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Sammanfattning 

Familjehemsuppdraget ses av många som komplext och där uppdragstagarna möter flera           

svårigheter och utmaningar under uppdragets gång. Detta gör att uppdragstagarens          

kompetens anses vara av yttersta vikt för att få uppdraget att inte bara hålla över tid utan även                  

för att det ska kunna utföras på bästa sätt. Studien syftar till att genom att ta del av                  

familjehemsföräldrarnas subjektiva berättelser kring sitt uppdrag samt att undersöka deras          

syn på uppdragets möjligheter och hinder, vad som driver dem till att bli             

familjehemsföräldrar samt vilka möjligheter de ser till att hantera de hinder som uppstår.             

Detta sker genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med familjehemsföräldrar till         

ensamkommande flyktingbarn där frågor kring uppdraget, dess möjligheter och hinder samt           

relationen till de placerade barnen tas upp. Teori och begrepp inom KASAM kommer fungera              

som stöd vid analysen av dessa berättelser. Resultatet av studien tar upp områden som              

omsorg, tillgänglighet,  kommunikation  och  det ansvar  som uppdraget innebär. 

 

 

Nyckelord: Familjehem,  Ensamkommande  flyktingbarn,  KASAM 
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1. Inledning 

Ett familjehem, tidigare kallat fosterhem, är ett hem där barn som behöver bo i ett annat hem                 

än föräldrahemmet tas emot och uppfostras (Nationalencyklopedin 2017). Synen på          

familjehemsvården och vilket stöd som kan anses vara till störst hjälp för dessa barn har               

historiskt sätt förändrats. I slutet av 1700-talet var då uppfattningen växte sig allt starkare att               

vårdformen fosterhem var det som mest gynnar de barn som av olika anledningar inte kunde               

bo i föräldrahemmet (Höjer 2001, 5). Efter en utredning kom under 1900-talets början en lag               

som gjorde det möjligt att ingripa mot föräldrarnas vilja då barn for illa. Under denna period                

var det främsta syftet med vården att förhindra framtida brottslighet och det fanns ett fokus på                

individen snarare än samhället. Detta fokus tycktes öka under de kommande 20 åren och det               

utvecklades en syn där den enskilde individen tillskrevs problemen och därmed var den som              

behövde förbättras (Höjer 2001, 6). 1924 instiftades det Barnavårdsnämnden i varje kommun            

med syftet att utöva kontroll över fosterbarnen och deras situation samt att omhänderta barn              

som vanvårdades. Frågorna kring barnavården fortsatte att utvecklas och regler och rutiner            

för de som jobbade med barnavården definierades allt mer och tjänstemän blev allt synligare.              

Det var 1980 som Socialtjänstlagen kom och därmed flera av de tankar som ligger till grund                

för barnavården idag (Höjer 2001, 8). Idag har familjehemsvården ett fokus på behandling             

där familjehemmen ska stödja en kontakt med den biologiska familjen och dess nätverk             

utifrån  syftet att de en  dag  ska kunna återförenas. 

 

Historiskt sett har begreppen familj och barn varit tätt sammanknutna. Det är grundtanken att              

barn ska kunna bo med sina föräldrar och att det är föräldrarna som ska tillgodose deras                

behov och ge dem kärlek (Höjer 2001, 11). Familj som begrepp har idag flera olika               

innebörder men vad som tycks vara genomgående för människor är att de har någon del av                

sitt liv som benämns som familjeliv och önskar få vara en del av en familj och därigenom få                  

stöd om omtanke (Höjer 2001, 32). Idag bor de flesta barnen med någon av sina biologiska                

föräldrar. Det finns dock de situationer då detta inte är möjligt och barnen blir då placerade i                 

familjehem vilket har kommit att bli en annan typ av familjekonstellation. Ansvaret för att              

säkerställa tryggheten för barn som bor i familjehem åligger socialtjänsten (Socialstyrelsen           
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2016). Även om ett stort ansvar ligger på socialtjänsten finns det mycket förväntningar och              

krav som läggs på dessa familjer som väljer att bli familjehem. I en studie av Höjer (2001,                 

217) beskrivs familjehems föräldraskapet inte som särskilt annorlunda från det biologiska           

föräldraskapet. Skillnaden ligger i det bakomliggande avtalet med socialtjänsten som styr och            

reglerar  vissa delar  av  föräldraskapet  och  genom att det även  är  avlönat. 

 

Vår studie kommer att beröra familjehem till ensamkommande flyktingbarn. De som           

benämns som ensamkommande flyktingbarn är barn som är under 18 år och som anländer              

utan föräldrar eller en annan vuxen person till Sverige och söker asyl. Dessa barn får efter                

ankomsten till Sverige en god man som ska träda in i föräldrarnas ställe och vara behjälplig                

med att bevaka barnets rätt och förvalta deras egendom. Den myndighet som bär det              

övergripande ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen är Migrationsverket. Detta         

gäller anvisandet till särskilda kommuner, efterforskning av barnets vårdnadshavare,         

utredning och beslut gällande uppehållstillstånd m.m. Dessa barn behöver även ett boende då             

de vistas i Sverige och i de fall det kan anses vara lämpligt kan familjehem bli aktuellt för                  

dem. 

 

Synen på familjehemsuppdraget beskrivs och uppfattas av många som viktigt samt med            

många balansgångar. Uppdraget beskrivs även som svårbegripligt och fullt av olika åsikter            

och uppfattningar angående dess innebörd. Detta medför att uppdraget kräver mycket           

kunskap och kompetens där familjehemsföräldrarna får möjlighet att vara goda omvårdare för            

dessa placerade barn. Samtidigt tycks många familjehem uppleva att de inte får det stöd de               

behöver,  känner  sig maktlösa och  många uppdrag  kan  komma att behöva avbrytas  i förtid. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka familjehemsföräldrars subjektiva berättelser om sitt           

uppdrag och hur de beskriver relationen till det/de placerade barnen särskilt med hänsyn till              

de hinder  familjehemsföräldrarna  brottas  med  men  också de möjligheter  de ser. 
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1.2 Frågeställningar 

● Vad driver  familjehemsföräldrar  till att åta sig uppdrag  som familjehem? 

● Vilka möjligheter  ser familjehemsföräldrar  i relationen  till det/de placerade  barnen? 

● Vilka hinder  brottas  de med? 

● Hur kan  dessa hinder  övervinnas? 

1.3 Förförståelse 

Vi båda kom i kontakt med familjehemsvård på olika sätt genom våra tidigare jobb på               

socialtjänsten. Där väcktes intresset för frågan kring familjehemsvården och där uppfattade vi            

även ett större behov hos vissa av familjehemmen än vad socialtjänsten tycktes mäkta med. I               

samtal och möten med familjehemmen vi kom i kontakt med kunde vi se att det fanns mycket                 

utmaningar och bekymmer i uppdraget. Samtidigt fanns relativt lite utrymme för           

familjehemsföräldrarna att komma till tals eller få stöd i kontakten med socialtjänsten i den              

mån de önskade. När det talas om Barnets bästa (ett centralt begrepp i socialtjänstens arbete               

med barn) diskuteras ofta vikten av hållbara placeringar med förutsägbarhet för barnen. Trots             

detta upplevde vi i de jobb vi hade att lite tid gavs till föräldrarna och i vissa fall kunde                   

missnöjet från familjehemsföräldrar komma som en chock. Därför väljer vi nu att undersöka             

kring familjehemmens upplevelser och syn på uppdraget för att i bästa fall kunna få tankar               

om hur  de önskar  att bli bemötta.  

 

Då vår studie rör familjehem till ensamkommande flyktingbarn är vi även medvetna om den              

förförståelse vi har kring detta område. Det har bland annat under hösten 2015 rapporterats i               

medierna om att invandringen till Sverige har varit stor. Detta är något vi även har hört och                 

diskuterat på respektive arbetsplatser. Även detta var något som väckte vårt intresse kring hur              

familjehemmen hanterar dessa specifika situationer som kan upplevas som svåra samt hur            

stödet till familjehemmen  har  påverkats. 
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1.4 Disposition 

I det första kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar följt av en beskrivning av              

vår  förförståelse av  området samt uppsatsen  disposition. 

 

I det andra kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras med relevanta studier för             

forskningsområdet. Det kommer att beröra familjehemmens drivkrafter till att åta sig uppdrag            

samt hur de berättar om det och relationerna till de placerade barnen. Detta gör indelat i                

underrubrikerna Vad driver familjehemsföräldrarna till att åta sig uppdraget?, Relationen          

mellan familjehemsföräldrarna och de placerade barnen samt Svårigheter i         

familjehemsuppdraget.  
 

I det tredje kapitlet presenteras det teoretiska perspektivet som ligger till grund för studien.              

Det berör  KASAM  och  begrepp  som är  centrala  inom teorin.  

 

Det fjärde kapitlet behandlar studiens metod . Här kommer flertalet metodval att presenteras            

och diskuteras, som exempelvis vetenskapligt perspektiv och analysmetod. Vi kommer även           

diskutera uppsatsens  kvalitet  och  göra en  etisk  reflektion.  

 

I det följande kapitlet går vi igenom studiens resultat och analys . Den insamlade empirin              

kommer  att presenteras  och  diskuteras  utifrån  det teoretiska  perspektivet.  

 

I det avslutande kapitlet följer en diskussion. Resultatet kommer att diskuteras och kopplas             

till tidigare forskning.  Här kommer  även  metodvalen  att diskuteras. 
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2. Tidigare forskning 

I nästa avsnitt presenteras tidigare forskning inom området. Forskningen har för tydlighetens            

skull delats upp i tre olika kategorier; Vad driver familjehemsföräldrar till att åta sig              

uppdraget? , Relationen mellan familjehemsföräldrar och de placerade barnen samt         

Svårigheter i familjehemsuppdraget. I sökandet av tidigare forskning fann vi det svårt att hitta              

studier som var riktade mot familjehemsplaceringar och ensamkommande flyktingbarn vilket          

är anledningen till att de studier vi har valt att beakta till övervägande del gäller familjehem i                 

en  vidare mening.  En  studie som syftar  till ensamkommande  kommer  dock  att tas  upp. 

2.1 Vad driver familjehemsföräldrar till att åta sig uppdraget? 

Det framgår av den existerande forskningen att det finns många anledningar till att människor              

väljer att bli familjehem. Ingrid Höjer (2001, 213) konstaterar i sin forskning att de familjer               

som väljer att bli familjehem ofta kommer från en arbetarklass och från hem med två makar                

och där det ofta är kvinnan i hushållet som ursprungligen önskar bli familjehem. Höjer (2001,               

213) noterar också att paren ofta har en lång och stabil relation där de lever på ett traditionellt                  

sätt och kvinnan tar stort ansvar för barn och hem. Familjehemmen uttrycker oftast att det är                

känslan av att få hjälpa och stötta barn som behöver det den främsta motivationen och en                

större motivation än den ekonomiska. Höjer mötte även uttryck för flertalet andra            

motivationer som en önskan att ha en stor familj, tidigare relation till barnet, att föräldrarna               

inte kan få egna biologiska barn samt slutligen att det är ett sätt att försörja sig (Höjer 2001,                  

95). En önskan att ta ett samhällsansvar och göra något för en person som behöver hjälp är                 

något som även Khoo och Skoog (2014) fann i sin undersökning. De uppmärksammade vad              

de kallade för omsorgsperspektivet. Familjehemmen uttrycker i denna studie en önskan att            

fungera som ett vårdande och skyddande komplement till de biologiska föräldrarna och stärka             

de placerade  barnen  till att bli fungerande vuxna i framtiden. 

 

En annan som forskat kring familjehems motivationer till att åta sig uppdrag är Johanna              

Sköld (2006). Hon fann i sin forskning att flera uttryckte att en motivation till att ta emot                 
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placerade barn var att de kunde fungera som sällskap till dem själva eller deras barn. Flera                

uttryckte även att den ekonomiska motivationen ibland var en inledande anledning men            

växlade till att bli mer känslomässig ju starkare relationen mellan paren och de placerade              

barnen  blev. 

 

Vinnerljung (1996) antyder att bakgrunden till att åta sig familjehemsuppdrag kan även vara             

socialt-, politiskt- och religiöst motiverade. Därutöver fann Vinnerljung att familjerna har           

drivits till detta utifrån en önskan att lyckas/bli lyckliga i sina föräldraroller och inte velat               

släppa taget när egna barnen har flyttat hemifrån. Å andra sidan fanns även den motsatta               

motivationen, att paret upplevt att de tidigare misslyckats i sin föräldraroll med de egna              

barnen eller att de är barnlösa och vill kompensera detta (Vinnerljung 1996). Vinnerljung             

refererar till Vinterhed (1985) som beskriver detta vidare. När familjerna beslutar om att bli              

familjehem önskar de förlänga sitt föräldraskap och vill därigenom återskapa eller fortsätta            

den  typ  av  relation  som gjort de tillfredsställda  och  lyckliga tidigare i livet.  

 

Buehler, Cox och Cuddeback (2003) tar i en internationell studie upp att            

familjehemsföräldrar i USA får en utbildning och förbereds inför uppdraget. Syftet med            

utbildningen  är  att familjerna  ska få en inblick i uppdragets natur och få möjlighet att          

känna efter om familjehemsuppdraget är något som passar för dem eller inte.            

Familjehemsföräldrarna blir där uppmärksammade på att de gör en stor insats i de placerade              

barnens liv och framtid och att dem i bästa fall får barnen att växa och utvecklas. Med andra                  

ord läggs mycket tonvikt på att familjerna ska få ta till sig att de kommer ha en stor del i                    

barnens liv och vikten samt utmaningen i uppdraget. Vad de kommer fram till i studien är att                 

perspektivet på en lyckad placering är bredare än vad som tidigare kommit fram i litteratur               

och forskning. Den träning och information som ges inför ett uppdrag är av yttersta vikt för                

att familjehemmen ska kunna ta tillvara på och bygga upp deras egna kvaliteter som kan               

bidra till detta.  

 

I en studie av Brown och Campbell (2007) beskrivs familjehem vill att barnen ska få uppleva                

en glad och frisk miljö att växa upp i. Familjehemmen i studien uttryckte att              
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familjehemsuppdraget inte endast ska vara resultatinriktat utan måste få tillåtelse att vara en             

process där familjen och barnet kan utvecklas och skapa positiva förutsättningar för            

placeringen. De familjehem som haft långa placeringar sade att relationen med de placerade             

barnet blivit en  relation  för  livet. 

 

Beek och Schofield (2004) tar i sin studie upp diskussioner kring hur en trygg bas skapas vid                 

långsiktiga familjehemsplaceringar. Tillgänglighet och trygghet var två begrepp som dök upp           

under studiens gång. Familjehemmen förmedlade att de var tillgängliga för barnen både i             

stunden men även om det behövs i framtiden. De la även mycket fokus på att skapa en                 

hemmiljö för barnen där de får känna att de är trygga och önskade. Beek och Schofield                

(2004) fann att de barn som fått denna vård och omsorg inte var lika ångestfyllda och till                 

större del vågade ta sig an världen. En del familjehem kände sig överväldigade av uppdraget               

och de omfattande problem som barnen bar på. I dessa fall hade familjehemmen svårare att               

erbjuda den tillgänglighet och trygghet som i de andra fallen vilket kunde kopplas till att               

barnen  blev  mer  nervösa och  ängsliga och  inte lika aktiva i att utforska världen. 

2.2 Relationen mellan familjehemsföräldrar och de placerade barnen 

Enligt Höjers (2001, 216) undersökning är det nödvändigt att familjehemsföräldrarna har ett            

stabilt förhållande sinsemellan för att kunna klara av de påfrestningar som uppdraget kan bära              

med sig. De finns stunder som tar mycket kraft och då är det viktigt att deras relation är stark                   

och att föräldrarna jobbar för att bli ett arbetslag. När det gäller relationen mellan föräldrarna               

och de placerade barnen fann Höjer (2001, 191) att längden på barnets placering var              

avgörande för hur stark och trygg relationen till de placerade barnet blev. I de familjehem där                

barnen bott en längre tid var också relationen mellan familjehemsföräldrarna och de            

placerade  barnet starkare och  barnen  hade integrerats  mer  i familjen. 

 

I en studie av Stovall-McClough och Dozier (2004) finner författarna att           

familjehemsföräldrarnas tidigare erfarenheter med placeringar spelar en stor roll i deras           

förmåga att kunna ta till sig och skapa en relation till nya placerade barn. De familjehem som                 

inte hade tidigare erfarenhet eller hade liten erfarenhet av placeringar byggde snabbare upp             
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en relation till barnen än de med längre erfarenhet. De familjer med tidigare erfarenhet, och               

särskilt med erfarenhet av separationer, var mer vaksamma och reserverade i början. De fann              

även att de placerade barnens ålder spelade roll och att de yngre barnen hade lättare att                

anpassa sig än  de äldre barnen. 

 

Hallas (2002) beskrev vikten av familjehemmens förmåga av att skapa en trygg relation och              

anknytning till de placerade barnen för att på ett bra sätt kunna stödja dem. De familjehem                

som deltog i studien bedömdes ha god empati och mycket tålamod och både barnen och               

familjehemsföräldrarna benämnde relationen dem emellan som trygg, tillitsfull samt fylld          

med personligt engagemang. Hallas (2002) fann att familjehemsföräldrarnas goda         

inlevelseförmåga och stora tålamod tillät de placerade barnen att bearbeta och återhämta sig             

från de svårigheter de upplevt. I dessa familjer skapade föräldrarna även möjligheter för de              

placerade barnen att vara en del av familjen och få uppleva familjeliv samt att få känna sig                 

viktiga och accepterade. Hallas (2002) påpekar att alla de placerade barnen känner sig oroliga              

och har en känsla av otrygghet och rotlöshet. De önskar att bli älskade och respekterade. Den                

trygga och tillitsfulla miljön bidrar till att barnen tillslut kan släppa en del av misstron, börja                

öppna upp sig och knyta an till familjehemsföräldrarna. De familjer som deltog i denna studie               

beskrev det även som viktigt att vara goda förebilder för dessa barn. Även Leathers (2006)               

påpekar i sin studie vikten av att lägga fokus på relationen mellan familjehemsföräldrarna och              

de placerade barnen snarare än barnens beteende och att en tillitsfull relation dem emellan är               

viktig för att placeringen ska kunna fortsätta på ett positivt sätt. Vidare säger studien att en                

utvärdering av relationen inom familjehemmet troligen är av värde för att minska risken för              

sammanbrott samt att om relationen inte utvecklas på ett positivt sätt kan åtgärder för att               

hantera placerade  barns  negativa  beteenden  vara verkningslösa. 

 

Geiger et al (2016) gjorde i deras studie djupintervjuer med tjugo familjer som varit              

familjehem i mer än fem år. Studien undersökte familjehemmens styrkor för att kunna             

hantera motgångar. Ordet empati var även här något som lyftes fram som en viktig del för en                 

lyckad placering. Det betonades att familjer som bedömdes vara empatiska gentemot barnen            

och kunde förstå barnets bakgrund även kunde hantera motgångar bättre (Geiger et al 2016).              
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De placerade barnen var stressade, rädda och förvirrade och hade traumatiska bakgrunder.            

När familjehemsföräldrar med god empati kunde förstå vad barnet hade varit med om och det               

var därmed lättare för dem att förstå barnens negativa beteenden. Dessa familjer hade även              

bättre förmåga att kunna hantera de stressade barnen  (Geiger  et al 2016). 

 

En studie som kom att ta upp situationen för ensamkommande i familjehem i Storbritannien              

står Kohli et al (2010) för. Den gällde ensamkommande från demokratiska republiken Kongo             

och studiens resultat kom fram till att familjerna ofta visar på omtanke och omsorg genom att                

ta in och hålla närvarande en del av barnens ursprung. Kohli et al (2010) fann att familjerna                 

många gånger gjorde detta genom att laga och servera mat som barnen var bekanta med från                

hemlandet.  

2.3 Svårigheter i familjehemsuppdraget 

En av de svårigheter som familjehem kan uppleva är den tanke på att de placerade barnen en                 

dag kan komma att behöva lämna dem och detta påverkar både familjehemmen            

känslomässigt och i deras relation till barnen (Höjer 2001, 202-205). Höjer diskuterar kring             

hur de som föräldrar tänker på framtiden för sina barn. I relation till placerade barnen (där                

syftet är att de en dag ska kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar) blir denna framtid                 

mer osäker. Trots detta kommer familjerna och barnen varandra nära och liksom en förälder              

vill de ha en nära och kärleksfull relation med barnen även efter placeringen. Höjer (2001,               

205) finner att föräldrarna ger mycket uttryck för denna oro och visar på en försiktighet i att                 

tänka på framtiden samtidigt som de tycks våga älska och måna om dessa barn fullt ut under                 

tiden. Höjer (2004) tar även upp familjehemmens vardagsrutiner. Alla familjer har sina            

rutiner, ritualer och regler som kan komma att påverka och påverkas av att ett nytt barn                

placeras och flyttar in. Detta barn kan dessutom vara skolad i andra rutiner och regler. Detta                

kan göra att det blir rörigt och påfrestande för familjehemmen. Något som flera familjehem i               

studien tar upp som ett exempel på detta är rutinerna kring måltider som tenderar att               

påverkas. 
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En annan studie som tar upp kring familjehemmens farhågor kring uppbrott vid avslutade             

placeringar är Buehler, Cox och Cuddeback (2003). Kontrasten mellan att placeringen ska            

vara på en djup och kärleksfull grund men att målet samtidigt är att jobba för att barnet ska                  

kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar en dag blir känslomässigt svår för             

familjehemmen. De familjehem som tänkt att de skulle ta emot ett barn för längre tid, och                

eventuellt adoptera, kände en oro för själva separationen. Andra familjer i studien uttryckte             

mer utav en oro för hur uppbrottet skulle gå till och att det inte skulle skötas på ett bra sätt av                     

myndigheter. Här betonade familjehemmen vikten av att ta farväl av ett barn som de fått lära                

känna under lång tid. Familjehemsföräldrarna upplever det svårt om de blir alltför            

känslomässigt engagerade och älskar barnet för mycket. Studien säger sammanfattningsvis att           

det finns flera faktorer som, de som nämns ovan i stycket som några exempel, hindrar en                

framgångsrik placering och begreppet framgångsrik tycks vara bredare än vad som tidigare            

uppfattats. Dock hoppas skribenterna att med mer träning och stöd under uppdragets gång ska              

välmåendet  hos  både familjehemmen  och  de placerade  barnen  öka. 

 

Khoo och Skoog (2014) tar upp kring svårigheter som leder till att placeringen avslutas i               

förtid, sammanbrott. Svårigheterna som familjehemmen upplever kopplas ofta till när det           

placerade barnet eller uppdraget i stort blir svårhanterligt. Känsla av utmattning men även             

skuld för att de känner att de har gett upp var något som omgav föräldrarna vid                

sammanbrotten. Barnen hade ofta olika problem och bekymmer de bar med sig som             

familjehemmen beskrev som belastande. I flera fall berättade föräldrarna hur de upplevt att de              

fick för lite information och stöd från socialtjänsten vilket gjorde att de ibland inte visste om                

och inte var förberedda på att behöva hantera dessa. Tankarna hos familjehemmen kring             

avsaknaden av stöd kunde gå isär. Vissa upplevde att de försökt få hjälp och hört av sig till                  

socialtjänsten men inte fått respons, medan andra uttryckte att de förstod att            

socialsekreteraren hade ett tungt belastande jobb och tidsbrist. Att inte ha möjlighet att             

hantera dessa svårigheter kunde tillslut gå ut över relationerna inom familjen och till det              

placerade barnet. Summan av detta gör att familjerna kommit att känna sig överväldigade av              

de komplexa situationer de behövt handskas med och de höga krav som i och med det ställs                 

på dem. Khoo och Skoog (2014) sammanfattar att det därmed ofta är barnets beteende som               
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blir skuldbelagt men att vägen mot en kollaps inom familjen även ofta kantas av att det finns                 

en bristande förståelse för det stöd som familjehemmen behöver från socialtjänstens sida och             

att stödet kommer  in  för  sent. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Familjerna som tar uppdraget som familjehem kommer oftast från arbetarklass och är makar             

som lever i ett långt och stabilt förhållande. I de flesta fall är kvinnan den som tar initiativ till                   

att bli familjehem och även hon som tar ansvar för hem och barn inom familjen. Motivationer                

till att bli familjehem som nämns grundar sig oftast i en empatisk vilja, att det känns fint och                  

bra att ha möjlighet att hjälp och stötta ett barn i nöd. Andra, oftast uttryckta som sekundära                 

motivationen, kan vara att familjerna har en tidigare relation till barnet, önskar sig en stor               

familj,  inte kan  få egna biologiska barn  eller  politisk  eller  religiösa motivationer. 

 

Familjerna känner ett ansvar och att de har en stor roll i barnens liv och önskar att de ska få                    

en fin framtid. Familjens mål är att ge barnet en känsla av trygghet, säkerhet och kärlek under                 

tiden barnet bor hos dem. Detta då det finns en önskan hos dessa barn att bli älskade och                  

respekterade men det som de ofta har med sig sen tidigare är en känsla av oro och otrygghet.                  

Det ska vara en miljö som både är vårdande och stimulerande och familjehemsföräldrarna ska              

vara tillgängliga  och  erbjuda emotionellt  stöd till barnen. 

 

Relationen mellan barnet och familjehemsföräldrarna bygger på hur länge barnet har bott hos             

familjen. De barnen som har bott en lång period hos familjehemmet har haft tid att bygga en                 

stark och trygg relation. Dock finns det även andra faktorer som har visat sig påverka               

relationen. Familjer som inte hade tidigare erfarenhet av placeringar byggde snabbare en            

närmre relation med barnen än familjehemsföräldrarna som hade erfarenhet från tidigare           

placeringar. Familjehem med erfarenhet av separation i en placering var även mer försiktiga i              

kontakten med barnen. Detta tycks vara en oro som följer med familjehemmen från starten av               

uppdraget till den  dagen  barnet flyttar,  oavsett anledningen  till avslutet av  uppdraget. 
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En svårighet familjerna upplever är i de fall det placerade barnet har ett utåtagerande              

beteende vilket kan bli påfrestande för familjen. Detta i kombination med för lite eller för               

sent stöd från socialtjänsten kan därmed komma att påverka relationen mellan barnet och             

familjehemmet negativt. Å andra sidan kan en positiv upplevelse av att vara familjehem             

beskrivas som med känslan av att kunna hantera de svåra situationer som kan uppkomma. Ett               

empatiskt familjehem som har god information om barnets bakgrund kan ha en ökad tolerans              

och  förståelse för  barnet och  på så vis  hantera negativa  beteenden  bättre. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

I det kommande kapitlet kommer vi att presentera begreppet och teorin bakom KASAM - känsla av                

sammanhang. Detta blir det teoretiska perspektivet vi kommer att ta i beaktande i den avslutande               

diskussionen. Vårt val av teori grundar sig i att den syftar till att förstå hur människor uppfattar sin                  

tillvaro. Detta kommer därmed kunna vara ett stöd i att besvara studiens syfte och frågeställningar.               

Det vi ämnar undersöka är familjehemsföräldrarnas KASAM, dock kommer det av naturliga skäl             

påverkas  av de placerade barnen och deras  KASAM. 

3.1 KASAM  - känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005, 43) har i sina forskningar undersökt hur det kommer sig att personer som               

utsätts för liknande påfrestningar i livet (oavsett om de är sociala, medicinska m.m.) kan              

hantera dem olika. Hur kommer det sig att en del blir sjuka medan andra kan bibehålla sin                 

hälsa väl vid dessa påfrestande situationer? Antonovsky (2005, 38-40) har i sina studier en              

salutogenetiskt infallsvinkel vilket innebär att han lägger fokus på vad som upprätthåller de             

faktorer som gör att människor håller sig friska och vill därmed fokusera på hälsans ursprung.               

Vidare nämner han det grundantagande han gör att frisk och sjuk inte är motsatta dikotomier,               

utan snarare en skala som man ständigt befinner sig i, med andra ord är en människa inte frisk                  

eller sjuk utan befinner sig hela tiden någonstans emellan dessa begrepp (Antonovsky 2005,             

28). 

 

Antonovsky införde begreppet KASAM - känsla av sammanhang för att benämna hur en             

människa ser på världen och hur detta påverkar hur en kan hantera situationer av stress. Han                

menar att en människas förmåga att se ett sammanhang i sin tillvaro påverkar motivationen              

till att påverka situationen som kan upplevas som stressande eller svår. Antonovsky (2005,             

147) menar att KASAM byggs upp hos varje människa redan under barndomen och tonåren              

och att den med åren kommer att stabiliseras. En del människor har hög grad av KASAM                

medan en del har lägre grad av KASAM. Detta beror på hur en kan hantera påfrestande                

situationer i livet och vilka sådana situationer en har varit med om. En person med hög grad                 

eller stark KASAM har en fast identitet och en starkare känsla av sitt jag och söker balans                 
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mellan regler och taktik. Hen kan hantera svåra påfrestningar och utmaningar på ett bättre              

och lättare sätt. En person med svag eller låg grad av KASAM har en svagare känsla av sitt                  

jag och har ingen fast identitet, hen har svårt att hantera livets utmaningar och omställningar               

(Antonovsky 2005, 55). Antonovsky (2005, 57-58) menar även att en person med en redan              

hög grad av KASAM tenderar att söka sig till situationer och erfarenheter som bidrar till att                

ytterligare öka graden av KASAM. De med en låg grad av KASAM har större sannolikhet att                

de livserfarenheter  en  gör  i livet bidrar  till en  lägre KASAM. 

 

Begreppet KASAM innehåller tre underbegrepp som sammantaget avgör huruvida en person           

har hög eller låg grad av KASAM och de är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.              

Dessa kommer  att beskrivas  nedan  tillsammans  med  begreppet stressor. 

3.1.1 Begriplighet 

Begreppet begriplighet är en kognitiv känsla av att oavsett vad som händer i livet kan en ha                 

känsla av struktur och förutsägbarhet. Vad Antonovsky även tar fasta på med begreppet             

begriplighet är en människas förmåga att förstå och kunna beskriva svåra händelser. En             

person med hög grad av begriplighet kan ta in information på ett lugnt, harmoniskt och               

sammanhängande sätt. Dessa personer förväntar sig även att de svåra händelserna kommer gå             

att ordna och beskriva. Svåra händelser i livet kan ses då som lärdomar i livet och utmaningar                 

som möts. De med låg grad av begriplighet upplever ofta att dessa händelser är oväntade och                

kaotiska. Dessa personer beskrev sig själva i högre grad som otursfåglar (Antonovsky 2005,             

44-45). 

3.1.2 Hanterbarhet 

Begreppet hanterbarhet beskriver Antonovsky (2005, 45) som känslan av att det finns            

resurser, inre och/eller yttre, till ens förfogande med vilka vi har möjlighet att möta de               

påfrestande situationer eller krav vi kan råka ut för i livet. De som upplever att dessa resurser                 

inte finns kan uppleva att de blir offer för händelserna de råkar ut för. Andra känner att de                  

finns dels egna verktyg samt personer i ens närhet en känner stor tillit till som finns som stöd                  

och  att när  något svårt händer  kommer  en  kunna återhämta  sig (Antonovsky 2005, 45). 
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3.1.3 Meningsfullhet 

Begreppet meningsfullhet syftar till den grad en person känner att ens liv har en känslomässig               

innebörd (Antonovsky 2005, 46). En med hög grad av meningsfullhet har lättare att i större               

utsträckning söka meningen bakom och ta sig an de påfrestningar som en råkar ut för och                

beskrev i högre grad om områden i sitt liv som hade betydelse och var viktiga (Antonovsky                

2005, 45-46). De med låg grad av meningsfullhet beskrev få eller inga saker i livet som av                 

någon  betydelse för  dem (Antonovsky 2005,  46). 

3.1.4 Stressorer 

Antonovsky (2005, 57) använder begreppet stressorer, det kan även kallas för generell            

motståndsbrist (GMB). Stressorer definieras som krav där det inte finns några direkta eller             

automatiska reaktioner. Individen kan hamna i en situation utan att veta hur den ska hanteras.               

Det kan påverka individen positivt, men också negativt. Det innebär att varje enskild individ              

inte vet hur en kommer att reagera när den möter en stressor. Stressor blir med andra ord en                  

störning i livet som orsakar en känsla av under-/överbelastning, otydlighet och upplevelse av             

att inte ha inflytande. Stressorer kan delas in i tre grupper: kroniska stressorer, viktiga              

livshändelser samt dagsakuta förtretligheter (Antonovsky 2005, 58). De kroniska         

stressorerna kan beskrivas som en persons livssituation och kan gälla exempelvis en kronisk             

sjukdom eller liknande. Stressorer som hamnar under kategorin viktiga livshändelser syftar           

till enskilda händelser i en människas liv som till exempel en skilsmässa eller pensionering              

där tyngden läggs på vilka följderna blir av en viss händelse. En människa kan även utsättas                

för mindre stressorer, eller upprepade stressorer, i vardagen, vilket inom stressforskningen           

kallas för dagsakuta förtretligheter (Antonovsky 2005, 59). Enligt Antonovsky torde detta           

inte ha någon  inverkan  på KASAM  och  ej heller  på en  människas  hälsotillstånd. 
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4. Metod 

I kommande avsnitt kommer våra metodval i forskningen att tydliggöras. Detta delas in i              

flera delar där vi först beskriver det vetenskapliga perspektiv och den metod vi valt för               

uppsatsen för att sedan gå igenom urval, datainsamling, analysmetod, validitet, reliabilitet           

och  generaliserbarhet  för  att avslutningsvis  göra en  etisk  reflektion. 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 

I vår studie utgick vi ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Vårt fokus har varit att återge vad                

informanterna säger, med andra ord deras subjektiva berättelser, på ett deskriptivt sätt.            

Därmed sagt är det informanternas eget perspektiv som ska komma till uttryck. Detta är något               

som Kvale och Brinkman (2014, 44) benämner som ett centralt inslag i fenomenologin och i               

synnerhet för kvalitativa studier. Detta utifrån antagandet att den relevanta verkligheten är            

varje individs subjektiva uppfattning om den. Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på           

hur det sociala livet konstrueras av de som deltar i formandet av detsamma (Denscombe              

2016, 146). I vår studie strävade vi efter att skapa en förståelse för hur denna konstruktion                

påverkar den enskilda familjehemsföräldrar och hens känslor, i synnerhet i relation till det             

placerade barnet. Målet med den fenomenologiskt inriktade intervjun är att få fram kunskap             

om människor och deras tolkningar och erfarenheter (Kvale och Brinkmann 2014, 55). Detta             

perspektiv samverkar även väl med vårt val av teori, KASAM, som båda syftar till att skapa                

en  förståelse för  den  enskildes  tolkningar  och  upplevelser  av  sin verklighet. 

4.2 Val av metod 

I vår undersökning drevs vi av ambitionen att bättre förstå hur familjehem resonerar kring              

motiv, möjligheter och hinder, vilket bidrog till vårt val av kvalitativ metod. Med valet av               

kvalitativ metod avsåg vi också att få bästa möjliga kunskap och förståelse för hur              

familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag och sina relationer till de placerade barnen. Vi             

använde oss även av ett induktivt förhållningssätt där vi använde oss av den insamlade datan               

från intervjuerna för att bygga vår teori och reflektion, vilket även är det synsätt som               
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framhålls inom kvalitativ forskning (Howell 2013, 42, Padgett 2008, 2). Det finns flera             

anledningar till att en kvalitativ metod föredras och lämpar sig för viss typ av forskning.               

Padgett (2008, 16) framställer en anledning som blir av särskilt intresse i vår studie; en vilja                

att fånga ett subjektivt perspektiv  av  en  vald  grupp  av  människor. 

4.3 Litteratursökning 

Inledningsvis läste vi in oss på tidigare forskning som berörde familjehemsföräldrars syn på             

familjehemsuppdraget samt risk- och skyddsfaktorer i dessa. För att under studiens gång få             

tillgång till relevant information sökte vi främst studier via Uppsala universitets biblioteks            

söktjänst samt databasen ProQuest. Vi har där använt oss av sökord som: familjehem, foster              

home, familjehemsföräldrar, foster parents, familjehemsvård, foster care, relation och         

anknytning, Detta gav oss ett urval av studier där vi slutligen hittade ett antal som kunde                

anses  vara relevanta  för  det vi ville undersöka.  

 

Under studiens gång utsågs informanter bland gruppen familjehem till ensamkommande          

flyktingbarn (mer om detta i nästa avsnitt). Detta bidrog till genomförandet av ännu en              

litteratursökning med inriktning på denna urvalsgrupp. Denna gång använde vi oss av            

sökorden: ensamkommande flyktingbarn samt unaccompanied refugee children . Detta gjorde         

vi i kombination med de tidigare sökorden. Dessa sökningar gav oss få träffar där fokuset ofta                

låg  utanför  området för  uppsatsen.  Dock  fann  vi en  studie som vi valde att använda oss  av. 

4.4 Urval  

En enhetschef på ett familjehemskonsulent företag var behjälplig i urvalsförfarandet. För att            

på bästa sätt kunna få svar på våra frågeställningar informerades enhetschefen om följande             

kriterier  för  urval.  Informanterna: 

● ska ha/ha haft minst en  placering  där  placeringstiden  var  minst ett år  eller  längre. 

● ska vara personer som inte har något emot att dela med sig av sina erfarenheter och                

berättelser. 
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Vi var medvetna om att dessa kriterier samt att enhetschefen till viss grad kunde styra vilka                

familjer som tillfrågades kunde påverka på så sätt att mer positivt inställda familjehem             

tillfrågades. Dock ansåg vi att detta var nödvändigt för att kunna fortsätta studien på ett sätt                

som kändes korrekt ur ett etiskt perspektiv, där vi som skribenter inte påverkades urvalet              

samt för att vidta de åtgärder vi kunde för att tillförsäkra ett bra material för analys. Under                 

kontakten med enhetschefen slumpade det sig så att vi endast fick förslag på familjehem till               

ensamkommande flyktingbarn. Med ensamkommande flyktingbarn menas personer som är         

under 18 år och är asylsökande (Fälldin & Strand 2010, 13). De är även utan vårdnadshavare                

eller annan ansvarig vuxen i Sverige. Vi tog beslutet att gå vidare trots detta då våra                

frågeställningar fortfarande var tillämpbara. Detta väckte även vårt intresse av huruvida           

uppdragen  skapade olika uppfattningar,  upplevelser  och  känslor  hos  familjehemmen. 

4.5 Datainsamling  

För att finna svar på våra frågeställningar och samla relevant datamaterial planerade vi att              

intervjua familjehemsföräldrar som har eller har haft placerade barn i sitt hem. Som Trost              

(2010, 65) påpekar ska miljön för intervjun vara ostörd och den intervjuade ska känna sig               

trygg. Sammanlagt tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med dessa föräldrar som           

dels lever i par och dels som ensamstående. Informanterna är både män och kvinnor, vars               

ålder varierar i spannet mellan 35-60 år. Samtliga är bosatta i Mellansverige. En             

semistrukturerad intervjuguide användes (se bilaga), vilket enligt Trost (2010, 42) innebär att            

själva intervjun är planerad så att intervjufrågorna ställs i form av öppna frågor. Detta var ett                

naturligt val utifrån vårt syfte och den teori vi valt för studien då vi inte ville styra                 

intervjutillfällena i alltför hög grad för att på det sättet komma nära att få fatt i                

familjehemmens subjektiva berättelser. Intervjuguiden var även utformad med avsikten att          

diskutera ämnen nära de begrepp som KASAM använder. Intervju som datainsamlingsmetod           

valdes för uppsatsen då vi önskade att den information vi samlade in skulle komma direkt               

från de som var huvudfokus för vår studie, familjehemsföräldrarna. Intervjutillfällena gav oss            

även möjlighet att diskutera de mer komplicerade frågorna samt undersöka hur känslorna och             

berättelserna hänger ihop, vilket var föremålet för studien. Gruppen av informanter delades            

upp och vi intervjuade hälften var för att på det sättet kunna skapa en intim och förtroendefull                 
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miljö. Detta för att i bästa fall kunna skapa en trygghet där informanterna känner att de kan                 

dela med sig av händelser de varit med om i livet, vilka var av stor vikt för studien. Samtliga                   

informanter fick erbjudandet om att önska plats för intervjun och i de flesta fall genomfördes               

intervjun i deras eget hem. Trost (2010, 65) tar upp att informanternas egen bostad kan vara                

en bra plats för intervjun då de kan känna sig hemma och trygga där. Dock får en ha i åtanke                    

att det kanske inte alltid är helt ostört på det sättet som är värt att eftersträva. Tanken var att                   

vi skulle intervjua dessa tio personer var och en för sig, dock var några av de föreslagna                 

informanterna par och vid intervjutillfället önskade de att få göra intervjun tillsammans. Detta             

accepterade vi på grund av att inte riskera bortfall av dessa familjer. Intervjuerna tog 35-70               

minuter och spelades in. Detta bidrog till att vi kunde vara mer närvarande under              

intervjutillfället. 

 

Vi transkriberade intervjuerna inom de närmaste dagarna efter att respektive intervju var            

genomförd. Anledningen till att vi ville fokusera på att göra transkriberingen så fort som              

möjligt efter intervjun var att vi fortfarande ville ha den färskt i minnet. Detta för att hjälpa                 

oss ifall det uppstod oklarheter i inspelningen på något sätt eller om kvaliteten brast på det                

inspelade materialet. Vi transkriberade hälften av intervjuerna var och vid transkriberingen           

avidentifierades alla namn och platser som familjehemmen nämnde under intervjun. Vi läste            

och gick igenom transkriberingen av texterna noggrant för att bearbeta och analysera            

materialet. 

4.6 Analysmetod 

För att kunna analysera den data vi har samlat in, använde vi oss av innehållsanalys. Detta                

innebär att i ett första steg koda, det vill säga välja ut delar av transkriberingen som bryts ner                  

i mindre bitar och sedan kategoriseras. På detta sätt kan innehållsanalysen visa på en djupare               

mening i det som sägs genom att förstå vad som lyfts fram. Och detta har vi gjort med vårt                   

material. Vi bröt ner transkriberingen i mindre delar som sedan kategoriserats. Under            

intervjuerna upprepades flera ord och begrepp som vi sedan valde att använda de till tema               

och kategori. Sedan använde vi den bearbetade materialet för att kunna fram till resultatet i               

undersökningen. 
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Innehållsanalys väljer vi då vi i vår uppsats ämnar fokusera på familjehemsföräldrarnas            

berättelse och i största möjliga mån vill kunna beskriva dem. Enligt Neuendorf (2002, 11) har               

innehållsanalysen som syfte att skapa beskrivningar av fenomen på ett sådant sätt att den              

undviker partiskhet av forskaren. Vi vill kunna belysa deras synvinkel utifrån flera aspekter             

samt kunna ge en bredd av förståelsen av familjehemsuppdraget genom att beskriva flertalet             

synvinklar. Vi är även medvetna om innehållsanalysens svagheter. Det finns en risk att             

förenkla och tappa bort det som uttrycks mer subtilt och får ett större värde då               

kommunikationen  är  tydlig  och  direkt. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I vår studie har vi även tagit ställning till begreppen validitet, reliabilitet samt             

generaliserbarhet. Kort sagt kan sägas att validiteten i en studie syftar till att beskriva hur väl                

studien, genom sin metod och teori, svarar mot dess syfte och frågeställning (Kvale och              

Brinkmann 2014, 296-298). När det kommer till urval har vi stärkt validiteten genom att söka               

de informanter som bäst kunde svara på våra frågeställningar, det vill säga att vi sökte               

huvudkällan. Frågeställningarna i studien får även betydelse för validiteten utifrån hur de är             

ställda. Kvale och Brinkmann (2014, 300-301) tar upp att forskningens frågeställningar kan            

syfta till att söka olika typer av sanning beroende på hur de ställs. En vanlig kritik riktad mot                  

kvalitativa intervjuer är att intervjupersonerna kanske inte alltid säger sanningen . I vår            

uppsats har vi sökt efter att kunna beskriva uppfattningarna och upplevelserna hos de             

familjehem vi intervjuar. Kvale och Brinkmann (2014, 301) uttrycker dock, vilket vi har tagit              

fasta på, att de svar som kommer av en forskningsintervju kan berätta sanningen om              

intervjupersonens  uppfattning  i frågan. 

 

En svårighet som uppkom tidigt, och som vi ständigt tog i beaktande, var det faktum att det                 

under sökandet av studier och litteratur var lätt att lägga fokus på de placerade barnen istället                

för familjehemsföräldrarna. Därför har vi i urvalet av dessa ständigt kritiskt reflekterat över             

huruvida varje enskild  fakta är  relevant  och  intressant för  vårt syfte för  att höja validiteten. 
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Vi har även under analysfasen arbetat gemensamt och noga för att säkerställa att vi uppfattat               

datamaterialet rätt och inte la in egna åsikter och värderingar i resultatet. Detta har vi gjort                

genom att gå igenom materialet flera gånger, kritiskt reflekterat över vad som är det faktiska               

resultatet av datan för att i ett andra steg reflektera över hur väl de svarar mot de                 

frågeställningar  vi har.  

 

Reliabilitet behandlar frågan om tillförlitlighet. I kvalitativa studier kommer reliabiliteten ofta           

att handla om olika forskare kommer fram till samma resultat (Kvale och Brinkmann 2014,              

295). Detta har vi till viss del kunnat testa i vår studie då vi utförde hälften av intervjuerna                  

var, det utan att få vidt skilda svar eller resultat. Vi har även kunnat se att utifrån den tidigare                   

forskning vi har sökt fram att vårt resultat närmar sig dessa och att vi kan se likheter mellan                  

dem och  vår  studie. 

 

Kvale och Brinkmann (2014, 253) tar upp den vanliga invändningen mot intervjuanalyser att             

olika uttolkare ser och uppfattar varierande innebörder i en och samma intervju. Detta har vi               

tagit fasta på. Utifrån att vi är två uttolkare i uppsatsen har vi försökt vrida och vända på                  

varandras uppfattningar och synsätt. Detta kan ha bidragit till den selektiva inställning som             

Denscombe (2016, 407) hävdar kan bidra till att bearbeta och presentera de mest centrala              

delarna i forskningen.  

 

Avslutningsvis gällande reliabilitet vill vi poängtera att vi även var måna om att behålla den               

individuella känslan för varje intervju. Detta innebar bland annat att vi inte var rädda för att                

ställa de följdfrågor som kunde tänkas vara intressanta och viktiga för förtydliganden av de              

berättelser vi fick höra. Kvale och Brinkmann (2014, 296) tar upp frågan gällande detta och               

uttrycker att det kan hämma kreativitet och variationsrikedom och därmed fylligheten av            

materialet.  

 

Med en kvalitativ ansats kan vi inte generalisera det vi kommer fram till i uppsatsen till att                 

gälla för andra än de informanter som ingår i studien. Detta betyder dock inte att våra resultat                 

skulle sakna värde. Istället för att som Denscombe (2016, 407) nämner, använda uppsatsen             
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till att göra generella beskrivningar eller bevisa något är vår avsikt att beskriva             

informanternas livsvärld. Dessa beskrivningar kan därför ses som ett sätt att skapa            

information och sammanställa resultatet på ett sådant sätt att det går att förstå kontexten.              

Detta kan förhoppningsvis bidra till en igenkänningsgrad hos andra familjehem i liknande            

situationer. Som Lincoln och Guba (1985, 124) uttrycker det kan därmed ett resultat som inte               

är direkt generaliserbart bli applicerbar om mottagare upplever det som tillräckligt           

överförbart. 

4.8 Etiska överväganden 

I studien har vi följt de fyra forskningsetiska huvudkraven som ställs på all forskning;              

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med      

informationskravet menas att forskaren skall informera de berörda om den aktuella           

forsknings uppgiftens syfte. Samtyckeskravet betyder att berörda personer har rätt att själva            

bestämma över sin medverkan och har rätt att avbryta när de känner för det.              

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna i undersökningen skall få största möjliga          

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på en säker plats så att obehöriga inte             

kan ta del av dem. Nyttjandekrav innebär att allt insamlat material endast ska användas för               

forskningens ändamål. (Vetenskapsrådet 2017). Vi var noga med att inhämta tillstånd samt att             

informera om att deltagandet är frivilligt och att informanterna när som helst kan dra sig ur.                

Givetvis  användes  materialet  endast för  denna forsknings  syfte. 

 

Förutom dessa grundkrav har vi behövt ta ställning till det faktum att en tredje part (de                

placerade barnen) har diskuterats mycket under intervjuerna. Även då det är           

familjehemsföräldrarnas perspektiv som efterforskas är barnen på ett naturligt sätt en central            

del av de berättelser vi har kommit att få ta del av. Det innebär att intervjufrågorna har tänkts                  

igenom noggrant samt att vi har gjort klart för oss själva vilka frågor som är relevanta att                 

ställa och  försökt att undvika resten. 

  

Vi har även varit medvetna om att det för vissa familjehem kan vara tal om känsliga frågor                 

och ämnen som kommer upp i intervjun då just personliga relationer och känslor diskuteras.              
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Fråga om huruvida informanterna ska informeras om att det kan uppkomma känsliga frågor             

kan det finnas olika uppfattningar om. Trost (2010, 126) menar att det inte är lämpligt då det                 

är svårt att veta vad som är känsligt och för vem och detta är något vi tar med oss i det                     

avgörandet. Vi har därmed inte tagit detta i beaktande på så sätt att vi nämner det inför                 

intervjun men har hållit oss medvetna om detta och betonat att informanterna kan välja att               

inte svara på vilka frågor  de än  känner  för.  

 

Ytterligare ett etiskt dilemma vi har kommit att stöta på är gällande de intervjufrågor vi har                

ställt. I skapandet av intervjuguiden har vi diskuterat och varit observanta på att ställa              

relevanta, öppna och icke-kritiska frågor. Med andra ord, frågorna har inte syftat till att              

värdera varken familjehemmen eller de placerade barnen som personer. Frågorna fokuserade           

i större grad  till att få beskrivande berättelser  som utforskar  vardagen  som familjehem. 
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5. Resultat och analys 

I kommande avsnitt kommer resultatet av datainsamlingen att presenteras och diskuteras           

utifrån den teori som ligger till grund för uppsatsen, KASAM. Avsnittet har delats in i två                

huvudrubriker som behandlar teman som varit framträdande under intervjuerna med          

informanterna  för  att sedan  avslutas  med  en  sammanfattning  av  resultatet. 

5.1 Att skapa en familjekänsla 

Familjehemmen vi har mött har på flera olika sätt beskrivit vikten av att skapa en               

familjekänsla där trygghet och tillit får stå i fokus. Vi upplever att de familjehem vi har mött                 

besitter en stark vilja att göra gott för barnen som flyttar in hos dem. Det kan stundvis vara                  

krävande, beskriver familjehemmen, men det kan även på många sätt ge en massa tillbaka.              

En  familjehemsmamma  säger  att: 

 

Det jag tänker på är att det inte är samma kött och blod som mig, och det är inte viktigt alls. Deras                      

glädje kan vara min glädje och deras sorg är min sorg. Jag trodde förut att familj är de som man har                     

samma kött och blod med, men nu märker jag att man behöver inte alls vara från samma land för att                    

man ska känna att man är  en familj. 

 

Många familjehem tar upp att de känner att barnet är som deras eget barn och i många av                  

intervjuerna nämndes ordet kärlek och ömsesidig respekt. Detta är relativt stora begrepp som             

kan ha olika innebörd för olika personer. Även om vi i intervjuerna inte gick in på specifikt                 

vad dessa begrepp står för hos varje familjehem pekade de på olika handlingar som              

genomsyras  av  dessa egenskaper,  vilka återkommer  under  resultatkapitlet.  

 

Informanterna återkommer till att det är fint att se hur barnen smälter in och blir en del av                  

familjen och flera familjehemsföräldrar uttrycker en vilja och en önskan att de placerade             

barnen ska bli som en i familjen. Många familjehem påpekar att barnen kallar dem för               

mamma och pappa och att de är som syskon till deras barn. Till och med de familjehem som                  

hade utflugna barn åkte i väg och presenterade sina placeringar för deras biologiska barn den               
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första tiden för att de skulle ha möjlighet att lära känna varandra. Det som de beskrev kan                 

fungera som empirisk illustration av att bygga upp barnets KASAM - känsla av sammanhang              

(Antonovsky 2005, 43). De vill att barnen ska få känna att de har ett hem och skapa en                  

mening i vardagen och få känna sig delaktiga, skapa en känsla av meningsfullhet. Starka              

känslor uppkom även hos de som inte hade erfarenhet av att ha haft egna biologiska barn. En                 

familjehemsmamma som inte har biologiska barn beskrev hur hon kunde känna starka            

moderskänslor  för  sina placeringar:  

 

Det finns stunder då jag är arg och besviken på dom men då tänker jag att min syster kan också                    

känna så med sina biologiska barn. Jag känner att jag kan försvara dom upp till 100% om deras liv                   

är  i fara. 

 

Ett annat familjehem  berättade:  

 

Pojken säger: ‘Jag ska gifta mig när jag är 30 år och hämta min fru och vi ska bo alla tillsammans.                     

Du ska bli farmor!’ Jag kan inte...tänka att dom ska flytta. Jag kommer  att dö av längtan. 

 

Ett starkt mål hos familjehemmen vi mötte var att stärka barnen på olika sätt. En del i att                  

stärka barnen var just att skapa en känsla av att de har ett hem med tillgängliga vuxna att                  

vända sig till. Familjehemmen vill stötta barnet i att hantera olika svårigheter som kan dyka               

upp i livet genom att vara en del av de resurser som barnet kan vända sig till, en känsla av                    

hanterbarhet (Antonovsky 2005, 45). 

5.1.1 Tillgänglighet och kommunikation  

Något som är viktigt, enligt familjehemmen, är att lägga ner mycket tid och att visa för det                 

placerade barnet att en finns där när det behövs . Det kan exempelvis röra sig om att barnet                 

ska veta att de kan komma och ställa frågor, ringa eller umgås med en själv och resten av                  

familjen när de vill. Flera familjer beskrev att de uppnådde detta genom sport, att de kunde                

träna tillsammans eller titta på sport tillsammans. Detta för att visa engagemang, lära känna              

varandra och inge en trygghet, både för barnet och en själv. De upplever att om de ger barnen                  

sitt engagemang och berömmer barnen när de gjort något bra så blir även barnen lugnare och                
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de kan ha lugnare stunder tillsammans. Familjehemsföräldrarnas empatiska förmåga att förstå           

barnens behov hjälper dem i att skapa dessa lugna stunder men även att bygga upp en                

relation.  I  en  av  intervjuerna  säger  en  familjehemsmamma: 

 

Jag kan inte berätta exakt vad jag gjorde men jag lyfte upp honom mycket genom språket. Han hade                  

fina, bruna ögon och jag brukade säga till honom så fort han kom hem från skolan varje dag: ‘Nu                   

kommer  min son med sina fina, bruna ögon’ 

 

Det familjerna beskriver som viktigt är att förmedlar empati genom att de är tillgängliga och               

finns där utan att vara alltför påträngande och inkräkta på barnens integritet. Det uttrycktes              

under flera intervjuer att barnen ska få komma till dem på eget initiativ och att det som                 

familjerna gör är att skapa en miljö där barnen känner att de kan komma och prata med dem.                  

Det kan även handla om att vara tillgänglig då det kommer till mer praktiska saker som skjuts                 

till skola och andra bokade tider, med till exempel Migrationsverket och läkare, samt att bidra               

till att utveckla barnets kunskaper genom att stödja vid läxläsning till exempel. Ytterligare ett              

exempel på att flera familjehem upplever att barnen behöver mycket empati beskrivs av ett              

familjehem  som berättar: 

 

Det är viktigt att man lyssnar och ser barnet eller ungdomen. Man är stressad idag med jobbet varje                  

dag men våra ungdomar  är  våran framtid. Det är  vikigt att dom mår  bra...Kärlek löser  allt! 

 

Flera familjehem beskriver även denna tillgänglighet som stundvis påfrestande. Det är, till en             

början, en främmande person som kommer väldigt nära inpå en i ens egna hem samtidigt som                

de inte kan mycket om det svenska samhället och hur de kan ta sig runt med mera. Att ta                   

emot ett placerat barn skulle enligt Antonovsky (2005, 58-59) kunna liknas vid en stressor,              

viktiga livshändelser , då det är en stor händelse i familjens liv som kan komma att påverka                

deras vardag. Antonovsky påpekar att det inte är stressorer i sig som är i fokus utan dess                 

konsekvenser. Barnen kräver väldigt mycket tid, omsorg och tålamod och de upplever ibland             

att de har förlorat all sin egentid och inte får vara ifred. Konsekvenserna av detta är något                 

Antonovsky (2005)  menar  att någon  med  hög grad  av  KASAM  kommer  ha lättare  att hantera. 

31 



 
 
 
 
 
 

 

Familjerna tar upp vikten av att kommunikationsflödet fungerar. Det gäller både           

kommunikationen mellan dom själva och barnen och mellan sig själva som föräldrar. Det är              

viktigt att lyssna på barnen och att de får känna sig hörda (och erkända). Informanterna säger                

att om de lyssnar mycket på barnen och pratar och diskuterar med dem lär sig barnen                

samtidigt att lyssna på familjemedlemmarna. Med andra ord vill de kunna vara bra förebilder              

för barnen att skapa empatiska färdigheter. I relationen med barnen betonas vikten av att de               

kan prata med barnen om nästan vad som helst, att de upplever att barnen känner så också.                 

Informanterna återkommer till att det främst gäller att visa att en finns där om barnen vill                

prata.  I  en  av  intervjuerna  berättar  en  familjehemsmamma: 

 

Jag älskar honom. Han berättar allt för mig. Han kommer till mig när han är ledsen. Vi pratar och                   

skojar. Jag ger  honom hopp. 

 

En  annan  familj säger  också: 

 

Dom ensamkommande barnen som har kommit hit har blivit nedtrampade många gånger och har              

varit med om våld och övergrepp. Dom har mycket att berätta men det är ingen som har tid att lyssna                    

på dom. Dom de träffar är myndighetspersoner som inte har tid för deras berättelser. När dom ser att                  

någon dörr är öppen för dom får dom en lättnadskänsla… Någon som lyssnar på honom när han                 

berättar om hans resa hit eller hur han har haft (det) i hemlandet. Om du är en bra lyssnare då                    

kommer  han också att bli en bra lyssnare. 

 

Familjerna berättar att de upplever att barnen har behövt växa upp snabbare än andra barn på                

grund av det som de upplevt. Ett familjehem efterfrågar även mer kunskap och utbildning för               

att kunna hantera de eventuella trauman som ett ensamkommande barn bär med sig. Andra              

familjehem berättar att det som de gör i dessa situationer är att lägga fokus på att lyssna om                  

barnet vill berätta.  
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När kommunikationen inte har fungerat, känns det som tyngst i uppdraget. Det kan handla              

om när barnet inte öppnar sig för familjehemsföräldrarna under längre tid eller när barnet inte               

lyssnar  på de regler  som finns  inom familjen. 

 

Som nämnts togs även upp att kommunikationen mellan föräldrarna även är av viss             

betydelse. Flera beskriver att känslan av att bli ett team har hjälpt i uppdraget. De måste vara                 

samspelta och jobba mot samma mål. Familjerna kan då fungera som varandras resurser för              

att öka hanterbarheten i uppdraget (Antonovsky 2005, 45). De kan tillsammans på ett lugnt              

och metodiskt sätt hantera oroligheter som de upplever och på detta sätt kan de gemensamt               

öka sin grad  av  KASAM.  

5.1.2 Regler och rutiner 

Att lära barnet om de regler och rutiner som existerar både inom familjen men även i                

samhället beskrivs som en viktig ingående del i att skapa familjekänslan. Flera familjehem             

uttrycker att det handlar om att på ett försiktigt sätt förmedla till barnet hur familjen fungerar                

och vilka förväntningar som finns. Genom detta skapas en trygghet ju mer de lär sig om                

varandra och förstår varandra. Flera familjehem tar även upp att de har tagit fasta på att det                 

placerade barnet i bästa fall ska känna att det är rättvist behandlade. Det kan handla om                

fördelningen av hushållssysslor och liknande. Barnen ska dels kunna känna att de är en del av                

familjen men även att de känner sig respekterade och väl bemötta, som eventuella andra barn               

i familjen. 

 

Det första som jag brukade ta upp när vi hade fått våra placeringar, redan dag ett brukade jag gå                   

igenom husets regler med dem. Och sa alltid: ‘Så är våra regler, om du känner att du inte kan hålla                    

dig till våra regler då finns det säkert andra familjehem för dig’. Så jag berättade alltid deras                 

rättigheter och skyldigheter från dag ett. Jag sa alltid till dem: ‘du kommer att bli behandlad som                 

våra biologiska barn’ 

 

Familjehemmen beskriver att problem uppstår när de placerade barnen väljer att bryta mot             

familjens regler genom att till exempel inte passa de tider som bestämts. Detta kan skapa               

konflikter men även en oro då familjehemsföräldrarna inte vet var barnet befinner sig och är               
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rädda att det ska ha hänt någonting. Vissa uttryckte även en besvikelse i dessa situationer då                

de har stöttat och funnits där för barnet och får detta beteende tillbaka. Detta skapar en                

oförståelse för barnets agerande som leder till att familjehemmets förmåga till empati            

gentemot barnet sjunker. Enligt Antonovsky (2005, 45) kan detta riskera att föräldrarnas            

känsla av hanterbarhet minskar om de uppfattar att detta gör att de tappar kontrollen över               

situationen. Informanterna uttryckte även att det funnits en oro inför placeringen eller blev en              

svårighet i de fall då ungdomen hade ett kriminellt beteende. Familjerna upplevde att de inför               

placeringen känt att få in ett bråkigt barn i hemmet inte skulle vara värt det och att de hade                   

tur som fått skötsamma barn placerade hos sig. I ett specifikt fall tog en familj emot en                 

ungdom som varit dömd för ett brott tidigare men där de även beskrev att det fungerade                

väldigt bra genom att familjen lyfte upp honom och berömde honom samtidigt som han på               

olika sätt agerade för att göra familjen bekväma trots den vetskapen. I ett annat fall beskrev                

en familj hur de jobbade med att släppa oron kring ett eventuellt bråkigt barn då de ansåg att                  

misstänksamheten som kommer av detta inte skulle gynna varken dem eller barnet.            

Familjerna beskrev hur de jobbade aktivt för att motverka att barnen skulle hamna i fel               

kretsar genom att diskutera kring att välja umgängen. I våra intervjuer beskriver familjerna             

hur  de hanterar  dessa situationer  på lite olika sätt.  

5.2 Ett stort uppdrag med mycket ansvar 

I intervjuerna framkommer att familjehemsuppdraget både kan vara krävande och givande.           

Det många lyfter fram är att de känner att det är ett stort och viktigt uppdrag som innebär                  

mycket ansvar. Flera påpekar att det handlar om att ta hand om någon annans biologiska barn                

och att det är en annan människas välmående och liv de ansvarar för. Känslan av               

meningsfullhet stärks av att familjerna tycker att uppdraget som familjehem rymmer mycket            

ansvar och är krävande (Antonovsky 2005, 135). Flera av dem upplever att rollen som              

familjehemsförälder är ett större ansvar än socialsekreterarens eller gode mannens då de bor             

med barnen hela tiden och har kontroll över deras dagliga mående samt öppnar upp sina hem                

för människor de först inte känner. Det är, precis som med egna barn, ett uppdrag de aldrig                 

blir  lediga ifrån.  Ett citat från  intervjuerna  säger: 
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Stort ansvar. Det är en viktig roll, till och med större än socialsekreterarna. När det går bra är allt                   

bäst men det har  också sina upp och nerförsbackar. 

 

Ett av familjehemmen, som inte har egna barn, tog upp hur hon själv mognade i uppdraget.                

Innan uppdraget kunde hon vara hemifrån flera dagar i rad och umgås med vänner och               

beskrev sig själv som en oansvarig person. Efter det att placeringarna påbörjades känner hon              

att hon tar mycket mer ansvar och kommer hem direkt efter jobbet för att hon känner att hon                  

har  ett ansvar.  Hon vet att hon behövs  hemma för  pojkarna som bor  hos  henne.  

 
Detta ansvar innebär även en viss påfrestning, stress och svårighet för familjerna. Många             

beskriver att det är svårt i alla kontakterna som uppdraget innebär men även påfrestande då               

de har  många ögon på sig som granskar  dem.  Enligt ett familjehem: 

 

Familjehem (uppdraget) är en svår uppgift för att du har ingen frihet i ditt eget hem. Det är många                   

ögon som tittar och iakttar dig som socialsekreterare, gode män, familjehemsföretag, barnens            

föräldrar  och skolan. 

 

Det är många som är inblandade i barnens liv, socialtjänsten, gode män, skola, biologiska              

föräldrar och familjehemskonsulenter, som familjehem är de tvungna att ha kontakt med och             

förhålla sig till alla. Det kan gälla exempelvis att förhålla sig till alla dessa aktörers scheman                

och flera familjehem beskrev att de bland annat behöver meddela samtliga om de vill åka på                

en resa. Detta skulle utifrån Antonovsky (2005, 57) kunna beskrivas som stressorer som             

familjerna behöver hantera, vilket både kan ha en positiv och negativ effekt på dem beroende               

på den enskilda personens grad av KASAM. Blir dessa kontakter mest till en börda och till en                 

massa krav för familjerna riskerar känslan av hanterbarhet att brista. De stressorer som kan              

komma av denna kontakt kan å andra sidan även fungera som utgångspunkter för att bygga               

upp hanterbarhet. Detta genom att en som redan har en hög grad av KASAM strävar efter att                 

se möjligheter  till att bygga på en  starkare känsla av  sammanhang. 
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5.2.1 Viljan att hjälpa 

Resultatet visar att en stark drivkraft hos alla familjer vi har mött tycks vara en vilja att finnas                  

där för barn som behöver vuxnas hjälp. De vill kunna vara en god, empatisk vuxen förebild                

och vill ge barnet en bra framtid. De beskriver alla att de strävar eller har strävat efter                 

liknande mål; att ge barnen ett tryggt hem och ge dem det skydd de behöver, stödja barnen                 

och ge dom mycket kärlek, vill stärka barnens självförtroenden och hjälpa dem att bli mer               

självständiga, ge barnen uppmärksamhet genom att se och höra dem samt att finnas där för               

barnet. De vill ge barnet den omsorg just det barnet behöver. Familjehemsföräldrarnas            

empatiska förmåga blir därmed viktig och är även drivkraften i uppdraget för många. De              

familjerna uttrycker går att likna vid en strävan efter hög grad av KASAM (Antonovsky              

2005, 53-55). Familjens mål är att känna att uppdraget är meningsfullt. Den känslomässiga             

innebörden i uppdraget dess delar gör att familjehemmen känner att det är meningsfullt och              

allt eftersom denna känsla byggs upp kan de lättare hantera framtida motgångar (Antonovsky             

2005, 45).  

 

Familjerna som har utländsk bakgrund tog upp att en av anledningarna att de tog emot               

ensamkommande flyktingbarn var att de själva kommit hit som flyktingar en gång i tiden. Då               

behövde de en familj och skydd och nu när möjligheten finns kan det vara dags att ge                 

tillbaka. Begreppet begriplighet (Antonovsky 2005, 44-45) blir aktuellt när de kommer till de             

familjer som själva har varit flyktingar. De beskriver i intervjuerna en medvetenhet och             

förståelse för den svåra tid som barnen och deras familjer går igenom. De visar även en                

självsäkerhet när det kommer till att kunna stötta dem och en vilja att vara ett skydd för                 

barnen.  Ett av  familjehemmen  berättar:  

 

1987 flydde jag själv från krig och kom som 14-årig kille hit, det är mycket gemenskap som jag                  

känner  med ensamkommande barnen idag och jag vet vad de behöver  för  hjälp. 

 

Detta att ha möjlighet och tillfälle att hjälpa är något som familjerna beskriver som särskilt               

givande. De ger mycket kärlek och får mycket kärlek tillbaka. De familjehem som inte längre               
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har barn hemma tog upp att de saknade barn i hemmet och är nöjda med att ha mer liv och                    

rörelse hemma igen och att få fortsätta sin önskan att leva med en stor familj. De familjerna                 

beskriver det som att de känner att de fortfarande kan vara till hjälp och uppgiften som                

omvårdare är meningsfull och de finner en tillfredsställelse i detta. Utifrån Antonovskys            

(2005, 45) teori går det att tolka detta som att deras roll som omvårdare har gett familjerna en                  

känsla av meningsfullhet i vardagen som de vill behålla. En del av drivkraften till att bli                

familjehem  ligger  i att få höja sin känsla  av sammanhang i tillvaron. 

5.2.2 Omsorg 

När de kom till att beskriva uppdraget var det många av familjerna som beskrev att det                

handlade mycket omsorg, både den dagliga omsorgen och stöttandet i vardagen men även i              

form av att skapa en värme och få barnet att känna sig välkommet i familjen och släkten. De                  

beskriver hur de barn som kommer till dem behöver väldigt mycket stöd och omsorg,              

speciellt i början. Det handlar till största delen om att hjälpa till att påminna om tider, hjälpa                 

med läxor, uppmana till att ta hand om sin hygien och även andra vardagsrutiner. Detta ska                

även stötta barnen i att bli mer självständiga, menar familjerna. Då de inte har någon familj i                 

landet för tillfället och inte heller vet hur länge de kan bo kvar i familjehemmen vill de att                  

barnen  ska lära sig så mycket som möjligt. 

 

Omsorg kan även handla om att tillgodose barnets känslomässiga behov och behov av             

trygghet. Detta kräver en förståelse för barnets känslor vilket gör att familjens empatiska             

förmåga ställs på prov. Det handlar mycket om att i det lilla visa på omtanke om barnet men                  

även en balansgång mellan att visa intresse samtidigt som barnet skapar trygghet genom att              

förstå hur  familjen  och  samhället  fungerar.  Enligt ett familjehem: 

 

Jag försöker se till att hon får den maten hon tycker om och jag ser till att jag finns hemma när hon                      

kommer hem. Jag ser till att hon har det tryggt helt enkelt. Hon kan alltid nå mig om jag inte är                     

hemma 

 

En familjehemsmamma berättade i undersökningen att hon tog med barnet till affären första             

dagen och att barnet fick välja den mat som hen tyckte om. Flera familjer fortsatte ge                

37 



 
 
 
 
 
 

exempel rörande mat och att de försökte laga den mat som barnet tyckte om men även att                 

barnens själva får laga den mat de tycker om och känner fri tillgång till kylskåpet. Dessa                

tecken på omsorg från familjehemmet kan skapa en trygghet och familjekänsla som kan             

stärka barnets känsla av meningsfullhet. Detta bidrar till att familjehemsföräldrarna själva får            

känna en tillfredsställelse och kan öka sin egen känsla av meningsfullhet (Antonovsky 2005,             

43). Ytterligare har familjehemmen berättat om hur maten kan medverka till att stärka             

relationen mellan familjehemmen och barnen. Genom att laga mat som barnet känner igen             

från hemlandet kan de bygga på relationen och lära av varandra. Vissa av familjehemmen              

påpekar att första tiden när barnet anlände var alla parterna försiktiga och tillbakadragna och              

att det tog ett tag att ta kontakt men att relationen utvecklades med tiden. Ett annat                

familjehem berättar att hennes barn ville ha trygghet och närhet rätt omgående och sökte              

kontakt från  första dagen  och  ville kramas  och  sitta bredvid  henne medan  hon tittade  på tv.  

 

Flera av familjerna återkommer till utmaningarna som kommer med att på ett bra sätt hålla               

kontakten med den biologiska familjen, som i dessa fall inte är bosatt i Sverige. De beskriver                

kontakten som viktig och positiv för de barn som bor hos dem och vill stötta barnen i denna                  

kontakt genom att skaffa telefonkort för att de ska kunna ringa hem. Dock kan dessa samtal                

ofta kännas väldigt tunga och väcka mycket känslor hos barnen och de kan bli deprimerade               

efteråt. Det är då det är viktigt att vara tillgänglig och inkännande för vad det specifika barnet                 

behöver, berättar informanterna; de kanske behöver prata eller bara få tänka på något annat              

och då går de till exempel ut och spelar fotboll, cyklar eller titta på TV tillsammans. Utifrån                 

Antonovsky (2005) kan detta tolkas som stressorer. Familjehemmet hamnar i en situation där             

de önskar hjälpa och stötta barnet i en situation där de behöver stöd. De behöver finnas som                 

en resurs för barnet samtidigt som de upplever en stressor själv. Många av familjerna              

beskriver även hur de själva i början av samtalen brukar växla några ord med de biologiska                

föräldrarna utav respekt för dem men även för att ha möjlighet att försäkra dem om att barnet                 

mår under omständigheterna väl och bor i ett tryggt och säkert hem där de får kärlek och                 

möts  med  respekt. 
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5.2.3 Att hantera oro hos  barnet 

Samtliga familjehem i studien är familjehem till ensamkommande flyktingbarn som befinner           

sig i migrationsprocessen. Detta skapar mycket oro hos de barn som de har placerade hos sig.                

Familjerna tar upp i intervjuerna att barnen ofta på grund av denna oro och den långa process                 

det innebär i väntan på uppehållstillstånd. Det händer att barnen kommer hem från skolan och               

är upprörda och ledsna då de har fått reda på att en vän eller klasskamrat fått avslag på sin                   

ansökan och måste återvända till hemlandet, eller som vissa väljer att göra, gå under jorden .               

Med begreppet gå under jorden menas att den som fått avslag håller sig undan och gör sig                 

okontaktbar. De väljer då att inte samarbeta med Migrationsverket vilket kan få flera             

påföljder; minskning av ersättning, överlämnande av ärendet till polisen m.m.          

(Migrationsverket 2017). Barnen saknar även sina föräldrar och i samtal med dem blir de              

även påminda om de bekymmer som finns kvar i hemlandet. Allt detta medför att barnen bär                

på mycket stress och oro på flera nivåer; biologiska familjens bekymmer, längtan efter             

biologiska familjen, asylprocessen och de långa väntetiderna, skolgången och det nya språket            

och landet. Familjerna berättar att denna oro, ofta beskrivet genom exemplet med            

asylprocessen, är något de måste bära och hantera ofta. De uttrycker att det även här är viktigt                 

att finnas tillgänglig och att lyssna, de vill inge ett hopp om framtiden för dem. Att visa                 

empati gentemot barnet upplever de kan lugna situationen något. Samtidigt säger de även att              

det är påfrestande för dem själva ju mer de lär känna barnen och att de kan känna frustration                  

över den situation som barnen tvingas utstå. Familjehemmen känner att de har en viktig roll i                

deras liv och måste kunna hantera dessa situationer. Familjehemmen som kan anses ha en              

hög grad av begriplighet (Antonovsky 2005, 44-45) beskriver hur de kan ta till sig och               

hantera barnens oro och lyssna på dem. De beskriver även hur det trots frustration i vissa                

lägen uppfattar situationen som hanterbar. Deras sätt att beskriva dessa situationer visar även             

på den trygghet en högre grad av begriplighet medför. Ett familjehem beskriver hur den              

empatiska förmågan  genomsyrar  uppdraget: 

 

Deras  oro är  min oro, och deras  glädje är  min glädje. 
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Familjehemmen måste finnas tillgängliga för att hjälpa barnen i denna oro. Familjehem med             

hög grad av KASAM kan lättare ta in informationen på ett lugnt, harmoniskt och              

sammanhängande sätt och stötta barnet i att göra situationerna begripliga (Antonovsky 2005).            

Men om familjehemsföräldrarna har en låg grad av KASAM påverkas barnen i högre grad av               

oron och blir stressade. Det kommer att bli svårt för dessa familjehemsföräldrar att kunna              

begripa och hantera situationen. Detta gör även att familjehemmen riskerar att tappa            

meningsfullheten  i uppdraget om motivationen  sjunker.  

5.3 Hinder och utmaningar 

Familjehemmen ville ogärna uttrycka sig om olika bekymmer och utmaningar i uppdraget i             

form av faktiska hinder. Dock kunde de tydligt beskriva olika svårigheter med uppdraget. En              

av dessa svårigheter fanns i alla de kontakter som var närvarande runt barnet då de ofta                

behöver ha kontakt med socialtjänst, eventuell familjehemskonsulent, god man, skola,          

sjukvård med mera. Det var ofta svårt att samordna möten och tider då många olika personers                

scheman behövde stämma överens. Detta gjorde att det var många åsikter som ska lära sig att                

kompromissa vilket i flera fall kunde vara svårt. När dessa åsikter gick isär beskrev              

familjehemsföräldrarna att de upplevde att det ofta inte blev bra för barnen. Detta kunde gälla               

exempelvis skolmöten, läkarbesök och möten med socialtjänst. Detta påverkade även          

familjehemmen när de ville hitta på saker i vardagen. Ville de exempelvis göra en resa               

krävdes det godkännanden från flera personer och ännu fler behövde informeras om detta.             

Familjehemmen kände att de förlorat spontaniteten i sina liv och kände sig i vissa fall               

maktlösa. Maktlösheten fanns i att dessa kontakter tog mycket tid i anspråk med dessa olika               

möten och familjehemmen hade lite inflytande över dessa. Detta går att förstå utifrån             

begreppet begriplighet (Antonovsky 2005, 44-45). Maktlösheten som familjehemmen kände         

hade kunnat motverkas om de förstod syftet med dessa möten och upplevde att de var mer                

involverade. Familjehemmen kände ibland att deras roll som familjehemsförälder blev          

otydlig eller nedvärderad. Detta då andra parter i kedjan hade större inflytande över barnens              

liv, trots att det är familjehemmen som lever med barnen i vardagen och har ett starkt                

emotionellt band till dem. Detta resulterade i att många familjehem kände ett missnöje i              

kontakten främst med de gode männen. Antingen på grund av att de gjorde mer eller mindre                
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utöver vad som var deras uppdrag. Det var till exempel en familjehemsförälder som kände sig               

åsidosatt då han inte fick delta i ett läkarbesök efter att ha blivit stoppad av den gode mannen.                  

Han upplevde det som märkligt att han kunde vara den som fanns där för barnet och kände                 

till barnets  bekymmer  och  därför  bokade tid  men  sedan  inte fick  vara med  vid  själva besöket. 

 

En annan utmaning familjehemmen påpekade var att det fanns mycket barnen inte fått lära              

sig. Det kunde antingen bero på kulturella skillnader, svårigheter hos barnet själv eller vad              

som beskrevs som tonårstrots . Familjehemmen berättade att flera barn inte var vana vid att              

behöva förhålla sig till en familj och förstod först inte meningen med att meddela var de är                 

och fråga om lov till att göra vissa saker. En familjehemsförälder berättade om en gång då                

barnet samma dag hade kommit och berättat att hans vän (som bodde i en annan stad) skulle                 

komma på besök över helgen och sova hos familjehemmet under tiden. Detta trots att de               

försökt förklara att sådana planer behöver framförhållning och barnet behöver be om lov.             

Familjehemmen beskrev även hur deras förståelse för att barnen kan förstå saker på ett annat               

sätt, vilket kan förstås utifrån Antonovskys (2005, 44-45) begrepp begriplighet, hjälpte dem i             

hantera dessa situationer.  

 

En annan sak familjerna tog upp var gällande sjukfrånvaro och att hålla tider i skolan. Flera                

barn förstod inte syftet med att behöva säga till om att de var sjuka vilket gjorde att                 

familjehemmen (som i dessa fall redan var på jobben) inte kunde sjukanmäla till skolan och               

därför hölls ansvariga inför skola och gode män med mera. Ovanstående bidrog till en stress               

hos familjehemmen då de kände sig ansvariga och i somliga fall upplevde att de inte kunde                

göra ett bra jobb. Denna typ av brist i kommunikationen ledde även till en känsla av                

otillräcklighet hos familjehemsföräldrarna i de situationer då de märkte att de placerade            

barnen  mådde dåligt men  inte ville prata med  dem. 

 

En tredje svårighet familjehemmen fått erfara gällde asylprocessen. Denna process var oftast            

lång med mycket väntan mellan de olika besöken. Detta skapade ett sämre mående hos              

barnen som upplever en hopplöshet och har svårt att finna motivation till skola och att lära sig                 

språket. Familjehemsföräldrarnas empati gör att de känner mycket med barnen och därmed            
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behöver härbärgera mycket av denna oro. Antonovskys (2005, 44-45) begrepp begriplighet           

spelar här en viss roll. Familjehemmens förmåga att sätta ord på svåra händelser i livet               

hjälper dem i att hantera de placerade barnens stress och oro de upplever. Antonovsky (2005,               

58-59) beskriver även hur detta kan tydas som en stressor utlöst av en viktig livshändelse i                

barnens liv som även påverkar familjehemmet. Stressen här beskrevs som en vilja och en              

skyldighet att kunna hantera de känslor som framkommer samtidigt som det är svårt att              

förmedla hopp när utfallet är osäkert. Familjerna beskriver detta som en slitsam process där              

de känner en stor maktlöshet och att de inte har de redskap som krävs för att fullt ut stötta                   

barnen genom detta. Just denna maktlöshet riskerar att påverka familjehemmens grad av            

KASAM då den i värsta skulle kunna påverka känslan av hanterbarhet (Antonovsky 2005,             

45). Familjer behöver därmed inte bara hantera den emotionella stressen utan även allt det              

praktiska samtidigt som de önskar förmedla hopp om framtiden. De familjerna beskriver är             

att de gör vad de kan, pratar med barnen, hjälper dem att tänka på annat och sätter sig in i                    

processen  för  att kunna trygga barnen  med  information. 

5. 4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att familjerna tycker att uppdraget som familjehem är krävande och bär             

mycket ansvar då de har ansvar för någon annans barn. Samtidigt tycker familjehemmen att              

det är givande och att de känner sig som en viktigt person i barnets liv. Deras önskan är att                   

göra gott och vara goda vuxna förebilder under placeringen. Familjerna uppger att en stor del               

av uppdraget är att skapa ett tryggt och förtroendefullt hem för barnen där de kan trivas och                 

bli en del av familjen. De behandlar barnen som sina egna och önskar att barnen ska bli en                  

del av familjen och delaktig i deras vardag. Kärlek och tillgänglighet tycks vara två viktiga               

delar i att skapa detta, enligt familjehemmen. De önskar en öppen kommunikation där barnen              

känner att de kan komma och prata med familjehemmet när de vill och om vad som helst.                 

Flera familjehem  betonade även  att så var  fallet i de placeringar  de hade erfarenhet  av. 

 

Det tycks vara viktigt för de familjehem vi mött att de placerade barnen respekterar de regler                

och rutiner som finns inom familjen. Det kan gälla allt från tider för när de ska vara hemma                  

till då de har kriminellt beteende. Oron för att ta emot ett barn med kriminellt beteende var                 
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även något som familjehemmen kunde uppleva inför placeringens start. Detta knöts även            

ibland till tankar om kommunikation. En bra och fungerande kommunikation var något som             

alla familjehem på ett eller annat sätt framhöll som viktigt. De behövde vara lyhörda              

gentemot barnen men behövde även att detta i viss mån var ömsesidigt. När denna              

kommunikation inte fungerade upplevdes uppdraget som tyngst. I de fall familjehemmet var            

ett par gällde detta även familjehemsföräldrarna emellan. De behövde ha en bra kontakt och              

jobba mot tydliga gemensamma  mål. 

 

Familjerna beskrev även hur uppdraget innehöll mycket omsorg och stöttning av de placerade             

barnen från familjehemmens sida. Alla familjehem tog upp att de umgås med barnen och              

hittar på aktiviteter tillsammans och ser till att laga samma mat som barnen åt i hemlandet.                

Detta upplevde familjerna hjälpte i relationen med barnet då de fick ett utbyte som gjorde att                

de kom varandra närmre känslomässigt. En del av denna omsorg innebar att stötta och              

motivera till kontakt med den biologiska familjen. De tyckte att det är viktigt att både barnen                

och familjehemmet ska ha telefonkontakt med de biologiska föräldrarna för att kunna            

försäkra dem om att barnen mår bra och har det gott hos dem men även för att de såg den                    

positiva effekten de hade på barnen i längden. Trots detta kunde familjehemsföräldrarna se att              

barnen oftast inte mådde så bra direkt efter en telefonkontakt med de biologiska föräldrarna.              

Detta för att det kunde skapa en känsla av saknad men även av oro för hur de har det i                    

hemlandet. Familjehemmen uttrycker att det i dessa situationer blir extra viktigt att visa             

omsorg om barnen och vara känslomässigt tillgängliga för dem så de upplever att de utsätts               

för  mycket stress  och  oro  både i detta men  även  i asylprocessen. 

 

De familjer som själva hade en bakgrund med upplevelser av att vara flyktingar uttryckte att               

de såg ett värde i att de nu som etablerade i det svenska samhället kunde få vara ett stöd för                    

de ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige då de själva fått erfara hur det kunde               

vara.  De upplevde uppdraget som ett tillfälle  att ge tillbaka. 

 

Utifrån KASAM framkom att situationen att ta emot ett placerat barn i sig kan liknas vid en                 

stressor och att det är en stor förändring som familjehemsföräldrarna måste hantera. Flera             
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familjehem beskrev även hur meningsfullheten i uppdraget var något som följde med från             

start då de uppfattade uppdraget som viktigt och ansvarsfullt, ofta med inslag av stora              

känslomässiga investeringar i det placerade barnet. Det känsliga delarna i uppdraget kunde            

bland annat kopplas till hanterbarheten . Familjehemmen som levde i par uttryckte att det var              

viktigt att ha stöd av varandra och att fungera som varandras resurser vid situationer som               

kunde uppstå - de behövde jobba som ett team. Begripligheten var också något som beskrevs               

utifrån familjehemmens berättelser om att kommunikationen var viktig. De behövde själva           

kunna skapa en förståelse för det svåra situationer som kunde uppstå samt kunna stötta barnet               

i att kunna sätta ord  på sina känslor  av  stress  och  oro  när  dessa uppkom. 
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6. Diskussion 

I  detta avsnitt kommer  vi att diskutera vårt resultat i en  Resultatdiskussion  samt kommentera 

metodvalet  i en  Metoddiskussion . Vi kommer  även  att göra en  reflektion  kring  idéer  för 

framtida  forskning  på ämnet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt vår studie framkom att den centrala anledningen till att bli familjehem var viljan att               

hjälpa ett barn som behöver det. De flesta informanterna ansåg att de har mycket kärlek och                

omsorg att ge och de önskar få se barnen växa upp till och bli trygga och självständiga                 

medborgare. Khoo och Skoog (2014) tar upp detta i sin studie utifrån begreppet             

omsorgsperspektivet där det också ligger ett fokus på att vara det stöd som krävs för att                

barnen ska kunna utvecklas till fungerande vuxna. Efter detta kunde motivationen skilja sig             

åt. Samtidigt som de familjer som hade utflugna barn kunde sakna unga hemma, ville familjer               

med egen erfarenhet av att vara flyktingar hjälpa de barn som numera befann sig i den                

situation som de själva en gång varit i. Informanter påpekade att det var viktigt för uppdraget                

som familjehemsförälder att känna att de vill göra en god gärning och att meningsfullheten              

som kommer  av  detta är  kärnan  i varför  de åtar  sig uppdrag. 

 

Utifrån den data vi samlade in från familjehemmen förstod vi att empati är grundläggande för               

hur uppdraget fungerar. I de fall där familjehemmen berättade om att de och barnen förstod               

varandra och var empatiska gentemot varandra fungerade uppdraget väl och de hade få             

negativa saker att säga. Å andra sidan, då familjehemmen beskrev en låg nivå av empati från                

barnets sida, att barnet till exempel inte förstod eller valde att bortse från hemmets rutiner och                

hur detta påverkade familjehemsföräldrarna, uppstod oftare hinder i uppdraget. Som Geiger           

et al (2016) fann i sin studie hjälpte empatin familjehemmen att lättare hantera svårigheter              

som uppkom då de hade bättre uppfattning om barnets bakgrund och känslor. Under             

intervjuerna kunde även familjehemsföräldrarna uttrycka ett missnöje över när de inte           

upplevde en empati i de professionella kontakterna så som med socialtjänst eller god man. I               
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flera fall kände familjerna sig överkörda och tyckte inte att de blev förstådda eller att               

socialtjänst eller god man insåg vikten av deras uppdrag som familjehem och tog det på allvar                

fullt ut. 

 

På frågan om de gör något särskilt för att få barnen att känna sig som hemma kunde                 

informanterna uttrycka att det var svårt att säga exakt vad de gör för att sedan gå vidare och                  

beskriva känslorna kärlek och ömsesidig respekt som centrala. För oss tyder detta på att det               

kan vara svårt att beskriva vad man gör för att förmedla en känsla. I andra delar av                 

intervjuerna beskrev de hur de använde sig av små, vardagliga och omsorgsfulla handlingar             

för att få barnen att bli trygga i hemmet, som som att ta med barnet till matbutiken för att lära                    

sig om vad hen tycker om. Detta skulle kunna liknas vid en vilja att förmedla kärlek och                 

skapa en  känsla av  hemmiljö.  

 

När det kommer till hinder i uppdraget återkom informanterna ofta till rutiner. Familjerna             

önskade att barnen följer de regler som de har i familjerna och uttrycker att de ställde samma                 

krav på de placerade barnen som deras biologiska barn och ville att de ska vara som en i                  

familjen. Flera av familjehemmen hade dock strategier för att hantera dessa hinder och det              

krävs ett stort tålamod för att övervinna dessa. De la mycket tid på att finnas tillgängliga, visa                 

omsorg, kommunicera och lära känna barnet vilket i bästa fall ledde till att de skapade en                

ömsesidig respekt för varandra. Därmed sagt kan hinder uppstår övervinnas, fast det sker inte              

per automatik utan är något familjehemmen aktivt måste jobba med. Som Hallas (2002)             

utvecklar i sin studie, när barnen känner sig respekterade och älskade i familjehemmen kan              

de öppna sig mer och knyta an till familjehemsföräldrarna. Hallas beskriver att det är då               

miljön i familjehemmet blir harmonisk och fri från misstänksamhet som ett relationsskapande            

främjas. Om kommunikationen inte fungerar riskerar det att familjen och barnet inte lär             

känna varandra,  vilket i värsta fall kan  leda till mer  konflikter  och  att empati inte främjas. 

 

Intressant är att Höjer (2001, 191) i sin studie tar upp att längden på uppdraget som en                 

bidragande faktor till huruvida en placering håller över tid. I vårt fall med de              

ensamkommande barnen tenderar placeringarna att bli något kortare då de flesta befinner sig             
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i tonåren när de flyttar in. Detta är inget som familjerna beskrivit som ett hinder och deras                 

relationer är stabila och trygga säger de flesta av informanterna. I tidigare forskning har vi               

även sett att rädslan för en separation från det placerade barnet har uppfattats som ett hinder i                 

relationsbyggandet mellan familjehem och placerade barn, något som inte nämns i de            

intervjuer  vi gjorde eller  tycks  ha påverkat deras  relation. 

 

Kommunikation var även en central del som familjehemmen tog upp. Det ansågs vara både              

ett stort hinder när den inte fungerade och en möjlighet till att bygga relation och förebygga                

svårigheter som kan uppstå i uppdraget. Som Leathers (2006) tar upp i sin studie blir               

relationen extra viktig och hjälper i sig för att förebygga och hantera svåra situationer. Med               

kommunikation, eller samspel, menade familjehemmen allt från att lyssna och se till att             

barnet blev hört men även sällskapet och aktiviteter de hittade på tillsammans. De flera              

informanter beskrev var att barnen bar på mycket oro och längtan och att de genom att finnas                 

tillgängliga och prata med dem kunde hantera situationerna gemensamt. I de fall som barnen              

valde att inte prata med familjen, trots att de uppfattade att de mådde dåligt, blev det även                 

svårare att hantera och  de uttryckte en  viss  maktlöshet över  situationen. 

 

Kommunikation och empati tycks här hänga ihop. Kommunikationen främjar att familjerna           

och barnet lär känna varandra. Denna relation som skapas främjar att de även ska kunna               

bygga upp en större förståelse för varandras känslor och behov och kan grunda den empati               

som familjehemmen ger uttryck för är en central del i lyckade och trygga placeringar.              

Avslutningsvis kan sägas att det känns positivt inför framtiden att samtliga familjer vi mött,              

på ett eller annat sätt uttrycker att empati är en viktig del för att uppdragen ska lyckas och                  

bidra till en positiv upplevelse för de själva och för barnen. Detta då empati enligt               

Haegerstam (2013, 63) sägs vara en färdighet som kan utvecklas genom den kunskap om              

känsloyttringar  och  situationer  kopplade till dessa vi tillgodogör  oss  med  tiden. 

6.2 Metoddiskussion 

Att göra semistrukturerade intervjuer föll sig naturligt då vi undersöker familjehemmens syn            

på sitt uppdrag. Genom att göra semistrukturerade intervjuer fick vi öppna ingångar till deras              
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berättelser och upplevde att det bidrog till familjernas generösa bidrag av erfarenheter och             

upplevelser och fick även möjlighet att följa sådant som kom upp under intervjun för att               

därmed också fördjupa vår förståelse av situationen. Kvale och Brinkmann (2014, 176)            

benämner denna balans att avgöra vilka möjligheter som öppnar sig under intervjun som             

avgörande. 

 

Vi har valt att intervjua våra informanter ansikte mot ansikte för att intervjun inte bara ska                

vara en verbal kommunikation utan även en förkroppsligad. En fördel med detta är att det               

uppskattas att 90 procent av kommunikation förmedlas med kroppsspråk och vi har vid dessa              

intervjuer kunnat ta del av detta (Kvale & Brinkmann 2014, 132). Det har till exempel kunnat                

handla om att alla informanter inte har svenska som modersmål. Genom kroppsspråket i             

kombination med berättelserna har vi kunnat tyda nyanser i berättelserna som vi kanske gått              

miste  om annars. 

 

Vissa faktorer i urvalsgruppen kan komma att påverka resultatet. Vi strävade därför efter att              

få en spridning. Av de tio informanterna var sju kvinnor och tre män med åldrar mellan 35-60                 

år. Vi planerade att intervjua våra informanter enskilt men då sex av våra informanter var par                

blev tre stycken intervjuer parintervjuer. Detta då familjerna vid intervjutillfället önskade att            

få göra intervjun tillsammans. För att inte riskera att tappa informanterna och för att skapa en                

trivsam stämning godtog vi detta. Under intervjun var vi noga med att båda skulle få komma                

till tals och att båda fick det utrymme och den tid som behövdes. Detta då vi hade i åtanke                   

den risk som Trost (2010, 67) tar upp, att det är vanligt förekommande ett en av                

informanterna är mer tystlåten och inte kommer lika väl till tals. Det faktum att paren               

önskade att få göra intervjuerna i par och visade på en trygghet med varandra bör även ha                 

varit en faktor som motverkade att de på ett negativt påverkade varandra under intervjun.              

Efter att intervjuerna var gjorda granskade vi dessa och uppfattade det som att paren kunnat               

ha stöd i varandra. De kunde hjälpas åt att minnas och diskutera hur de upplevt situationer på                 

lite olika sätt. Detta bidrog till att nyansera diskussionerna. Det faktum att det blev              

parintervjuer gjorde att den beräknade intervjutiden sträcktes från 30-45 till 35-70 minuter.            
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Detta tycktes inte beröra informanterna något särskilt då de var dem som styrde intervjuerna              

mycket genom vad  de berättade  och  hur  långa deras  berättelser  blev. 

 

Vårt syfte från start var att intervjua familjehem och då hade vi i åtanke att det skulle vara                  

vanliga familjehem, med andra ord familjehem till barn som har sina föräldrar boende i              

Sverige. I och med enhetschefen vi hade kontakt med på familjehems företaget och de förslag               

på informanter vi fick utvecklade det sig så att vi hade kontakt med familjehem till               

ensamkommande flyktingbarn. Detta väckte vårt intresse och vi valde att gå vidare. I vår              

litteratursökning har vi främst hittat studier som fokuserar på vanliga familjehem. När vi             

började söka på studier som inriktar sig på ensamkommande barn och familjehem kunde vi se               

att det var tunt med information på det området. Vår fundering blev då: kommer vi se stora                 

skillnader  från  tidigare  forskning  för  att vi nu fokuserar  på ensamkommande  barn? 

6.3 Slutsats  och förslag för framtida forskning 

I vårt resultat samt i tidigare forskning har vi sett att faktorer som är centrala tycks vara                 

empati, kommunikation och kärlek. Under vår litteratursökning efter tidigare forskning på           

ämnet fann vi mycket kring risk- och framgångsfaktorer vid familjehemsuppdrag. Flera av de             

studierna vi har hittat tycks komma fram till liknande slutsats som vi, att ett familjehem som                

kan ge barnet trygghet, kärlek och empati tycks skapa bättre förutsättningar för uppdragen att              

lyckas. Vad som vore intressant för framtida forskning är att undersöka dessa kvaliteter             

vidare i en mer djupgående studie över längre tid för att kunna få syn på hur familjehemmen,                 

men  även  socialtjänsten  och  familjehemsföretag,  kan  främja och  jobba med  detta. 

 

  

49 



 
 
 
 
 
 

7. Referenser 

Antonovsky, A. (2005).  Hälsans  mysterium  (2.  utg.  ed.).  Stockholm: Natur  och  kultur. 

Beek, M. & Schofield G. (2005). Providing a secure base in long-term foster care. British               

Journal of  Social Work,  35(1),  162-163. 

Brown, J. D., & Campbell, M. (2007). Foster parent perceptions of placement success .             

Children  and  Youth Services  Review,  29(8),  1010-1020.  

Buehler, C., Cox, M. E., & Cuddeback, G. (2003). Foster parents’ perceptions of factors that               

promote or  inhibit successful fostering . Qualitative  Social Work,  2(1),  61-83.  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom        

samhällsvetenskaperna  (3.,  rev.  och  uppdaterade  uppl.  ed.).  Lund: Studentlitteratur. 

Fälldin, K., 1954, & Strand, G., 1947. (2010). Ensamkommande barn och ungdomar: En             

praktisk  handbok  om flyktingbarn.  Stockholm: Natur  & kultur. 

Geiger,  J. M., Piel, M. H., Lietz,  C.A., & Julien-Chinn,  F.(2016). Empathy as  an essential

foundation to successful foster parenting . Journal of Child and Family Studies, 25 (12), 3771-              

3779. 

Hægerstam,  G., 1940. (2013).  Den empatiska  människan . Skellefteå:  Artos. 

Hallas, D. (2002). A model for successful foster child–foster parent relationships . Journal of             

Pediatric  Health Care,  16(3),  112-118. 

Howell, K. E. (2013). An introduction to the philosophy of methodology. London;Los            

Angeles;: SAGE. 

Höjer, I. (2001) Fosterfamiljens inre liv. Avhandling institutionen för socialt arbete,           

Göteborgs  universitet. 

50 



 
 
 
 
 
 

Höjer, I. (2004) What happens in the foster family? A study of fostering relationships in               

Sweden . Adoption  & fostering,  volume 28, number  1 

 

Khoo, E., & Skoog, V. (2014). The road to placement breakdown: Foster parents’             

experiences of the events surrounding the unexpected ending of a child’s placement in their              

care. Qualitative  Social Work: Research  and  Practice,  13(2),  255-269 

Kohli, R. K. S., Connolly, H., & Warman, A. (2010). Food and its meaning for asylum                

seeking  children  and young  people in  foster  care. Children's  Geographies,  8(3),  233-245.  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. [rev.] uppl. ed.).             

Lund: Studentlitteratur. 

Leathers, J-S. (2006). Placement disruption and negative placement outcomes among          

adolescents in long-term foster care: The role of behavior problems . Child Abuse & Neglect.              

(30).  307-32 

Lincoln,  Y. S., & Guba,  E.  G. (1985).  Naturalistic inquiry. Beverly  Hills, Calif: Sage. 

Migrationsverket  (2017).  Om  du inte samarbetar  för  att återvända . Hämtat 17-05-11,  från: 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-d
u-far-avslag-pa-din-ansokan/Om-du-inte-samarbetar-for-att-atervanda.html 

Nationalencyklopedin  (2017) , Fosterbarn.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fosterbarn 

Neuendorf,  K. A. (2002).  The content analysis:  Guidebook. London: SAGE. 

Padgett, D. (2008). Qualitative methods in social work research (2.th ed.). Los Angeles,             

Calif: Sage Publications. 

Sköld, Johanna (2006). Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn och familjer och          

utackorderingsbyrån  i Stockholm 1890-1925.  Stockholms  universitet. 

Socialstyrelsen. (2016). Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2016. Hämtad         
2017-09-27,  från 

51 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fosterbarn
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20080/2016-2-22.pdf


 
 
 
 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20080/2016-2-22.pdf 

 

Stovall – McClough, K. & Dozier, M. (2004). Forming attachment in foster care: Infant              

attachment behaviors during the first 2 months of placement. Development and           

Psychopathology.  (16).  253-271 

Trost,  J., 1935. (2010).  Kvalitativa  intervjuer  (4.,  [omarb.]  uppl.  ed.).  Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig        
forskning. 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vinnerljung,  B. (1996).  Fosterbarn som  vuxna . Diss. Lund: Univ. 

Vinterhed, K. (1985). De andra föräldrarna: Om fosterföräldrars förhållningssätt till          

fosterbarn. Älvsjö: Skeab. 

 

  

52 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20080/2016-2-22.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 
 
 
 
 
 

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 Bakgrund 

● Hur kom det sig att du blev  familjehem?  Berätta. 

 Uppdraget 

● Vad innebär  det att vara familjehem  för  dig? 

● Vad visste du om uppdraget innan placeringen? (Vad fick du för information inför             

uppdraget?) 

 Möjligheter 

● Kan du berätta om en händelse som visar vad som är positivt med att vara               

familjehem? 

 Hinder 

● Har det hänt att du stött på hinder  i din  roll som familjehem?  Berätta. 

● Fanns  det någon  oro  hos  dig  inför  att barnet flyttade in? 

Relationen  till det placerade barnet 

● Hur skulle du beskriva din relation till det placerade barnet under den första tiden?              

(Hur blev  det sedan?) 

● Vad gör  du för  att främja en  god relation  till det placerade  barnet? 

● Kan du berätta  om en  händelse när  barnet sökte tröst hos  dig? 
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● Kan du berätta  om en  händelse när  barnet undvek  dig? 

● Finns  det någonting  som du vill tillägga? 

 Eventuell checklista  för slutet  av samtalet 

● Hur länge har  du varit familjehemsförälder? 

● Hur många barn  har  du varit familjehemsförälder  åt? 

● Hur lång  tid  har  dem varit placerade  hos  dig? 

● Har du haft fler  barn  placerade  samtidigt? 

● Var det något särskilt som fick  dig  att vilja bli familjehem? 

 

  

54 



 
 
 
 
 
 

8.2 Bilaga 2: Informationsbrev 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

  

Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Linn Persson och Melody Arshia, som går           
socionomprogrammet  vid  Uppsala Universitet och  skriver  vår  C- uppsats. 

Vi vill undersöka vad som driver familjehemsföräldrar till att åta sig uppdrag som familjehem              
och vilka möjligheter som familjehemsföräldrarna ser i relationen till det/de placerade barnen            
och  vad  det finns  för  hinder  och  hur  dessa övervinns. 

Vi vill därför gärna intervjua personer som är/har varit familjehem både en eller flera gånger.               
Vi vill gärna intervjua er i eran hemmiljö om det finns möjlighet till det, för att ni ska känna                   
er avslappnade under intervjun. Vi kommer att spela in intervjun för att inte missa någon               
information  och  intervjuerna  kommer  att ta mellan  30 – 45 minuter.  

Genom familjehemskonsulent företaget fick vi veta att ni har/ har haft placeringar och därför              
vill vi intervjua  er. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta intervjun eller välja                 
att inte besvara frågor. Efter uppsatsen är färdigställd kommer era svar att avidentifieras och              
vi kommer inte att använda era namn eller efternamn i undersökningen. Vi kommer att ger               
fiktiva namn i uppsatsen och att intervjuerna ska endast ligga till grund för C-uppsatsen. Det               
är  möjligt att du få ta del av  uppsatsen  när  den  är  färdig,  om du så önskar. 

Inför intervjutillfällen kommer vi att ta med ett enkelt dokument där ni som deltagare ger ert                
skriftliga samtycke till att delta i undersökningen och att ni läst igenom informationen. Detta              
dokument är  en  säkerhet både för  er  som deltagare  och  för  oss  som intervjuare. 

Dina erfarenheter är viktiga och vi är tacksamma för ditt deltagande. Du är välkommen att               
höra av dig om du har några funderingar. Hör av dig om du har möjlighet att delta snarast                  
möjligt. 
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