förklarar nedan hennes tanke:  

 
[…] när det började komma massa bilder om flyktingar och de drunknade i medelhavet och den 

syriska pojken Alan tre år gammal och sådär. […] Så var det en sån där natt som jag låg och 

funderade lite och hur man kan hjälpa till liksom. Så kom jag på det att ja, men vi kan ju anmäla 

oss och vara familjehem.  

Anna 

I ovanstående citat beskriver Anna varför de har valt att bli familjehemsföräldrar åt 

ensamkommande ungdomar. Även Karins familj var från början inställda på att bli familjehem 

åt ensamkommande ungdomar men av en annan anledning. Karin beskriver om att bli 

familjehem: ”för min del har det alltid varit givet, men hela familjen måste ju vilja […] för fyra 

år sedan hade vi kontakt med konsultföretag men min man backade ur”.  I de fall där hela 

familjen inte är överens om att de ska bli familjehem och ta emot ungdomar kan det bli 

problem vilket systemteori visar på. Inom systemteori tas det upp att systemet, i detta fall 

familjesystemet, ses som en helhet och att om hela systemet inte är överens kan detta leda till 

problem inom familjesystemet (Forsberg & Wallmark 2002; Lundahl & Öquist 2002). I Karins 

fall, som hon lyfter fram ovan, beskriver hon samma sak, nämligen att det är viktigt att 
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familjesystemet är överens. Karins man ändrade dock uppfattning efter det att han börjat arbeta 

på HVB för ensamkommande ungdomar och Karin uppger att han var den som bestämt skulle 

bli familjehem för just den målgruppen. Familjesystemet var då överens i och med mannens 

samtycke. Detta tyder på att mannens inre bilder av ensamkommande barn och ungdomar 

förändrats genom interaktion och samspel med dessa. Han har genom detta samspel skaffat sig 

en inre arbetsmodell om hur arbetet med ensamkommande barn och ungdomar kan utformas 

(Grina 2015) vilket Karin beskriver genom följande citat: ”min man ville ha ensamkommande 

för det var det han hade erfarenhet av”. 

 

6.2.3.  Uppdragets påverkan på familjelivet 
Tidigare forskning belyser det faktum att många föräldrar, särskilt kvinnor, slutar sitt 

förvärvsarbete i samband med att de åtar sig uppdraget som familjehemsföräldrar för att på 

heltid kunna vara hemma med barnen (Andersson 2001). I denna studie var det bara en av de 

sju familjehemsföräldrar som hade avslutat sitt förvärvsarbete av samma anledning, att stanna 

hemma och ta hand om barnen. Emelie beskriver: "Inget annat arbete, slutade arbetet när jag 

började med detta, vill inte komma hem fyra och vara trött". Detta är en viktig aspekt i arbetet 

som familjehemsförälder, eftersom att tillräckligt med energi och tid krävs för att utföra 

uppdraget på bästa sätt (Löfstrand 2009). Anna beskriver att inte heller hon arbetar, men uppger 

ingen särskild anledning till varför. Däremot utför hon en del arbete på hobbynivå och hon 

beskriver att: "det är inget som jag jobbar med, jag gör det bara precis när jag själv vill". Även 

Karin, som i och för sig arbetar, beskriver om uppdraget att "det tar mycket, mycket, mycket 

mer tid än man kan tro". Det är dock bara Karin, i denna studie, som menar att uppdraget som 

familjehemsförälder har påverkat förvärvsarbetet, då i form av exempelvis frånvaro från arbetet 

när det är obligatoriska möten där närvaro krävs, exempelvis på socialtjänsten eller 

migrationsverket. Karin beskriver också att hon fått ställa krav på socialtjänsten genom att "be 

dem att sms:a så ringer jag upp när jag har fika eller så", eftersom att hon innan dess var 

tvungen att ta många samtal på arbetstid.  

 

De sista fyra deltagande familjehemsföräldrarna beskriver att de arbetar, samt att uppdraget inte 

påverkar förvärvsarbetet negativt. Exempelvis beskriver Gith att det inte påverkar hennes 

arbete mer än "att man ibland måste prioritera givetvis". Berit som är lärare beskriver:  

 
Han går ju på samma skola så det är ju smidigt så, jag har ett kontaktnät runt omkring honom om 

det är något och pratar med lärare/kontaktpersoner och vi går ihop till skolan. Inte mer än i positiv 
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anda då, att man får förståelse för ungdomarna, får reda på mer vad de gått igenom. Jag har elever 

som också har denna bakgrunden, man vet mer vilken kultur de har vuxit upp i och har med sig så 

bara positivt för min del. 
Berit 

Genom sitt åtagande som familjehemsförälder har Berits inre arbetsmodeller kring 

ensamkommande barn och ungdomar förändrats och fördjupats.  De inre arbetsmodellerna 

skildrar synen på relationer med andra, men också synen på sig själv (Orrenius 2005 ss. 165-

172; Broberg et al. 2006; Hart 2009; Grina 2015). På så sätt ger detta Berit större kunskap om 

sig själv, andra och hur hon bör agera i interaktionen med ensamkommande ungdomar. Hon 

kan därför, som hon uttrycker i citatet ovan, utföra både sitt arbete som lärare, men också 

uppdrag som familjehemsförälder, på ett bättre och mer förstående sätt. 

 

6.3.   Familj och relationer 
6.3.1.  En i familjen 

Alla sju familjehemsföräldrar talar om hur de placerade ungdomarna har blivit som en i 

familjen. Anna berättar även om hur ungdomen har blivit som en son för henne i citatet nedan: 

 
Nu har M bott här sedan mitten av maj i fjol så nästan ett år. Och med honom är det ju jätteroligt. 

Det bästa då är ju att få en son till skulle jag vilja säga. Han har blivit som en son och som ett 

syskon till mina barn och så. Det bästa är nog att ha fått en familjemedlem som passar in i vår 

familj för det är ju inte så jäkla självklart.  

Anna  

 

Familjehemsföräldern Anna säger i sin intervju: ” […] M har blivit barn nummer sex då, och de 

säger vår syriske lillebror”, vilket tyder på att deras familjesystem har accepterat uppdraget som 

familjehem och har kunnat släppa in ungdomen för att han ska kunna bli en del av familjen.  

 
Accepterad av våra vänner och släktningar, han är en i familjen, ser på honom som en i familjen. 

Väldigt social, duktig på att laga mat. Mycket omhändertagande, pysslig. Berättar att han var 

väldigt mycket med sin mamma när han var liten, var mycket i köket och är som ett litet barn i ena 

stunden och sen vuxen sen tonåring, allt i samma paket. Allihop tycker om honom väldigt mycket i 

familjen. 

Berit 

Berit beskriver hur deras placerade ungdom är accepterad av både familj och vänner, samt att 

de ser honom som en i familjen. Detta tyder på att Berits familjesystem är öppet för att nya 
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okända delar kan accepteras och släppas in i hennes familjesystem (Forsberg & Wallmark 

2002; Lundahl & Öquist 2002) Detta syns även eftersom Berit berättar att allihop i hennes 

familj tycker om den placerade ungdomen, det vill säga både hon, hennes man och deras barn 

har accepterat ungdomen som en del i deras familjesystem. Berit talar i sin intervju om att hon 

har tre biologiska barn och att hennes man i sin tur har tre egna biologiska barn, samt att hälften 

av barnen bor hos dem varannan vecka. Berit och hennes man utgör ett subsystem som makar 

och Berit menar att subsystemet som barnen utgör har accepterat ungdomen som en del i hela 

familjesystemet. Berit pekar på att den placerade ungdomen har blivit en del av hela 

familjesystemet men även en del av syskonens subsystem i intervjun där hon säger:  

 
Min mans äldsta pratar jättemycket och umgås så med honom och skojar med varandra. Mina 

barn, han följer ju jättegärna med dit och han räknas också till jul hade alla köpt julklappar hos 

honom också, de har en god relation. 

Berit 

 

6.3.2.  Familjens nätverk 
Genom att subsystemet, som familjehemsföräldrarnas barn utgör, har accepterat den placerade 

ungdomen som en del i familjesystemet blir det som ett så kallat informellt stöd från barnen i 

familjen till familjehemsföräldrarna. Löfstrand (2009) betonar i den tidigare forskningen om 

hur viktigt det är för ett familjehem att ha ett informellt stöd, det vill säga av sin familj och sina 

vänner, när det gäller uppdraget som familjehem. Genom att familjehemsföräldrarna får stöd 

utifrån kan de skapa en bättre relation till den placerade ungdomen. Stödet av familj och vänner 

kan även bidra till avlastning för familjehemsföräldrarna vilket är positivt för familjehemmet 

(Löfstrand 2009).  

 
[…] jag tycker att det krävs mycket tid. Man måste som familjehem se det som att det är sin familj, 

men sen har de sina egna familjer i sina länder men de har ingen här i Sverige. Nej, då måste man 

som familjehem bygga upp en relation med våra vänner, deras barn vår tradition, vilka högtider vi 

har med kalas och påsken och för annars vet de ju inte.  

Emelie 

Emelie berättar ovan att även hon och hennes man ser de placerade ungdomarna som en i 

familjen, samt vikten av att ungdomarna bygger upp en relation, inte bara till hennes familj, 

utan till hennes vänner och deras barn. Emelies syn på hur ett familjehem ska vara tyder på att 

hon strävar efter ett öppet familjesystem som kan ta emot andra okända delar in till systemet 

och på så sätt skapa en helhet (Forsberg & Wallmark 2002; Lundahl & Öquist 2002). Emelies 



 

25 
 

beskrivning av vikten att ungdomarna bygger upp en relation till hennes familj och hennes 

omgivning tyder på en process som Emelie skapar för att skapa goda relationer och en god 

anknytning till ungdomarna. Under tiden då de placerade ungdomarna bor i familjehemmet 

skapar de inre arbetsmodeller. Inre arbetsmodeller skapas genom samspel med andra människor 

och bidrar till att ungdomen får en skildring av hur denne uppfattar sina relationer och även hur 

denne uppfattar sig själv (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al 2006; Hart 2009; Grina 

2015). Genom att Emelie försöker få de placerade barnen att samspela och skapa relationer till 

hennes familj, vänner och deras barn hjälper hon ungdomarna att skapa inre arbetsmodeller. 

Dessa används sedan för att förstå och få en uppfattning om hur samspel med andra människor 

och hur interaktion med andra bör ske (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al 2006; Hart 

2009; Grina 2015). Emelie skapar även egna inre arbetsmodeller genom att engagera sig i 

relationskapandet med de ensamkommande placerade ungdomarna och sin omgivning. Detta 

eftersom allt samspel med ungdomarna och omgivningen skildrar hennes uppfattning om 

hennes kunskaper om sig själv och hur hon bör agera i interaktionen med andra individer. De 

inre arbetsmodellerna som både de placerade ungdomarna och Emelie skapar genom samspel 

med varandra och sin omgivning är rörliga och kan förändras ytterligare då de får nya 

erfarenheter i framtiden (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al 2006; Hart 2009; Grina 

2015). 

 

[…] våra mor- far-föräldrar de har ju bara öppnat famnen för honom så där har vi inte mött något. 

De kallar ju dem för mormor och farfar och allt vad det är. Han har inga äldre generationer i livet 

kvar hemma, så han är tacksam att han fått det här, följer med och fiskar och sådär.  
Gith 

 

Gith berättar i likhet med Anna och Emelie hur hennes familj har accepterat den placerade 

ungdomen i sina liv och likaså hur ungdomen har anpassat sig till deras familjesystem genom 

att kalla deras mor och farföräldrar för mormor och farfar. Det tyder på att systemen omkring 

familjesystemet också har accepterat ungdomen som en del av Giths familjesystem (Forsberg & 

Wallmark 2002; Lundahl & Öquist 2002). Genom hela vår empiri kan vi se att familjehemmens 

omgivning har accepterat ungdomarna som en del av familjen och att familjehemmen i sin tur 

genom denna bekräftelse även får ett informellt stöd av vänner och familj (Löfstrand 2009). 

Det informella stödet av vänner och familj underlättar familjehemsföräldrarnas process i att 

hjälpa de placerade ungdomarna att anpassa sig till familjehemsföräldrarnas egna familjesystem 

och systemen runtomkring familjesystemet. Familjehemsföräldrarnas engagemang att få med 
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de placerade ungdomarna på aktiviteter och traditioner med vänner och annan familj visar 

således på att de hjälper ungdomarna att skapa relationer och anknytning i, men också utanför, 

familjehemmet. När ungdomarna och familjehemsföräldrarna tillsammans deltar i en aktivitet 

,eller besöker vänner och familj utanför familjesystemet, skapas inre arbetsmodeller hos både 

familjehemsföräldrarna som ungdomarna. Inre arbetsmodeller skapas genom samspel med 

andra människor, exempelvis som ovanstående aktiviteter, och bidrar till att individen får en 

uppfattning om hur denne är som person, men också hur dennes uppfattning om relationer till 

andra är (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al. 2006; Hart 2009; Grina 2015). 

 

6.3.3.  Gemensamma aktiviteter 
I vår empiri talar samtliga familjehemsföräldrar även om vad de brukar göra för att på ett bättre 

sätt skapa en relation till de placerade ungdomarna och på så sätt även skapa en anknytning. 

Enligt Swick (2007) krävs det en god omvårdnad av familjehemmet för att skapa och 

upprätthålla en anknytning till de placerade ungdomarna. Familjehemsföräldrarna behöver 

därför använda sig av olika slags strategier för att kunna skapa och upprätthålla anknytning 

samt skapa hälsosamma familjerelationer till de placerade ungdomarna (Swick 2007). 

 

Familjehemsföräldrarna nämner i intervjuerna att de brukar delta i olika aktiviteter med sina 

placerade ungdomar för att på så sätt kunna skapa en anknytning och en relation till ungdomen. 

Familjehemsföräldern Anna beskriver att hon och hennes ensamkommande placerade ungdom 

brukar dansa tillsammans och att de ibland går på bowling tillsammans, Anna säger; […] men 

nu gör vi ju mer saker gemensamt förutom gym så dansar vi, jätteroligt, foxtrot och bugg har vi 

gått kurs han och jag och han är jätteduktig.” Anna menar i sin intervju att hon och ungdomen 

har kommit varandra närmare och att de har utvecklat en god relation och en tillit till varandra 

genom dansen.  Anna berättar även att hon tycker att det är viktigt att utföra aktiviteter som hon 

för att skapa en bättre relation och en trygghet till denne, vilket hon även gjorde med sina egna 

barn.  

 
Ska jag massera dina axlar brukar jag fråga så det gjorde jag då. Det är ett sätt att ha fysisk kontakt 

utan att, de är ju stora dem här. Det är ju konstigt om man springer och kramar om de inte själva 

vill, men just massera axlarna det är bra. Då kommer ofta känslorna då. 

Karin 
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Karin berättar också i citatet ovan att hon ofta brukar massera de placerade ungdomarnas axlar 

för att kunna skapa en trygghet, närhet och en bättre relation till ungdomarna då hon beskriver 

att det ofta blir så att ungdomarna börjar prata om sina känslor vid dessa tillfällen. 

 

Även Gith tar upp strategier hon använder för att knyta an till den placerade ungdomen. Gith 

berättar; ”Vi spelar mycket Yatzy ihop, det var ett bra sätt att komma in i prat och sånt.” Gith 

menar i sin intervju att hon brukar spela spel med den placerade ungdomen och på så sätt 

genom samspel med ungdomen skapa en anknytning och en god relation till denne. Desto mer 

familjehemsföräldrarna och ungdomarna umgås och utför aktiviteter tillsammans, desto fler 

inre arbetsmodeller skapas och förändras, eftersom de inre arbetsmodellerna är dynamiska och 

kan förändras över tid (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al. 2006; Hart 2009; Grina 

2015). Några av de faktorer som bidrar till att en närmare relation och tillit skapas är, som ovan 

nämnts, gemensamma familjeaktiviteter samt att familjehemmet har en förmåga att skapa god 

stämning genom humor ihop med den placerade ungdomen (Hedin, Höjer & Brunnberg 2011). 

 

6.3.4.  Tillit  
I empirin tas det upp att familjehemsföräldrarna tror att de placerade ungdomarna har en känsla 

av tillit till dem, eftersom ungdomarna anförtror föräldrarna viktiga saker som pågår i deras liv.  

 
[…] om en del saker så tror jag att han kan tycka det är ännu enklare att prata med syskonen. Men 

vi pratar, vi kommunicerar även om saker som är jobbiga också, man ser ju om någon är orolig 

eller så.  

Gith 

I citatet ovan beskriver Gith hur hon anser att deras placerade ungdom känner tillit till henne 

och till hennes biologiska barn då ungdomen brukar prata med Gith och barnen om svårare 

ämnen som känslor och rädslor. Giths beskrivning om hur den placerade ungdomen pratar med 

hennes biologiska barn om sina känslor uppfattas som att hennes biologiska barn är ett 

accepterande subsystem som har tillåtit ungdomen att identifiera sig själv som en del av både 

subsystemet och familjesystemet i helhet (Forsberg & Wallmark 2002; Lundahl & Öquist 

2002). Eftersom att Giths familjesystem är öppet och accepterar ungdomen tyder det på att de 

genom samspel med ungdomen har skapat en anknytning som i sin tur har bildat en tillit 

emellan dem. Giths berättelse om att hon och ungdomen brukar prata om jobbiga saker tyder på 

att de genom samspel med varandra inte bara har skapat tillit, utan även en trygghet mellan 

varandra, där de vet hur de ska agera i interaktionen med varandra. Alltså har både Gith och 
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den placerade ungdomen genom tiden de samspelat skapat inre arbetsmodeller som skildrar 

deras uppfattning om hur de ser på sina relationer och hur de i fortsättningen bör agera i 

interaktionen med varandra och andra i deras omgivning (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg 

et al. 2006; Hart 2009; Grina 2015). 
 

Tilliten är stark faktiskt. Han berättar mycket och jag litar på honom. I början kände man ju efter 

och va lite mer såhär, vad gör han när han inte är hemma och sådär. Åker du någonstans säger du 

till var och när du kommer hem ungefär och så. Och det har funkat, har aldrig varit några problem. 

Vi gör likadant, så man inte undrar var den andra är etc. han skriver alltid sms. […] han är 

ordningsam hemma mycket på helger, han är med oss, han är ärlig liksom. Man märker liksom att 

han har en god uppfostran,[…] vet hur man ska agera i en familj.  

Berit 

Likt Gith berättar Berit att hon känner att det finns tillit mellan henne och den placerade 

ungdomen. Hon menar att ungdomen visar tillit till henne och hennes man då ungdomen 

skriver och meddelar dem om denne är iväg. Berit och hennes man gör likadant vilket bidrar till 

att tilliten visas åt båda hållen. Berit berättar att ungdomen ofta är hemma och umgås med dem 

på helgerna, vilket är en viktig faktor för att skapa en anknytning och tillit till varandra. Under 

helgerna brukar de umgås och laga mat som gemensam aktivitet, vilket nämnts tidigare också 

är en viktig faktor i skapandet av tillit samt upprätthållandet av anknytning. Genom Berits 

beskrivning tyder det på att inre arbetsmodeller hos både henne och ungdomen har skapats 

genom samspel med varandra. Anknytning har skapats på det sätt att både ungdomen och Berit 

har skapat inre arbetsmodeller om hur de ska agera i interaktionen med varandra. De har även 

fått ökade kunskaper om hur de själva är och kunskaper om hur andra människor är och har 

därmed skapat en djupare tillit till varandra (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al. 2006; 

Hart 2009; Grina 2015). 

 

Emelie beskriver hur tilliten delvis utspelar sig mellan henne och de familjehemsplacerade 

barnen: ”sen kan vi lämna dem själva så där finns ju den tilliten för mina familjehemsplacerade, 

men inte för mina jourhemsplacerade”, och menar alltså att hon kan lämna dem ensamma 

hemma i hennes hus. Emelie beskriver också att genom att låta ungdomarna bo i ett eget hus på 

samma gård visas även tilliten dem emellan. Samtidigt beskriver Emelie att denna tillit inte 

finns mellan henne och de jourhemsplacerade barnen. Denna skillnad kan bero på att 

familjehemsplaceringar pågår en längre tid och på så sätt hinner familjehemsföräldern och 

ungdomen bygga upp en starkare relation och tillit till varandra. Emelie och de 

jourhemsplacerade ungdomarna har då inte haft tid att umgås, delta i aktiviteter och samspela 
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med varandra. Därför hinner även inte de inre arbetsmodellerna skapas därmed kan inte en 

djupare anknytning heller ske.  

 

6.4.   Att hantera känslor 
6.4.1.  Oro och rädsla 

I den tidigare forskningen nämns det att de ensamkommande ungdomarna ofta har upplevt 

trauma i sitt hemland eller på vägen till Sverige (Thomessen, Corcoran & Todd 2015).  

Ungdomarna lämnar sin familj i ett land som ofta är krigsdrabbat, varför de även lider av oro 

över sin familjesituation samt sin framtid i det nya landet de kommer till (Thomessen, Corcoran 

& Todd 2015). De ensamkommande ungdomarna hanterar sina känslor och oro på olika sätt 

och därför är det viktigt för familjehemsföräldrar att kunna bemöta ungdomarnas 

känslohantering på ett bra sätt (Brendler-Lindqvist 2004).  De sju familjehemsföräldrar som har 

deltagit i intervjuerna beskriver vilka slags trauman, känslor och oro som brukar uppstå hos de 

placerade ungdomarna, samt hur familjehemsföräldrarna hanterar dessa. De beskriver även sina 

egna orosmoment i och med uppdraget som familjehem. 

 

En av familjehemsföräldrarna Berit beskriver rädslan och känslorna som deras placerade 

ungdom upplever och hur ungdomens rädsla och oro således påverkar dem som familj: 

 
Det svåraste för vår del är ju den här pojkens rädsla för att inte vara kvar i Sverige. Att hantera och 

tackla det, prata om det, vad händer och så vidare. […] Försöka se hur han mår, hur är det idag har 

du sovit, hur känner du och att han fått ta upp det här när han känner att han vill och kan. Det är 

den svåra biten, rädslan och oron att inte veta om det bara är en kort tid han är hos oss eller om han 

får stanna och så vidare. 

Berit 

Familjehemsföräldern Niklas talar också om hur stor oro deras ungdom upplever och hur denna 

oro inte bara påverkar ungdomen utan hela familjen: 

 
Oron är ju det som är nackdelen då, och den oron han har den har ju vi också, det är väl egentligen 

den enda nackdelen annars tycker jag att det är som en familjemedlem som vem som. Så skulle 

han försvinna nu så vore det en jättesorg, det är väl den rädslan då men annars är det bara positiva 

bitar i att lära känna den människan. 

Niklas 

Niklas talar också om hur de har en rädsla av att ungdomen kanske kommer att försvinna, alltså 

att ungdomen antingen kommer att omplaceras av socialtjänsten eller utvisas. Detta tar alla 
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familjehemsföräldrar upp i vår empiri där de beskriver hur svårt det skulle vara om de 

placerade ungdomarna skulle lämna dem.  Oron över att de placerade ungdomarna möjligtvis är 

tvungna att lämna de deltagande familjehemmen överensstämmer med den tidigare forskning 

om stressmoment som familjehemsföräldrar upplever i och med uppdraget som familjehem. 

Familjehemsföräldrarna har en rädsla över att de placerade barnen kommer att lämna 

familjehemmet då de inte vill förlora relationen och kontakten de har skapat med ungdomarna 

(Buehler, Cox & Cuddeback 2003). Den oro som familjehemsföräldrarna känner för att mista 

den placerade ungdomen tyder på att familjesystemet har anpassat sig på så sätt att den 

placerade ungdomen är en del av systemet. Om en del av systemet förändras, exempelvis 

genom att ungdomen flyttar från familjen, kommer hela familjesystemet också att förändras, 

eftersom alla delar i ett system utgör helheten i systemet (Forsberg & Wallmark 2002; Lundahl 

& Öquist 2002).  

 

Genom att alla familjehemsföräldrar i vår studie känner att de kan relatera och förstå de 

placerade ungdomarnas oro och rädsla tyder det på att de har byggt upp en god relation och en 

anknytning mellan varandra. Familjehemsföräldrarna och de placerade ungdomarna har skapat 

sig inre arbetsmodeller genom samspel med varandra och har genom dessa samspel lärt sig om 

hur de själva är som personer men också om hur motsvarande part är som person. Dessa inre 

arbetsmodeller hjälper dem förstå hur de ska agera i vissa situationer och interaktioner med 

varandra och andra de har skapat en anknytning och relation till (Orrenius 2005, ss. 165-172; 

Broberg et al. 2006; Hart 2009; Grina 2015). 

 

Ett tecken på att en anknytning och en god relation har skapats mellan familjehemsförälder och 

ungdom ser vi i Karins fall. Hon nämner i sin intervju att en av de ensamkommande 

ungdomarna som hon tidigare haft i sitt hem var tvungen att lämna landet. Hon beskriver; ”Han 

som flyttade nu då ju det har ju blivit en djup relation. Det gjorde jätteont när han flyttade. Och 

på nåt sätt ska jag få tillbaka honom hit, på arbetsuppehållstillstånd.” 
 

I vår empiri blir det tydligt att alla familjehemsföräldrar försöker hjälpa de placerade 

ungdomarna med deras känslor och rädslor. Vissa beskriver det som svårt eftersom ungdomen 

kanske inte alltid är öppen för hjälp från familjehemsföräldern. När ungdomen nekar hjälp från 

familjehemsföräldrarna eller drar sig undan istället för att prata om sina känslor och rädslor 

tyder det på att det inte har funnits tillräckligt mycket samspel mellan ungdomen och 

familjehemsföräldrarna. De inre arbetsmodellerna som då skapas är inte optimala och gör att 
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ungdomarna inte får en uppfattning om hur de bör agera i dessa situationer, likaså sker det 

samma process i familjehemsföräldern. Detta kan bidra till svårigheter att skapa anknytning då 

både familjehemsföräldern och ungdomen inte vet hur de ska agera gentemot varandra 

(Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al. 2006; Hart 2009; Grina 2015). 

 

6.4.2.  Ytliga relationer 
I Niklas fall beskriver han sin relation till deras placerade ungdom som god, men inte så djup.  

 
Vi kanske inte är så djupa känslomässigt men det kanske också ligger på mig då, jag vet inte. Jag 

pratar egentligen inte känslor med någon eller så […] Han pratar mer känslor med min fru än med 

mig, även om vi pratar ganska mkt så, men inte så djupt han berättar inte riktigt lika mkt för mig 

som med min fru.  

      Niklas 

Niklas berättar att han och ungdomen kommer hem från jobb respektive skola ungefär vid 

samma tid på dagarna. Därför har de då några timmar för sig själva där de pratar mycket om 

vad de har gjort och vad som hänt under dagen.  

 

Likt Niklas berättar Sonja att hon har en bra relation till sina placerade ungdomar men att hon 

inte känner att hon kan lära känna dem på riktigt. ”Man kan ha en jättebra relation med dem 

men man lär inte känna dem på djupet, vad de egentligen tycker innerst inne. I Sverige i vår 

kultur pratar man mer om känslor, pratar mer, reder ut mer eller så.”   

När Niklas och Sonja upplever att de inte kan skapa en djupare relation till sina placerade 

ungdomar tyder på att de inte har haft möjligheten att skapa en anknytning med ungdomarna. 

Som det tidigare nämnts har inte familjehemsföräldrarna och ungdomarna hunnit skapa inre 

arbetsmodeller genom samspel dem emellan. Detta bidrar då till att det blir svårare för 

familjehemsföräldrarna att skapa anknytning och en djupare relation till de placerade 

ungdomarna. Dock kan kultur som kommer att tas upp i senare avsnitt också påverka 

relationsskapandet och göra det svårare för familjehemsförälder och de placerade ungdomarna.  

 

6.4.3.  Känslomässigt engagemang 
Familjehemsföräldrarna tar upp hur känslomässigt involverade de har blivit genom att åta sig 

uppdraget som familjehemsförälder. De beskriver att krävs mycket tid och engagemang. Karin 

beskriver det känslomässiga engagemanget som en svårighet i åtagandet som 

familjehemsförälder. Hon uttrycker vikten av att komma ihåg att sätta sig själv i centrum 
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ibland, för att sedan orka lägga mer tid och energi på det placerade barnet. Karin säger: ”Att 

inte bara se behoven hos de som bor här, plus min egen dotter då, att inte glömma bort 

min egen tid det är det svåraste. Att inte slukas.” 

 
Det svåraste är att få, och det har ju med sina egna barn också och göra, man känner sig alltid som 

en dålig förälder, att man inte räcker till känner man ju och det är samma sak med honom, att man 

känner att man inte kan hjälpa honom fullt ut fast man antagligen gör ganska mycket så det är 

lika som med sitt eget barn. 

Niklas  

Niklas beskriver hur han känslomässigt engagerar sig i relationen med den placerade ungdomen 

på samma sätt som han gör med sina egna barn vilket betyder att ungdomen har blivit en del av 

Niklas familjesystem. Niklas berättar att han likt ungdomen oroar sig över liknande saker som 

ungdomen oroar sig över. Ett exempel som Niklas nämner är oron över om ungdomen får 

stanna i Sverige. Niklas berättar att den placerade ungdomen och han brukar ha väldigt kul 

tillsammans då de får en stund över om dagarna eftersom de är hemma samtidigt vilket har 

hjälpt till med att styrka deras relation ytterligare. Dock berättar Niklas att han och ungdomen 

inte deltar i många aktiviteter tillsammans. Detta förklarar Niklas på så sätt att han inte vill göra 

något bara för att han känner att ungdomen ska ha något att göra om dagarna utan han beter sig 

mot ungdomen som att det vore hans egna barn. 

 

När familjehemsföräldrarna engagerar sig i ungdomens placering i hemmet accepterar de att 

ungdomen blir en del av familjesystemet. I vissa fall blir ungdomen även en del av ett 

subsystem, såsom syskonsystemet som nämnts tidigare exempelvis när Anna nämnde att 

hennes barn kallar den placerade ungdomen deras ”syriske lillebror”. Anna beskriver också att 

hon känner att hennes känslomässiga engagemang är en svårighet för henne i uppdraget som 

familjehem. Anna säger: ”Det svåraste är ju att man öppnar upp sitt hem och hjärta framförallt. 

Hur man blir känslomässigt involverad är både det bästa och det sämsta”. 

 

Löfstrand (2009) lyfter fram i den tidigare forskningen att familjehemsföräldrar blir påverkade 

av all energi som behövs läggas på uppdraget som familjehem, familjehemsföräldrarna är inte 

alltid beredda på hur känslomässigt engagerade de blir i placeringen av ungdomarna. Det lyfts 

även fram att det tar mycket tid för familjehemsföräldrarna att ha en ungdom placerad hos sig 

vilket kan skapa stress hos familjehemsföräldrarna. Därför är det viktigt att 

familjehemsföräldrarna får stöttning av sin omgivning och familj (Löfstrand 2009).  
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6.5.   Svårigheter med uppdraget 
6.5.1.  Samspelet i familjen 

De flesta familjehemsföräldrar i denna studie nämner att hela familjen måste vara positivt 

inställda till att vara familjehem åt ett annat barn för att placeringen ska bli bra, samt för att 

inga större svårigheter ska uppstå. Niklas om familjens biologiska barn:  
 

De har ju också varit med i processen och det är extremt viktigt att de säger ja och trivs med 

grabben och sådär. Så de har ju varit intervjuade och sagt ja till detta då, som sagt, det är 

jätteviktigt. Man kan inte ha något barn som känner sig åsidosatt.  

      Niklas 

För Niklas familjs del var det alltså viktigt att barnen var positiva från start eftersom en enstaka 

förändring, som exempelvis att ta emot en ensamkommande ungdom till sitt hem, således kan 

förändra hela familjesystemet. Därför är det viktigt att alla delar i systemet är överens om att ta 

emot en placering. 

 

I de fem familjer där det finns biologiska barn, gjorde föräldrarna barnen delaktiga i processen 

att bli familjehem, förutom i en familj. Anna delgav inte till sina biologiska barn att hon tänkte 

bli familjehemsförälder åt ensamkommande barn och ungdomar. Istället berättade hon för dem 

när de var godkända och skulle få hem ett barn. Hon beskriver själv att ”jag brukar alltid 

rådfråga mina barn om allt, viktiga saker. Så tänkte jag den här gången ska jag inte göra det. 

Den här gången ska jag bestämma själv”. Detta innebär att Anna och hennes man är ett starkt 

öppet subsystem i familjesystemet. Däremot beskriver Anna att hon inte visste hur hennes 

biologiska barn, en syskonskara som själva utgör ett ytterligare subsystem, skulle hantera denna 

förändring i familjesystemet.  

 

I Sonjas familj fanns det inga biologiska barn att göra delaktiga i processen att bli 

familjehemsförälder. Sonja beskriver i intervjun att det inte varit några som helst problem att 

skapa goda relationer till ungdomarna och att det absolut finns tillit dem emellan. Däremot har 

inte ungdomarna någon god relation dem sinsemellan. Sonja beskriver det som att de inte är 

ovänner, men heller inte umgås med varandra. Sonja berättar att ”de trivs med mig och min 

man, men existerar bara med varandra”. Hon fortsätter:  

 
Vi gör inte så mkt aktiviteter ihop, men jag och min man har pratat om det. Men vi har ju att vi 

äter middag tillsammans varje dag, en stund där hur har din dag varit etc. Hänger med när vi hälsar 
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på vår släkt och då blir det ju ofta någon aktivitet eller utflykt eller gör något med familjen så, men 

inget regelbundet tillsammans eller så. 

      Sonja 

Hedin, Höjer och Brunnberg (2011) lyfter fram faktorer som bidrar till att de placerade 

ungdomarna skapar ett gott socialt band och en tillit till familjehemmen, några av dessa 

faktorer är gemensamma familjeaktiviteter, att kunna samarbeta samt att familjen ska kunna 

hitta gemensamma lösningar på problem med ungdomarna. I Sonjas fall nämner hon att de inte 

brukar göra mycket familjeaktiviteter tillsammans då ungdomarna går i skolan och hon och 

hennes man arbetar och de inte alltid har tid för gemensamma aktiviteter. Bristen av de faktorer 

som tas upp i den tidigare forskningen kan vara en orsak till att Sonjas placerade ungdomar 

endast samexisterar och inte har skapat en relation till varandra utan endast till sina 

familjehemsföräldrar. I och med bristen på gemensamma aktiviteter och samspel mellan de två 

ungdomarna är det svårare för dessa att skapa sig en förståelse för den andre. Därför blir det 

också svårare för de att arbeta fram goda inre arbetsmodeller av hur samspelet dem emellan bör 

ske i den situation som de båda befinner sig (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al. 2006; 

Hart 2009; Grina 2015).   

 

Alla de familjehemsföräldrar som deltagit i intervjuerna har berättat om hur de flesta i deras 

omgivning har accepterat den ensamkommande placerade ungdom som en medlem i 

familjeföräldrarnas familj. Det finns dock undantag där Karins och Emelies biologiska barn 

inte har accepterat de ensamkommande placerade barnen i sitt subsystem eller i sitt 

familjesystem då de inte har ett gott samspel med ungdomarna. Emelie beskriver att 

förändringen som skett i deras familjesystem när deras två placeringar flyttade in till dem inte 

bara är positiv. Varken Emelie eller hennes man har hemmavarande barn, men de kommer ofta 

och hälsar på. Dessa utflugna barn verkar fortfarande vara ett starkt subsystem inom 

familjesystemet då det verkar som att de placerade ungdomarna inte samspelar med de utflugna 

barnen. Emelie beskriver att den ena placerade ungdomen verkar vilja samspela med dem, men 

att det ändå inte sker. Avsaknaden av samspel innebär att det inte bildas några inre 

arbetsmodeller som underlättar interaktionen med subsystemet för den placerade ungdomen. 

Samtidigt beskriver Emelie att den andra ungdomen inte verkar ha behovet av att interagera 

med de utflugna barnen, eftersom denne redan har ett eget nätverk. Den ungdomen 

samexisterar bara med Emelies barn, på lika vis som tidigare nämnts att Sonjas båda placerade 

ungdomar gör med varandra. Också i Emelies familj kan det diskuteras kring huruvida 
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subsystemet, som de utflugna barnen utgör, är öppet eller stängt samt hur dess förmåga att 

släppa in nya individer är.  

 
Han samspelar inte jättebra med vår dotter, […] det har varit en jobbig tonåring liksom. De har ju 

en helt annan uppfostran med sig om vad man får säga till äldre och vad man ska och inte ska. Så 

det har skurit sig, han har berättat att vår dotter bär sig väldigt illa åt. Jag vet inte vad jag ska göra 

åt det”  

Karin  

Ovan beskriver Karin hur hennes dotter och deras placerade ensamkommande ungdom inte har 

blivit till ett fungerande subsystem. Hon beskriver att dottern periodvis har varit en 

svårhanterad tonåring, men att de nu har kommit underfund med att det funnits en fysisk 

anledning till det. Karin upplever att det mestadels är en kulturskillnad som deras placerade 

ungdom upplever. Ungdomen kommer från en kultur där respekt ska visas för äldre i form av 

att inte titta de i ögonen, inte säga emot dem och absolut inte skrika på dem. Karin beskriver att 

här är det tvärtom, det vill säga respektlöst att inte titta på andra människor när man talar med 

dem och att säga emot och argumentera är ganska typiskt svenska tonåringar. Eftersom 

tonårsdottern i perioder uppvisar ett beteende som inte den placerade ungdomen tycker är bra, 

är det kanske inte så konstigt att dessa två inte har en god relation. Forskning visar att det är 

svårare att skapa tillit och trygga relationer till ungdomar med liknande problematik (Buehler, 

Cox & Cuddeback 2003). Men eftersom det var en fysisk anledning som förmodligen legat 

bakom det mesta av tonårsdotterns beteende, kan det antas att det i kombination med en större 

kulturkrock är det som ligger till grund för dotterns och den placerade ungdomens relation. 

 

6.5.2.  Kulturkrock och kommunikationssvårigheter 
Alla sju intervjupersoner i vår studie uppger att de någon gång stött på svårigheter i form av 

kultur med ungdomarna. Det mest tydliga hindret till en början är ungdomens brist i svenska 

språkkunskaper. Det gör att allt relationsskapande och kommunikation inte fungerar på ett 

önskvärt sätt och det kan därför till en början vara svårt att skapa tillit till varandra. Detta är 

dock ett problem som gått att ordna relativt fort, eftersom alla familjehemsföräldrar är överens 

om att ungdomarna är väldigt duktiga på språkinlärning och att de lärt sig väldigt fort sedan de 

kom till familjen.  

 

Karin uppger att deras första placering var en ungdom som bara stannade i fyra veckor, 

eftersom han absolut inte ville bo på landet som deras familj gör. Denna svårighet och olikhet 
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verkar vara vanlig bland ensamkommande ungdomar, menar Karin och beskriver ”han satt bara 

på sitt rum, ville inte äta med oss, umgås med oss, gjorde allt för att komma därifrån”. 

Ungdomen ville bara komma därifrån och socialtjänsten omplacerade därför honom. Karin 

känner i efterhand att detta var en svårighet som de borde har kunnat lösa. Hon beskriver att 

hon önskar att socialtjänsten skulle satt ner foten, att de själva skulle hållit ut mer, eftersom de 

fortfarande idag har kontakt med denna ungdom. Karin berättar att de har en jättefin relation till 

varandra och fortfarande firar jul tillsammans och Karin berättar att under den tid ungdomen 

bodde hos dem var det kämpigt för ungdomen att hålla sig undan och vara osocial mot 

familjen.  

 

Gith uttrycker att olikheter som finns mellan familjen och den placerade ensamkommande 

ungdomen kan komma att bli en svårighet för att ungdomen ska bli accepterad i 

familjesystemet. Även Gith menar dock att detta är en svårighet baserat på kulturskillnader och 

att det går att komma förbi denna svårighet genom att vara förstående, mottaglig för ny 

information och nytänkande. Hon säger: 

 

När man upptäcker på grund av hur man vuxit upp har man en annan syn på hur saker är. Och man 

måste då prata så att det finns en förståelse för vad det är som skiljer och vad det beror på.  

      Gith  
Gith menar också att det är viktigt med olika verktyg såsom samarbete, kompromissande samt 

rättvis behandling mellan alla i familjesystemet, och då särskilt i subsystemet som 

syskonskaran utgör. Detta är verktyg som forskningen också belyser är viktiga för att en 

familjehemsplacering ska lyckas på bästa sätt (Hedin, Höjer & Brunnberg 2011).  För att kunna 

använda sig av dessa verktyg menar Gith att kommunikationen inom det nya familjesystemet är 

nödvändig. För att anknytning och tillit ska vara möjligt krävs att syskon och 

familjehemsföräldrar är öppna och redo för att släppa in andra i sin familj. Det subsystem som 

är syskonen i familjesystemet måste kunna acceptera den placerade ungdomen som en del i 

familjesystemet för att både syskonen och ungdomen ska kunna ha ett gott samspel mellan 

varandra. Om syskonen i familjesystemet inte accepterar ungdomen som en del av 

familjesystemet blir det också i sin tur svårare för den placerade ungdomen att skapa en 

anknytning och tillit till de biologiska eller de adopterade barnen. Det krävs också att de 

befintliga regler och gränser suddas ut och förflyttas så att familjesystemet tillåter sig själva och 

varandra att utvidgas (Forsberg & Wallmark 2002; Lundahl & Öquist 2002). På så sätt blir den 

placerade ungdomen en del av helheten och familjesystemet. Eftersom 
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familjehemsmedlemmarna och den placerade ungdomen har växt upp i olika sammanhang och 

har olika anknytningsmönster, har de också olika inre arbetsmodeller av hur samspel med andra 

bör ske. Gith menar att genom att samtala om dessa olikheter kan de tidigare nämnda verktyg 

såsom samarbete och kompromissande användas på ett mer förstående och utvecklat sätt.  

 

Sonja beskriver även hon hur kulturskillnaderna påverkar kommunikationen mellan de 

placerade ungdomarna och henne själv. Hon uttrycker som nämnts i tidigare avsnitt att det inte 

samtalas på samma sätt i den kulturen som här i Sverige. Detta är någonting som de arbetar 

aktivt med i deras familjesystem, för att få hela systemet men också subsystemet (de två 

placerade ungdomarna) att fungera bättre.  

  

Alla sju deltagande i studien har lyckats med att skapa goda relationer till de ungdomar som 

nuvarande är placerade i deras familjehem. Men i Annas familj har tre ungdomar tidigare bott, 

varav två bodde där samtidigt. Anna beskriver att hon under den placeringen mådde väldigt 

dåligt och att hon inte kunde lita på dessa barn: 

 
Med de andra två, alltså de förstörde stämningen. Pojken han var så arg och hemsk. Får man lov 

och säga. Och då förstördes stämningen. Jag försökte få med honom, men han var ju bara dum så 

det gick inte, det var svårt.      

Anna 

Med citatet ovan syftar Anna på hur familjesystemet påverkades av dessa två ungdomar. I och 

med ungdomarnas beteende gavs inte möjlighet för att skapa en god relation mellan dessa två 

och Anna, men inte heller de andra i familjen. Familjesystemets gränser blev slutna på grund av 

ungdomarnas avvikande beteende och inte heller subsystemen kunde förmå sig att släppa in 

dessa två. Hon beskriver själv följande: ”Jag var ju helt slut alltså, jag led av PTSD när de hade 

varit här”, vilket tyder på att hon inte just då hade förmågan att arbeta för beteendeförändring 

hos ungdomarna.  Detta visar också att anknytningen mellan Anna och dessa två barn inte blev 

särskilt stark under de tre månader barnen var placerade hos henne. Samspelet mellan Anna och 

ungdomarna fungerade inte och därför kunde inte Anna skapa goda inre arbetsmodeller till 

hjälp för att förstå interaktionen med just dessa två barn. Anna och resten av 

familjehemsföräldrarna skapar genom samspel med ungdomarna en uppfattning hos 

ungdomarna om hur dessa bör agera i interaktionen med familjehemsföräldrarna och andra i sin 

omgivning. Likaså sker samma process inom familjehemsföräldrarna när de samspelar med 

ungdomarna. När samspelen mellan familjehemsföräldrarna och ungdomarna inte fungerar 
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skapas inte de inre arbetsmodellerna på ett positivt sätt utan det blir istället negativt då 

ungdomarna inte kan känna tillit till familjehemmet och skapa en anknytning. Det blir således 

likadant hos familjehemsföräldrarna och det är därför viktigt att samspelet mellan dem fungerar 

i positiv bemärkelse (Orrenius 2005, ss. 165-172; Broberg et al. 2006; Hart 2009; Grina 2015). 

 

6.5.3.  Samarbetet med socialtjänsten 
Trots att Anna beskriver hur den tidigare placeringen påverkade henne mycket negativt och att 

uppdraget som familjehemsförälder givetvis tar tid och energi, menar Anna att kontakten med 

socialtjänsten är den svåraste. Kommunikationen mellan familjehemsföräldrar och 

socialsekreterare fungerar inte, utan Anna känner att som familjehemsförälder blir hennes 

åsikter åsidosatta. Exempelvis kan det upplevas att socialtjänsten ger order i form av att köra 

ungdomarna till vissa ställen vid vissa tider, eller i form av att komma till socialtjänsten utan 

meddela vad det gäller, för att sedan ge familjehemsföräldrarna ett flyttdatum för ungdomen 

bara någon dag senare. Anna beskriver: ”okej att de gör det, men jag skulle vilja vara mer 

delaktig i besluten”. 

 

Även i den tidigare forskningen nämns det att ett av de största stressmomenten i åtagandet som 

familjehemsförälder är kontakten med socialtjänsten (Buehler, Cox & Cuddeback 2003). Anna 

är dock den enda i denna studie som nämner att kontakten med socialtjänsten upplevs som svår 

och känslomässigt krävande. I de andra sex familjehemmen går de emot forskningen och visar 

istället på att de tycker att kontakten med socialtjänsten är bra och i vissa fall även fantastisk, 

eftersom de får så mycket hjälp och stöttning därifrån. Det är viktigt att belysa att en bra 

kontakt med socialtjänsten inte är detsamma som att hålla med om deras beslut, även om det 

givetvis sker. De familjehem där kontakten mellan familjehemsföräldrar och socialtjänst är bra 

är samma familjehem som heller inte behöver ha särskilt mycket stöd från socialtjänsten.  

 

6.6.   Positiv upplevelse 
Trots en del svårigheter upplever alla sju familjehemsföräldrar att deras familjesystem har 

påverkats i positiv bemärkelse av deras nuvarande placeringar. De beskriver allihop att, vid 

lyckad placering, främjar det både syskonsystem och föräldrasystem i familjen på så sätt att alla 

får lära sig att bli mer omtänksamma, omsorgsfulla och förstående för andras situationer. 

Dessutom har inte bara familjesystemet, utan även nätverket runtomkring familjerna, fått lära 

sig mycket om andra kulturer och samtidigt fått chansen att förmedla deras egen kultur till den 
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placerade ungdomen. De faktorer som ovan beskrivs har framkommit i denna studie angående 

påverkan på familjesystemet stämmer överens med Höjers (2004) studie om samma ämne.  

 

Karin upplever att före deras tid som familjehem har hon och hennes man i sitt familjesystem 

haft svårt att sätta gränser gentemot dottern. Hon beskriver också att kommunikationen mellan 

henne och hennes man inte har varit den bästa. Men i och med åtagandet som 

familjehemsföräldrar har de två varit tvungna att kommunicera mer och på så sätt beskriver 

Karin att deras relation har utvecklats till det bättre. Karin och Sonja uppger även att deras 

organisationsförmåga har blivit bättre efter det att de har åtagit sig uppdraget som familjehem. 

De beskriver att det är något de inte märkt att de inte varit så bra på tidigare, men att det har 

utvecklats positivt i snabb takt under placeringens tid.  

 

I det material vi fått fram framgår att alla är familjehemsföräldrar åt barn som de inte sedan 

tidigare har några släktskap med. På grund av vårt urval avviker detta den tidigare forskningen, 

som beskriver att det är vanligt att privatpersoner inte vill bli familjehemsföräldrar åt andra 

barn än släktingars barn, då det krävs ett större engagemang för att skapa nya relationer i de 

fallen (Andersson 2001). Familjehemsföräldrarna beskriver alla att ungdomarna blivit som en i 

familjen trots att det krävs en större kraftansträngning, och har familjehemsföräldrarna i denna 

studie visat på att denna energi är värt att göra av med för ungdomarna. Gith beskriver att ”vi är 

en lycklig familj med pojken, vi fungerar jättebra”.  

 
Öppnar upp för en annan kultur […] har det häng någonting är det positivt. Mitt liv är bättre, roligare, jag 

kan mer saker, förstår mera saker kring vad som händer där nere. Mitt liv är rikare. Han har jättemycket 

att förklara och bidra med.  

      Niklas 

Ovanstående citat tyder på att Niklas i samspel med den placerade ungdomen har förändrat sina 

inre arbetsmodeller som bidragit till större förståelse för hur samspel med en annan kultur bör 

ske. Detta visar i sin tur på att dessa inre bilder inte är statiska utan förändras kontinuerligt allt 

eftersom. Samma citat sammanfattar också det som alla familjehemsföräldrar beskriver i denna 

studie, att livet påverkats positivt av att åta sig uppdraget som familjehemsförälder åt 

ensamkommande barn och ungdomar.  
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7.Diskussion 
I nedanstående diskussion kring denna studie ämnar vi inte på något vis generalisera det 

resultat som framkommit. Istället vill vi lyfta fram varje familjehemsförälders individuella 

berättelse för att på så sätt försöka sprida en ökad förståelse för hur det kan vara att vara 

familjehemsförälder åt ensamkommande barn och ungdomar. 

 

Alla familjehemsföräldrarna beskriver att relationerna till de ensamkommande placerade 

ungdomarna är goda och att det finns tillit mellan familjehemmet och ungdomarna. 

Familjehemsföräldrarna förklarar dock att kulturskillnader påverkar mycket av 

relationsskapandet, då det blir svårare att bygga upp en relation när de inte talar samma språk 

eller har samma kultur. Alla familjehemsföräldrar berättar även att de känner en oro och en 

rädsla över att förlora ungdomen då denne kan bli utvisad eller tvingas att flytta, denna aspekt 

är den del av relationen som familjehemsföräldrarna ansåg var svårast att hantera. 

Familjehemsföräldrarna berättar att de ser sin relation till de placerade ensamkommande 

ungdomarna som att de är en i familjen, vilket tyder på att familjehemsföräldrarnas 

familjesystem har accepterat ungdomarna som en del av familjesystemet. De flesta 

familjehemsföräldrarna berättar även att de har använt sig av gemensamma aktiviteter för att 

skapa en anknytning och en god relation till de placerade ungdomarna. Då de använder sig av 

gemensamma aktiviteter skapar de genom samspel med varandra inre arbetsmodeller som 

hjälper både familjehemsföräldrarna och ungdomarna att få en uppfattning av hur de själva är 

och hur de uppfattar andra människor och relationer. I den familjen där gemensamma 

aktiviteter inte görs har det inte skapats någon god relation mellan de två placerade 

ungdomarna, men däremot mellan respektive ungdom och familjehemsföräldrarna.  

 

Familjehemsföräldrarna i studien beskriver sin roll som familjehemsförälder på det sätt att de 

menar att de själva och de placerade ungdomarna ser dem som antingen extraföräldrar eller 

mentorer. Familjehemsföräldrarna menar att de inte ser uppdraget som familjehem som ett 

arbete utan som ett sätt att kunna hjälpa och skydda utsatta barn och ungdomar då detta är den 

huvudsakliga anledningen till att de blev familjehem. En av familjehemsföräldrarna arbetar inte 

eftersom att hon vill ägna all sin tid åt uppdraget för att kunna utföra det på bästa möjliga sätt. 

Dock uppger hon att hon arbetar några timmar när hon själv väljer det, för att ha kvar det 

sociala. En annan av familjehemsföräldrarna arbetar också timmar, när hon själv vill, men 

uppgav ingen särskild anledning till det. De resterande fem familjehemsföräldrarna menar att 
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rollen som familjehem inte har påverkat deras arbete på något sätt utan att det mest har 

påverkat deras vardagsliv då de har accepterat in nya medlemmar in i sina familjer.  

 

Familjehemsföräldrarna i vår studie anser att deras familjeliv har påverkats på det sätt att både 

dem och deras biologiska samt adopterade barn har varit tvungna att anpassa sig till att ha de 

placerade ensamkommande ungdomarna som en del av sitt familjesystem. Det har varit enkelt 

för alla familjehemsföräldrarna att anpassa sig och acceptera att de placerade ungdomarna blir 

en del av deras familjesystem. Subsystemen i familjen som består av syskon har också varit 

accepterande och de flesta kallar de placerade ungdomarna för ”bror” eller ”syster”, vilket tyder 

på att subsystemet inom familjesystemet är öppet och accepterande. Alla de biologiska och 

adopterade barnen har dock inte varit lika accepterande när det gäller att ta emot, släppa in och 

anpassa sig till att de placerade ungdomarna blir en del av familjesystemet eller 

syskonsystemet. Familjehemsföräldrarna har alla betonat att de får stöd och acceptans från 

vänner och andra släktingar utanför den närmsta familjen vilket är i en positiv bemärkelse för 

familjehemmet. Familjehemsföräldrarna nämner också att de vill att deras biologiska och 

adopterade barn ska kunna släppa in de placerade ungdomarna och även tvärtom. 

 

Samtliga familjehemsföräldrar i studien anser att placeringen har påverkat deras familj positivt 

och alla förutom en familjehemsförälder menar att de förmodligen haft tur med vilken ungdom 

som placerats hos dem. Samtliga familjehemsföräldrar har en uppfattning om att uppdraget som 

familjehem åt ensamkommande ungdomar är jobbigt, svårt och att det inte går att lita på dessa 

ungdomar. Sonja beskriver ”man förstår ju att det inte funkar jättebra i alla familjer”, vilket är 

ett påstående som alla deltagande i vår studie uttryckt. Många av familjehemsföräldrarna 

beskriver att de har haft tur, att det är en solskenshistoria och att de vet med sig att andra 

familjehemsföräldrar verkar ha det svårt.  
 

Avslutningsvis vill vi utifrån familjehemsföräldrarnas ovanstående resonemang lyfta nya 

frågeställningar som dykt upp hos oss. Det verkar som att familjehemsföräldrarna tror att andra 

uppfattar uppdraget som familjehem åt ensamkommande barn och ungdomar som något 

negativt. Samtliga familjehemsföräldrar beskriver att de verkar ha haft tur med sina ungdomar, 

eftersom de sedan tidigare vet att det är tufft och svårt att ha med ensamkommande ungdomar 

att göra. Vi undrar därför om det generella intrycket är att arbetet med ensamkommande 

ungdomar är svårt? Dessutom undrar vi hur det kommer sig att privatpersoner faktiskt väljer att 
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åta sig detta uppdrag, om de från början har denna uppfattning om hur det är att vara 

familjehemsföräldrar åt ensamkommande barn och ungdomar? 

 

Dessa frågeställningar är något vi uppmanar andra studenter och/eller forskare att undersöka för 

att på ett djupare plan belysa den situation som familjehemsföräldrar åt ensamkommande 

ungdomar befinner sig i. 
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Bilaga 1 
 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sjätte terminen på socionomutbildningen på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi håller nu på att skriva examensarbete i vilken syftet är att få ökad förståelse för 

deras syn på sin roll och relationer till ensamkommande barn och ungdomar för att 

därigenom synliggöra erfarenheter av att vara familjehemsförälder till denna målgrupp.  

Studien kommer genomföras genom kvalitativa intervjuer med åtta familjehemsföräldrar 

och vi hoppas att Du vill delta.  

 

Intervjun beräknas ta 60 minuter och den information som Du lämnar kommer att 

behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig kommer få ta del av den. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Allt 

insamlat material kommer efter examination och godkänd uppsats kasseras.  

 

Ansvariga för studien är Mikaela Petersson och Nina Mujagic samt handledare Anders 

Lundberg. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss via 

följande kontaktuppgifter: 

 

Mikaela Petersson    Anders Lundberg 

mp222gg@student.lnu.se   Handledare 

076 114 39 03    anders.lundberg@lnu.se 

Nina Mujagic 

nm222ez@student.lnu.se 

070 776 14 85 
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Bilaga 2  
Intervjuguide: 

Kan du berätta hur det gick till när ni bestämde er för att bli familjehem? 

Vad tycker du är det bästa med att vara familjehem?  

Vad tycker du är det svåraste med att vara familjehem? 

Hur ser en vanlig vecka ut hemma hos er?  

Vad gör ni (och den placerade ungdomen) ihop?  

Hur länge har du varit familjehemsförälder? 

Hur många placeringar har du haft? 

Har du något annat arbete än uppdraget som familjehemsförälder? 

Kan du beskriva hur uppdraget att vara familjehemsförälder påverkar ditt förvärvsarbete? 

 

Har du biologiska barn? Om ja; Hur många? Ålder? Bor hemma? 

 

Berätta om det placerade barnet. Hur skulle du beskriva er relation?  

(ev. följdfråga: tillit, svårigheter, kommunikation, trygghet, känslohantering, vilja igenom 

osv.) 

 

Kan du beskriva den placerade ungdomens kontakt med de biologiska föräldrarna? (ev. 

följdfråga; relationen mellan ungdom och biologiska föräldrar, påverkan på deras relation 

osv.)  

 

Kan du beskriva hur ditt familjeliv har förändrats i och med uppdraget som 

familjehemsförälder? (ev. följdfråga; stämning i familjen, samspel i familjen- utomstående, 

syskonrivalitet osv)  

 

 

 


