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Abstrakt 
Author: Josefin Göransson and Maria Privén 

Title: The relationship between foster parents and foster children – A qualitative study 

based on the foster parents perspective 

Supervisor: Åsa Söderqvist 

Assessor: Torbjörn Forkby 
 
The purpose of this study is to examine what meaning foster parents give to their 

relationship with their foster children. The aim of the study is to answer the following 

questions: 

• How do the foster parents describe their relationships with the foster children?  

• What approach do the foster parents have to the fact that the foster placement is 

not meant to be permanent? 

• What meaning does it have for the relationship between the foster parents and 

the foster children that the placement is not meant to be permanent?  

 

The result of this study is based on eight qualitative, semi-structured, interviews that 

were held with people who are, or have been, foster parents. As a theoretical framework 

action theory was used. The result show that some foster parents view the foster 

children as their own, whilst others don’t. The foster parents thought that a good 

relationship to the foster child is essential for the child's present and future well-being. 

Further, some foster parents suggest that the fact that the placement were not meant to 

be permanent created a distance between them and the foster children whilst others 

claimed that it didn’t have any effect on the relationship. All foster parents said that they 

tried not to think about the fact that the child might move back with its biological 

parents.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Familjehemsplacering är en insats som socialtjänsten kan ge till barn som är i behov av 

vård utanför det egna hemmet. Detta kan bero på förhållanden i hemmiljön, som att 

barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, eller 

på barnets egna beteende (Skoog 2013). Den 1 november 2016 var det 13 735 barn och 

unga mellan 0–20 år som hade en pågående placering i ett familjehem, vilket är den 

vanligaste placeringsformen i Sverige. Ett familjehem är ett enskilt hem som tar emot 

barn för stadigvarande vård och fostran på uppdrag av socialnämnden. Vid mer 

tillfälliga eller akuta placeringar placeras barnet istället i jourhem som likt familjehem 

är enskilda hem som tar emot barn på uppdrag av socialnämnden, skillnaden är att 

jourhemmen tar emot tillfälliga och ofta akuta placeringar (Socialstyrelsen 2017A). I 

den föreliggande uppsatsen kommer fokus att ligga på familjehem, som tar emot barn 

för stadigvarande vård. 

  

Samtidigt som barn placeras i familjehem för stadigvarande vård så är huvudprincipen 

med insatsen att barnen ska återförenas med sina ursprungsfamiljer när vårdbehovet 

upphör, tanken är alltså inte att barnen ska bo kvar i familjehemmet under resten av 

uppväxten (Socialstyrelsen 2017B; Skoog 2013). Socialtjänsten ska följa upp 

familjehemsvården var sjätte månad för att avgöra om vårdbehovet består eller om 

barnet kan flytta hem till sin ursprungsfamilj igen (Skoog 2013). Socialstyrelsen 

(2017B) beskriver att socialtjänsten ska arbeta för att upprätthålla en kontakt mellan 

barnet och dess ursprungsfamilj och att det anses vara värdefullt för barnet att ha 

kontakt med dem. Tanken att barnen ska flytta tillbaka till ursprungsfamiljen är en 

viktig orsak till att kontakten mellan dem bör upprätthållas. 

  

Trots att familjehemsplaceringars huvudprincip är att barnet ska flytta hem till sin 

ursprungsfamilj igen så ses det som positivt att familjehemsföräldrarna knyter an och 

skapar en god relation till barnet (Edelstein, Burge & Waterman 2001). Skoog (2013) 

menar att det är viktigt att relationen mellan de familjehemsplacerade barnen och 

familjehemsföräldrarna är kärleksfull, nära, bestående och tillitsfull. Bernard och Dozier 

(2011) menar vidare att det är viktigt för relationen att familjehemsföräldrarna är 

engagerade. Engagemang kan definieras som familjehemsföräldrarnas investering i en 
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långvarig relation till det familjehemsplacerade barnet. En engagerad 

familjehemsförälder ser ofta barnet som sitt eget och vill att barnet ska vara en del av 

familjen. Edelstein, Burge och Waterman (2001) framhäver också vikten av trygghet 

och tillit i relationen. Utifrån det ovan nämnda definierar vi en god relation som 

kärleksfull, nära, bestående, trygg och tillitsfull där familjehemsföräldrarna är 

engagerade. Att barnet får en god relation till familjehemsföräldrarna kan vara 

gynnsamt för barnet och stärka dess självkänsla (Edelstein, Burge & Waterman 2001; 

Socialstyrelsen 2017B). Dessutom kan det främja hälsosamma relationer i barnets 

framtid (Edelstein, Burge & Waterman 2001; Lo, Roben, Maier, Fabian, Shauffer & 

Dozier 2015). 

  

Samtidigt som en god relation uppmuntras menar Bernard och Dozier (2011) att den 

tillfälliga karaktären av familjehemsplaceringar påverkar familjehemsföräldrarnas 

förmåga att engagera sig i de familjehemsplacerade barnen. Detta då det kan vara 

känslomässigt påfrestande att engagera sig i ett placerat barn när de inte vet hur länge 

placeringen kommer vara. Därmed kan insatsens huvudprincip - att barnen ska 

återförenas med sina ursprungsfamiljer - ha en negativ inverkan på målet att 

familjehemsföräldrarna ska knyta an och skapa en god relation till sina 

familjehemsplacerade barn. När vi har sökt efter tidigare forskning uppfattade vi att det 

finns en kunskapslucka kring detta ämne. Därför anser vi att det är relevant att studera 

hur familjehemsföräldrarna upplever det faktum att barnen, enligt insatsens 

huvudprincip, ska återförenas med sina ursprungsfamiljer och hur det påverkar deras 

relation till sina familjehemsplacerade barn. Vi menar att en studie kring detta kan bidra 

till att fylla en kunskapslucka och skapa en förståelse för familjehemsföräldrarnas 

känslor och upplevelser.  

  

1.2 Syfte 

Syftet med den föreliggande uppsatsen är att skapa förståelse för vilken betydelse 

familjehemsföräldrarna ger relationen till de familjehemsplacerade barnen. 

  

1.3 Frågeställningar 

• Hur beskriver familjehemsföräldrarna sin relation till de familjehemsplacerade 

barnen? 
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• Hur förhåller sig familjehemsföräldrarna till det faktum att 

familjehemsplaceringen inte är ämnad att vara permanent? 

 

• Vilken betydelse har det för relationen mellan familjehemsföräldrarna och de 

familjehemsplacerade barnen att placeringen inte är ämnad att vara permanent? 

 

 

2 Bakgrund 

Socialtjänsten kan erbjuda barn och unga insatser om de är i behov av skydd eller stöd. 

Skyddet eller stödet kan erbjudas i det egna hemmet men vid de tillfällen då det är 

nödvändigt för barnet kan vård även ges utanför det egna hemmet. Familjehem är en 

sådan insats och innebär att barnet placeras utanför det egna hemmet för stadigvarande 

vård och fostran (Skoog 2013). Nedan kommer vi att presentera några grundläggande 

förutsättningar för familjehemsvård. 

 

2.1 Lagar 

De lagar som reglerar barnavård i Sverige är Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), och 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt 1 kap 1§ 

SoL ska arbete som utgår från SoL baseras på frivillighet (Skoog 2013). I 

socialtjänstens insatser ligger alltid strävan att arbetet så lång som möjligt ska baseras 

på frivillighet och ske i samförstånd med barn och dess vårdnadshavare. Av den 

anledningen sker familjehemsplaceringar vanligtvis enligt SoL (Socialstyrelsen 2017B). 

LVU är en tvångslagstiftning och syftar till att skydda barn och unga (Skoog 2013). Vid 

de tillfällen då det finns en påtaglig risk för att barnet skadas på grund av hemmiljön 

eller sitt egna beteende, och samtycke för vård saknas från vårdnadshavarna eller barnet, 

om barnet är över 15 år, kan socialtjänsten tvångsomhänderta barnet med stöd av LVU 

(Andersson & Sallnäs 2014; Skoog 2013).  

 

2.2 Utredning av familjehem 

Innan ett barn placeras i ett familjehem ska socialnämnden utreda förhållandena och 

förutsättningarna för vård i hemmet hos den aktuella familjen för att se om det är 

lämpligt som familjehem. Det ska även utredas om familjen är lämplig som familjehem 
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åt just det specifika barn som väntar på att bli placerat (Socialstyrelsen 2017B). Det som 

socialnämnden tittar på vid rekrytering av ett familjehem är om familjehemmet har 

förmåga att ge det placerade barnet god och stadigvarande vård och fostran (Höjer 

2014; Socialstyrelsen 2017B). Barnets specifika behov ska kunna tillgodoses av 

familjehemmet. Detta kallas i utredningen för att ”matcha” barnet med familjehemmet 

(Socialstyrelsen 2017B). Att “matcha” ihop ett barn med ett potentiellt familjehem är en 

viktig del i rekryteringsprocessen enligt Höjer (2014), som också menar att familjens 

stresstålighet och uthållighet bör utredas inför de påfrestningar en familj som tar emot 

ett placerat barn kan utsättas för. I utredningen bör också fokus ligga på familjens 

utvecklingsområden och styrkor.  

 

2.3 Avtal 

Vid familjehemsvård upprättas ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten, som 

kan sägas upp av båda parter (Höjer 2014). I avtalet ska det framgå villkor och 

arbetsfördelning där det ska tydliggöras vilka överenskommelser som gjorts mellan 

socialtjänsten och familjehemmet. Avtalet ska utgå från barnets vårdplan och 

genomförandeplan och en beskrivning ska finnas av vad familjehemmet och 

socialtjänsten tar för åtaganden för att uppnå målen i planerna (Socialstyrelsen 2017B). 

Trots avtalet, och att det är familjehemmet som står för vårdnaden för barnet, är inte 

familjehemmet vårdnadshavare för barnet, den juridiska vårdnaden behåller fortfarande 

barnets ursprungsfamilj (Höjer 2014). 

  

Familjehem får en ersättning i form av en omkostnadsersättning som syftar till att täcka 

upp för familjehemmets kostnader för det familjehemsplacerade barnet. Familjehemmet 

får även en ersättning i form av ett arvode som varierar i storlek beroende på 

omfattningen av deras arbetsinsats och vilka behov barnet har. Det är Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) som reglerar storleken på ersättningen och det kan 

variera från kommun till kommun (Höjer 2014; Socialstyrelsen 2017B). 

 

2.4 Familjehemmets uppdrag 

Familjehemsuppdraget binder familjehemmet att stå för god vård och fostran för det 

placerade barnet (Höjer 2014). I familjehemsuppdraget ingår att bygga upp en trygg och 

stabil relation till det placerade barnet. Det är alltså inte enbart vård och fostran som 

ingår i uppdraget. Detta ska ske oberoende av barnets ålder, kön, ursprung, hudfärg, 
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språk, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Familjehemsföräldrarna ska 

också vara engagerade i barnets skolgång, hälso- och sjukvård samt tandläkarvård. I 

familjehemmets uppdrag ingår även att samarbeta med socialtjänsten och det placerade 

barnets ursprungsfamilj. Ett samarbete krävs också kring barnets genomförandeplan och 

en lyhördhet i att kunna se om det behövs göras förändringar i genomförandet av 

insatsen. Det är önskvärt att familjehemsföräldrarna efter att placeringen är avslutad 

verkar för en fortsatt kontakt med barnet (Socialstyrelsen 2017B). 

 

2.5 Övervägning, omprövning och avslut 

Var sjätte månad ska socialnämnden göra en övervägning om det finns ett fortsatt behov 

av vården samt om den behöver ändras. Detta ska ske om barnet är placerat enligt SoL 

och enligt LVU om placeringen beror på omsorgsbrister hos föräldrarna (Skoog 2013: 

Socialstyrelsen 2017B). Vid de fall då barnet är placerat enligt LVU på grund av eget 

beteende så ska socialnämnden ompröva beslutet. Det innebär att socialnämnden, till 

skillnad från vid övervägning, ska fatta ett nytt beslut om placeringen ska fortsätta eller 

upphöra (Skoog 2013; Socialstyrelsen 2017B). Ett sådant omprövningsbeslut kan 

överklagas (Socialstyrelsen 2017B). När övervägning eller omprövning av beslut om 

placering sker ska frågan om det finns möjlighet för barnet att flytta hem till sin 

ursprungsfamilj lyftas igen (Socialstyrelsen 2017B). Enligt Höjer (2014) är en viktig 

målsättning med familjehemsplaceringar att barnet ska återförenas med sin 

ursprungsfamilj så snart som det kan ske. 

  

En placering kan avslutas antingen planerat eller oplanerat. Att en placering avslutas 

planerat kan exempelvis ske på grund av byte av vårdmiljö eller att vårdbehovet upphör 

och barnet flyttar hem till sin ursprungsfamilj. Ett oplanerat avslut kallas för 

sammanbrott och kan initieras av det familjehemsplacerade barnet, vårdgivarna, 

socialtjänsten eller de biologiska föräldrarna (Skoog 2013). 

 

2.6 Vårdnadsöverflyttning 

När ett barn har varit placerat i ett familjehem i mer än tre år finns det möjlighet för en 

vårdnadsöverflyttning, vilket innebär att familjehemsföräldrarna tar över den juridiska 

vårdnaden över det placerade barnet, i och med det upphör barnet att vara 

familjehemsplacerat (Höjer 2014). Socialnämnden ska enligt SoL 6 kap 8§ utreda om 

det finns skäl för familjehemmet att ansöka om att få vårdnaden för det placerade barnet 
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(Socialstyrelsen 2017B). Vårdnadsöverflyttningar görs dock enbart i ett fåtal av alla 

långtidsplaceringar (Vinnerljung, Sallnäs & Berlin 2017). En vårdnadsöverflyttning kan 

ske utan ursprungsfamiljens godkännande (Skoog 2013), och är enligt Höjer (2014) ett 

sätt för familjehemsföräldrar att skapa stabilitet i familjehemsvården som annars kan 

karaktäriseras av instabilitet. Även efter att en vårdnadsöverflyttning har gjorts kan 

familjehemsföräldrarna välja att säga upp vårdnaden (Vinnerljung, Sallnäs & Berlin 

2017). Det som familjehemsföräldrar ser som hinder för vårdnadsöverflyttningar är ofta 

att stödet från socialtjänsten upphör, att de är oroliga för att relationen med 

ursprungsfamiljen ska försämras och att de är rädda att socialtjänsten ska ändra i avtalet 

gällande exempelvis den ekonomiska ersättningen (Socialstyrelsen 2006). Det finns 

även möjlighet för familjehemsföräldrarna att ansöka om att adoptera det placerade 

barnet, dock förekommer det sällan. Vid en adoption ska barnet vara över 15 år och 

samtycka, det ska dessutom vara bedömt som barnets bästa (Socialstyrelsen 2017B). 

Vid en adoption krävs det även att barnets ursprungsfamilj samtycker (Vinnerljung, 

Sallnäs & Berlin 2017). 

 

 

3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi presenterar nedan berör det nuvarande kunskapsläget om 

relationen mellan familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade barn. Rubriken Vikten 

av en god relation belyser varför det är relevant att det finns en god relation mellan 

familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade barn. Under Påverkan på relationen 

beskrivs hur relationen mellan familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade barn kan 

skapas samt vilka aspekter som kan gynna och missgynna skapandet av en god relation. 

Rubriken När en placering avslutas behandlar forskning om hur familjehemsföräldrar 

kan påverkas av att en placering avslutas. Där framkommer varför risken att placeringen 

kan komma att avbrytas kan vara ett orosmoment för familjehemsföräldrar vid 

skapandet av en relation till deras familjehemsplacerade barn. 

 

3.1 Vikten av en god relation 

En god relation mellan familjehemsföräldrarna och de familjehemsplacerade barnen kan 

stärka barnets självkänsla (Edelstein, Burge & Waterman 2001). Även om barnet inte 

kommer att bo kvar hos familjehemsföräldrarna i framtiden så anses en tillitsfull 
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relation till familjehemsföräldrarna kunna gynna barnets förmåga att knyta an till andra 

människor i framtiden (Edelstein, Burge & Waterman 2001; Lo et al. 2015). En relation 

där familjehemsföräldrarna är engagerade kan också vara viktigt för barnet då det kan 

ha en positiv inverkan på barnets beteende och psykiska hälsa (Bernard & Dozier 2011; 

Lo et al. 2015). Vidare menar Lo et al. (2015) även att om familjehemsföräldrarna är 

villiga att skapa en relation till de familjehemsplacerade barnen skapas en trygghet hos 

barnen som kan vara gynnande för dem under placeringstiden. 

  

En relation där familjehemsföräldrarna är engagerade i barnet kan även öka 

sannolikheten för att placeringen blir långvarig då det kan motverka att placeringen 

avbryts på grund av sammanbrott (Lo et al. 2015; Vinnerljung, Sallnäs & Berlin 2017). 

Risken för sammanbrott ökar markant om det i det placerade barnets 

journalanteckningar framkommit att barnet upprepade gånger påtalat missnöje med 

placeringen eller om familjehemsföräldrarna återkommande talat om barnet i negativa 

termer. Om något av detta är noterat i journalanteckningarna så finns det 60% risk för 

sammanbrott (Vinnerljung, Sallnäs & Berlin 2017). 

  

En god relation mellan familjehemsföräldrarna och de familjehemsplacerade barnen kan 

enligt Bernard och Dozier (2011) även påverka hur familjehemsföräldrarna trivs som 

familjehem. Ju mer engagerade familjehemsföräldrar är i relationen till de placerade 

barnen desto mer glädje visar de mot dem och över att ha dem hos sig. Engagemanget 

kan även bidra till att familjehemsföräldrarna blir mer benägna att ta till sig det 

placerade barnet, se det som sitt eget och vilja skapa en relation till barnet. Det finns ett 

grundläggande behov hos barn att bli omhändertaget av sina föräldrar. Vid de tillfällen 

då barn har erfarenheter av att inte ha blivit omhändertagna av sina föräldrar, och på 

grund av det blivit familjehemsplacerade, kan relationen till familjehemsföräldrarna 

förbättra deras psykiska hälsa (Bernard & Dozier 2011). Biehal (2014) lyfter fram att 

för familjehemsföräldrar kan det vara svårt att nå ut till familjehemsplacerade barn och 

skapa en relation till dem. Detta på grund av att det är vanligt förekommande att 

placerade barn har erfarenheter av att relationer till vuxna har brutits vilket kan ha lett 

till att de får svårt att lita på vuxna. Det är då extra viktigt för familjehemsföräldrarna att 

skapa en relation till de placerade barnen för att förhindra att barnen får ytterligare 

svårigheter med relationsskapande i framtiden (Biehal 2014). 
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3.2 Påverkan på relationen 

För att en god relation ska kunna skapas mellan familjehemsföräldrar och 

familjehemsplacerade barn framhåller familjehemsplacerade barn ofta att det är viktigt 

för dem att familjehemsföräldrarna erbjuder dem en kärleksfull relation. Barnen vill bli 

lyssnade på, bli förstådda och få lika behandling som de eventuella andra barnen i 

hemmet får, samt få känna sig önskade. Vidare vill barnen inte vara betraktade som 

någons jobb, utan som en familjemedlem (Skoog 2013). Enligt Storer, Barkan, 

Stenhouse, Eichenlaub, Mallillin och Haggerty (2014) efterfrågar barnen även tid 

tillsammans med familjehemsföräldrarna, att få delta i familjeaktiviteter och ha 

meningsfulla interaktioner. Det är även viktigt för många familjehemsplacerade barn att 

det finns regler, gränser och en känsla av trygghet i familjehemmet. Dessa aspekter kan 

bidra till att barnen får ett förtroende för familjehemsföräldrarna, känner tillhörighet, får 

en hållbar och stabil relation till familjehemsföräldrarna samt får hjälp och vägledning i 

uppväxten. Biehal (2014) lyfter att en central aspekt i relationen mellan 

familjehemsföräldrarna och de familjehemsplacerade barnen är att 

familjehemsföräldrarna uttrycker kärlek för barnen och behandlar dem som sina egna. 

Det kan leda till att de placerade barnen så småningom betraktar sitt familjehem som sin 

familj. 

  

Även familjehemsföräldrarnas engagemang i relationen till de familjehemsplacerade 

barnen kan ha en stor betydelse för hur deras relation kommer att utveckla sig. Att 

familjehemsföräldrarna är engagerade är positivt för relationen (Bernard & Dozier 

2011; Lo et al. 2015). Något som dock kan ha en negativ inverkan på 

familjehemsföräldrarnas engagemang i relationen till de placerade barnen är att 

placeringen inte syftar till att vara permanent. Att placeringen eventuellt kan avbrytas 

och barnen då kommer att flytta ifrån dem kan innebära en oro för 

familjehemsföräldrarna vilket kan göra det svårt för dem att engagera sig fullt ut i 

barnen (Bernard & Dozier 2011; Denuwelaere & Bracke 2007). Det kan visa sig i att 

familjehemsföräldrarna försöker hålla en viss distans i relationen till de placerade 

barnen för att skydda sig själva från en allt för stor sorg om placeringen avbryts 

(Bernard & Dozier 2011). 

  

Vidare framför Storer et al. (2014) och Khoo och Skoog (2014) att ett hinder i att bygga 

en god relation mellan familjehemsföräldrarna och de familjehemsplacerade barnen kan 
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ligga i att det kan finnas en stress i familjehemmet för familjehemsföräldrarna. Den 

stressfulla miljön som kan prägla ett familjehem kan enligt Storer et al. (2014) 

uppkomma av att familjehemsföräldrarna känner sig överväldigade av ansvaret att ta 

hand om ett familjehemsplacerat barn. Även att behöva handskas med eventuella 

konflikter med ursprungsfamiljen kan bidra till den stressfulla miljön (Khoo & Skoog 

2014). Ytterligare ett hinder för familjehemsföräldrar att engagera sig i barnet kan enligt 

Denuwelaere och Bracke (2007) vara att familjehemsföräldrarna inte kan hantera 

eventuella beteendeproblem som kan finnas hos det familjehemsplacerade barnet. 

Beteendeproblem kan bland annat visa sig i aggressivitet eller brottslighet. Khoo och 

Skoog (2014) nämner att beteendeproblem ofta har en koppling till sammanbrott. 

Familjehemsföräldrar som initierar sammanbrott med anledning av det placerade 

barnets beteendeproblem gör ofta det för att skydda sina biologiska barn och sin familj. 

Det ligger enligt Khoo och Skoog (2014) stora krav på att familjehemsföräldrarna ska 

ha en förmåga att, trots de placerade barnens beteendeproblem som kan riktas mot 

familjehemsföräldrarna, kunna skapa en relation och visa kärlek till de placerade 

barnen. Trots detta anser flera familjehemsföräldrar i Khoos och Skoogs (2014) studie 

att det inte alltid är främst de placerade barnens beteendeproblem som kan vara ett 

hinder i att kunna skapa en relation och erbjuda ett kärleksfullt hem. De menar att det 

ofta är socialtjänstens brist på planering och stöd som är det stora hindret i att kunna 

skapa en relation till det placerade barnet. 

 

3.3 När en placering avslutas 

Edelstein, Burge och Waterman (2001) menar att familjehemsföräldrarnas upplevelser 

när en placering avslutas kan påverkas av flera olika faktorer, såsom relationen till 

barnet, situationen kring barnets flytt och familjehemsföräldrarnas personlighet och 

motiv. För de allra flesta familjehemsföräldrar innebär placeringens avslut dock en sorg, 

om än olika stark sorg. Vilken ålder barnet var i vid placeringens start kan påverka 

familjehemsföräldrarnas sorg vid barnets flytt, och om de tagit hand om barnet sedan 

spädbarnsåldern är sorgen ofta svårare. Vidare blir sorgen ofta svårare ju längre en 

placering har varat. Dessutom är det många familjehemsföräldrar som har fantasier om 

att barnet kommer att stanna med dem för alltid och ju starkare dessa fantasier är, desto 

större blir familjehemsföräldrarnas sorg om placeringen avbryts (Edelstein, Burge & 

Waterman 2001). Något som kan mildra familjehemsföräldrarnas sorg vid ett barns flytt 

är om flytten är välplanerad. En oplanerad och plötslig flytt gör ofta sorgen mer 
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intensiv. Även familjehemsföräldrarnas motiv till att ta emot ett barn kan påverka hur de 

upplever separationen. De familjehemsföräldrar vars motiv till att vara familjehem är att 

ge tillbaka till samhället upplever ofta en mindre sorg än de som blir 

familjehemsföräldrar för att hantera andra sorger som exempelvis ofrivillig barnlöshet 

eller utflyttade biologiska barn (Edelstein, Burge & Waterman 2001). I en studie 

gällande familjehemsföräldrars upplevelser av sammanbrott beskrev flertalet 

familjehemsföräldrar att de, efter att ha varit med om ett sammanbrott, inte ville ta emot 

yngre barn då de var rädda att knyta an till dem och därmed behöva uppleva en enorm 

sorg om de skulle förlora dem (Khoo & Skoog 2014). 

 

Edelstein, Burge och Waterman (2001) lyfter att andra känslor som är vanliga för 

familjehemsföräldrar som har upplevt att ett familjehemsplacerat barn har flyttat ifrån 

dem är depression, ångest eller ilska. En känsla av ilska och förakt kan uppkomma hos 

familjehemsföräldrarna vid ett avslut av en placering. Denna ilska och förakt kan 

uppkomma då det placerade barnet återförenas med sin ursprungsfamilj. Det kan 

förekomma att familjehemsföräldrarna hyser misstro mot barnets ursprungsfamilj 

eftersom de vid tillfället då barnet placerades var oförmögna att ta hand om barnet. 

Familjehemsföräldrarna kan därför uppleva det orättvist att ursprungsfamiljen får en 

andra chans att ta hand om barnet och att de inte förtjänar att få vårdnaden över barnet 

(Edelstein, Burge & Waterman 2001). 

 

3.4 Sammanfattning 

En viktig del för att skapa en relation mellan familjehemsföräldrar och 

familjehemsplacerade barn är att familjehemsföräldrarna är engagerade och kärleksfulla 

i relationen till barnen. Att placeringen inte ska vara permanent kan dock göra det svårt 

för familjehemsföräldrarna att engagera sig i barnet. En god relation mellan de 

familjehemsplacerade barnen och familjehemsföräldrarna kan vara positivt för dem 

båda. Familjehemsföräldrarna kan trivas bättre och känna mer glädje i sin roll som 

familjehemsförälder, och för de familjehemsplacerade barnen kan en god relation ha en 

positiv inverkan på deras beteende och psykiska hälsa. En god relation till de placerade 

barnen kan dock öka familjehemsföräldrarnas sorg om placeringen avbryts.  
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4 Teori 

Vi utgår ifrån att handlingar krävs för att skapa, upprätthålla och utveckla relationer 

mellan människor. Alltså menar vi att handlingar som familjehemsföräldrar utför 

påverkar relationen mellan dem och de placerade barnen. Handlingsteori ger oss en 

möjlighet att försöka förstå varför människor handlar på ett visst sätt. Nedan presenterar 

vi några grundläggande delar och begrepp inom handlingsteorin som vi kommer att utgå 

ifrån i vår studie. 

4.1 Handlingsteori 

Det finns flertalet olika handlingsteorier, den gemensamma grunden är att det är teorier 

som används för att analysera handlingar utifrån deras mål och avsikter (Egidius u.å). 

Inom handlingsteorin ligger därmed fokus på teleologiska förklaringar av människors 

handlande. Teleologiska förklaringar kan även kallas avsiktsförklaringar och förutsätter 

att handlingar som utförs är intentionella. Handlingar förklaras därmed utifrån de mål 

och avsikter som föranleder dem. Förloppet av en handling kan därmed ses som följer: 

avsikt > handling > resultat > konsekvens (Berglind 1995). 

När handlingsteori används är det relevant att definiera skillnaden mellan en handling 

och ett beteende. Max Weber var den första som utvecklade en social handlingsteori, 

(Egidius u.å) och han menade att det i handlingar finns en avsikt, och att det är detta 

som skiljer handlingar från beteenden som istället är reflexmässiga (Svedberg 2012). 

Detta är den distinktion som brukar göras mellan handlingar och beteenden (Engdahl & 

Larsson 2011; Berglind 1995). 

Vi har i vår uppsats valt att inte utgå ifrån en specifik handlingsteori utan istället utgå 

ifrån de generella delar som är gemensamma inom många handlingsteorier. Engdahl och 

Larsson (2011) menar att det finns fyra grundkomponenter som vanligen används inom 

handlingsteorier för att förstå människors handlingar. Grundkomponenterna är 

förutsättningar som möjliggör och begränsar enskilda individers handlingar. Dessa 

grundkomponenter är; handlingens intention och mål, handlingskompetens och resurser, 

handlingsutrymme samt handlingsutfallet. Dessa delar kommer vi ta upp nedan. 
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4.2 Handlingsutrymme och handlingskompetens 

Handlingsutrymme är den möjlighet en individ har att handla på ett visst sätt, vilket 

påverkas av resurser och hinder i en individs omgivning. Det går att skilja på subjektivt 

och objektivt handlingsutrymme, subjektivt handlingsutrymme är det 

handlingsutrymme som en person upplever sig ha och objektivt handlingsutrymme är 

det handlingsutrymme en person faktiskt har. En persons subjektiva handlingsutrymme 

kan vara både större eller mindre än det objektiva handlingsutrymmet (Engdahl & 

Larsson 2011). Det finns både inre och yttre hinder och resurser som påverkar en 

persons handlingsutrymme (Berglind 1995). De yttre aspekter som påverkar en persons 

handlingsutrymme kan vara institutionella, sociala, materiella eller kulturella. Inre 

hinder och resurser handlar om egenskaper hos den enskilda personen som påverkar 

dess handlingsmöjligheter (Berglind 1995). Även Engdahl och Larsson (2011) 

framhäver att handlingsutrymmet påverkas av personens egna förmågor – det hjälper 

inte att ha resurser om det inte finns någon förmåga att använda dem. 

Handlingskompetens och handlingsutrymme är på så sätt nära integrerade med 

varandra. Handlingskompetens handlar om de resurser en person har att utföra en 

handling, och den förmåga personen har att se och använda sig av dessa resurser. 

Handlingskompetensen avgör vilka handlingar en person upplever vara möjliga, den 

avgör en individs handlingsutrymme (Engdahl & Larsson 2011). 

4.3 Handlingens avsikt, mål och utfall 

Inom handlingsteorin anses människor ha mål och avsikter med sina handlingar. Målet 

är det som en människa vill uppnå med sin handling och avsikten med en handling är att 

uppnå målet (Berglind 1995). Handlingar ses alltså som intentionella – de har en avsikt 

som är riktad mot ett visst mål. Handlingar kan delas in i preventiva och produktiva. 

Preventiva handlingar syftar till att bevara ett visst tillstånd medan produktiva 

handlingar ämnar att förändra ett aktuellt tillstånd (Engdahl & Larsson 2011). 

En handling får alltid utfall, detta utfall blir dock inte nödvändigtvis det som var avsett 

när handlingen utfördes. Det utfall en handling får kan antingen förstärka eller försvaga 

en handlingsinriktning. Handlingar ses som tillämpningar av rådande kunskap som 

finns, och när en handling ger ett visst utfall så tillför detta kunskap inom det specifika 

området. På så sätt påverkas framtida handlingar av tidigare handlingars utfall (Engdahl 

& Larsson 2011). 
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4.4 Webers handlingstypologi 

Max Weber är en förgrundsgestalt inom den sociala handlingsteorin (Egidius u.å). 

Majoriteten av de försök som gjorts att utveckla och precisera handlingsteorin har utgått 

ifrån Webers handlingstypologi (Engdahl & Larsson 2011). Weber har skapat fyra 

idealtyper för socialt handlande. Dessa idealtyper är; målrationella handlingar, 

värderationella handlingar, traditionella handlingar samt affektiva handlingar (Weber 

1983). 

Målrationella handlingar utförs med avsikten att uppnå ett visst mål. Personen gör då 

logiska övervägningar gällande vilket handlingsalternativ som antas vara mest effektivt 

för att uppnå ett visst mål och handlar sedan därefter. Värderationella handlingar har 

avsikten att handla i enighet med ett visst ideal eller en hedersprincip och personen 

försöker här göra det som hen anser vara det rätta. Det är alltså inte ett visst mål som 

eftersträvas utan handlingen i sig är det eftersträvansvärda. Handlingar som en person 

utför på ett visst sätt av vana kallas för traditionella handlingar. Personen handlar alltså 

på det sätt som hen alltid har gjort. Denna handlingsform kan anses vara på gränsen till 

ett beteende eftersom det till stor del sker per automatik, dock kan det ses som en 

handling eftersom den inlärda handlingen från början har formats utifrån mer medvetna 

överväganden. Även affektiva handlingar kan gränsa till beteenden. Affektiva 

handlingar är starkt knutna till psykiska tillstånd och känslomässiga reaktioner som 

hämnd och njutning. De flesta handlingar är dock blandningar av dessa idealtyper 

(Weber 1983; Engdahl & Larsson 2011). 

4.5 Handlingsteorins svårigheter 

En kritik som framkommit gentemot handlingsteorin är att faktiska handlingar är 

betydligt mer komplexa än de tydliga handlingstyper som beskrivs. Inom 

handlingsteorin är detta något som redan har medvetandegjorts och handlingar beskrivs 

kunna vara blandningar av dessa idealtyper. Problemet som detta skapar är dock att det 

blir svårt att fastställa handlingars intentioner, uppkomst och utveckling. Eftersom 

handlingar är komplexa. Det kan också vara svårt att avgöra när en företeelse är en del 

av en annan handling och när det är en egen handling i sig eftersom handlingar sällan är 

tydligt avgränsade från varandra och istället sker som en del av ett flöde av handlingar 

(Engdahl & Larsson 2011). Ytterligare en kritik inom handlingsteorin gäller 

användandet av målrationalitet som förklaringsmodell för handlande. Kritiker menar att 
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det saknas en beskrivning av hur människors mål skapas - hur normer och värden 

internaliseras i människor under deras liv (Engdahl & Larsson 2011).  

4.6 Handlingsteorins relevans för vår studie 

Vi anser att det är relevant att använda handlingsteori i vår uppsats eftersom det ger oss 

en möjlighet att analysera respondenternas handlingar utifrån intentioner och mål. 

Genom att analysera de handlingar som familjehemsföräldrarna gör i relationen till de 

familjehemsplacerade barnen anser vi att vi kan få förståelse för vilken betydelse de ger 

relationen. Beskriver respondenterna exempelvis att de handlar på ett visst sätt gentemot 

sina familjehemsplacerade barn kan det vara intressant att analysera varför de gör det. 

Exempelvis om de gör det på grund av att de vill uppnå ett visst mål eller om de tycker 

att det är rätt sak att göra. Att ha med oss begrepp som handlingskompetens och 

handlingsutrymme kan bidra med att vi även får förståelse för vilka aspekter inom och 

runt omkring respondenterna som kan påverka deras handlingar.  

 

5 Metod och metoddiskussion 

Under metodavsnittet presenterar vi vår vetenskapliga ansats, vårt urval, vilken 

datainsamlingsmetod vi har använt oss av, vår dataanalys, vår arbetsfördelning, hur vi 

har förhållit oss till studiens tillförlitlighet och vilka etiska överväganden vi har gjort 

under studiens gång. Vi integrerar även en metoddiskussion i detta kapitel vilket innebär 

att en löpande diskussion kring de metodval vi har gjort finns med där vi lyfter fram 

dess fördelar och nackdelar för vår studie. 

 

5.1 Vetenskaplig ansats 

I vår studie har vi valt att använda oss av hermeneutiken som vetenskaplig ansats. 

Hermeneutiken erbjuder ett relativistiskt synsätt med fokus på förståelse för människors 

känslor, upplevelser och handlingar (Thurén 2007). Inom hermeneutiken tolkas 

människors utsagor och handlingar i sökandet efter kunskap om hur människors 

intentioner och meningsskapande i en viss kontext kan förstås. Inom hermeneutiken ses 

människor som intentionella, vilket innebär att de har intentioner med sina handlingar. 

Handlingar bestäms därmed inte av omständigheter bortom människans kontroll, utan 

människor handlar på vissa sätt för att de vill uppnå något. Denna syn på människan 

som intentionell är grundläggande för att det ska vara relevant att försöka förstå 
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människan (Sjöström 1994). Inom hermeneutiken finns det ingen tro på en absolut 

sanning och fokus ligger på att förstå och tolka snarare än att förklara (Thurén 2007). Vi 

har tolkat respondenternas utsagor för att försöka skapa en förståelse för dess 

betydelser. Vidare är hermeneutiken relevant i vår undersökning då vi inte sökt en fast 

sanning, utan snarare sökt förståelse för respondenternas känslor, upplevelser och 

handlingar (Jmf. Thurén 2007). 

  

Förförståelse är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken och vid kvalitativa studier. 

Förförståelse är de fördomar och den förståelse människor har som skapats utifrån 

tidigare erfarenheter samt föreställningar och synsätt i samhället. En persons 

förförståelse påverkar de tolkningar personen i fråga gör. Inom hermeneutiken anses 

förförståelse inte vara något negativt, utan är essentiellt för att vi över huvud taget ska 

kunna förstå något. Dock är det viktigt att som forskare vara medveten om sin 

förförståelse och att vara öppen för att förändra den om den inte bekräftas i det 

insamlade materialet (Thomassen 2011; Birkler 2012). 

  

Den förförståelse vi författare har är präglad av vår socionomutbildning och att vi har 

bekanta som bor eller har bott i familjehem. Samtidigt som vi under utbildningen har 

lärt oss att ett familjehemsplacerat barn mår bra av att ha kontakt med sin 

ursprungsfamilj så har vi båda en kritisk syn på om det alltid är barnets bästa att främja 

en återförening med ursprungsfamiljen. Detta eftersom vi tror att det i vissa fall kan 

vara bättre för barnet att ha en trygg och stabil familj där barnet vet att hen ska få bo 

kvar. Den kunskap om exempelvis familjehem och anknytning som vi har fått från vår 

utbildning kan vara värdefull för att vi ska kunna tolka respondenternas utsagor. 

Samtidigt är det viktigt att vi är medvetna om vår förförståelse för att den inte ska vara 

avgörande för studiens resultat. 

 

Vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod i vår studie. Den kvalitativa 

forskningsmetoden kännetecknas av ett tolkande synsätt och forskaren strävar efter 

förståelse för hur respondenten upplever sin verklighet. En kvalitativ studie ger 

djupgående kunskap om respondenternas upplevelser (Bryman 2018). Målet med vår 

studie är att skapa förståelse för vilken betydelse familjehemsföräldrarna ger relationen 

till de familjehemsplacerade barnen. Vi vill därför få djupgående svar kring deras 

upplevelser av detta vilket gör en kvalitativ metod aktuell. Vad som är av vikt att notera 
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vid kvalitativ forskning är enligt Bryman (2018) att det kan bli problematiskt att göra 

generaliseringar. Det vill säga att vi i vår studie inte kan se våra respondenters utsagor 

som representativa för alla familjehemsföräldrar. Eftersom vi inte gör anspråk på att 

våra resultat är generaliserbara och eftersom vi vill ha individuella och djupgående svar 

från respondenterna anser vi ändå att den kvalitativa forskningsmetoden kan vara oss 

behjälplig (Jmf. Bryman 2018).  

 

5.2 Urval 

5.2.1 Urval av respondenter 

Vi har valt att intervjua familjehemsföräldrar som har, eller har haft, 

familjehemsplacerade barn hos sig. För att det material som samlas in inte ska speglas 

av en enskild respondents upplevelser så bör antalet respondenter vara mellan sex och 

åtta stycken (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vi har därför valt att ha åtta 

respondenter i vår studie. 

  

För att hitta respondenter till vår studie tog vi kontakt med socialtjänsten som i sin tur 

kontaktade familjehemsföräldrar. Socialtjänsten fick information om vår uppsats för att 

de skulle kunna kontakta relevanta familjehemsföräldrar. Familjehemsföräldrarna fick 

sedan ta del av ett informationsbrev som vi har skrivit med information om studien. 

Socialtjänsten förmedlade sedan till oss om någon av familjehemsföräldrarna velat delta 

i vår studie och vi kontaktade sedan dem och berättade mer om studien och frågade om 

de fortfarande ville delta. På grund av att vi hade svårt att få tag på respondenter trots 

kontakt med socialtjänst på flera orter sökte vi även kontakt med familjehemsföräldrar 

genom att publicera inlägg på facebook. Där framgick information om vår uppsats samt 

en förfrågan om att de familjehemsföräldrar som kunde tänka sig att delta i en intervju 

skulle kontakta oss. De som kontaktade oss via facebook fick sedan mer information om 

studien och en förfrågan om de fortfarande ville delta. 

  

Utifrån de personer som erbjöd sig att delta i vår studie har vi gjort ett så kallat 

avsiktligt urval. Ett avsiktligt urval är en form av icke-sannolikhetsurval som går ut på 

att forskaren gör ett medvetet val av respondenter för att kunna välja ut de respondenter 

som antas ge den mest talrikaste datan som är relevant för det studerade ämnet. Ett 

avsiktligt urval bör sträva efter att få med ett brett spektrum av information och åsikter 

inom det aktuella ämnet (Yin 2013). Denscombe (2016) framhäver att ett avsiktligt 
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urval ofta är relevant i kvalitativa studier med ett litet antal respondenter. Vi talade 

exempelvis med en familjehemsförälder vars placerade barn inte hade någon biologisk 

familj i Sverige och som därför inte hade erfarenhet av att barnet skulle tillbaka till 

ursprungsfamiljen, vi valde därför att inte utföra en intervju med den 

familjehemsföräldern. 

 

Fördelen med att hitta respondenter via socialtjänsten upplever vi låg i att de kunde 

avgöra vilka familjehemsföräldrar som var aktuella för just vår studie, nackdelen kan ha 

varit att de hade möjlighet att styra vilka som förfrågades vilket kan påverka resultatet. 

Fördelen med att söka respondenter via facebook var att vi nådde ut till många 

människor på ett stort område, nackdelen var dock att de bodde i olika delar av Sverige 

vilket innebar att vi inte kunde utföra fysiska intervjuer som vi först hade tänkt oss. Att 

vi inte kunde ta direktkontakt med familjehemsföräldrarna, utan de var tvungna att 

själva ta ställning och kontakta oss, tänker vi kan öka risken att respondenterna inte är 

representativa för alla familjehemsföräldrar. Kanske är det just väldigt engagerade 

familjehemsföräldrar, med tid och energi över, som väljer att delta i studien. Detta 

kunde varit fallet även om vi hade haft direktkontakt med familjehemsföräldrarna, men 

vi tror att det krävs extra mycket engagemang för att tacka ja till deltagande när 

förfrågan inte är personlig. Kanske har vi därför missat familjehemsföräldrar som har 

svårigheter med sina placeringar eller som inte är lika engagerade familjehemsföräldrar 

som vi upplevt att våra respondenter har varit.  

 

5.2.2 Presentation av respondenter 

Vi har hållit i åtta intervjuer. I sju av intervjuerna var respondenterna kvinnor och i en 

av intervjuerna deltog en man och en kvinna som tillsammans hade ett 

familjehemsplacerat barn. Att majoriteten av våra respondenter var kvinnor är inget 

medvetet val vi gjort, utan något som uppstått utifrån de personer som har varit 

intresserade av att delta. Att vi i en av intervjuerna hade två respondenter tänker vi kan 

ha inneburit en risk att de inte vågade berätta om saker de inte vill att den andre ska 

veta. Samtidigt kan det ha skapat trygghet för dem, och det gav dem även möjlighet att 

diskutera och reflektera tillsammans. Bland våra respondenter var det fyra stycken som 

för närvarande hade barn placerade hos sig och fyra som hade haft det tidigare. Vi anser 

att det har varit relevant att ha med både respondenter som är och har varit 

familjehemsföräldrar eftersom de alla har erfarenhet av situationen som familjehem. Vi 
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upplever att alla respondenterna har kunnat svara på de frågor vi ställt, oavsett om de för 

närvarande har haft familjehemsplacerade barn eller ej.  

 

5.2.3 Urval av tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av sökmotorerna Social services 

abstracts, Sociological abstracts, SwePub, Libris, Google Scholar och PsycINFO. Vi har 

använt ett flertal olika sökord för att få fram forskning som berör relevanta delar av vårt 

forskningsområde. Sökord vi har använt oss av är; anknytning, engagemang, 

familjehem, familjehemsplacerade barn, familjehemsföräldrar, fosterbarn, instabilitet, 

osäkerhet, relation, attachment, commitment, family, foster care, foster child, foster 

parents, instability, loss, placement och relationship. Dessa ord har använts i olika 

kombinationer och med olika ändelser för att nå en större bredd av forskning. Våra 

sökningar resulterade i forskning som gränsar till vårt ämne men ingen forskning om 

precis det som vår uppsats handlar om, vilket vi anser bekräftar att det finns en 

kunskapslucka kring ämnet. Vi har i vår uppsats utgått från både svenska och 

internationella artiklar. Vi är medvetna om att detta innebär att de är skriva i olika 

kontexter men vi upplever att de ändå är relevanta att ha med eftersom 

familjehemsplaceringar även utomlands går ut på att familjehemsföräldrar tar hand om 

barn som av någon anledning inte kan bo kvar hemma. De känslor och relationer som 

uppstår under familjehemsvård tror vi inte är avsevärt olika beroende på om de 

inblandade bor i Sverige eller inte. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

5.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade intervjuer som kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer öppnar upp för att skapa en 

förståelse av hur respondenten skapar innebörd och hur respondenten upplever och 

förstår sin verklighet (Bryman 2018; May 2013). Därför anser vi att det är relevant för 

oss att använda semistrukturerade intervjuer i vår studie. I en kvalitativ studie eftersöks 

dessutom djupgående kunskap (Bryman 2018), vilket användandet av semistrukturerade 

intervjuer kan hjälpa oss att nå. 

 

Vad som kan vara fördelaktigt i användning av just intervjuer som kvalitativ 

datainsamlingsmetod är att forskaren inte bara kan uppfatta det som respondenten vill 
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framföra utan också hur hen framför det. Dock så är det inte garanterat att respondenten 

i praktiken lever upp till eller följer det som hen uttalar sig om i intervjun (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). Vi är medvetna om att denna risk finns, samtidigt kan vi 

dock endast utgå ifrån vad respondenterna berättar för oss.  

  

I semistrukturerade intervjuer har intervjuaren förberett en intervjuguide med frågor 

som ska beröras under intervjun. Det finns ingen fast ordningsföljd bland frågorna och 

intervjuaren kan även ställa andra frågor som hen kommer på under intervjuns gång. 

Respondenten har stor frihet i att utforma sina svar och svara med egna ord (May 2013; 

Trost 2010). En del av den kritik som har framförts mot semistrukturerade intervjuer 

ligger i att det krävs att intervjuaren har förmåga att vara mottaglig för respondentens 

egna specifika sätt att framföra sina svar på intervjufrågorna. Kanske svarar 

respondenten omedvetet egentligen på någonting annat än vad frågan i själva verket 

handlar om och svarar alltså inte på det intervjuaren ville veta. Det kan förvisso ge en 

mer berikad data så det behöver inte alltid vara en negativ aspekt (May 2013). Vi har 

hanterat detta genom att vi, när respondenterna svävat iväg, ställt ytterligare frågor för 

att få svar på det vi faktiskt velat veta (Jmf. May 2013) 

  

Vi har i intervjuerna utgått från en intervjuguide för att hålla respondenternas svar inom 

området för uppsatsen. Vi har samtidigt strävat efter att respondenterna ska berätta så 

fritt som möjligt om sin förståelse av sin verklighet utan att vara styrda av oss som 

intervjuare (Jmf. May 2013). 

 

5.3.2 Genomförande av intervjuer 

Vi har i vår studie utfört en skypeintervju, två fysiska intervjuer och fem 

telefonintervjuer. Intervjuerna har tagit mellan 40-55 minuter. Då vi fick respondenter 

från flera olika delar av Sverige valde vi att utföra telefon- eller skypeintervjuer med de 

som bodde långt ifrån oss. Det kan finnas både för- och nackdelar med telefonintervjuer 

jämfört med fysiska intervjuer. En tydlig fördel är att det skapar en möjlighet att tala 

med människor på ett stort område (Kvale & Brinkmann 2014). I vissa fall kan det 

dessutom vara lättare att svara på känsliga frågor när intervjuare och respondent inte är 

tillsammans fysiskt. Dock innebär telefonintervjuer att kroppslig kommunikation i form 

av gester och miner inte går att se, så som det går i fysiska intervjuer (Bryman 2018). 

Att kunna se detta kan berika datan och upplysa forskaren om respondentens känslor 
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(Kvale & Brinkman 2014). Vid telefonintervjuer finns det dessutom alltid en risk för 

tekniska störningar och brytningar på telefonlinjen (Bryman 2018). Precis som med 

telefonintervjuer kan det förekomma tekniska problem vid skypeintervjuer, dock är 

fördelen att det går att se respondentens gester och miner precis som vid fysiska 

intervjuer (Bryman 2018). Anledningen till att vi främst haft telefonintervjuer är att 

respondenterna föredragit att tala på telefon snarare än skype och varit mer bekväma 

med det. Vi upplever inte att respondenternas svar har varit märkbart olika utifrån hur 

intervjuerna har hållits.  

 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren lyckas skapa en miljö där 

respondenten känner sig tillräckligt trygg för att prata om privata ämnen som kan 

komma upp i intervjun (Kvale & Brinkman 2014). En trygg miljö under intervjun har vi 

försökt skapa genom att anpassa oss efter var respondenterna föredragit att ses för 

intervjun och genom att vi försökt skapa förtroende i intervjun (Jmf. Kvale & Brinkman 

2014). De intervjuer som vi har hållit under fysiska möten har, utifrån respondenternas 

önskemål, hållits hemma hos respondenterna. Vi har varit noga med att det inte ska ha 

varit någon annan än respondenterna och vi intervjuare närvarande för att 

respondenterna ska våga tala öppet. Telefonintervjuerna och skypeintervjun valde vi att 

hålla hemma hos en av oss intervjuare. Det har bara varit vi två intervjuare närvarande 

under telefonintervjuerna och skypeintervjun, därmed har ingen obehörig kunnat lyssna 

eller ta del av dem. Intervjuerna har, efter godkännande från respondenterna, spelats in. 

 

Intervjuerna har vi hållit tillsammans, en av oss har ställt intervjufrågorna från 

intervjuguiden medan den andre har antecknat, reflekterat och flikat in följdfrågor. 

Detta har vi turats om med att göra. Att vi har valt att hålla intervjuerna tillsammans 

tänker vi har varit en fördel för oss i vår studie eftersom vi kunnat hjälpa varandra under 

intervjuerna. För respondenten tänker vi att det kan ha inneburit en viss press då det, i 

alla intervjuer förutom en, har varit en respondent som har pratat med oss två 

intervjuare (Jmf. Trost 2010). Hade vi valt att en och en hålla i intervjuerna kanske det 

hade varit lättare för vissa respondenter att våga öppna sig och gå in djupare på 

frågorna. Samtidigt så tror vi inte att det faktum att vi har varit två vid intervjuerna har 

påverkat respondenternas svar i stor utsträckning eftersom en av oss har hållit sig lite i 

bakgrunden. Vi tänker även att det inte har haft stor inverkan att vi tillsammans har 

hållit i intervjuerna då de flesta av intervjuerna har hållits via telefon. Att vi har varit två 
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intervjuare tänker vi har varit mindre påtagligt vid telefonintervjuerna än vid de andra 

intervjuerna då vi inte har sett varandra. 

 

5.4 Dataanalys 

Det första steget när intervjuer ska bearbetas är att transkribera dem. För att få med de 

intryck som intervjuaren fått från intervjun bör den transkriberas så snart som möjligt 

(Öberg 2015). Transkriberingar kan göras på olika sätt beroende på vilken analys som 

ska utföras. Vanligtvis skrivs allt som sägs ut, dock finns det olika varianter gällande 

om exempelvis pauser skrivs ut. Vissa tar inte alls med dem, medan andra mäter den 

exakta tiden en paus är (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2005). Vi har valt att markera 

pauser med “...”, dock har vi inte mätt längden på pauserna då vi inte anser att det är 

relevant för vår analys. Vi har även markerat betoningar genom att fetmarkera dem. Vi 

har vidare valt att skriva ut intervjuerna ordagrant samt att vi har skrivit ut skratt och 

hummanden. Detta har vi gjort för att få fram känslorna från intervjuerna även i texten. 

Skrattar någon kan det exempelvis tyda på att det som sägs är med ett skämtsamt 

tonfall.  

 

Vid vår dataanalys har vi följt Lundmans och Hällgren-Graneheims (2017) kvalitativa 

innehållsanalys. Det första steget i dataanalysen är att läsa igenom texten för att skapa 

sig en helhetsbild av materialet. Därefter kan texten delas in i domäner. En domän är 

delar av en text som berör ett visst område och sammanfaller ofta med frågeområdena i 

en intervjuguide (Lundman & Hällgren-Graneheim 2017). Vid vår dataanalys läste vi 

båda igenom texterna var för sig för att vi båda skulle ha god kännedom om materialet. 

Sedan diskuterade vi tillsammans fram vilka domäner vi ville dela in materialet i. De 

domäner vi ansåg vara relevanta var: Relationen och Att placeringen inte är 

tidsbestämd. 

 

Nästa steg i analysprocessen är att hitta meningsenheter i texten. Meningsenheter är ord, 

meningar eller delar av en text som är meningsbärande. Meningsenheterna ska sedan 

kondenseras, vilket innebär att de kortas ned och görs mer lätthanterliga. Sedan 

abstraheras meningsenheten, vilket innebär att meningen lyfts till en högre logisk nivå. 

Utifrån denna kondensering och abstrahering skapas en kod, vilket är en etikett på en 

meningsenhet som kort beskriver dess innehåll (Lundman & Hällgren-Graneheim 

2017). I vår analys har vi var för sig läst texterna och hittat meningsenheter, vi har sedan 
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jämfört våra resultat. Att vi först har bearbetat materialet var för sig, och sedan 

tillsammans, tror vi kan ha minskat risken att materialet är färgat av våra personliga 

förförståelser då vi kan jämföra våra respektive tolkningar. Vi kodade sedan 

meningsenheterna från två intervjuer tillsammans för att se så att vi tänkte på samma 

sätt kring kodningen, resten av intervjuerna kodade vi sedan var för sig för att spara tid. 

Koderna gick vi sedan igenom tillsammans och diskuterade (Jmf. Lundman & Hällgren-

Graneheim 2017). 

 

Sedan ska koderna delas in i kategorier. Koder som har ett liknande innehåll bildar 

tillsammans en kategori. Alla koder ska passa in i någon kategori och det ska inte finnas 

några oklarheter kring vilken kategori en kod tillhör (Lundman & Hällgren-Graneheim 

2017). De kategorier vi sett som relevanta i vårt material är; Kommunikation, Trygghet 

och familjetillhörighet, Se individen, Tid, Svårigheter, Relationens mening, 

Förhållningssätt och Huvudprincipens påverkan på relationen. 

 

Slutligen ska teman skapas. Ett tema skapas för att binda samman det underliggande, 

inneboende innehållet i ett antal kategorier eller koder. Ett tema ligger på en tolkande 

nivå och ska svara på frågan ”vad handlar det här om?” (Lundman & Hällgren-

Graneheim 2017). Våra teman blev Familjehemsföräldrarnas relation till de 

familjehemsplacerade barnen och Upplevelser kring huvudprincipen att de 

familjehemsplacerade barnen ska återförenas med sina ursprungsfamiljer. Våra teman 

och kategorier har vi arbetat fram tillsammans för att kunna diskutera fram och tillbaka 

med varandra. Koderna och kategorierna har vi gått igenom flera gånger och bearbetat 

för att de ska vara passande utifrån materialet.  

 

5.4.1 Exempel på analysschema  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema Domän IP 

att vara lyhörd och 

läsa av barnen och 

se vad de behöver  

Viktigt att 

vara lyhörd 

och se det 

enskilda 

barnet  

Se 

barnets 

behov 

Se individen Familjehemsföräldrarnas 

relation till de 

familjehemsplacerade 

barnen 

Relationen 8 
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även om inte vi är 

familjehemsföräldrar 

så är vi ju hans 

föräldrar [ang 

utflyttat barn] 

Fortfarande 

barnets 

föräldrar 

efter 

uppdragets 

slut 

Är 

föräldrar 

Trygghet och 

familjetillhörighet 

Familjehemsföräldrarnas 

relation till de 

familjehemsplacerade 

barnen 

Relationen 8 

 

5.5 Arbetsfördelning 

Vi författare har gemensamt arbetat fram uppsatsens frågeställningar, syfte, 

problemformulering och diskussion. Den tidigare forskningen, metodavsnittet, 

teoriavsnittet samt resultat och analysavsnittet har vi delat upp, läst in oss på och skrivit 

var för sig. Dessa delar gick vi sedan igenom och bearbetade gemensamt. Oavsett vem 

av oss som skrivit vilken del så står vi båda bakom allt i uppsatsen.  

 

5.6 Studiens tillförlitlighet 

En kvalitativ studies tillförlitlighet kan värderas och bedömas utifrån fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 

2018).  

 

En social verklighet kan beskrivas på många olika sätt, därför är det viktigt att 

beskrivningen av den sociala verklighet som studien visar på ska vara trovärdig för 

andra människor (Bryman 2018). Vi har strävat efter att, så långt det är möjligt, uppfatta 

våra respondenters sociala verklighet så som de velat framföra den för att kunna 

redovisa det i vår studies resultat. Detta har vi gjort genom att under intervjuerna frågat 

om vi uppfattat respondenterna rätt (Jmf. Bryman 2018). 

 

Överförbarhet handlar om att kvalitativa studier ger djupgående svar från ett fåtal 

respondenter, snarare än ytliga svar från en stor grupp respondenter. Därför är 

forskningen ofta inriktad på det som är unikt i en viss kontext. Det blir därför upp till 

studiens läsare att avgöra om resultatet går att överföra till en annan kontext (Bryman 

2018). För att våra läsare ska kunna avgöra detta har vi försökt skriva en fyllig 

redogörelse av vårt resultat (Jmf. Bryman 2018).  
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Pålitlighet går ut på att de metoder som använts under studiens gång ska vara tydligt 

redovisade. Det är sedan önskvärt att kollegor granskar dessa metodval och bedömer 

kvalitén på de val som gjorts och hur de utförts (Bryman 2018). För att öka pålitligheten 

i vår studie har vi försökt att skriva ett tydligt och utförligt metod- och 

metoddiskussionsavsnitt. Under studiens gång har även vår handledare och våra 

kollegor i vår handledningsgrupp granskat vår uppsats och de val vi gjort (Jmf. Bryman 

2018). 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera studien innebär att studien inte ska vara färgad av 

forskarens värderingar. Forskaren ska därför vara medveten om sina värderingar och 

tankar kring studien och inte medvetet låta dem påverka studien (Bryman 2018). Vi 

författare har under vår studies gång reflekterat kring vår förförståelse som vi har om 

familjehem. Att vi har varit medvetna om vår förförståelse har bidragit till att vi strävat 

efter att den inte ska ha påverkat våra respondenters utsagor eller studiens resultat (Jmf. 

Bryman 2018).  

 

5.7 Etiska överväganden 

En viktig princip i forskning är individskyddskravet som innebär att personer som deltar 

i forskning inte ska ta skada eller kränkas i samband med forskningen. Detta krav vägs 

ofta mot forskningskravet som innebär att det är etiskt motiverat att utföra forskning 

eftersom det kan bidra till förbättringar för samhället och dess medborgare (Hermerén 

2017). Vi menar att vår studie kan bidra till att fylla en kunskapslucka och skapa 

förståelse för familjehemsföräldrarnas känslor och upplevelser. Eventuella risker som vi 

sett kunnat uppkomma i samband med vår studie har kretsat kring känslig information 

som våra respondenter delger oss under datainsamlingen. Det kan handla om att en 

familjehemsförälder, eller ett familjehemsplacerat barn, kan ta skada av känsliga 

uppgifter som kommer ut i samband med intervjuer eller resultatpresentation. För att 

hantera detta har vi följt konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter som har 

fåtts i förtroende inte ska spridas till obehöriga (Hermerén 2017). Även Vetenskapsrådet 

(2002) framhåller att det ska vara omöjligt för obehöriga att komma åt uppgifter från 

datainsamlingen. Det är därför av vikt att vi inte röjer uppgifter om våra respondenter då 

det kan vara etiskt känsligt och kränkande för respondenternas integritet (Jmf. 

Vetenskapsrådet 2002). Vi har inte samlat in fullständiga personuppgifter, och 

inspelningar av intervjuer har bevarats i låsta filer i våra mobiltelefoner som har 
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inloggningskod. Vi har själva transkriberat intervjuerna och transkriberingarna har 

förvarats på våra privata, låsta datorer. Vidare har vi i transkriberingarna och i 

uppsatsen anonymiserat respondenterna för att det inte ska vara möjligt för obehöriga att 

identifiera dem. 

 

Två andra viktiga krav inom forskning är informationskravet och samtyckeskravet, 

vilket innebär att informerat samtycke ska inhämtas från respondenterna. Innan 

respondenterna samtycker till medverkan ska de få information om att deras deltagande 

i studien är frivilligt. De ska även informeras om att de när som helst kan avbryta en 

pågående intervju och även neka till att en redan gjord intervju används i studien. 

Informationen ska även innehålla en beskrivning av uppsatsen och dess syfte, samt hur 

och var den färdiga uppsatsen kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2002; Hermerén 

2017). Utifrån informations- och samtyckeskravet har vi skickat med ett 

informationsbrev vid förfrågan om deltagande, där relevant information om vår studie 

framgår. Dessutom har vi även, inför intervjun, kontrollerat så att respondenterna 

fortfarande velat delta. De respondenter som vi har haft fysiska intervjuer med har fått 

skriva under en samtyckesblankett. Från de respondenter som vi har intervjuat via skype 

och telefon har vi istället inhämtat muntligt samtycke. 

  

Nyttjandekravet är också ett krav som vi har beaktat i vår uppsats. Det handlar om att de 

uppgifter som vi samlat in under datainsamlingen endast får användas för ändamålet 

med uppsatsen (Jmf. Vetenskapsrådet 2002). Vi kommer alltså inte att använda de 

insamlade uppgifterna till något annat än vårt examensarbete. 

 

 

6 Resultat och analys 

Nedan kommer vi att presentera två teman. Det första är Familjehemsföräldrarnas 

relation till de familjehemsplacerade barnen där vi redogör för familjehemsföräldrarnas 

upplevelser av sin relation till de familjehemsplacerade barnen; vad de anser vara 

viktigt, hur den ser ut och hur den har skapats. Nästa tema är Upplevelser kring 

huvudprincipen att de familjehemsplacerade barnen ska återförenas med sina 

ursprungsfamiljer, där redogör vi för hur familjehemsföräldrarna förhåller sig till att 

barnen kan komma att flytta hem till sina ursprungsfamiljer igen och hur de upplever att 

det påverkar relationen. 
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6.1 Familjehemsföräldrarnas relation till de familjehemsplacerade 

barnen 

Nedan presenteras vad familjehemsföräldrarna anser vara viktigt i relationen till de 

familjehemsplacerade barnen, hur relationen ser ut och hur den har skapats. Vi har här 

skapat sex underrubriker utifrån familjehemsföräldrarnas utsagor; Kommunikation, 

Trygghet och familjetillhörighet, Se individen, Tid, Svårigheter samt Relationens 

mening. 

 

6.1.1 Kommunikation 

I vår studie har det tydligt framkommit att familjehemsföräldrarna anser att det är 

viktigt att prata med de familjehemsplacerade barnen och lyssna på dem för att kunna 

bygga en relation till dem, men också för att hjälpa dem att hantera de svårigheter som 

de varit med om. Flera respondenter beskriver att det är viktigt att utgå ifrån barnen och 

möta upp dem i deras känslor. Det framhålls också vara viktigt att våga prata om djupa 

ämnen och inte bara vardagliga saker. Prata beskrivs som ett sätt att lära känna 

personen, men också ett sätt att skapa förtroende. Vidare beskrivs det också som viktigt 

att familjehemsföräldrarna förmedlar att de klarar av att höra det barnen har att säga och 

att de finns kvar och stöttar barnen i det. En familjehemsförälder framhöll även att det är 

viktigt att aldrig ljuga och att alltid svara ärligt på frågor från de familjehemsplacerade 

barnen, dock med ett språk som är anpassat efter barnets nivå. 

 

”Sen är jag som person nog mycket till att gärna vilja prata och förklara och liksom 

sätta ord på saker och jag tror att man på något vis också där bygger en relation och 

förtroende och ja. Försöka att liksom utgå ifrån dem och deras liksom, ja, hur de 

känner det och så..., möta upp dem.” – Respondent 6 

 

Enligt Storer et al. (2014) tycker många familjehemsplacerade barn att det är viktigt att 

ha meningsfulla interaktioner med sina familjehemsföräldrar för att kunna få en relation 

och trivas i familjehemmet. Skoog (2013) menar också att många familjehemsplacerade 

barn tycker att det är viktigt att familjehemsföräldrarna lyssnar på dem. Dessa aspekter 

som de familjehemsplacerade barnen uppgett vara viktiga för relationen stämmer 

överens med vad respondenterna i vår studie beskrivit som viktigt.  
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Inom handlingsteorin anses alla handlingar ha en intention – en avsikt (Berglind 1995). 

Respondenterna beskrev att de pratade med sina familjehemsplacerade barn för att lära 

känna dem, skapa en relation till dem och hjälpa dem att hantera svårigheter. Därför kan 

pratandet ses som en handling enligt handlingsteorin. Pratandet kan ses som en 

produktiv handling när familjehemsföräldrarna använder det för att lära känna varandra 

(Jmf. Engdahl & Larsson 2011). Respondenterna använde även pratandet för att hjälpa 

sina familjehemsplacerade barn att kunna öppna upp och ventilera känslor och bearbeta 

svåra erfarenheter, samt för att hantera situationer som uppkommit i familjehemmet. 

Utifrån Webers handlingstypologi kan pratandet ses som en målrationell handling då 

familjehemsföräldrarna beskriver att de pratar med barnen för att uppnå ett visst mål – 

att lära känna barnen bättre eller att hjälpa dem att må bättre (Jmf. Weber 1983). 

6.1.2 Trygghet och familjetillhörighet 

Familjehemsföräldrarna i vår studie har uttryckt att trygghet är en central del i 

relationen mellan dem och de familjehemsplacerade barnen. Att kunna vara sig själva 

och lära känna varandra är, enligt flera familjehemsföräldrar, en nyckel till att skapa 

trygghet. Vidare belyste alla familjehemsföräldrar att det är viktigt att få de 

familjehemsplacerade barnen att känna sig som en del i familjen, vilket också beskrevs 

som en del i att skapa trygghet. Det beskrevs som väldigt viktigt både för att barnen 

skulle må bra och trivas, men också för att placeringen skulle flyta på bra för 

familjehemsfamiljen. Bernard och Dozier (2011) menar att en god relation mellan 

familjehemsföräldrarna och de familjehemsplacerade barnen kan påverka hur 

familjehemsföräldrarna trivs som familjehem. Detta kan ses i relation till att flera 

familjehemsföräldrar i vår studie uttryckt att placeringen flyter på bättre om barnen är 

trygga och känner sig som en del i familjen. Känsla av trygghet och tillhörighet beskrivs 

alltså av familjehemsföräldrarna i vår studie som en viktig del i en god relation. Detta 

kan kopplas till det Storer et al. (2014) beskriver, att det är viktigt för många 

familjehemsplacerade barn att det finns en känsla av trygghet i familjehemmet. 

 

”Det är lite ett jobb att göra, det är ju någonting man försökt vara medveten om, och 

verkligen försökt använda mycket av ens tid och kraft till, ja men just det att få dem att 

känna sig hemma. För jag tror att det är så mycket som det ligger till grund för vidare 

sen. Hur det ska fungera, i relationerna.” – Respondent 6 
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För att skapa denna tillhörighet och hemkänsla framhöll respondenterna att det är viktigt 

att behandla de familjehemsplacerade barnen som sina egna biologiska barn och låta 

dem vara en del i familjen på samma villkor som de biologiska barnen. Detta gjordes 

exempelvis genom att ta med barnen på familjeaktiviteter och att köpa lika mycket 

saker till dem som till sina egna barn, exempelvis när det kommer till kläder. 

Majoriteten av respondenterna beskrev också att det är viktigt att visa mycket kärlek 

och omtanke samt att skapa trygghet och tillit genom att förmedla en vilja att ha de 

placerade barnen i familjen och att finnas där för dem långsiktigt. Lo et al. (2015) 

belyser att om familjehemsföräldrarna visar för barnen att de vill ha en relation till dem 

skapas en trygghet som kan vara gynnande för dem under placeringstiden. Detta 

stämmer överens med vad familjehemsföräldrarna i vår studie ansåg vara viktigt.  

Många respondenter framhöll vidare att det är viktigt att ha grundläggande 

gemensamma regler och normer i familjen för att de ska fungera som en familj. En 

respondent framhävde också att regler är viktigt för att visa omtanke för det 

familjehemsplacerade barnet. Ytterligare en respondent beskrev att hen aktivt talade om 

sitt placerade barn som en familjemedlem för att få barnet att känna sig som en självklar 

del i familjen. Flera respondenter beskrev även att det är viktigt för dem att låta barnen 

kalla dem för ”mamma” och ”pappa” om de vill, för att det inte ska bli någon skillnad 

mellan de placerade barnen och de biologiska barnen. 

 

”Och sen visa dem kärlek, omtanke, att man tycker om dem. Och att man vill att de ska 

vara där i familjen och att de är en del i familjen.” – Respondent 2 

 

Enligt Skoog (2013) är det viktigt för många familjehemsplacerade barn att bli 

behandlade på samma sätt som andra barn i hemmet och att känna sig önskade och 

älskade. De vill också bli sedda som en familjemedlem, snarare än som ett jobb. Enligt 

Storer et al. (2014) är det också viktigt för barnen att de får vara med på 

familjeaktiviteter och att det finns regler och trygghet i hemmet. Även Biehal (2014) 

menar att det är viktigt att familjehemsföräldrarna uttrycker kärlek för de placerade 

barnen och behandlar de familjehemsplacerade som sina egna. Dessa aspekter kan enligt 

Storer et al. (2014) bidra till att barnen får förtroende för familjehemsföräldrarna, 

känner tillhörighet och får en stabil relation till dem. Dessa aspekter som 

familjehemsplacerade barn uttryckt vara viktiga för relationen till 
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familjehemsföräldrarna stämmer väl överens med de aspekter som 

familjehemsföräldrarna i vår studie har uttryckt vara viktiga. 

Flera familjehemsföräldrar i vår studie betraktar sina familjehemsplacerade barn som 

sina biologiska barn och berättar att de inte gör någon skillnad på barnen, varken i 

tankarna eller i hur de behandlar dem. Andra familjehemsföräldrar har lyft upp att de 

har olika känslor till de familjehemsplacerade och de biologiska barnen men att de 

aktivt arbetar för att ändå behandla dem lika. 

 

“Det är klart att man har andra känslor för sina biologiska barn, det tror jag vi bara är 

naiva om vi tror att det går att ha samma känslor.” - Respondent 4 

 

De handlingar som familjehemsföräldrarna har utfört för att barnen ska känna sig lika 

behandlade kan enligt handlingsteorin ses som målrationella handlingar eftersom de har 

utförts med syftet att uppnå ett mål – att få barnen att känna tillhörighet och trygghet. 

Dock menar vissa familjehemsföräldrar att de efter en tid sett sina familjehemsplacerade 

barn som sina egna och att det då börjat komma naturligt för dem att behandla barnen 

lika. Då kan handlingarna gått från att vara målrationella till traditionella som då utförs 

av vana (Jmf. Weber 1983). 

 

6.1.3 Se individen 

Under intervjuerna har familjehemsföräldrarna uttryckt att det är viktigt att behandla de 

familjehemsplacerade barnen lika, men de menar samtidigt att barnen bör behandlas 

olika utifrån att de är olika individer. Det framhålls att det är viktigt att se den enskilda 

individen och att utgå från barnets behov i relationen. Familjehemsföräldrarna berättade 

att det är viktigt att tänka på att barnen kan ha varit med om saker under uppväxten som 

gjort att de kan uppleva situationer och handlingar på andra sätt än barn som inte delar 

deras bakgrund. Ett vanligt exempel på detta var att vissa barn som blivit misshandlade 

inte ville ha närkontakt. Då krävdes det att familjehemsföräldrarna lärde sig att förstå 

bakgrunden till vissa av barnens beteenden och känslor för att kunna förhålla sig till 

dem. Det kan kopplas till det Skoog (2013) skriver om att familjehemsplacerade barn 

ofta tycker att det är viktigt att familjehemsföräldrarna förstår dem. 

 

”…alla barn är ju olika individer liksom så man får ju ha bra fantasi. Att kunna, ja, 

möta det barnets behov då.” – Respondent 7   
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Flera familjehemsföräldrar beskrev att det krävs en förmåga att se det enskilda barnet 

och dess behov, och att anpassa sig därefter, för att kunna skapa en relation till barnet. 

Detta innebär att familjehemsföräldrarna behöver en viss handlingskompetens för att på 

ett bra sätt skapa en relation till sina familjehemsplacerade barn (Jmf. Engdahl & 

Larsson 2011). Två familjehemsföräldrar som har arbetat professionellt med barn och 

familjer i sina yrken berättade att de har haft stor nytta av sina kunskaper i relationen till 

sina familjehemsplacerade barn och att det har hjälpt dem att veta hur de ska hantera 

olika situationer. Detta tyder på att en persons handlingskompetens ökar personens 

handlingsutrymme, så som handlingsteorin beskriver (Jmf. Engdahl & Larsson 2011). 

Flera familjehemsföräldrar berättade vidare att de hade handlat på andra sätt om inte de 

familjehemsplacerade barnen hade mått dåligt av det, exempelvis haft mer fysisk närhet 

med dem. På så sätt kan barnens erfarenheter påverka det handlingsutrymme som 

familjehemsföräldrarna upplever sig ha, alltså deras subjektiva handlingsutrymme (Jmf. 

Engdahl & Larsson 2011).  

6.1.4 Tid 

Flertalet familjehemsföräldrar uppgav att det redan från början av placeringen funnits en 

god relation mellan dem och barnen, men att den har utvecklats över tid. Det krävs tid 

för att lära känna de familjehemsplacerade barnen och bygga en djup relation till dem. 

Med tiden lär familjehemsföräldern och barnet känna varandra, vilket uppges vara 

viktigt. Att just spendera tid tillsammans och göra saker gemensamt beskrev många som 

betydelsefullt för att lära känna varandra. En respondent berättade exempelvis att de 

hade en fast sagostund som var värdefull för relationen mellan hen och barnet, speciellt 

eftersom hen upplevde att det kunde vara svårt att ha tid att umgås i vardagen. Också att 

känna varandra över tid upplevde flera familjehemsföräldrar som viktigt och en 

respondent beskrev att hen lärde känna barnets personlighet mer genom att se barnet i 

olika situationer. Flera respondenter uppgav också att det ofta tar tid för barnen att 

öppna sig och våga berätta om saker och att det tar tid att bygga upp förtroende och tillit 

som får barnet att känna sig trygg i relationen och i familjen. I en intervju framkom att 

det familjehemsplacerade barnet gick från att i tal inte räkna med sig själv som en del av 

familjen till att efter en tid beskriva sig själv som en del av familjen. Biehal (2014) 

menar att om familjehemsföräldrar uttrycker kärlek för de familjehemsplacerade barnen 

och behandlar dem som sina egna så kan det leda till att de placerade barnen så 

småningom betraktar sitt familjehem som sin familj. Detta stämmer överens med 

familjehemsföräldrarnas upplevelse av att det tar tid för barnen att komma in i familjen. 
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”…Ju längre tiden går desto djupare relation får man…//…Det var ju för att man lärde 

känna henne bättre över tiden.” – Respondent 4 

 

Enligt Storer et al. (2014) efterfrågar familjehemsplacerade barn ofta tid tillsammans 

med familjehemsföräldrarna. Detta framkommer utifrån vår studie som något som även 

många familjehemsföräldrar tycker är viktigt. Enligt Edelstein, Burge och Waterman 

(2001) blir familjehemsföräldrars sorg vid en avslutad placering ofta värre desto längre 

en placering har varat. Detta kan tyda på att relationen blir djupare med tiden, precis 

som familjehemsföräldrarna beskriver. Att tiden går är ingen handling, men att 

familjehemsföräldrarna spenderade tid med barnen och gjorde saker ihop kan ses som 

en handling eftersom familjehemsföräldrarna hade en avsikt med det de gjorde. 

Avsikten angavs vara att lära känna barnet. En familjehemsförälder beskrev att hen 

tyckte det var svårt att hitta tid i vardagen, vilket kan ses som att tidsbrist kan vara ett 

hinder som påverkar individens objektiva handlingsutrymme (Jmf. Engdahl & Larsson 

2011). 

6.1.5 Svårigheter 

Flera respondenter, dock inte alla, berättade att det kunde vara svårt att ta till sig någon 

annans barn som sitt eget och förmedla att det placerade barnet var där på samma 

villkor som de biologiska barnen. De uppgav att det kunde vara svårt att ta till sig ett 

barn som inte fötts in i familjen, utan kommit in i familjen med en egen bakgrund och 

en egen familj. De placerade barnen kändes inte lika naturliga i familjen som de 

biologiska barnen. Respondenterna angav att tid var en viktig del i att hantera den 

svårigheten och lyckas ta till sig barnet. 

 

”Den [märkliga känslan] kommer tillbaks ibland nu också när jag tänker på det. Ibland 

om hon har med sig något gäng som går hem och skövlar kylskåpet liksom och så ’oj 

oj’, ja, men det är klart hon ska få göra det för det hade ju inte varit något konstigt om 

det hade varit våra barn och deras kompisar” – Respondent 5 

 

Alla respondenter som berättade om denna känsla hade erfarenhet att få äldre barn 

placerade hos sig, alla över elva år. Majoriteten av respondenterna angav att de trodde 

att det var lättare att ta till sig ett yngre barn, vilket detta kan tyda på. Dock angav flera 

att en svårighet med att ta emot yngre barn är att de inte kan berätta om sina upplevelser 

på samma sätt som äldre barn kan. Enligt Edelstein, Burge och Waterman (2001) har 
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barnets ålder vid placeringens start en betydelse för familjehemsföräldrarnas sorg vid 

barnets flytt, och om de tagit hand om barnet sedan spädbarnsåldern är sorgen ofta 

svårare. Detta kan tyda på att det är lättare att knyta an till ett litet barn, precis som 

respondenterna i vår studie upplever det. 

Eftersom de placerade barnen kommer in i familjehemmet med en egen biologisk familj 

i bakgrunden så beskrev flera familjehemsföräldrar att en svårighet med att skapa en 

nära relation till dem var att skapa en balans mellan barnets ursprungsfamilj och 

familjehemmet. De uppgav att det kan vara svårt att hitta en balans mellan att barnet ska 

känna sig som hemma i familjehemmet och som en del i den familjen samtidigt som 

familjehemmet inte ska försöka ta ifrån barnet dess ursprung. Khoo och Skoog (2014) 

menar att ett hinder för att skapa en relation till ett familjehemsplacerat barn kan ligga i 

att behöva hantera konflikter med barnets ursprungsfamilj. Flera respondenter beskrev 

att det kunde uppkomma konflikter med ursprungsfamiljen om de upplevde att barnen 

trivdes för bra i familjehemmet och att det därför kunde vara känsligt om barnen kallade 

familjehemsföräldrarna för mamma och pappa. Eventuella konflikter med 

familjehemsföräldrarna kan på så vis påverka relationsskapandet till de placerade 

barnen. Att ha med det placerade barnets ursprungsfamilj i bilden kan därmed vara ett 

yttre hinder för relationsskapandet som alltså påverkar familjehemsföräldrarnas 

handlingsutrymme (Jmf. Engdahl & Larsson 2011; Berglind 1995).  

 

“Barnen har ju trots allt sina biologiska föräldrar och det här är ju liksom, att kunna 

fläta ihop sig på ett bra sätt, där även liksom den biologiska familjen får ett utrymme 

samtidigt som barnen verkligen ska känna att de ändå, så mycket de själva på något vis 

vill, men att det ska verkligen kännas öppet för dem att, att, få verkligen känna sig 

hemma.” - Respondent 6 

 

Ytterligare ett hinder som några familjehemsföräldrar berättade om var att de hade svårt 

att hantera vissa familjehemsplacerade barns beteendeproblematik. En 

familjehemsförälder berättade om ett placerat barn som varit aggressivt mot en 

familjemedlem i familjehemmet vilket lett till att familjehemsföräldern fick säga upp 

avtalet. Bracke (2007) lyfter att denna problematik med aggressivitet, som kan 

uppkomma i samband med familjehemsplacerade barns beteendeproblem, kan vara ett 

hinder i placeringen då det kan vara svårt för familjehemsföräldrar att hantera.  
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6.1.6 Relationens mening 

Relationen till de familjehemsplacerade barnen har framkommit som en central aspekt i 

familjehemsvård för de familjehemsföräldrar som har medverkat i vår studie. Det har 

varit aktuellt för alla familjehemsföräldrar att bygga på relationen. Att ha en bra relation 

till det placerade barnet har de flesta respondenterna uppgett skapat en trygghet i 

placeringen, både för de placerade barnen och för familjehemsföräldrarna. Många 

familjehemsföräldrar är även överens om att en bra relation till barnet ger en trygghet då 

det ökar sannolikheten för att de kommer ha en fortsatt kontakt i framtiden. Det 

framkom att en god relation mellan familjehemsföräldern och det familjehemsplacerade 

kan öka barnets känsla av familjetillhörighet. Relationen till det familjehemsplacerade 

barnet uppges även som mycket viktig för barnens psykiska hälsa och självbild. Detta 

står i likhet med vad Edelstein, Burge och Waterman (2001) tar upp om att en god 

relation mellan familjehemsföräldrarna och de familjehemsplacerade barnen kan stärka 

barnets självkänsla. Edelstein, Burge och Waterman (2001) och Lo et al. (2015) lyfter 

upp att en relation gynnar barnen i framtiden. Vidare påpekar Bernard och Dozier 

(2011) och Lo et al. (2015) att relationen även är viktigt för barnets beteende och 

psykiska hälsa. Att familjehemsföräldrarna i vår studie upplevde att en bra relation till 

barnen skapade en trygghet för dem kan kopplas till det Bernard och Dozier (2011) 

menar, att en god relation kan bidra till att familjehemsföräldrar trivs bättre i sin 

situation som familjehem.  

 

“Det tycker jag är jätteviktigt att, att få höra till en familj och få vara en egen individ i 

en familj är jätteviktigt tror jag för ens självkänsla och för ens syn på sig själv 

framförallt.” - Respondent 8 

 

Att ha och bygga på en relation till de familjehemsplacerade barnen innebär för flera 

familjehemsföräldrar att de kan vara sig själva och vara öppna mot det placerade barnet 

vilket i sin tur underlättar placeringen. Att ha en relation till det placerade barnet ökar 

också förtroendet mellan familjehemsföräldern och barnet. En god relation beskrevs 

vara stärkande för barnet inför framtiden, men en familjehemsförälder lyfte fram att 

relationen även är viktig för att kunna hjälpa barnet här och nu. Det ansågs alltså inte 

enbart gynna barnet i framtiden. Under intervjuerna har det framkommit från samtliga 

familjehemsföräldrar att de har en genuin vilja att hjälpa de placerade barnen, både med 

det som de behöver hjälp med nu men att även finnas där för dem i framtiden. Flera har 
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berättat att de från början av placeringen fått hjärta för barnen och utvecklat en bra 

relation till dem som har varit betydande för placeringen. 

 

Att ha en relation till det familjehemsplacerade barnet framställs som en väsentlig del av 

placeringen för familjehemsföräldrarna i vår studie. Att bygga på relationen är därför 

något som samtliga familjehemsföräldrar har för avsikt att göra, det kan ses som en 

intentionell handling som har som mål att nå en bra relation till de placerade barnen. Det 

kan även ses som en produktiv handling då de har för avsikt att utveckla relationen. 

Konsekvensen, eller resultatet, av familjehemsföräldrarnas handlingar för att bygga på 

relationen till de placerade barnen har i de flesta familjehemsföräldrars fall varit att de 

har nått en, enligt dem, bra relation till barnen (Jmf. Engdahl & Larsson 2011). 

Familjehemsföräldrarnas handlingar kan även ses som målrationella handlingar då de 

gör val mellan olika handlingsalternativ för att nå sitt mål. Där handlar de efter vad de 

anser lämpar sig bäst och är mest effektivt för att nå en bra relation till de placerade 

barnen (Jmf. Weber 1983). 

 

6.2 Upplevelser kring huvudprincipen att de familjehemsplacerade 

barnen ska återförenas med sina ursprungsfamiljer 

Nedan presenterar vi familjehemsföräldrarnas upplevelser kring huvudprincipen med 

familjehemsplaceringar, att de familjehemsplacerade barnen ska återförenas med sina 

ursprungsfamiljer. För att göra detta har vi skapat två underrubriker som berörts under 

intervjuerna, dessa är Förhållningssätt samt Huvudprincipens påverkan på relationen. 

6.2.1 Förhållningssätt 

Flera familjehemsföräldrar i vår studie uppgav att de känner en oro kring att 

huvudprincipen med placeringen är att barnet ska flytta hem till sin ursprungsfamilj 

igen eftersom de aldrig kan veta när och om placeringen avbryts. Det går att koppla till 

tidigare forskning där det framkommer att det kan innebära en oro för 

familjehemsföräldrar att ett placerat barn eventuellt kommer att flytta ifrån dem 

(Bernard & Dozier 2011; Denuwelaere & Bracke 2007). Kopplat till detta beskrevs av 

flera respondenter en känsla av att inte ha kontroll. En respondent uppgav att hen 

övervägde att, om placeringen varade tills det blev aktuellt, göra en 

vårdnadsöverflyttning just eftersom det skulle innebära att hen fick kontroll – ingen 

annan skulle då kunna komma och säga att placeringen skulle ta slut. Oron som 



  
 

38 

beskrevs i intervjuerna var inte enbart utifrån hur familjehemsföräldern själv skulle må 

vid en eventuell flytt, utan också över hur det placerade barnet skulle må. En respondent 

beskrev att en eventuell flytt skulle vara katastrofal för de placerade barnen och denna 

respondent uppgav att hen velat göra en vårdnadsöverflyttning eftersom det skulle skapa 

en trygghet för barnen att de fick veta att de skulle få växa upp i familjehemmet. Enligt 

Höjer (2014) kan vårdnadsöverflyttningar vara ett sätt för familjehemsföräldrar att 

skapa en stabilitet i familjehemsvården som annars kan karaktäriseras av instabilitet. 

Detta stämmer överens med respondenternas utsagor, de ville skapa stabilitet för dem 

själva och för de placerade barnen.  

Samtidigt som vissa familjehemsföräldrar upplever oro kring huvudprincipen så fanns 

det även andra som inte gjorde det. De beskrev att det, utifrån situationen med de 

placerade barnens ursprungsfamiljer, inte kändes aktuellt att barnen skulle flytta hem till 

sin ursprungsfamilj inom en snar framtid och att det därför inte var något att oroa sig 

för. En respondent berättade att det ofta går att veta om det är rimligt att barnet kan 

flytta hem till sin ursprungsfamilj om sex månader, och om det inte är det så är det bara 

att släppa det och istället försöka jobba på att umgänget med barnets biologiska 

föräldrar ska bli så bra som möjligt. Flera angav vidare att det till en början hade varit 

mer påtagligt att målet var att barnen snart skulle tillbaka till de biologiska föräldrarna 

men att de efter ett tag själva insett att det sannolikt inte kommer att hända, åtminstone 

inte fören om en väldigt lång tid. 

Många av familjehemsföräldrarna, både de som beskrev en oro och de som inte 

upplevde en hemflytt som så aktuell, beskrev att de hanterade ovissheten genom att inte 

tänka för mycket på framtiden eftersom de ändå inte kan påverka den. De beskrev att 

det är viktigt att tänka här och nu och försöka göra det bästa av den tiden de har med det 

placerade barnet för att stärka barnet med kärlek och trygga relationer för att rusta dem 

för livet. 

 

”För ens egen skull så måste man tänka att tills vi vet nånting annat, tills vi har nåt 

annat som vi, vi känner till, så bor det här barnet hos oss. För man kan liksom inte 

bygga långa relationer, om man inte har det tänket.” – Respondent 3 

 

Flera av respondenterna har vidare hanterat risken att barnet kan flytta hem till sin 

ursprungsfamilj genom att tänka att de fortfarande skulle kunna ha kontakt med barnet 
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efter flytten. En respondent tänkte att även om barnet skulle flytta hem igen så skulle de 

fortsätta ha kontakt eftersom de fått en djup relation. En annan respondent beskrev att 

det var en trygghet att ha en bra kontakt med barnets ursprungsfamilj eftersom det då 

kändes som att de skulle kunna fortsätta ha kontakt med barnet även efter en eventuell 

hemflytt. Vidare beskrev en respondent att planen från början varit att barnen skulle 

flytta hem till sina ursprungsfamljer och att hen istället skulle vara kontaktfamilj åt 

barnen, vilket respondenten hade upplevt som betryggande eftersom de då fortfarande 

skulle ha kontakt.  

Att försöka att inte tänka på framtiden eftersom den inte går att påverka och istället 

tänka här och nu uppgav respondenterna vara ett sätt för dem att hantera risken att de 

familjehemsplacerade barnen kan komma att flytta ifrån dem. Detta förhållningssätt 

beskrevs vara nödvändigt för att de ska kunna engagera sig och knyta an känslomässigt 

till barnet. Eftersom det är ett medvetet förhållningssätt med en uttalad avsikt så kan 

detta ses som en handling enligt handlingsteorin (Jmf. Berglind 1995). Respondenterna 

beskrev att de inte själva kan bestämma om barnet kommer bo kvar eller flytta hem och 

att det har lett till detta förhållningssätt. Respondenterna upplever sig därmed ha ett 

handlingsutrymme som är begränsat av en yttre faktor - familjehemsvårdens 

huvudprincip - som de inte kan styra över, och detta påverkar deras förhållningssätt 

(Jmf. Engdahl & Larsson 2011). 

Att familjehemsföräldrarna aktivt tänker att de ska ge barnen så mycket kärlek som 

möjligt kan ses som målinriktat handlande eftersom de gör det med målet att de 

familjehemsplacerade barnen ska må bra och bli rustade för framtiden (Jmf. Weber 

1983). Samtidigt är det relevant att påpeka att familjehemsföräldrarna inte uppgav att de 

endast gav kärlek till barnen för att uppnå detta mål, utan att de faktiskt kände mycket 

kärlek till barnen och flera uppgav att de automatiskt ”fick hjärta” för barnen. Ur detta 

avseende kan det ses mer som en affektiv handling att de gav barnen kärlek eftersom det 

kom naturligt utifrån deras känslor. Det kan alltså ses som en blandning av flera olika 

handlingstyper (Jmf. Weber 1983). 

6.2.2 Huvudprincipens påverkan på relationen 

I intervjuerna framkom olika synsätt på huvudprincipens påverkan på relationen till de 

familjehemsplacerade barnen. Flera respondenter beskrev att risken för att barnet ska 

flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj faktiskt påverkade relationen och de talade mycket 
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om en känslomässig distans. De beskrev att de känslomässigt höll en viss distans till det 

placerade barnet för att de själva skulle klara av en eventuell flytt. De beskrev också att 

de skulle kunna släppa alla känslomässiga spärrar om de visste att placeringen inte 

skulle avbrytas. Samtidigt som de beskrev dessa känslor så framhöll de att de försökte 

att inte visa detta för barnet och bete sig som att det inte fanns någon distans. 

 

”Det har jag tänkt flera gånger att, nej men jag skulle kanske gå mer all in 

känslomässigt om jag visste att han var här forever. Sen är jag inte säker på att det 

märks. Det vet jag inte. Men jag är inte säker på det för jag försöker ju bete mig som 

om det är all in, men det är klart att någonstans så kanske det märks.” – Respondent 1 

 

En familjehemsförälder, som haft både placeringar där det fanns ett tydligt mål att de 

placerade barnen ska hem och placeringar där det från början var sagt att det skulle bli 

långvarigt, beskrev att hen hade olika förhållningssätt till placeringarna beroende på vad 

målet med placeringen var. Vid placeringar där barnet inte skulle ha kontakt alls med 

sina biologiska föräldrar släppte familjehemsföräldern alla sina spärrar och släppte in 

barnet som sitt eget. I placeringar där målet varit att barnet skulle flytta tillbaka till sin 

ursprungsfamilj höll hen en distans till barnet och såg det snarare som sin uppgift att 

hjälpa barnet att få en så bra relation som möjligt till den biologiska familjen. 

I tidigare forskning framkommer det att det kan innebära en oro för 

familjehemsföräldrar att de placerade barnen eventuellt kommer att flytta hem till sina 

ursprungsfamiljer och att det kan göra det svårt för dem att engagera sig fullt ut i barnen 

(Bernard & Dozier 2011; Denuwelaere & Bracke 2007). Det beskrivs kunna visa sig i 

att familjehemsföräldrarna försöker hålla en viss distans i relationen till det placerade 

barnet för att skydda sig själva från en allt för stor sorg om placeringen avbryts (Bernard 

& Dozier 2011). Detta stämmer väl överens med det som flera av 

familjehemsföräldrarna i vår studie har beskrivit. 

 

”Man har en spärr själv…, att man inte släpper in barnet, men man visar det ju inte för 

barnet själv, men för en själv, för sitt eget känsloliv så har man en spärr. Att man tänker 

att det här barnet ska hem för annars så får man ju, den dag de flyttar hem, då mår man 

ju jätte dåligt, så det blir ju en sorg annars.” – Respondent 7 
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En respondent beskrev även att hen, på grund av risken för att barnet skulle kunna flytta 

snart, inte behandlade barnet på samma sätt som sitt eget biologiska barn, i alla 

avseenden. Personen angav att hen inte köpte lika dyra julklappar till det 

familjehemsplacerade barnet som till sitt biologiska barn eftersom det fanns en risk att 

barnet skulle flytta ifrån familjehemmet när som helst. Respondenten framhöll dock att 

detta var något som hen skämdes lite för och att det även till viss del berodde på att 

barnet firade jul hos sin ursprungsfamilj och att om de firade jul tillsammans skulle hen 

nog se till att det blev lika för alla barnen i familjen. 

Samtidigt fanns det respondenter som inte lika uttryckligt beskrev att risken för att 

barnet skulle flytta tillbaka hem innebar en distans, men som ändå beskrev att tanken på 

det var något som hela tiden fanns med i bakhuvudet. De beskrev att det var viktigt att 

gå in helhjärtat, men att ändå ha med sig tanken om en eventuell flytt i bakhuvudet. 

Detta kan tyda på att risken för en eventuell flytt ändå har en påverkan på 

familjehemsföräldrarna, men att det kan vara svårt att sätta ord på det. 

 

”På något vis så gör man det ju helhjärtat men ändå med en tanke på att det kan vara 

under en begränsad tid, eller jag aldrig riktigt vet hur länge.” – Respondent 6 

 

Slutligen menade vissa respondenter att det inte hade påverkat deras relation till deras 

placerade barn att barnen eventuellt skulle flytta hem till sina ursprungsfamiljer. 

Respondenterna menade att de för barnens skull tänker att barnen just nu är en del av 

familjen och att det är det enda de vet, därför ger de barnen så mycket kärlek som 

möjligt och gör det bästa av tiden de har.   

Att vissa familjehemsföräldrar höll en känslomässig distans kan ses som en handling 

eftersom de gjorde det med en avsikt (Jmf. Weber 1983). Avsikten uppgavs ha varit att 

skydda sig själva inför en eventuell separation. När placeringarna inte är ämnade att 

vara för alltid tycks det påverka familjehemsföräldrarnas handlingsutrymme. Det är 

dock inte alla respondenter som upplever att huvudprincipen har påverkat relationen 

vilket tyder på att den påverkar det subjektiva handlingsutrymmet snarare än det 

objektiva handlingsutrymmet (Jmf. Engdahl & Larsson 2011). Placeringens 

huvudprincip är alltså en yttre faktor som påverkar familjehemsföräldrarnas upplevelse 

av att kunna skapa en nära relation till de placerade barnen. Men det tycks också finnas 

ett inre hinder som gör att vissa tycker att det är svårare än andra att hantera osäkerheten 
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(Jmf. Berglind 1995). Att vissa familjehemsföräldrar har lättare än andra att hantera 

osäkerheten kring huvudprincipen kan tyda på att de har en större handlingskompetens 

(Jmf. Engdahl & Larsson 2011). 

 

7 Diskussion 

Syftet med vår uppsats är att skapa förståelse för vilken betydelse 

familjehemsföräldrarna ger relationen till de familjehemsplacerade barnen. Vi har 

undersökt hur familjehemsföräldrarna beskriver sin relation till sina 

familjehemsplacerade barn. Resultatet visar på att familjehemsföräldrarna beskriver 

relationen till barnen på olika sätt; vissa ser dem som sina egna biologiska barn, medan 

andra inte gör det. En viktig del i relationen är enligt respondenterna att barnen ska 

känna trygghet och tillhörighet i familjen. Avgörande delar för att uppnå detta är att lära 

känna barnen, behandla dem som de biologiska barnen och att förmedla kärlek till dem. 

Att ha en bra relation har uppgetts vara viktigt för att placeringen ska fungera bra och 

för att barnen ska må bra, både nu och i framtiden. Vi har även undersökt hur 

familjehemsföräldrarna förhåller sig till, och hur deras relation till barnen påverkas av, 

att familjehemsplaceringarnas huvudprincip är att barnen ska flytta hem till sina 

ursprungsfamiljer. Detta innebär för flera respondenter, men inte för alla, en oro och 

flera menar att huvudprincipen gör att de håller en känslomässig distans till de placerade 

barnen. Det är dock inte alla som menar att huvudprincipen har någon inverkan på 

relationen till barnen. Gemensamt för våra respondenter är att de förhåller sig till 

huvudprincipen genom att tänka här och nu, och inte tänka på framtiden.  

Mycket av den tidigare forskningen som vi har använt oss av stämmer väl överens med 

vårt resultat. Exempelvis skriver Skoog (2013) och Biehal (2014) att 

familjehemsplacerade barn ofta tycker det är viktigt för relationen till 

familjehemsföräldrarna att bli behandlade som deras biologiska barn. Vidare skriver 

Storer et al. (2014) att de placerade barnen tycker det är viktigt att få tid tillsammans 

med familjehemsföräldrarna. Dessa aspekter som barnen uttryckt som viktiga stämmer 

väl överens med vad familjehemsföräldrarna i vår studie har beskrivit att de har gjort, 

och gör, samt tycker är viktigt i relationen. Detta anser vi tyder på att 

familjehemsföräldrarna har en förståelse för vad som är viktigt för de placerade barnen. 

Vi har uppfattat de familjehemsföräldrar vi mött som kompetenta och engagerade med 
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en genuin vilja att hjälpa sina familjehemsplacerade barn, denna uppfattning har stärkts 

i och med att vi har upplevt att deras synsätt överensstämmer med den tidigare 

forskningen som beskrevs ovan. Samtidigt är vi medvetna om att det inte är säkert att 

våra respondenter är representativa för alla familjehemsföräldrar och kanske är det 

främst engagerade familjehemsföräldrar med väl fungerande placeringar som är 

benägna att delta i studier.  

I problemformuleringen definierar vi en god relation som “en kärleksfull, nära, 

bestående, trygg och tillitsfull relation där familjehemsföräldrarna är engagerade” 

utifrån resonemang från Edelstein, Burge och Waterman (2001), Skoog (2013) samt 

Bernard och Dozier (2011). Detta stämmer väl överens med vad familjehemsföräldrarna 

i vår studie har beskrivit som viktigt i relationen till de familjehemsplacerade barnen; att 

visa kärlek, att ha tillit och förtroende, att lära känna varandra, att visa att man som 

familjehemsförälder finns där långsiktigt och att skapa trygghet. Engagemang är det 

som familjehemsföräldrarna inte uttryckligen talat om, samtidigt som de under 

intervjuerna berättat om sådant som vi upplever visar på att de är engagerade i barnen. 

Enligt Bernard och Dozier (2011) kan engagemang hos familjehemsföräldrar visa sig i 

att de visar glädje över att ha barnen hos sig, att de är benägna att skapa en relation till 

dem och vill att barnen ska vara en del i familjen. Detta är aspekter som vi har upplevt 

att familjehemsföräldrarna i vår studie levt upp till, alltså kan de ses som engagerade. 

Utifrån detta uppfattar vi att familjehemsföräldrarna i vår studie har goda relationer till 

sina familjehemsplacerade barn, precis som de själva har uppgett. I 

familjehemsuppdraget ingår att bygga upp en trygg och stabil relation till det placerade 

barnet (Socialstyrelsen 2017B). Vi har tydligt uppfattat att familjehemsföräldrarna i 

studien har sett relationsskapandet som en viktig del i uppdraget. Det kan tolkas som att 

de är medvetna om vad som krävs av familjehem. 

Utifrån resonemangen som förts i resultat- och analysavsnittet har det framkommit att 

många av de handlingar som familjehemsföräldrarna utför kan ses som målrationella. 

Detta eftersom familjehemsföräldrarna handlar med mål att uppnå någonting, 

exempelvis att de håller en distans till de placerade barnen för att begränsa sorgen om 

placeringen skulle avbrytas och att de spenderar tid med barnen för att bygga på 

relationen (Jmf. Weber 1983). Vi menar att det kan tyda på att det finns en medvetenhet 

i familjehemsföräldrarnas handlingssätt eftersom de är medvetna om vad de gör och 

varför de gör så. Det har även framkommit hinder för relationerna mellan 
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familjehemsföräldrarna och de placerade barnen som påverkar familjehemsföräldrarnas 

handlingsutrymme. Exempel på detta är att barnens tidigare upplevelser kan vara svåra 

för familjehemsföräldrarna att bemöta, eller att det finns en risk att barnen flyttar hem 

till sina ursprungsfamiljer (Jmf. Engdahl & Larsson 2011). Vi upplever att det är viktigt 

med stöd från socialtjänsten för att hjälpa familjehemsföräldrarna att hantera dessa 

svårigheter som påverkar deras handlingsutrymme. Det stämmer överens med det Khoo 

och Skoog (2014) menar; att stöd från socialtjänsten är viktigt för familjehemsföräldrar 

i skapandet av en relation till de familjehemsplacerade barnen. Flera 

familjehemsföräldrar har vidare uppgett att kunskap kan vara till hjälp för att hantera 

olika situationer som kan uppkomma i en placering, alltså är det viktigt att ha 

handlingskompetens (Jmf. Engdahl & Larsson 2011). Detta anser vi belyser vikten av 

utbildning för familjehemsföräldrar, både inför ett familjehemsuppdrag men även under 

en pågående placering. 

Var sjätte månad ska socialnämnden överväga, eller ompröva, beslutet att de 

familjehemsplacerade barnen ska vara familjehemsplacerade (Skoog 2013), bland annat 

ska då möjligheten för barnen att flytta hem till sina ursprungsfamiljer undersökas 

(Socialstyrelsen 2017B). Detta trodde vi inför studien skulle påverka respondenterna 

mer än vad vi uppfattat utifrån deras utsagor. Alla våra respondenter är medvetna om att 

placeringen kan komma att avslutas och att det sker en omprövning eller övervägning 

var sjätte månad, men det var inte alla som menade att det har någon påverkan på hur de 

förhåller sig i relationen till det placerade barnet. Samtidigt kan detta resultat ha 

påverkats av vilka respondenter vi har haft. Det har varit tydligt att vissa upplever 

barnens återförening med sina biologiska föräldrar som mer aktuell än andra, även om 

alla har det officiella målet att barnen ska flytta hem till sina ursprungsfamiljer igen. 

Hur aktuell familjehemsföräldrarna upplever barnens hemflytt tror vi kan påverka deras 

upplevelser kring huvudprincipen.  

Något vi tycker varit intressant i vårt resultat är att det, bland familjehemsföräldrarna, 

finns två väldigt skilda synsätt på relationen till de familjehemsplacerade barnen. Det 

finns de som uppgett att de familjehemsplacerade barnen betyder lika mycket för dem 

som deras biologiska barn och att det är självklart att känna så. Samtidigt finns det 

andra som uppgett att det är naivt att tro att det går att ha samma känslor för de 

familjehemsplacerade barnen som för de biologiska barnen, och som tror att ingen 

egentligen kan ha riktigt samma känslor för dem. Vi tänker att dessa upplevelser kan 
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bero på omständigheter kring de olika placeringarna, exempelvis hur gamla barnen var 

vid placeringens start och hur länge placeringen har varat (Jmf. Edelstein, Burge & 

Waterman 2001). Samtidigt uppfattar vi att det finns en skam bland vissa 

familjehemsföräldrar att inte hysa samma känslor till de placerade barnen som till de 

biologiska barnen, vilket kan innebära att alla kanske inte vill erkänna att de inte har 

samma känslor för dem. Vi upplever att det tydligt har framkommit att relationen 

mellan familjehemsföräldrarna och de familjehemsplacerade barnen är komplex. Flera 

familjehemsföräldrar som har uppgett att de inte hyser samma känslor till de placerade 

barnen som till sina biologiska barn har ändå varit tydliga med att de strävar efter att de 

placerade barnen inte ska märka att de hyser olika känslor genom att behandla dem lika. 

Detta kan tyda på att familjehemsförlädrarnas handlingar är målrationella snarare än 

affektiva då de behandlar barnen lika trots att det går emot deras känslor (Jmf. Weber 

1983). 

Vi har med vår studie velat skapa förståelse för vilken betydelse familjehemsföräldrarna 

ger relationen till de familjehemsplacerade barnen. Resultatet av vår studie har gett oss 

uppfattningen att alla familjehemsföräldrar lägger vikt i relationen till de 

familjehemsplacerade barnen. Dels för att placeringen ska fungera men också för att de 

anser att en relation är viktig för barnens välmående. Familjehemsföräldrarna hyser alla 

en genuin vilja att hjälpa barnen vilket vi tror kan ha bidragit till att de är engagerade 

och arbetar mycket på relationen till barnen.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

En respondent, som även arbetat professionellt med familjehemsplaceringar, ansåg att 

fokuset på att få barn att kunna flytta hem till sina ursprungsfamiljer var för stort och att 

socialtjänsten ofta arbetade för det trots att alla inblandade egentligen visste att det inte 

skulle fungera. Den respondenten, och även flera andra respondenter, menade att det 

ofta var ett större fokus på föräldrarnas rätt till barnet än barnets rätt till en trygg och 

stabil uppväxt. Utifrån detta upplever vi att det vore intressant att i fortsatt forskning 

studera hur socialtjänsten arbetar med frågor kring detta och hur de själva ser på barnens 

bästa i förhållande till föräldrarnas rätt till barnet. Vidare skulle det vara intressant att 

studera detta utifrån de familjehemsplacerade barnens perspektiv.  
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1 
 

Bilagor 

Bilaga A, Informationsbrev 

 

 

 

 

Till dig som är familjehemsförälder- 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

  

Hej! 

Vi är två studenter, Josefin Göransson och Maria Privén, som läser termin sex på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete som handlar om relationen mellan familjehemsföräldrar och 

familjehemsplacerade barn. 

  

En huvudprincip med familjehemsvård är att det placerade barnet ska återförenas med 

sin ursprungsfamilj, det är därmed sällan bestämt på förväg hur länge en placering 

kommer att vara. Vi vill undersöka vilken betydelse detta har för relationen mellan 

familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade barn. 

  

Deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Vi kommer att hålla intervjuer som beräknas ta 30–60 minuter. Platsen för intervjun 

kommer att anpassas efter dina önskemål och behov. 

  

Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det. I examensarbetet kommer alla deltagare 

att anonymiseras så att inga enskilda personer kan identifieras. Det färdiga arbetet 

kommer att publiceras på DiVA - digitala vetenskapliga arkivet. 

  

Om du vill veta mer om studien, eller är intresserad av att medverka så är du 

välkommen att höra av dig till oss. Är du intresserad av att medverka kan du även välja 

att ta kontakt med din kontaktperson på socialtjänsten och ge dem tillåtelse att 

vidarebefordra dina kontaktuppgifter till oss, så hör vi av oss till er. 
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Bilaga B, Samtyckesblankett 

 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att delta i studien. Jag har informerats om att min medverkan 

i studien är frivillig och att den när som helst kan avbrytas utan några negativa följder. 

Jag har även informerats om att de uppgifter som framkommer under intervjun kommer 

att behandlas konfidentiellt och att min identitet inte kommer att framkomma i den 

skrivna uppsatsen. Jag har fått information om att materialet från intervjun enbart 

kommer att användas till detta examensarbete. Jag är även medveten om att den färdiga 

uppsatsen är offentlig.  

 

 

 

Ort och datum 

_______________________________ 

Informant 

_______________________________ 

Studenter  

_______________________________ 

_______________________________ 
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Bilaga C, Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

Bakgrund 

·       Kan du beskriva hur din familj ser ut? 

·       Biologiska barn? 

·       Familjehemsplacerade barn? 

·       Hur många familjehemsplacerade barn har du? Alt. Hur många 

familjehemsplacerade barn har du haft? 

·       Hur gammalt är barnet? Alt. Hur gammalt var barnet när han/hon kom till 

dig? 

·       Hur länge har barnet bott hos dig? Alt. Hur länge bodde barnet hos dig? 

·       Har du haft barn placerade hos dig tidigare? (För de nuvarande 

familjehemsföräldrarna) 

·       Hur långa var dessa placeringar? 

·       Har ni fortfarande kontakt med någon av dem? 

·       Hur kommer det sig att de avslutades? 

·       Hur kommer det sig att du valde att bli familjehem? 

·       Kan du tänka dig att ta emot fler barn i framtiden? 

  

Familjetillhörighet 

·       Upplever du att barnet känner trygghet och tillhörighet i din familj? Alt. 

Upplever du att barnet kände trygghet och tillhörighet i din familj? 

·       Hur gör du för att barnet ska känna tillhörighet? Alt. Hur gjorde du för att barnet 

skulle känna tillhörighet? 

·       Hur presenterar du barnet för omgivningen? Alt. Hur presenterade du barnet för 

omgivningen? 

·       Är detta något du medvetet funderat över hur du ska göra? 

·       Hur presenterar du dina normer och värderingar för barnet? Alt. Hur 

presenterade du dina normer och värderingar för barnet? 

·       Tycker du det är viktigt att barnet har samma normer och värderingar 

som du? Alt. Tyckte du att det var viktigt att barnet hade samma normer 

och värderingar som du? 
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Relationen 

·       Hur skulle du beskriva din relation till ditt familjehemsplacerade barn? 

·       Hur var den då och hur är den nu? (För de som varit) 

·       Har du haft olika relationer till de olika barnen? 

· På vilket sätt? 

· Hur kommer det sig? 

·       Vad tycker du är viktigt i relationen mellan ett familjehemsplacerat barn och en 

familjehemsförälder? 

·       Tror du att det är viktigt att man som familjehemsförälder har en bra relation till 

det familjehemsplacerade barnet? 

·       Hur kommer det sig? 

·       Upplever du att det finns några speciella svårigheter med att skapa en relation till 

ett familjehemsplacerat barn? 

·       Har ditt föräldraskap skilt sig mellan de biologiska barnen och de 

familjehemsplacerade barnen? 

·       På vilket sätt? 

·       Hur kommer det sig? 

·       Tror du att det blir någon skillnad i relationen mellan familjehemsföräldrar och 

det familjehemsplacerade barnet beroende på barnets ålder vid placeringen? 

·       På vilket sätt? 

·       Hur kommer det sig? 

·       Hur tänker du att man som familjehemsförälder kan göra för att bygga en relation 

till ett familjehemsplacerat barn? 

·       Hur har du gjort? 

·       Hur tänker du om framtiden, finns du i barnets liv om 10 år? (För de nuvarande 

familjehemsföräldrarna) 

  

Huvudprincipen 

·       Hur tänker du kring att ditt familjehemsplacerade barn kanske kommer att flytta 

ifrån dig? Alt. Hur tänkte du kring att barnet kunde komma att flytta ifrån dig? 

·       Hur tror du att det skulle kännas för dig om barnet skulle flytta? (För de 

nuvarande familjehemsföräldrarna) 

·       Har någon av dina placeringar avslutats innan barnet blev 18? 
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·       Hur upplevde du det? 

·       Tror du att du kommer ha fortsatt kontakt med barnet även när han eller hon 

flyttat ifrån dig? 

·       Hur kommer det sig? 

·       Upplever du att det påverkar hur du förhåller dig till barnet att barnet kanske 

kommer att flytta ifrån dig? 

·       På vilket sätt? 

·       Hur kommer det sig? 

·       Hur ser din kontakt med barnets ursprungsfamilj ut? Alt. Hur har din kontakt 

med barnets ursprungsfamilj sett ut? 

·       Hur ser barnets kontakt med sin ursprungsfamilj ut? Alt. Hur såg barnets kontakt 

med ursprungsfamiljen ut? 

·       Hur ser deras relation ut? Alt. Hur såg deras relation ut? 

  

Uppsägning, vårdnadsöverflyttning 

·       Uppdraget som familjehem kan sägas upp, hur tänker du kring detta? 

·       Har det varit aktuellt för dig? 

·       Hur tänker du kring en vårdnadsöverflyttning, är det något du funderat över? 

·       Har du gjort en vårdnadsöverflyttning? Alt. Gjorde du en 

vårdnadsöverflyttning?    

 

Avslutande 

·       Har du något du vill tillägga? 

·       Är det okej om vi kontaktar dig om vi behöver komplettera någonting? 

·       Hur vill du i så fall bli kontaktad? 

 

 

1.     *De frågor som står innan “Alt.” är riktade till de respondenter som för 

närvarande är familjehemsföräldrar och de som står efter “Alt.” är riktade till de 

som tidigare varit familjehem.



 

 
 

 


