
  

Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
VT 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Att bli och att fortsätta vara familjehem 
- en kvalitativ studie med familjehemsföräldrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Elin Elmqvist & Matilda Gaudras 
                   Handledare: Karin Borgström 
 



  

ABSTRACT 
 
 
Elmqvist, E. & Gaudras, M. (2007) Att bli och att fortsätta vara familjehem - en 
kvalitativ studie med familjehemsföräldrar  
 
 
The aim of this study is to describe and understand the reasons to why people choose to 
become foster parents. By using the theory of action we wanted to investigate their 
intentions rather than their motives. The questions we wanted to answer where: How do 
the foster parents describe their reasons for becoming a foster home? What reasons do 
they give fore keeping on being foster parents? How do they comprehend their task and 
the fulfilling of it? The study was performed by utilizing qualitative interviews with 
five foster parents, four women and one man. In the analysis we used the theory of 
action as a theoretical perspective. The interpretation of the results is inspired by 
hermeneutics. The result showed that the wish to help a child was the primary reason 
for them to become foster parents. During the assignment new reasons came up and 
they were to a great extent related to their own satisfaction. Further, the study 
demonstrates that the foster parents believed they had a large space of action. It is our 
belief that their space of action had an impact on their willingness to continue being 
foster parents because they felt they had the power to influence their situation. 
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1 Inledning  
 
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, detta enligt föräldrabalken, 
sjätte kapitlet. De allra flesta barn får denna omvårdnad av sina biologiska föräldrar. I 
de fall där föräldrar brister i sin omsorgsförmåga och socialtjänstens insatser inte är 
tillräckliga i barnets hemmiljö, är det socialnämndens ansvar att se till att barn som inte 
kan bo i det egna hemmet tas om hand i familjehem eller i ett hem för vård eller boende 
(Socialtjänstlagen 2001:453). Placering av barn i familjehem är att föredra framför 
institutionsplaceringar för att familjehem erbjuder en känslomässig relation och 
anknytning till vuxna på ett sätt som institutioner inte kan ge. Detta kan ses som en 
förutsättning för att barnet ska utvecklas positivt (Grönwall, Holgersson & Nasenius, 
1991).  
   Familjehem är vanliga familjer som tar emot barn för placering i det egna hemmet. De 
är vanliga i den bemärkelsen att det inte finns några krav på att de ska ha särskilda 
kunskaper om barns problematik eller olika behandlingsmetoder. Familjehemsvården 
bygger på föreställningen att det är positivt för barn att bo och växa upp i en familj. 
Behandlingen kan sägas utgöras av att barnen vistas i en välfungerande familj (Höjer, 
2001). 
   Flera studier slår fast att familjehemsuppdraget på många sätt är komplicerat och 
motsägelsefullt (Höjer, 2001; Kirton, 2001). Familjehemsföräldrarnas uppgift är att vara 
en familj för barnet och de ska fylla en föräldrafunktion, på samma gång utför de ett 
avlönat uppdrag och ska inte ersätta de biologiska föräldrarna (Höjer, 2001). 
Familjehemsuppdraget är ett uppdrag som går utanför ett vanligt arbete både vad det 
gäller arbetstid och engagemang. Vad får människor att bestämma sig för att bli 
familjehem och vad gör att de fortsätter med familjehemsuppdraget?  
   Genom att använda oss av ett handlingsteoretiskt perspektiv vill vi beskriva och förstå 
människors skäl till att bli familjehem. I rekryteringen av nya familjehem har av 
tradition deras motiv setts som väsentliga. Samtidigt har det varit svårt att påvisa några 
samband mellan motiven och utfallet av placeringen (Sundell & Thunell, 1997; 
Vinnerljung, 1996). Att fråga om motiv är att fråga om familjehemmens bakomliggande 
orsaker till beslutet att bli familjehem. Då vi väljer att använda begreppet skäl, istället 
för motiv, vill vi blicka framåt och fokusera på familjehemsföräldrarnas intention med 
uppdraget. Vad vill de uppnå med att vara familjehem? Studien syftar även till att 
undersöka vilka skäl som gör att de fortsätter med uppdraget samt om skälen förändras 
över tid och vilka skäl som i så fall får dem att fortsätta vara familjehem? 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att från några familjehemsföräldrars perspektiv beskriva och förstå 
skälen till att människor väljer att bli familjehem, vilka skäl som finns för att fortsätta 
med uppdraget att vara familjehem samt deras upplevda handlingsutrymme i relation 
till skälen att fortsätta vara familjehem. Följande frågeställningar avses att besvaras: 
 

• Hur beskriver familjehemsföräldrarna skälen till att de blivit familjehem? 
• Vad uppger de för skäl att fortsätta vara familjehem? 
• Hur uppfattar familjehemsföräldrarna att de kan utföra sitt uppdrag? 
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1.2 Studiens avgränsning  
 
Denna studie berör familjehem som tar emot barn och ungdomar. Studien har 
begränsats till att inte omfatta så kallade nätverksplaceringar. Detta för att vi tror att 
andra skäl kan föreligga för de personer som väljer att ta emot ett barn som de känner 
sedan tidigare. Däremot förekommer det i denna studie familjer som har både jour- och 
familjehemsplaceringar.  

 

1.3 Begreppsförklaringar 
 
Under denna rubrik redogörs för studiens centrala begrepp. 
 

1.3.1 Familjehemsbegreppet   
 
Den juridiska definitionen på familjehem står att finna i Socialtjänstförordningen 
(2001:937) 3 kap § 2: 
 

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar 
emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och 
omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.  

 
Tidigare användes termerna fosterhem och fosterhemsföräldrar men dessa begrepp 
ändrades i 1982 års Socialtjänstlag till familjehem och familjehemsföräldrar (Sundell & 
Thunell, 1997). De gamla benämningarna används fortfarande av många forskare och 
överrensstämmer mer med det engelska språkets motsvarighet som är ”foster care” och 
”foster parents” (Höjer, 2001; Vinnerljung, 1996). I denna studie har vi dock valt att 
uteslutande använda oss av nuvarande lagstiftnings benämningar, dvs familjehem och 
familjehemsföräldrar. 
   I studien förekommer familjer som har både familjehems- och jourhemsplaceringar. 
Jourhemsplaceringar är en tillfällig placering där barnet efter en tid ska tillbaka till sin 
egen familj eller placeras i ett familjehem eller på institution (Grönwall et al.,1991).  
   Vi är i vår studie intresserade av respondenternas personliga utsagor och 
beskrivningar. Därför har vi valt att använda begreppet familjehemsförälder, istället för 
familjehem, i resultat- och analyskapitlet samt i diskussionsavsnittet. I kapitlet om 
tidigare forskning används däremot begreppet familjehem eftersom det är den 
benämningen som förekommer i den valda litteraturen.  

 

1.3.2 Motiv och skäl 
 
I de studier vi har tagit del av används begreppet motiv. Vi har istället valt att använda 
begreppet skäl vilket vi hämtat från handlingsteorin. Vi förstår det som att skillnaden 
dem emellan främst är att motiv syftar till ett orsakssamband medan skäl istället syftar 
till intentionen med en handling (Aronson & Berglind, 1990). Detta är något som 
kommer att diskuteras vidare i avsnitt 4.1.3 Avsikt, intention och mål. Vi använder oss 
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genomgående av begreppet skäl. Undantaget är i avsnittet tidigare forskning där vi 
använder oss av motiv eftersom det är det begrepp som förekommer i den valda 
litteraturen.  
 

1.4 Studiens disposition 
 
Efter ovanstående genomgång av studiens syfte och frågeställningar samt 
begreppsförklaringar redovisas i följande kapitel lagrum som berör familjehem samt 
familjehemsuppdragets utformning. I kapitel 3 redogör vi för svensk och internationell 
forskning om familjehem. Därefter redogörs för valt teoretiskt perspektiv i kapitel 4. 
Studiens metod och genomförande redovisas i kapitel 5. Studiens resultat redovisas och 
analyseras i kapitel 6. Slutligen innehåller kapitel 7 diskussion samt förslag på framtida 
forskning. 
 
 

2 Bakgrund 
 
I detta avsnitt redogörs för de lagrum som berör familjehemsvård samt vad 
familjehemsuppdraget innebär. 

 

2.1 Lagrum som berör familjehemsvård 
 
Av Socialtjänstlagen (2001:453) framgår att socialnämnden ska verka för att barn och 
ungdomar får trygga och goda uppväxtförhållanden. I de fall där barn och ungdomar 
riskerar att utvecklas ogynnsamt är det socialnämndens skyldighet att se till att de får 
det skydd och stöd som de behöver. Om det anses vara för den unges bästa, kan detta 
innebära vård och fostran utanför det egna hemmet. Socialnämnden ansvarar för att den 
som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård 
(Socialtjänstlagen, 2001:453). 
   Den 1 november 2005 var 15 200 barn och ungdomar placerade för vård och fostran 
utanför det egna hemmet, av dessa var 11 200 placerade i familjehem (socialstyrelsen, 
2006). Placering av barn och ungdomar i familjehem kan göras med stöd av 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (1990:52), LVU.  
 

2.2 Familjehemsuppdraget  
 
Barn och ungdomar som av olika anledningar inte längre kan bo kvar i sina egna hem 
ska, enligt Socialtjänstens intentioner, tas emot för vård och boende på ett sätt som 
avviker så lite som möjligt från de förhållanden som den unge är van vid. De förväntas 
ingå i familjehemmet på samma sätt som övriga familjemedlemmar (Grönwall et al., 
1991). 
   Placering av barn i familjehem är främst avsedd att vara en tillfällig lösning, målet för 
familjehemsvården är att barnen ska kunna återförenas med sina föräldrar (Vinnerljung, 
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1996). I de flesta fall då barn placeras i familjehem är ursprungsföräldrarna fortfarande 
barnets juridiska vårdnadshavare. Detta innebär att familjehemsföräldrarna utövar den 
faktiska vården men saknar därmed rätt att bestämma i olika frågor som rör barnet 
(Höjer, 2001).  
   Familjehem arbetar på uppdrag åt kommunen då de tar emot ett barn för placering. 
Familjer som önskar bli familjehem utreds och godkänns av socialnämnden i den 
kommun där de är bosatta. De får ekonomisk ersättning för det uppdrag de utför och det 
upprättas ett avtal mellan socialtjänsten och familjehemmet (Höjer, 2001). 
   Förändringarna i 1982 års Socialtjänstlag då termerna fosterbarnsvård ersattes av vård 
i familjehem innebar även delvis nya intentioner med vårdens innehåll (Högdin & 
Wåhlander, 2003). Bland annat ska större vikt läggas vid valet av lämpliga familjehem 
samt att de placerade barnen får god vård (Andersson, 1995). Detta innebär till exempel 
att familjehemmen i större utsträckning än tidigare förväntas arbeta med barnens olika 
sociala svårigheter samt möjliggöra för dem att få psykologisk hjälp (Högdin & 
Wåhlander, 2003). Dessutom ska större vikt läggas vid att familjehemmen medverkar 
till att barnen bibehåller kontakten med sina föräldrar och sin hemmiljö (Andersson, 
1995).  
   Det har även skett en förändring i synen på vilken roll familjehemsföräldrar ska ha 
gentemot det placerade barnet. För ett par decennier sedan ansågs familjehemsföräldrar 
vara ersättningsföräldrar och synen på det föräldraskap som familjehemsföräldrarna 
utövande skiljde sig inte i större utsträckning från ett biologiskt föräldraskap. Idag anses 
istället familjehemsföräldrarna vara mer av kompletterande föräldrar, då barnet i 
slutändan förväntas kunna flytta tillbaka till föräldrarna (Höjer, 2001). 
   Olika forskare slår fast att uppdraget som familjehem är komplext och ofta 
komplicerat. Kirton (2001) skriver att familjehemsvården i England går mot en 
professionalisering samtidigt som det fortfarande är djupt rotat i föreställningar om 
ideellt arbete och altruistiska ideal. Uppdraget som familjehem befinner sig på så sätt 
samtidigt inom den offentliga och privata sfären och är både ett avlönat arbete och ett 
slags föräldraskap (Kirton, 2001).  
   Familjehemsuppdraget innebär, enligt Höjer (2001) en del spänningar och konflikter. 
Familjehemsföräldrarna tvingas leva med en ovisshet om hur länge placeringen 
kommer att vara samt att innehållet i uppdraget kan medföra en osäkerhet då det kan 
vara otydligt vad som ska ingå. Familjehemsföräldrarna förväntas fylla funktionen som 
föräldrar och ge kvalificerad och god omvårdnad till det placerade barnet, samtidigt 
som de för den skull inte ska ersätta barnets föräldrar (Höjer, 2001).  
   
   

3 Tidigare forskning  
 
Det finns mycket forskning om familjehemsvård, både vad gäller familjehemmen och 
de placerade barnen. I detta kapitel fokuseras på den forskning som berör 
familjehemmens situation med tyngdpunkt på deras motiv till att bli familjehem. 
Avsnittet är uppdelat under två rubriker som behandlar svenska respektive 
internationella studier. De internationella studierna valdes utifrån att de behandlar vad 
som får familjehemmen att vilja fortsätta med sina uppdrag. Valet av dessa studier 
motiveras av att ett syfte med studien är att beskriva och förstå vad som får 
familjehemsföräldrarna att fortsätta vara familjehem och att vi inte funnit svenska 
studier som tagit upp detta. 
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3.1 Svensk forskning om familjehem 
 
Det har gjorts flera svenska studier om familjhem och deras bakomliggande motiv till 
att ta på sig familjehemsuppdraget. Dessa motiv har setts som betydelsefulla vid 
nyrekryteringen av familjehem (Vinnerljung, 1996). Inom forskningen har detta dock 
ifrågasatts eftersom det inte finns några studier som har visat på ett klart samband 
mellan familjehemmens motiv och utfallet av placeringarna (Sundell & Thunell, 1997; 
Vinnerljung, 1996). Hos vissa forskare anses motiven till att bli familjehem ändå vara 
betydelsefulla. Andersson (2001) har i sin studie intervjuat 21 familjehem. Hon skriver 
att det är viktigt att ta reda på mer om familjehemmen och undersöka deras motiv för att 
kunna stödja och utbilda dem på bästa sätt (Andersson, 2001).  
   I den forskning som gjorts avseende familjehem läggs ofta stor tyngd vid vilka 
familjehemsföräldrarna är utifrån klass, utbildning och bakgrund (Börjesson et al., 
1979; Höjer 2001, Vinnerljung, 1996; Vinterhed 1985). Mycket av den tidigare 
forskningen verkar koppla motiven till familjehemsföräldrarnas bakgrund. Denna 
forskning försöker ringa in vilka som blir familjehem utifrån deras klasstillhörighet och 
utbildningsgrad. Dessa studier visar att de flesta familjehem har sin bakgrund i 
arbetarklassen, sedan följer medelklass och allra minst förekommande är gruppen högre 
tjänstemän. Höjer skriver i sin avhandling Fosterfamiljens inre liv (2001) att motiven 
inte nämnvärt verkar skilja sig åt mellan de olika grupperna. Något som däremot verkar 
vara gemensamt för många familjehem är att oavsett vilken bakgrund familjehemmen 
har så har de organiserat familjelivet på ett traditionellt sätt (Höjer, 2001). Höjer 
beskriver familjehemsuppdraget som ett kvinnoprojekt. Det är, enligt henne oftast 
kvinnans idé att ta emot placerade barn i det egna hemmet (Höjer, 2001). 
   Det har visat sig att det inte är helt enkelt att ta reda på motiven till att bli familjehem 
(Vinnerljung, 1996). Den forskning som har gjorts på området visar att det inte ges 
några entydiga svar från familjehemmen. En klar majoritet har i Höjers studie svarat att 
motivet består av en önskan att hjälpa till och göra en insats. Samtidigt uttrycker en lika 
stor andel att ett motiv är att få ha fler barn, att för sin egen skull känna mening (Höjer, 
2001). Samma människor har alltså uppgivit både motiv kopplade till barnets behov och 
till det egna välbefinnandet. 
   Det finns inom den forskning vi har tagit del av olika varianter på motiv. De är också 
kategoriserade på skilda sätt. Kälvesten likställer motiv, behov och drivkrafter 
(Kälvesten, 1974). Hon skriver att främst kommer motiv som att få hjälpa och vara 
nyttig. Detta menar hon, medför ett gott samvete och därför tillfredsställelse (Kälvesten, 
1974). Även andra författare tar upp aspekten att uppdraget tillför något för 
familjehemsföräldrarna. Att vara familjehemsförälder kan innebära en bekräftelse i 
föräldrarollen vilket ger en känsla av välbefinnande (Vinterhed, 1985). För familjer i 
förändring kan familjehemsuppdraget ge möjlighet att behålla en struktur inom familjen 
som annars var på väg att upplösas. (Börjesson et al., 1979).  
   Som vi tidigare har tagit upp har familjehemmen ofta arbetarklassbakgrund. Detta kan 
kopplas till en ”solidaritetstradition” (Vinnerljung, 1996). Att ta emot fosterbarn kan ha 
religiösa eller politiska motiv (Börjesson et al., 1979). Det kan handla om familjer som 
anser sig ha ett överskott av resurser. Dessa resurser delar de med sig av genom att 
exempelvis ta emot familjehemsplacerade barn i sitt hem (Börjeson et al., 1979). Även 
Vinnerljung (1996) och Höjer (2001) tar upp solidaritet och resursöverskott som motiv 
till att bli familjehem. För många familjehem verkar det dock mer handla om 



 

10  

möjligheten att utöka barnaskaran. Det finns en önskan att ha en stor familj och att 
samtidigt kunna hjälpa barn till ett bättre liv (Börjesson et al., 1979; Vinnerljung, 1996). 
   En svårighet med att fråga familjehem om deras motiv, är om de motiv som de uppger 
är de motiv som var de avgörande för beslutet (Vinnerljung, 1996). Det kan finnas 
aspekter som familjehemmen inte talar om eller som de av olika orsaker tonar ner 
(Börjesson et al., 1979; Vinnerljung, 1996). Ett exempel på detta är frågan om den 
ekonomiska ersättningen för uppdraget. Enligt Höjer (2001) är det ekonomiska arvodet 
ett laddat ämne och i hennes studies resultat tar en klar majoritet av de intervjuade 
familjehemmen avstånd från påståendet att den ekonomiska ersättningen skulle vara ett 
motiv (Höjer, 2001).  
 

3.2 Internationell forskning om familjehem  
 
Precis som i Anderssons studie (2001) finns det även i internationell forskning intresse 
för motivens betydelse för placeringarnas utfall. Delfabbro, Taplin och Bentham har 
gjort en studie i Australien där 48 familjehem intervjuats angående deras motiv. I denna 
studie diskuteras effekterna av höjningen av arvodet till familjehem som tar emot 
särskilt ”svåra” barn. Detta höjda arvode medförde ett ökat intresse hos familjer att ta 
emot dessa barn. Enligt författarna var det familjer som motiverades mer utifrån 
ekonomiska faktorer än av ett genuint intresse för barns välbefinnande. Det ökade 
arvodet medförde lägre omsorgsstandard och högre andel sammanbrott vilket kan ses 
som ett samband mellan motiv och utfall (Delfabbro, Taplin & Bentham, 2002). 
   Denby, Rindfleisch och Bean (1999) har gjort en studie angående familjehems 
tillfredsställelse och avsikt att fortsätta med sitt uppdrag. Undersökningen var en 
enkätstudie med 539 familjehem i USA. Författarna kommer fram till några faktorer 
som påverkar familjehemmens tillfredsställelse med uppdraget. De tar upp sambandet 
mellan att familjehemmen känner sig tillfreds med uppdraget och ökade chanser för att 
de ska fortsätta vara familjehem. Det är därmed viktigt att öka deras förutsättningar att 
”lyckas”. Undersökningen visade att när relationen med socialtjänsten (eller 
uppdragsgivaren) fungerade ökade möjligheten för familjehemmen att känna 
tillfredsställelse med sitt uppdrag. Ett delat åtagande och ansvar mellan socialtjänst och 
familjehem bör därför göras tydligt, skriver författarna. Annat som familjehemmen 
uppgav som viktigt var utbildning om att hantera svåra beteenden hos fosterbarnen. 
Något som poängterades var också vikten av feedback. Både att få beröm av 
uppdragsgivarna men också i form av organiserad kontakt med uppdragsgivarna 
(Denby, Rindfleisch & Bean, 1999). 
   Även Delfabbro et al. (2002) diskuterar frågan hur motivationen kan hållas uppe hos 
familjehemmen. Precis som i den amerikanska studien så kom socialtjänstens roll fram 
som en viktig aspekt i detta. Författarna diskuterar även hur familjehemmens syn på sitt 
uppdrag inverkar på tillfredsställelsen. Tillfredsställelsen ökar då 
familjehemsföräldrarna känner sig delaktiga i de beslut som tas och då de upplever att 
uppdragsgivarna ser dem som kompetenta. Studien visade även att det ofta fanns 
skillnader mellan familjehemmens och socialtjänstens mål för uppdraget vilket hade 
negativ inverkan på tillfredsställelsen (Delfabbro et al., 2002). 
   I studien uppgavs viljan att hjälpa ett barn som främsta motiv. Den största svårigheten 
i uppdraget var att inte kunna påverka barnens framtid samt svårigheter i kontakten med 
socialtjänsten eller motsvarande (Delfabbro et al., 2002).  
   Internationella studier om familjehem i USA och Storbritannien har visat att beslutet 
att bli familjehem i vissa fall kan ses som ett alternativ till adoption (Andersson, 2001). 
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I Sverige uppges detta motiv i lägre omfattning. I Sverige finns en stark föräldrarätt och 
målsättningen med vården i familjehem är att barnen ska flytta hem till sina 
ursprungsfamiljer. I de flesta fall behåller föräldern vårdnaden under hela 
placeringstiden (Andersson, 2001). 

 
 

4 Teoretiskt perspektiv 
 
I detta kapitel redogörs för de teoretiska begrepp som är centrala för studien och som 
används för att analysera resultatet.  
 

4.1 Handlingsteori 
 
Valet av handlingsteori som teoretiskt perspektiv motiveras av att syftet med studien är 
att beskriva och förstå skälen till att respondenterna valt att bli familjehem. 
Handlingsteoretiska begrepp som intention, avsikt och mål ger oss redskap att uppnå 
det syftet.  

 

4.1.1 Olika handlingsteoretiska perspektiv 
 
Handlingsteori är ett brett kunskapsfält som utvecklats i samarbete mellan olika 
discipliner, så som sociologi, filosofi, pedagogik och socialpsykologi (Kesthely, 2006). 
Dessa discipliner har olika teoretiska utgångspunkter i sin syn på mänskligt handlande. 
Filosofen René Descartes betraktade handlingar som en inre process och ansåg att 
endast en människas medvetande kan förklara dennes handlingar (Israel, 1999). Detta 
synsätt förkastades av behavioristen B.F. Skinner. Sann kunskap skulle istället bygga på 
observerbara förhållanden, vilket gör att det endast går att uttala sig om en människas 
beteende (Israel, 1999).  
   En annan inriktning av handlingsteori intresserar sig för det som skiljer en rörelse från 
en handling, nämligen intentionen. Filosofen G.H von Wright har skrivit om den 
intentionella handlingen (Israel, 1999) och det är detta handlingsteoretiska perspektiv 
som vi ser som relevant för vår studie.  

 

4.1.2 Handling och beteende  
 
För att förstå en handling kan det vara klokt att först klargöra distinktionen mellan ett 
beteende och en handling. Engdahl och Larsson (2006) skriver att det bakom en 
handling finns en medveten avsikt (Engdahl & Larsson, 2006). Ett beteende däremot 
utgörs av reflexer och instinkter som kan härledas till fysiologin och det genetiska arvet. 
Bakom ett beteende finns inget handlande subjekt som har en målsättning med 
agerandet.  
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   Med tanke på denna studies syfte blir det ointressant att studera 
familjehemsföräldrarnas handlande utifrån termer som beteende och instinkter. Vi ser 
det som att beslutet att bli familjehem är ett resultat av många olika faktorer, där 
avsikten utgör en central del.  
  

4.1.3 Avsikt, intention och mål 
 
I denna studie betraktas beslutet att bli familjehem som en handling. 
Familjehemsföräldrarna har gjort ett aktivt, medvetet val att ta emot ett barn. Det blir 
därför intressant att fördjupa begreppet handling ytterligare. I Engdahls och Larssons 
bok Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier. (2006) återger 
författarna Max Webers definition av en handling som ”ett mänskligt förhållningssätt, 
för så vitt individen inlägger en subjektiv innebörd i det” (Engdahl & Larsson, 2006, 
s.32). Berglind talar om en avsikt då han skriver ”att handla är att avsiktligt förändra 
världen” (Aronsson & Berglind, 1990, s.23).  
   Engdahl och Larsson skriver att en intention ger en handling en riktning, ett mål, som 
subjektet avser uppnå. Handlingen ges på detta sätt en mening och kan förstås både av 
den person som utför handlingen och av andra människor (Engdahl & Larsson, 2006). 
   En handling innebär således ett subjekt, som har en avsikt, en intention, med själva 
handlandet. Familjehemsföräldrarna betraktas som det handlande subjektet i denna 
studie. För respondenterna i studien ser själva handlingen likadan ut i den bemärkelsen 
att de alla har tagit beslutet att ta emot ett barn. Avsikten med att bli familjehem kan 
däremot visa sig vara olika för de olika familjehemmen. I denna studie avses att 
undersöka just detta. Hur beskriver de avsikten med att bli familjehem? Vi tänker oss 
att avsikten och intentionen med en handling går att benämna som skäl till att bli 
familjehem.  

 

4.1.4 Handlingsutrymme 
 
I studiens syfte ingår att förstå vad som får familjehemmen att fortsätta sitt uppdrag som 
familjehem. Ett teoretiskt begrepp genom vilket detta kan förstås är handlingsutrymme.  
   Ett sätt att bena upp begreppet handlingsutrymme är att se på vilka hinder och 
resurser en individ har för att utföra en handling. Hinder är allt som kan tänkas försvåra 
eller begränsa människor att uppnå sina mål eller att använda de medel som finns. Det 
kan både handla om yttre och inre hinder (Aronsson & Berglind, 1990). Exempel på 
inre hinder kan vara faktorer från det förflutna, kanske i barndomen, som inverkar på 
handlingsutrymmet (Aronsson & Berglind, 1990). Låg självkänsla skulle exempelvis 
kunna vara ett inre hinder. Bristande kunskap inom det aktuella handlingsområdet är ett 
annat, medan dålig ekonomi och bristande kommunikation mellan familjehem och 
socialtjänst skulle kunna vara exempel på yttre hinder. 
   Resurser däremot är de faktorer som möjliggör eller underlättar att en handling 
kommer till stånd (Aronsson & Berglind, 1990). Det skulle kunna handla om stöd från 
socialtjänsten, ekonomisk ersättning eller utbildning. Helt enkelt sådant som kan öka 
individernas handlingsutrymme.  
   I vår studie är begreppet handlingsutrymme användbart för att förstå hur 
familjehemmen uppfattar att de kan utföra det uppdrag de har fått, eller tagit på sig.  
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4.1.5 Subjektivt och objektivt handlingsutrymme 
 
Det går att skilja mellan subjektivt och objektivt handlingsutrymme. Vi förstår det 
subjektiva handlingsutrymmet som att det är de möjligheter individen upplever att den 
har att handla, medan det objektiva handlingsutrymmet är de faktiska möjligheter 
individen har (Aronsson & Berglind, 1990; Engdahl, 2001). Aronsson tar upp att en 
person både kan överskatta sin förmåga att agera, samt det omvända, att personen 
underskattar sin faktiska handlingskompetens (Aronsson & Berglind, 1990).  
   Aronson diskuterar även hur individer påverkas av att utsättas för okontrollerbara 
situationer (Aronsson & Berglind, 1990). Vi förstår Aronssons resonemang som att 
upplevelsen av att inte kunna kontrollera en situation leder till passivitet och en känsla 
av hjälplöshet som i sin tur påverkar motivationen att handla (Aronsson & Berglind, 
1990). I vår studie blir detta användbart genom att undersöka i vilken omfattning 
familjehemsföräldrarna uppger sig kunna styra över sitt uppdrag och hur detta i sin tur 
påverkar dem i utförandet av uppdraget. 

 

4.1.6 Livsvärld  
 
Engdahl och Larsson (2006) skriver att för att kunna handla så krävs det att den som 
handlar har förmåga att tolka och förstå situationen som denne befinner sig i. 
Författarna benämner detta som en persons livsvärld. Denna livsvärld är både det 
fysiska sammanhang som individen befinner sig i samt ”den socialt skapade 
förståelsehorisont” (Engdahl & Larsson, 2006, s.36) som människor hela tiden förstår 
och tolkar världen genom. Vi förstår det som att livsvärlden hela tiden byggs på av ny 
kunskap och erfarenheter som individen förvärvar. För att familjehemsföräldrarna skall 
komma fram till beslutet att ta emot ett barn krävs att de tar ställning till om de har 
möjlighet att ta på sig det ansvar som det innebär. I vår studie blir det intressant att med 
utgångspunkt från familjehemsföräldrarnas livsvärld ta del av erfarenheter som de 
beskriver som betydelsefulla för beslutet att bli och att förbli familjehem. 

 

4.1.7 Mål eller medel 
 
Sociologen Max Weber har utarbetat teorier kring mänskligt handlande vilka finns med 
som grund för handlingsteori i stort. Han delar upp handlingar i fyra olika kategorier, 
målrationell, värderationell, affektmässig och traditionell handling. (Eriksen & 
Weigård, 2000). Med tanke på denna studies syfte anser vi det vara relevant att fokusera 
på två av dessa, nämligen målrationell och värderationell. Distinktionen mellan dem 
utgörs främst i om handlingen fokuserar på målet eller medlen. I en målrationell 
handling är det, som benämningen antyder, målet som är i fokus.  Vilka medel som 
används bedöms efter hur effektiva de är för att målet ska uppnås. I en värderationell 
handling är det däremot det väsentliga vilka medel som används oberoende av 
resultatet. Det kan t ex handla om att vilja agera etiskt eller efter religiös övertygelse 
(Moe, 1995).  
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4.1.8 Primära och sanna skäl 
 
Kan människor vara fullt medvetna vad om vad som styr deras handlingar? Davidson, 
som har en filosofisk ingång till handlingsteori, resonerar kring detta tema. Han skriver 
att det kan finnas flera skäl till en handling men att det alltid finns ett primärt skäl. För 
att ta reda vilket detta primära skäl är måste man känna till personens avsikt med 
handlingen (Davidson, 2004).  
   Israel är inne på samma spår men han använder sig istället av benämningen sanna skäl 
(Aronsson & Berglind, 1990). Han tar upp frågan om de skäl som anges ibland kan vara 
svepskäl för att dölja de sanna skälen.  
Med tanke på studiens syfte kommer analysen av de svar vi får från respondenterna 
kräva viss försiktighet från vår sida. Det är viktigt är att använda det som nämns och 
undvika egna uttolkningar. Vår avsikt är inte att psykologisera. De skäl som 
respondenterna uppger kommer i studien att ses som de sanna skälen. Kanske finns det 
andra skäl till att de blivit familjehem än vad de anger, medvetna eller omedvetna. Att 
söka efter andra bakomliggande skäl som inte har nämnts skulle dock bli både oetiskt 
och respektlöst. Det skulle dessutom endast föra med sig spekulationer från vår sida och 
det är inte det som är syftet med vår undersökning. 
 
 

5 Metod 
 

5.1 Val av forskningsmetod 
 
I denna undersökning används en kvalitativ metod bestående av fyra intervjuer med fem 
familjehemsföräldrar. Detta för att vid ett intervjutillfälle medverkade båda 
familjehemsföräldrarna. Valet av kvalitativ metod motiveras av att studien syftar till att 
beskriva och förstå människors skäl till att bli familjehem samt deras skäl att fortsätta 
uppdraget. Den kvalitativa forskningsintervjun är, enligt Kvale (1997), lämplig då man 
har som avsikt att beskriva och förstå hur den intervjuade personen upplever och 
förhåller sig till olika centrala teman i sin livsvärld. Syftet med forskningsintervjun är 
att få fram nyanserade, otolkade beskrivningar från intervjupersonen, för att på så sätt få 
en bild av den kvalitativa mångfalden hos ett fenomen (Kvale, 1997).  
 

5.2 Vetenskapligt perspektiv 
 
I studien utgår vi från ett hermeneutiskt synsätt. Enligt Kvale (1997), är syftet med den 
hermeneutiska tolkningen av en text, att få fram en gemensam och giltig förståelse av 
dess mening. Med avsikt att uppnå detta utgår vi i analysarbetet från den hermeneutiska 
cirkeln. Kvale beskiver den hermeneutiska cirkeln som en process där meningen av 
enskilda delar av texten bestäms utifrån textens helhetliga mening (Kvale, 1997). 
Tolkningen av enskilda delar kan förändra tolkningen av helheten, som i sin tur kan 
förändra delarna. Denna växling mellan delar och helhet pågår tills man kommit fram 
till en rimlig mening som saknar inre motsägelser (Kvale, 1997). 
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   Vid hermeneutisk tolkning har undersökarens förförståelse stor betydelse (Malterud, 
1998) Det faktum att en av oss arbetar som familjehemssekreterare inverkar givetvis på 
vår förförståelse om familjehemsvård. En fördel med detta är att förförståelsen även 
innebär förkunskaper om familjehemsvård vilket har underlättat för utformandet av 
intervjuguiden. Ett rimligt antagande är att förförståelsen har ett socialtjänstperspektiv 
som inverkar på förväntningar på hur familjehemmen kommer att svara på vissa frågor. 
Genom att vi är två som gör denna studie, där den andra inte har samma förförståelse, 
hoppas vi dock kunna motverka denna effekt. Under arbetes gång har vi fört en ständig 
diskussion om hur eventuell förförståelse påverkar tolkning och analys av det empiriska 
materialet. Vi har även varit noga med att hela tiden återvända till utskrifterna av 
intervjuerna och se till respondenternas uttalanden och beskrivningar så att 
övertolkningar, där förförståelsen påverkar resultatet, i största möjliga mån undviks.  
   Studien har en abduktiv metodstrategi vilket innebär att en kombination av deduktiv 
och induktiv metod använts (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Det deduktiva 
inslaget består av att det teoretiska perspektivet tidigt valdes och på så sätt har fått styra 
utformning av syfte och frågeställningar. Studien är induktiv genom att det teoretiska 
perspektivet används som ett analysverktyg snarare än för att bevisa teorins giltighet.  
 

5.3 Litteratursökning   
 
För att göra oss en bild av det aktuella kunskapsläget inom ämnet för vår undersökning 
gjordes litteratursökningar. De databaser som användes var Libris och Social services 
abstract. De svenska sökord som användes var motiv*, skäl, familje* och fosterfamilj 
vilka kombinerades på olika sätt med varandra. De engelska sökord som användes var 
foster* och reason* vilka också kombinerades på liknande sätt. På detta sätt hittades 
litteratur som ansågs relevant. Litteraturförteckningarna i dessa böcker gav oss uppslag 
till fler titlar och författare.   
 

5.4 Studiens genomförande  
 

5.4.1 Urval 
 
Respondenterna i studien är jour- och familjehemsföräldrar boende i stadsmiljö som 
arbetar på uppdrag från kommuner i samma mellansvenska län. 
   Då en av uppsatsförfattarna arbetar som familjehemssekreterare inom en av dessa 
kommuner, var en viktig faktor vid urvalet att denna inte hade kännedom om de 
familjehem som skulle ingå i studien. Därför togs kontakt med en familjevårdsinspektör 
som förmedlar familjehem till flera socialtjänstförvaltningar. Urvalskriterierna som 
gavs var att det skulle vara familjehem som hade varit aktiva i ett år eller mer samt att 
de skulle ha pågående placeringar. Vi ville dock inte ha familjehem som hade 
nätverksplaceringar. Anledningen till urvalskriteriet att familjehemmen skulle ha varit 
aktiva i minst ett år var att syftet med studien delvis är att undersöka 
familjehemsföräldrarnas skäl att fortsätta som familjehem. Fyra familjehem motsvarade 
urvalskriterierna och valdes ut av familjevårdsinspektören.  
   Intervjupersonerna ringdes först upp av den som skulle utföra intervjun och 
informerades om studiens syfte samt förfrågan om att delta. De informerades även om 
att en av uppsatsförfattarna arbetar inom en av uppdragskommunerna i länet. En önskan 
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om att spela in intervjuerna på band uttrycktes också. Alla tillfrågade svarade ja till att 
medverka och accepterade bandupptagning varefter tid för intervju bokades. Därefter 
skickades e-post till intervjupersonerna med ytterliggare information om studiens syfte 
samt forskningsetiska riktlinjer för undersökningen (se bilaga 2). 
   Det överläts på familjehemsföräldrarna i respektive familj att själva välja ut vem av 
dem som skulle bli intervjuad. Tanken med detta var att den som ställde upp också var 
den som var mest motiverad att prata om ämnet. Konsekvensen av detta 
urvalsförfarande blev en överrepresentation av kvinnor bland respondenterna. I ett av 
familjehemmen var kvinnan ensamstående och i ett annat deltog både kvinnan och 
mannen vid intervjun. I de två övriga intervjuades familjehemsmammorna.  
   Under en av intervjuerna framkom att respondenten ej uppfyllde urvalskriterierna 
helt, eftersom denna varit aktiv som familjehem i mindre än ett år. Då denna respondent 
varit familjehem i tio månader och under denna tid haft flera placerade barn hos sig 
bedömdes intervjun ändå ge tillräckligt material. Den något kortare tiden bedömdes inte 
påverka resultatet negativt varför vi valde att även låta denna intervju ingå studien. 

 

5.4.2 Intervjuguide 
 
Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer. Enligt Kvale (1997) är denna form av 
intervju uppbyggd kring olika teman och förslag till frågor. Denna form ger möjlighet 
att under intervjuns gång göra förändringar i ordningsföljd och formuleringar av frågor, 
för att på bästa sätt kunna följa upp de svar som respondenterna ger (Kvale, 1997).  
Vidare skriver Kvale, kan det vara till hjälp om intervjufrågorna relateras till de 
teoretiska föreställningar som ligger till grund för undersökningen samt för den 
kommande analysen (Kvale, 1997). Utifrån kunskaper om ämnet, från tidigare 
forskning samt valda teoretiska perspektiv, konstruerades därför intervjuguiden kring i 
huvudsak sex teman som i sin tur var kopplade till de tre frågeställningarna (se bilaga 
1).  
   I inledningsskedet diskuterades möjligheten att göra en provintervju för att testa 
frågornas begriplighet. På grund av etiska skäl, att en person skulle lämna ut personlig 
information som sedan inte skulle ingå i studien, valde vi dock att inte göra en 
provintervju. Efter de två första intervjuerna diskuterade vi dock hur intervjuguiden 
fungerat varvid omformuleringar av vissa frågor gjordes för att förbättra begripligheten.      
     

5.4.3 Intervjusituationen 
 
Vi genomförde vardera två intervjuer enskilt. En forskningsintervju är inte ett 
ömsesidigt samspel med två likställda parter utan det är intervjuaren som introducerar 
och styr samtalet (Kvale, 1997). För att inte ytterligare förstärka denna maktasymmetri, 
genom att två personer skulle intervjua en respondent, gjordes valet att genomföra 
intervjuerna en och en.  
   Tre av intervjuerna gjordes i respondenternas hem och en gjordes i en 
gemensamhetslokal i respondentens bostadshus. Intervjuerna tog mellan 50 minuter och 
en timme och en kvart. 
   Alla intervjuer inleddes med att intervjuaren informerade om studiens syfte, att 
deltagandet var frivilligt samt att informationen skulle avidentifieras på ett sådant sätt 
att enskilda människor inte skall kunna identifieras av utomstående.   
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   Samtliga intervjuer spelades in på band. Bandupptagningen underlättade för 
intervjuaren att fokusera på ämnet och dynamiken i intervjusituationen istället för att 
behöva anteckna vad respondenten sa (Kvale, 1997). Vid en intervju tog dock bandet 
slut vilket gjorde att de sista tio minuterna av intervjun antecknades ner för hand.  

 

5.4.4 Transkribering och analys av data 
 
Intervjuerna transkriberades av den som genomfört intervjun dagarna efter 
intervjutillfället. I utskrifterna återgavs intervjusvaren i största möjliga mån ordagrant, 
för att på så sätt få fram intervjupersonernas egna ord och obearbetade beskrivningar. 
Då respondenten nämnt namn på familjemedlemmar, placerade barn eller andra faktorer 
som hade gjort det möjligt att identifiera enskilda personer har dessa uteslutits eller 
ändrats för att kunna garantera deras anonymitet enligt konfidentialitetsprincipen 
(Vetenskapsrådet, 2002) 
   Det transkriberade materialet lästes och bearbetades sedan gemensamt av 
uppsatsförfattarna. Vissa omformuleringar av uttalanden gjordes där upprepningar, 
pauser och liknande togs bort. Detta för att förenkla analysen av materialet (Kvale, 
1997).              
   Analysmetoden som valdes var en kombination av meningskategorisering och 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). Meningskoncentreringen användes genom att 
vissa delar av texten komprimerades för att ta fram dess väsentliga innebörd. 
Meningskategoriseringen gjordes genom att de transkriberade intervjuerna lästes 
igenom för att söka efter teman att sortera in materialet efter. I ett första steg sorterades 
det upp efter våra tre forskningsfrågor. I nästa steg söktes efter teman som ansågs 
centrala inunder respektive frågeställning.  
   För att inte förlora det sammanhang varifrån respondenternas beskrivningar kom, har 
vi fortlöpande återvänt till ursprungstexten. Vissa av respondenternas beskrivningar har 
under analysarbetet förändrat vår tolkning av ursprungstexten vilket i sin tur medfört 
omformuleringar av våra teman. Genom att relatera delarna till helheten och vice versa 
har vi fortsatt på så sätt tills deltolkningarna inte längre motsäger varandra eller mer 
övergripande tolkningar. Detta arbetssätt har inspirerats av den hermeneutiska cirkeln 
(Kvale, 1997).   
   Svaren under respektive teman har sedan analyserats med hjälp av handlingsteori 
samt relaterats till tidigare forskning.  
   Intervjucitat som användes i analysdelen ändrades från talspråk till skriftspråklig form 
för att underlätta för läsarens förståelse (Kvale, 1997).  
 

5.4.5 Etiska överväganden 
 
I studien har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
Intervjupersonerna har först via telefon och e-post och sedan återigen vid 
intervjutillfället fått studiens syfte förklarat för sig. De har informerats om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när helst de önskar. 
Respondenterna har även fått information om att deras konfidentialitet kommer att 
skyddas genom att uppgifter som skulle kunna identifieras av utomstående personer 
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kommer att uteslutas eller ändras. Samtliga intervjupersoner godkände att intervjun 
spelades in på band. 
   Respondenterna har informerats om att det uppgifter som inhämtas inte kommer att 
användas för något annat syfte än denna undersökning. Detta gjordes extra tydligt då en 
av uppsatsförfattarna arbetar som familjehemssekreterare inom Stockholms stad.  
   Risken att kunna identifiera enskilda personer är större ju mindre urval en 
undersökning har (Jacobsen, 2007). Då studien består av fyra familjehem har vi därför 
valt att, i resultat och analys avsnittet, redovisa resultatet på ett sätt som inte gör det 
möjligt att koppla information och uttalanden till de enskilda individerna. Av samma 
anledning är informationen om familjehemmen sparsam samt presenterad i grupp. Detta 
har medfört att det ej går att följa enskilda respondenters resonemang genom 
redovisningen av resultatet, utan vi har valt att tolka beskrivningarna oberoende av vem 
som återgett dem. Konsekvensen av detta kan möjligtvis ha blivit att upptäckten av 
vissa samband gått förlorade. I avvägningen bedömdes respondenternas anonymitet 
dock väga tyngre.  
 

5.4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet avser huruvida man undersökt det man avsåg att undersöka. Valideringen ska 
beaktas under hela forskningsprocessen för att kontrollera resultatens trovärdighet, 
rimlighet och tillförlitlighet (Kvale, 1997). För att öka studiens validitet har 
undersökningens syfte och frågeställningar ständigt varit i fokus under arbetets gång. 
   Intern validitet handlar om resultatens trovärdighet. Enligt Kvale (1997) är det viktigt 
att vara kritisk och vaksam under analysfasen för att motverka att förförståelsen får för 
stor inverkan och ger snedvridna tolkningar. Under analysarbetet har vi därför genom 
diskussion med varandra försökt kontrollera att tolkningarna har stöd i respondenternas 
beskrivningar och inte är övertolkningar. Att intervjuerna genomfördes enskilt har ökat 
validiteten. Den av oss som inte medverkade vid intervjun, har på detta sätt kunnat läsa 
materialet kritiskt och kunnat vara uppmärksam på eventuella övertolkningar. Att en av 
oss arbetar som familjehemssekreterare kan ha inverkat på validiteten. Det finns en risk 
att respondenterna kan ha känt sig begränsade i sina möjligheter att svara ärligt på vissa 
frågor som de kan ha upplevt som känsliga. De fick dock redan vid första kontakten 
information om detta för att på så sätt möjliggöra för dem att avstå från att medverka. 
Vi tydliggjorde att intervjuerna endast skulle användas för denna studies ändamål samt 
att de skulle komma att vara anonyma. 
   Studiens syfte var att intervjua familjehemsföräldrar. I urvalet blev det en 
överrepresentation av kvinnor. Endast en av fem respondenter är man. Möjligen kan 
detta ha inverkat på undersökningens resultat genom att det snarare blivit en 
undersökning av familjehemsmammors upplevelser. 
   Extern validitet eller generaliserbarhet, handlar om huruvida studiens resultat kan 
överföras till hela den population som var avsedd att undersökas (Esaiasson et al, 2002). 
Syftet med en kvalitativ undersökning är dock inte att generalisera resultatet till hela 
populationen. I vår studie blir istället analytiskt generalisering användbar. Detta handlar 
om att generalisera resultaten med stöd av tidigare forskning eller en teori (Esaiasson et 
al, 2002). Skulle det göras en annan studie med liknande urval som i vår studie, antar vi 
att man skulle kunna komma fram till liknande resultat eftersom vi funnit stöd för delar 
av vårt resultat i tidigare forskning. Samtidigt är det så att oavsett hur många andra som 
skulle svara som våra respondenter, visar resultatet att skälen som uppges i vår studie 
förekommer hos familjehemsföräldrar.  
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   Reliabilitet handlar om kravet på tillförlitlighet och att systematiskt ifrågasätta om det 
finns fel och brister i undersökningen samt överväga betydelsen av dessa (Malterud, 
1998). Att inte alla intervjuer har genomförts av en och samma person, kan ur 
reliabilitetssynpunkt ses som problematiskt. Vi har försökt motverka detta genom att se 
till att intervjuerna genomförts på ett så liknande sätt som möjligt och att frågorna ställts 
på likartat sätt. För att öka studiens reliabilitet har vi strävat efter att göra hela 
arbetsprocessen synlig. Detta brukar benämnas genomskinlighet (Esaiasson et al, 2002). 
Alla delar i processen har noggrant redovisats för att läsaren på så sätt ska ges insyn i de 
vägval och tillvägagångssätt som gjorts under arbetets gång. 
 

5.5 Författarnas arbetsfördelning 
 
Intervjuerna och transkriberingen av dessa har gjorts enskilt. Däremot har arbetet med 
texten i studiens olika kapitel i huvudsak gjorts gemensamt. Vissa delar av bakgrunden 
samt tidigare forskning har påbörjats av en av oss, men har sedan granskats och 
omarbetats av den andra. 
 

 

6 Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat. Resultatet är indelat efter studiens tre 
frågeställningar. Efter redovisning av resultat till respektive frågeställning följer ett 
avsnitt där vi kopplar studiens resultat till tidigare forskning samt analyserar resultatet 
med hjälp av handlingsteori. 
 

6.1 Presentation av respondenter 
 
Resultatet bygger på intervjuer med fem familjehemsföräldrar gjorda under fyra 
intervjutillfällen. Vid ett av tillfällena deltog både kvinnan och mannen i familjehemmet 
vid samma intervju. Då det endast finns en manlig respondent skulle det enkelt gå att 
identifiera dennes svar i resultatet. Vi har därför valt att inte skriva ut ”han” i texten.  
   Respondenterna presenteras i grupp och ej var för sig för att det ej ska gå att känna 
igen någon av dem utifrån beskrivningen. Detta för att garantera deras anonymitet 
enligt konfidentialitetsprincipen (Vetenskapsrådet, 2002).  
   De intervjuade familjehemsföräldrarna är mellan 41 och 52 år. De har mellan två och 
fyra placerade barn boende hos sig. Den som har haft familjehemsuppdraget längst tid 
har hållit på i nio år och den som varit igång kortast började för knappt ett år sedan. 
Samtliga har egna barn och alla utom en har barn som fortfarande bor kvar hemma.  
   En av de intervjuade har familjehemsuppdraget som sin enda sysselsättning medan de 
övriga arbetar eller studerar heltid utanför hemmet. Samtliga bor i lägenhet eller villa i 
stadsbebyggelse i samma län i Mellansverige. 
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6.2  Skäl att bli familjehem 
 
I detta avsnitt presenteras de resultat som syftar till att svara på vår första frågeställning; 
hur familjehemsföräldrarna beskriver skälen till att de blev familjehem. Först redovisas 
om och i så fall hur intervjupersonerna har egen erfarenhet av familjehem samt hur de 
kom fram till beslutet att bli familjehem. Därefter redovisas familjehemsföräldrarnas 
beskrivningar av vilka skäl de hade att bli familjehem. Slutligen relateras resultatet till 
tidigare forskning samt analyseras med hjälp av handlingsteori.  
 

6.2.1 Bakgrund till beslutet  
 
För att ta reda på vilka skäl som kan finnas att bli familjehem ansågs det relevant att 
undersöka vilka tidigare erfarenheter av familjehem intervjupersonerna hade och hur 
det i så fall har påverkat dem i deras eget val att bli familjehem. I detta avseende gör vi 
ett bakåtblickande på ett liknande sätt som i de studier som undersöker 
familjehemsföräldrars motiv. Detta bakåtblickande sågs dock som intressant då vi har 
en tanke om att bakgrunden kan ha viss inverkan på familjehemsföräldrarnas möjlighet 
att handla.  
   Alla utom en av de intervjuade har blivit familjehem genom att de har sett en annons i 
tidningen om detta och sedan tagit kontakt med socialtjänsten på eget bevåg. Vägen 
fram till denna kontakt har däremot sett olika ut. En familjehemsförälder hade länge 
funderat på att bli familjehem och hon svarade på annonsen när hennes livssituation 
gjorde det lämpligt att ta emot ett placerat barn i sitt hem. En annan beskriver att tanken 
på att bli familjehem uppstod då det uppdagades att ett barn i hennes närhet behövde 
hjälp i sin hemsituation. Detta medverkade till att hon sedan fick syn på och svarade på 
annonsen om rekrytering av familjehem. En familjehemsförälder började med att ta 
emot sommarbarn och blev sedan tillfrågad via en bekant om att bli familjehem. 
   Två av familjehemmen uppger att de har erfarenhet av familjehem från barndomen. 
En av dem berättar att hon har haft placerade barn i sin egen familj när hon växte upp. 
En annan beskriver att hon som barn hade nära släktingar som var 
familjehemsplacerade och att hon själv var sommarbarn. På frågan hur hon tror att det 
påverkat hennes beslut att bli familjehem säger hon: 
 

Det måste ha gjort det. Jag tänker att min man har ju inte alls den 
traditionen, att man bryter upp familjen så här som vi gör. Utan han har 
en mer traditionell familjesyn där man inte släpper in någon. 

 
En familjehemsförälder berättar att hon har vänner som är familjehem och hur det 
påverkat henne: 

 
Att mina vänner är det har nog haft viss betydelse/…/ det har väl gjort att 
det har känts mer hemtamt, det har det. 

  
Två familjehemsföräldrar uppger att de inte har egen erfarenhet av familjehem i 
barndomen. En av dessa berättar däremot att hon haft en släkting som förlorat sin 
mamma boende hos sig i några år. Hon säger att hon dock inte tror att detta har haft 
inverkan på hennes val att bli familjehem. Den andra av dessa två säger att hon kände 
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till att det fanns familjehem men att hon inte riktigt visste vad det innebar. Däremot 
berättar hon att hon har erfarenhet av avlastningsfamilj eftersom hon har ensamstående 
väninnor som haft det åt sina barn. Denna erfarenhet har även en annan av de 
intervjuade genom att hon själv har haft avlastningsfamilj åt sina barn. 
   Två av familjehemsföräldrarna talar om att de ser sig som omhändertagande personer. 
En berättar att hon alltid har tagit hand om människor på olika sätt. Både 
familjemedlemmar och andra i hennes omgivning som har mått dåligt. Detta stämmer 
också överens med en annan av de intervjuade som säger att hon alltid varit en sådan 
person som tagit hand om andra. 
   Andra erfarenheter som familjehemmen uppger ha påverkat dem är att komma från en 
dysfunktionell familj eller att ha haft egna tonårsproblem. En familjehemsförälder säger 
angående att hon själv har varit lite busig under sin uppväxttid:  

 
…det är ju bara att tänka tillbaka på hur man själv…hur var det 
egentligen? Tonåren, det var ju kul men det var ju fruktansvärt jobbigt. 
För både stor och liten. Jag skulle inte vilja vara där igen. 
 

En familjehemsförälder berättar att hon som barn ville starta ett barnhem där man inte 
skulle göra som man gjort i hennes familj. En annan av de intervjuade har funderat över 
sina egna barns framtid apropå att de växer upp med andra barn som är placerade i 
familjen. Hon berättar att hon och hennes man tror att deras barn på något sätt kommer 
att gå samma väg som dem. Hon talar om sin dotter och säger:  
 

Hon tar ju gärna alla under sina vingar. Det skulle förvåna mig mycket 
om hon skulle gå hela livet utan att på något sätt /…/ familjehem eller 
kontaktperson. Det skulle hon säkert kunna börja med när som. 

 

6.2.2 Att vilja hjälpa 
 
Det centrala temat som kommer fram på frågorna om skäl att bli familjehem är viljan 
att hjälpa. Samtliga av de intervjuade uttrycker på något sätt viljan att hjälpa barn och 
ungdomar som ett skäl att bli familjehem. Återkommande i beskrivningarna är att man 
bör hjälpa till när man kan och att det helt enkelt är roligt att kunna hjälpa till. Någon 
ser det som ens skyldighet att hjälpa till om man har möjligheten att göra det. En annan 
beskriver det som att de har de resurser som behövs för att kunna hjälpa ett barn och 
därför ser de inga hinder för att göra det.    
   Detta med att hjälpa kan också innebära något för den egna tillfredsställelsen. Någon 
beskriver det som att hon mår dåligt av att inte göra något för andra människor. En 
annan aspekt av att få ut något av att hjälpa beskrivs som ett sätt att få utmana sig själv. 
Att bli familjehem är enligt en familjehemsförälder, att testa sig själv, att ta reda på hur 
starkt det egna engagemanget för behövande barn egentligen är. En av de intervjuade 
beskriver en kombination av att både vilja hjälpa barnen och sig själv: 

 
Jag tror att det återigen finns någon djupare psykologisk innebörd i det 
här. Men jag tror att det finns någonting i att jag försöker hjälpa de här 
barnen. Det är ju lite patetiskt sådär…Men jag är en världsförbättrare. /…/ 
Jag tror att jag försöker kanske någonstans hjälpa dem och hjälpa mig 
själv. 
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6.2.3 Avlönat uppdrag 
 
Ett av de skäl som uppges av de intervjuade familjehemsföräldrarna är den ekonomiska 
ersättningen. Flera av dem tar upp ämnet utan att få en direkt fråga angående detta. 
Någon beskriver den ekonomiska aspekten som ett viktigt skäl medan en 
familjehemsförälder berättar att hon inte kände till att det var ett avlönat uppdrag förrän 
beslutet redan var taget. Hon beskriver ersättningen som ett ”plus i kanten”. Den 
ekonomiska aspekten tas dels upp som att den är en möjlighet att inte behöva ha ett 
arbete utanför hemmet men också som en kompletterande inkomst till yrkesarbete. Helt 
enkelt ett sätt att få ekonomin att gå ihop. En familjehemsförälder beskriver det så här:  
 

Men nu så är det en fantastisk kombination att ha det som ett extrajobb. 
För det är så jag känner att det är, ett extra arbete som jag gör. Men med 
andra människor, med ungdomar i mitt egna hem. 
 

Ingen av de intervjuade ser ekonomin som sitt främsta skäl att bli familjehem. De som 
anger det som viktigt uttrycker också att det bör finnas andra skäl för 
familjehemsuppdraget än det ekonomiska. 
 

6.2.4 Skäl att bli familjehem kopplat till tidigare forskning 
 
Av studiens resultat framkommer att alla familjehemsföräldrar på olika sätt beskriver 
att de ville bli familjehem för att kunna hjälpa barn och ungdomar som har det svårt. 
Detta stämmer överens med tidigare studiers resultat angående motiv till att bli 
familjehem där ett motiv uttrycks som att familjehemsföräldrarna har ett socialt intresse 
och vill göra en insats för dem som behöver hjälp (Höjer, 2001). Även detta att 
intervjupersonerna i vår studie anser att man bör hjälpa om man har de resurser som 
krävs, går att se i tidigare studier. Höjer skriver att en faktor som har betydelse för 
beslutet att bli familjehem är att människorna anser sig leva ett stabilt, tryggt liv och att 
de vill använda detta överskott på ett sätt som gör nytta (Höjer, 2001).  
   Av familjehemsföräldrarnas beskrivningar framkommer att detta att hjälpa andra även 
innebär något för den egna tillfredställelsen. Att familjehemsuppdraget tillfredställer 
egna behov av att få känna sig hjälpsam och nyttig stämmer överens med vad Kälvesten 
fann i sin undersökning från 1974. Denna studie är visserligen drygt 30 år gammal men 
resultatet verkar dock överensstämma även idag. 
   Tidigare forskning visar att det kan vara kontroversiellt att ställa frågor kring den 
ekonomiska ersättningen som utgår för familjehemsuppdraget (Höjer, 2001; 
Vinnerljung, 1996). Detta har vi dock inte funnit i vår studie. Tvärt om har 
familjehemsföräldrarna i vår studie alla berört det faktum att det är ett avlönat uppdrag 
och några nämner den ekonomiska ersättningen som ett av skälen till beslutet att bli 
familjehem.  
 

6.2.5 Skäl att bli familjehem kopplat till handlingsteori 
 
För att kunna handla krävs det att aktören kan tolka och förstå den situation som denne 
befinner sig i (Engdahl & Larsson, 2006). Vi tolkar familjehemsföräldrarnas tidigare 
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erfarenheter som en del av deras livsvärld. Vi menar att deras erfarenheter av 
familjehem och andra liknande erfarenheter har haft betydelse för deras beslut att bli 
familjehem. Erfarenheterna har införlivats i deras livsvärld och vidgat deras 
förståelsehorisont, både vad gäller familjebegreppet, men även deras syn på sig själva. 
Kanske upptäcker de att deras syn på familj stämmer överens med vad de tror att det 
innebär att vara familjehem och att de bedömer att de har det som krävs för att ta emot 
ett barn. En sådan tolkning styrks av att flertalet av respondenterna har egna 
erfarenheter av familjehem eller liknande sedan tidigare. Vi tolkar det som att deras syn 
på familj innebär att man kan ta in andra barn i sin familj. Insikten om att barn kan växa 
upp hos andra familjer än ursprungsfamiljen finns införlivad hos dem.   
   Att ha svåra erfarenheter ingår också i livsvärlden. Våra resultat visar att det kan 
medföra en möjlighet att identifiera sig med och känna igen barnens situation. Detta 
menar vi får betydelse för skälen att bli familjehem på så sätt att de utrycker att de vill 
hjälpa barn som har det svårt.  
   Av resultaten framkommer att familjehemmens skäl att ta uppdraget liknar varandra i 
hög utsträckning. Flera av familjehemmen uttrycker en önskan att hjälpa både barnen 
och sig själva. Vår tolkning är att denna kombination kan ses som att det finns flera 
intentioner med handlingen. För att ta reda på vilket det primära skälet är måste man 
känna till avsikten med handlingen (Davidsson, 2004). Av resultatet framkommer att 
avsikten främst är att vilja hjälpa andra. Detta tolkas därför av oss som det primära 
skälet. Samtidigt visar det sig att en annan intention är att hjälpa sig själv. Vi tolkar 
detta som att det med att hjälpa inryms ytterligare en intention, en målsättning. 
Nämligen en förhoppning om att få ut något av det för sin egen del.  
   Att tala i termer av att det är ens skyldighet och att man bör hjälpa till kan rimligen 
ses som etiska eller ideologiska skäl. I en värderationell handling är det medlen som är 
av vikt, exempelvis genom att vilja agera etiskt (Moe, 1995). Dessa beskrivningar kan 
därför rimligen tolkas som värderationella handlingar.  
   Mot bakgrund av studiens resultat, ser vi arvodet som ett skäl bland andra att bli 
familjehem. Resultatet visar att ekonomin tycks finnas med som ett skäl men ej som ett 
primärt sådant. Av resultatet framkommer beskrivningen att ekonomin ej bör vara det 
enda skälet att bli familjehem. Att uttrycka att det bör finnas andra skäl än de 
ekonomiska tolkar vi som en uppfattning om det kan finnas ”fel” intentioner till en 
handling. Vi förstår det som att det är fel intentioner när det saknas ”ideologi” i de 
primära skälen. Om det primära skälet däremot, är att vilja hjälpa blir det tillåtet att 
även ha ekonomin som ett skäl. En möjlig tolkning är att familjehemsföräldrarna i vår 
studie känner sig trygga i sina primära skäl vilket gör att det blir lättare för dem att 
diskutera de ekonomiska aspekterna av uppdraget.  
 

6.3 Skäl att fortsätta vara familjehem 
 
Under denna rubrik redovisas de resultat som syftar till att besvara vår andra 
frågeställning; vad uppger familjehemsföräldrarna för skäl att fortsätta vara familjehem. 
Först redovisas beskrivningarna av familjehemsföräldrarnas skäl att fortsätta vara 
familjehem, därefter analyseras dessa med hjälp av tidigare forskning och 
handlingsteori.  
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6.3.1 Glädjeämnen 
 
Alla intervjupersoner uttrycker på olika sätt glädjen de känner att de får av att vara 
familjehem och att detta är ett av skälen till att de fortsätter att vara familjehem. En 
säger att det var roligare än hon hade kunnat föreställa sig och att om hon hade vetat det 
hade hon blivit familjehem tidigare. En annan säger att hon inte alltid förstår var 
glädjen kommer ifrån men att hon tycker att det är jättekul att vara familjehem. Andra 
beskrivningar som ges är att det är i vardagssituationer som känslan av glädje uppstår, 
som när de busar med de placerade barnen eller tillfällen då alla är samlade och äter 
middag och samtalar. På frågan vad som får dem att fortsätta när det känns jobbigt 
svarar en familjehemsförälder: 
 

Ja men det finns såna där lyckliga stunder när man känner så här å va bra 
jag har det. När jag känner att alla är nöjda och glada. Det här är bra. 

 
De placerade barnen ger familjehemsföräldrarna bekräftelse på olika sätt. En 
familjehemsmamma säger att de placerade barnen ger henne kärlek. Hon säger att 
uppdraget som familjehem blev roligt när hon kände att hon fick bra kontakt med 
barnen. Hon beskriver att det var som om de drogs till henne och att de med tiden blev 
som hennes egna barn. 
 

6.3.2 Hemmet blir fullt av liv och rörelse 
 
Av svaren framkommer att ett skäl att fortsätta att vara familjehem är att 
respondenterna tycker om att ha hemmet fullt av liv och rörelse. En 
familjehemsmamma funderar kring hur det skulle vara att inte längre ta emot barn i sitt 
hem och säger att hon skulle bli tokig om hon kom hem och det var alldeles tyst. En 
annan resonerar på liknande sätt: 
 

Ibland så tänker jag, tänk om det bara skulle vara jag och min man, NN 
[namn på barn] bor hemma och NN [namn på barn] som bara dyker upp 
ibland, vad tomt det skulle vara. Vad tyst det skulle vara. Ibland blir det 
sådär tyst, alla är borta liksom. På dagen kan jag tycka, jag är ju van om jag 
jobbar hemifrån, då kan jag tycka att det är rätt skönt. Då kan jag spela min 
musik eller då vet jag att jag har några timmar innan flickorna kommer hem 
från skolan och då är jag ensam hemma. Men sen när det börjar bli middag 
och kväll, nej det tycker jag inte om. Och nu när min man ska åka bort och 
ska vara borta fredag, lördag, söndag, då vill jag att så många som möjligt 
ska vara hemma. 

 
En familjehemsmamma uttrycker att hon tror att det är bra för hennes eget barn att det 
blir mer liv hemma. Hon säger att hon tror det finns en risk att hon skulle skämma bort 
sitt barn om det inte fanns andra barn som bodde hos henne. En annan säger att hon 
tycker om att ha mycket att göra hela tiden. Hon berättar att hennes man brukar säga att 
hon ska lugna ner sig och inte ta emot fler barn: 
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Jo men vadå ska jag gå här och ha tråkigt. Jag känner att jag vill aldrig 
slappna av. Jag vet för jag hade en period när ett barn flyttade hem till sin 
pappa och jag hade haft det jätte jobbigt med honom och varit uppe så här 
klockan tre, fyra, fem och väntat på honom och var ute och letade och sen 
när han försvann, jag hade så tråkigt så jag höll på att dö men sen fick jag 
NN och då blev det fart igen. Nä jag tycker inte… då tycker min man det är 
jätteskönt men det tycker inte jag. 

 

6.3.3 Möjlighet att fortsätta att utöva ett föräldraskap 
 
En familjehemsförälder beskriver att det är hon som har huvudansvaret för de placerade 
barnen och att hennes man inte är speciellt delaktig i det arbetet. Hon säger att hon 
endast blandar in honom då det uppstår situationer som hon själv inte kan hantera. I 
hennes beskrivningar framkommer att hon ser på de placerade barnen som sina egna 
och att hon har fortsatt att ha kontakt med nästan alla ungdomar som varit placerade hos 
henne genom åren. Hon säger: 
 

Jag har kontakt med nästan alla mina barn. Vi ringer ibland och de kommer 
hit ibland. Speciellt på somrarna för vi har ju pool och jag ringer dem när de 
fyller år. 

 

6.3.4 Familjehem som inkomstkälla 
 
Flera familjehemsföräldrar nämner att ekonomiska faktorer har viss betydelse för att de 
ska fortsätta att vara familjehem. En respondent säger att då det uppkommer situationer 
som känns svåra och hon ifrågasätter varför hon tagit på sig uppdraget så brukar hon 
tänka att det är tur att hon får betalt för det hon gör.   
   Trots att en del inte nämner den ekonomiska ersättningen som ett skäl att fortsätta 
vara familjehem beskriver de ändå att uppdraget som familjehem möjliggör för dem att 
slippa arbeta på en arbetsplats där de inte trivs. En familjehemsförälder beskriver att 
hon hamnade i konflikt med en tidigare arbetsgivare:    
 

… när jag har ett familjehem så kan jag ju faktiskt slappna av med det och 
inte jobba så mycket och hålla på och tjafsa med folk och så. Utan då kan 
jag veta att jag gör något vettigt samtidigt som jag bestämmer över mitt eget 
liv.  

 
En respondent säger att den ekonomiska ersättningen är betydelsefull för att möjliggöra 
för henne att vara familjehem. Hon skulle inte kunna ta emot barn utan ersättning 
eftersom hon inte har ekonomiska förutsättningar för det. Samtidigt uttrycker hon att 
hon tycker att det är viktigt att man som familjehem inte blir för beroende av just detta. 
Hon säger att hon själv ibland blir rädd för att hon ska vänja sig vid att få så mycket 
pengar.  
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6.3.5 Känsla av att göra nytta 
 
Av familjehemsföräldrarnas beskrivningar framkommer att ett av skälen till att de 
fortsätter vara familjehem är att de känner att de gör nytta. Vi ser det som att skälet att 
hjälpa barn och ungdomar som har det svårt, som familjehemsföräldrarna angav hade 
betydelse för deras beslut att bli familjehem, nu yttrar sig som en känsla att göra nytta 
för dessa barn och ungdomar.  
   Flera av de intervjuade uttrycker att de känner att de gör nytta genom att lyssna på 
ungdomarna och genom att kunna styra dem i rätt riktning. En familjehemsförälder 
säger att hon är stolt över att ha lyckats få flera av ungdomarna att förstå att det finns ett 
annat liv än det som de är vana vid. En annan berättar att tidigare placerade barn hör av 
sig till henne ibland: 
 

Ja men det är riktigt roligt om man ser att det går bra och man vet att man 
kanske har varit där och hjälpt till och styrt in dem på rätt spår eller 
någonting, det är ju det som gör att man vill göra det igen.    

 
Familjehemsföräldrarna beskriver att de känner att de gör nytta när de märker att de 
påverkat barnen positivt på olika sätt. En berättar om en ungdom som lyckats sluta med 
droger under tiden som hon bott hos dem. Andra tar upp att de hjälpt ungdomarna att 
prestera bättre i skolan. En av de intervjuade beskriver det så här: 
 

Jag tycker att det är jättekul när man hör deras ord, eller alltså mina ord i 
deras mun. När man hör att hon måste ha snappat upp det där som hon inte 
ville lyssna på den gången men det kommer igen nu. Ja då vet man att det 
ändå gick in, att de kan förmedla det vidare sen till någon annan.  

 
Genom att se att ungdomarna mår bättre och att de lyckas i skolan får 
familjehemsföräldrarna bekräftelse på att det arbete de gör är viktigt och att den tid och 
engagemang de lägger på barnen ger ett positivt resultat. En av de intervjuade berättar 
att det är roligt att få höra att allt fungerar bra i skolan när hon går på kvartsamtal: 

 
         Man får mycket credit alltså, mycket! Annars hade man inte fortsatt med 

det här. Det är väldigt kul, det är roligt som sjutton alltså. Så antagligen 
håller man väl på tills man inte orkar längre. 

 

6.3.6 Skäl att fortsätta vara familjehem kopplat till tidigare forskning 
 
Tidigare forskning visar att ett motiv till att bli familjehem är att det är en möjlighet att 
utöka barnaskaran och att det går att se familjehemsuppdraget som ett sätt att förstärka i 
sin föräldraroll (Höjer, 2001; Vinterhed, 1985). Familjehemsföräldrarna i vår studie 
nämner inte detta som skäl till att de blev familjehem. Däremot beskriver de att ett skäl 
att fortsätta är att de tycker om att ha sitt hem fullt av liv och rörelse. En 
familjehemsförälder säger att det blev tråkigt när ett placerat barn försvann och att hon 
då längtade efter att det skulle bli fart igen. Dessa beskrivningar tänker vi kan tolkas 
som att familjehemsföräldrarna trivs när de har många barn omkring sig och att detta 
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ger dem en uppgift som de tycker om. På så sätt går det att se likheter med tidigare 
studier där det visat sig att familjehemsföräldrarna känner en stor tillfredställelse och 
glädje över den förstärkta föräldraidentitet som kommer ut av uppdraget (Vinterhed, 
1985). Intervjupersonerna i vår studie säger att ett skäl till att de fortsätter vara 
familjehem är att det känner att de gör nytta. Detta stämmer överrens med Höjers 
resultat som visar att ett motiv till att bli familjehem är att man har en önskan om att 
göra en insats för barn som har det svårt (Höjer, 2001).  
 

6.3.7 Skäl att fortsätta vara familjehem kopplat till handlingsteori 
 
Vi menar att det går att förstå familjehemsföräldrarnas skäl att fortsätta vara familjehem 
utifrån begreppet livsvärld. Av resultaten framkommer att de intervjuade genom 
familjehemsuppdraget har fått nya erfarenheter att tillföra sin förståelsehorisont. Vi 
tolkar det som att vetskapen om de positiva effekter som uppdraget som familjehem för 
med sig i form av glädje och bekräftelse gör att de vill fortsätta med detta. Denna nya 
kunskap medför också att de vet vad de kan komma att förvänta sig av uppdraget i 
framtiden. Detta är en rimlig förklaring till att de anger dessa nya skäl till handlingen att 
vara familjehem. 
   Att benämna ekonomin som ett skäl att fortsätta familjehemsuppdraget tror vi också 
kan tolkas utifrån livsvärld. En av de intervjuade nämner risken att vänja sig vid den 
ekonomiska standarden. Vi tror att det för vissa har inneburit en ökad ekonomisk 
standard att bli familjehem. Denna nya standard införlivas då som en erfarenhet i deras 
livsvärld. Vi tolkar intervjupersonens resonemang kring detta som att det finns en risk 
att intentionen att bibehålla den ekonomiska nivån kan bli för dominerande. Detta 
skulle kunna resultera i att man fortsätter familjehemsuppdraget med en ”felaktig” 
intention, som vi tidigare nämnt under rubriken skäl att bli familjehem.   
   Resultaten visar att de nya skälen till stor del handlar om egen tillfredsställelse. Vi 
tolkar det som att de primära skälen, att vilja hjälpa, finns kvar trots att de inte nämns 
uttalat. Nya skäl läggs till de gamla, därför förstår vi det som att skälen inte byts ut utan 
snarare breddas och blir fler. 
 

6.4 Hur familjehemsföräldrarna uppfattar att de kan utföra sitt 
uppdrag 
 
Under denna rubrik redovisas de resultat som syftar till att besvara studiens tredje 
frågeställning: Hur uppfattar familjehemsföräldrarna att de kan utföra sitt uppdrag? 
Först redovisas familjehemsföräldrarnas beskrivningar av familjehemsuppdraget sedan 
redovisas deras beskrivningar av resurser och hinder som påverkar dem i deras uppdrag. 
Slutligen analyseras dessa med hjälp av tidigare forskning och handlingsteori.  
 

6.4.1 Familjehemsuppdraget 
 
För att ta reda på hur familjehemsföräldrarna uppfattar att de kan utföra sitt uppdrag 
ansågs det vara av vikt att undersöka deras syn på familjehemsuppdraget. Samtliga 
uppger att de är nöjda med kontakten med socialtjänsten. Detta innebär bland annat att 
de anser sig vara överens med socialtjänsten om vad deras uppgift som familjehem är. 
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En familjehemsförälder uppger att hennes uppdrag som familjehem är att hjälpa barnen 
med skolarbetet. En annan säger att de främst ska vara en familj. De ska inte vara ett 
behandlingshem utan en välfungerande familj. Detta stämmer överens med en annan av 
de intervjuade som säger att deras uppgift är att ta hand om barnen som sina egna. Hon 
säger också att det innebär att se till att det blir hyggliga människor av dem. En 
familjehemsförälder beskriver uppdraget utifrån ett annat perspektiv:  
 

Ungdomarnas uppgift är att vara gränsöverskridande så därför sätter vi 
gränser.  

 
Något som verkar vara gemensamt för samtliga intervjuade är att de ser som sin uppgift 
att finnas till hands för de placerade barnen. Det kan handla om att stötta i skolarbetet, 
vara någon att prata med eller på andra sätt vara till hjälp. 
   Merparten av de intervjuade uppger att de tycker sig ha inflytande på uppdraget. 
Samtidigt som familjehemsföräldrarna säger att de är nöjda med sitt inflytande är det 
ingen som ger något konkret exempel på vad detta innebär. De talar i termer av att de 
kan be om hjälp att lösa problem med ungdomarna eller att de kan vända sig till 
socialtjänsten för att prata eller be om råd. En familjehemsförälder säger att de bara kan 
påverka uppdraget genom att säga ja eller nej till att ta emot nya barn.  
 

6.4.2 Resurser 
 
I detta avsnitt redovisas familjehemsföräldrarnas beskrivningar av vilka resurser och 
tillgångar de själva besitter eller som de anser krävs för familjehemsuppdraget.  
   Samtliga av de intervjuade uttrycker på olika sätt vikten av att tänka positivt, tro på 
sig själv och ha tillit till sin förmåga att utföra uppdraget som betydelsefullt för att 
kunna göra ett bra jobb som familjehem. En familjehemsförälder uttrycker att hennes 
styrka är att hon aldrig ger upp. En annan säger att även i de fall då det är ungdomar 
med mycket stor problematik som är placerade hos dem så tänker hon att det ska gå bra, 
att hon ska klara av det.  
   De intervjuade tar upp olika egenskaper som de anser vara viktiga för uppdraget som 
familjehem. Flera nämner tålamod och flexibilitet. Någon säger att man inte får vara 
rädd att jobba och slita. En familjehemsmamma uttrycker att deras styrkor är att hon 
och hennes man försöker tänka okonventionellt och visa för ungdomarna att det finns 
olika sätt att leva. Hon säger:  
 

Vi vet att det finns olika sätt att leva och det här är vårat sätt som vi valt. Jag 
gillar inte ordet normal. Vi blir ju själva utsatta för andras fördomar hela 
tiden vi som har familjehem. Det sticker i ögonen, men det här är vårt sätt att 
leva och vi dömer inte ungdomarnas bakgrund liksom … Vi kan visa dom 
alternativ. 

 
En annan av de intervjuade berör även hon detta med att se det okonventionella som en 
tillgång. Hon resonerar kring det faktum att hon är ensamstående och uttrycker 
blandade känslor inför det:  
 

Jag har väl kanske tänkt att det är negativt att det inte finns en man med. 
Men samtidigt vet jag av erfarenhet att det i alla familjer inte är mamma och 
pappa. Och det kan väl vara bra tänker jag att komma in i en familj där det 
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inte är sådär nån slags ideal familj. Att de får vara med och bo i en familj där 
det ändå känns som att man är en familj fast man inte är två vuxna i 
familjen.  

  
Flera av de intervjuade talar om sina tidigare erfarenheter från uppväxttiden som en 
tillgång i familjehemsuppdraget. Två av dem beskriver vikten av att kunna känna igen 
sig i de placerade barnens situation. En av familjehemsföräldrarna uttrycker att det är 
bra att inte vara så blåögd, att ”ha lite med sig” för att kunna tyda eller läsa av 
ungdomarna. En familjehemsförälder pratar om en flicka som varit placerad hos dem: 

 
Hon kunde inte se någonting framför sig. Hon hade ingen framtid. Och då 
kan jag hjälpa henne med att jag känner igen mig i det där och att jag 
också haft det så och liksom jobbat som städare innan jag upptäckte att det 
fanns ett helt liv där ute. 

 
En familjehemsförälder pratar om att det till och med finns saker som hon tidigare 
ansåg var en belastning för henne men som i och med familjehemsuppdraget blivit en 
tillgång: 
 

…en paradox på något vis är att jag hade det jättetufft med min mamma 
och har det fortfarande. Och det har alltid varit en belastning att ha den 
liksom känslan. Men plötsligt är det en tillgång! … Jag kan ju förstå det 
här barnet hos mig, på vissa sätt i alla fall. 
 

Samtidigt som dessa familjehemsföräldrar uttrycker att det är en tillgång att själva haft 
svåra erfarenheter från uppväxten, tar de också upp vikten av att nu vara en stabil 
människa, att ha koll på sig själv och sitt liv för att kunna utföra sitt uppdrag. En av de 
intervjuade säger att man som familjehem inte bör ”vara utbränd, trasig eller ha trassligt 
runt omkring sig”. En annan säger att det är viktigt att familjehemsföräldrarna är stabila 
tillsammans och har så pass bra kommunikation att de placerade ungdomarna inte kan 
manipulera och splittra dem. Senare i intervjun säger hon: 
 

Med ungdomar och barn från dysfunktionella familjer måste man ha en 
viss ärlighet. Man måste vara äkta faktiskt. För dom ser igenom. Dom 
märker det. Dom letar efter fel, någonting som de kan angripa. Så vi 
försöker vara öppna med hur vi är… Vi är inte perfekta. Vi är helt normala 
människor. 

 
Detta återkommer hos en annan av de intervjuade som uttrycker att deras styrka är att 
de är en stabil familj, hon säger att de båda två står med fötterna på jorden och att de 
som familjehemsföräldrar kompletterar varandra.  
   Två av familjehemsföräldrarna uttrycker att de ser kontakten med socialtjänsten som 
en resurs i familjehemsuppdraget. En av dem säger att hon känner förtroende för 
socialtjänsten och att hon upplever dem som lyhörda. Den andra familjehemsföräldern 
talar om socialtjänstens roll för deras möjlighet att göra ett bra arbete som familjehem. 
Hon säger att vissa socialsekreterare varit viktiga för dem i och med att de har ställt upp 
och att de har haft lösningar på allt. 
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6.4.3 Hinder 
 
I detta avsnitt redovisas intervjupersonernas beskrivningar av de svårigheter som finns 
med uppdraget som familjehem eller om det finns något de upplever att de saknar för 
att kunna utföra sitt uppdrag ännu bättre. 
   Flera nämner att de känner att tiden inte räcker till. En familjehemsmamma säger att 
hon alltid känner sig otillräcklig, att hon önskar att hon hade mer tid att laga bättre mat 
och att hinna hjälpa till mer med läxor. En uttrycker att det skulle underlätta om de hade 
en och samma socialsekreterare till alla sina placerade barn. Detta för att det skulle 
innebära färre möten, vilket skulle underlätta i deras vardag Andra beskrivningar som 
ges är att det är en balansgång att räcka till för både den egna familjen och de placerade 
barnen, att inte försumma de egna. En familjehemsförälder säger: 
 

Ibland brukar jag tänka så här att…att det är jobbigare med min egen 
familj. Att de ska förstå mig att jag ägnar mig så mycket åt mina 
fosterbarn. Det tycker jag är det jobbigaste. 

 
En av de intervjuade beskriver att det är jobbigt att inte kunna ta semester eller kunna 
åka bort på sommaren för då måste de placerade ungdomarna vara kvar hemma för att 
sommarjobba. Samtidigt säger hon att det trots allt går att ordna så de kan åka bort. Hon 
berättar att hon och hennes man ska göra en kort resa utomlands och att de då får hjälp 
av släktingar som kommer och tar hand om barnen. En annan säger att hon inte tycker 
att det faktum att de är familjehem har hindrat dem i att kunna resa. Hon har både rest 
tillsammans med alla barnen och ensam med sin man. Då de rest själva har hon ordnat 
barnvakt och hon säger att hon tror att man väljer själv om man vill se det som ett 
problem eller inte.  
   På frågan om familjehemmen saknar något svarar två av dem att det skulle önska att 
de skulle ges möjlighet att gå på mer kurser eller föredrag. En utrycker det som att hon 
vill ha stimulans och att hon känner sig nyfiken och vill lära sig mer. En 
familjehemsförälder efterfrågar professionella samtal med någon som har kunskap, 
kanske en psykolog. Två nämner att det funnits situationer då de känt att de varit i 
behov av handledning. En av dem uttrycker följande: 
 

Det ultimata det tycker jag skulle vara samtal. Sedan vet jag inte om man 
har haft tio samtal, så kanske man känner att nu vill jag inte ha mer samtal.  
Men som nybörjare hade det varit på sin plats. Vet inte varför det inte 
finns, varför man tror att vi inte ska ha behov av det. Vi gör ett himla jobb. 
Det är faktiskt jättemärkligt. 

 
Endast en familjehemsförälder säger att hon fått utbildning genom socialtjänsten. Hon 
säger att hon har haft stor hjälp av det och att hon fått bekräftelse på att hon handlar rätt 
i olika situationer.   
   En beskrivning av vad som kan upplevas som ett hinder i familjehemsuppdraget är att 
det har hänt att socialtjänsten varit otydlig i sin planering för det placerade barnet. 
Denna otydlighet skapade irritation hos familjehemsföräldern, särskilt som hon då var 
ny och orutinerad. En av de intervjuade uppger att hon önskar att socialtjänsten skulle 
vara hårdare och ge tydligare regler för vad som ska gälla för vissa placeringar. Hon 
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säger att hon ibland skulle behöva ha mer stöd för att kunna ställa rätt krav på de 
placerade ungdomarna.  
   På frågan om vad som känns svårt i familjehemsuppdraget ges lite olika svar. Någon 
talar om att det är tungt när barnen mår dåligt eller är ledsna och när man känner sig 
orolig för dem. En av de intervjuade uppger att det inte är så mycket som känns svårt 
och att hon inte på rak arm kan komma på något som saknas för att utföra uppdraget. 
Två av de intervjuade tar upp att det känts jobbigt när de haft placerade barn som har 
rymt från dem.  

 

6.4.4 Hur familjehemsföräldrarna upplever att de kan utföra sitt 
uppdrag kopplat till tidigare forskning 
 
Flera studier har beskrivit att kännetecknande för familjehem är att de har ett 
traditionellt sätt att organisera familjelivet på, dvs att männen arbetar och kvinnorna är 
hemma (Höjer, 2001). I vår studie ser resultatet annorlunda ut. I de flesta av 
familjehemmen har både mannen och kvinnan heltids sysselsättning utanför hemmet. 
Det framkommer också att några anser att det faktum att de lever okonventionellt ses 
som en resurs i familjehemsuppdraget på så sätt att de visar för barnen och ungdomarna 
att det finns flera sätt att leva på.  
   Internationell forskning visar på vikten av en bra kontakt med socialtjänsten för att 
familjehemmen ska känna sig tillfreds med sitt uppdrag (Denby et al., 1999). Vi har inte 
täckning för att dra några sådana slutsatser mot bakgrund av vårt resultat men däremot 
visar resultatet att familjehemsföräldrarna är nöjda med kontakten med socialtjänsten. 
Med utgångspunkt i forskningen borde detta därmed öka deras känsla av välbefinnande. 
 

6.4.5 Hur familjehemsföräldrarna upplever att de kan utföra sitt 
uppdrag kopplat till handlingsteori 
 
Hur familjehemmen uppfattar sitt uppdrag kan ses mot bakgrund av de ramar de har att 
förhålla sig till. Detta ser vi som deras handlingsutrymme. De faktiska ramarna ser vi 
som det objektiva handlingsutrymmet och uppfattningen av ramarna ser vi som det 
subjektiva. Att de är nöjda med socialtjänsten tycker vi visar på att de har ett stort 
subjektivt handlingsutrymme. De uppfattar att de har inverkan på uppdragets 
utformning men de ger inte några konkreta exempel på detta. Detta tolkar vi som att det 
upplevda, det subjektiva handlingsutrymmet, är stort. Att de har svårt att precisera på 
vilket sätt de har inflytande, gör att vi ställer oss frågande till hur detta stämmer överens 
med det objektiva handlingsutrymmet. Alltså vilka faktiska ramar som ges, vilket inte 
framgår i vår studie.   
   I vår studie framkommer en positiv syn på socialtjänsten. Att de används som hjälp 
och problemlösare tolkar vi som en resurs i familjehemmens möjlighet att utföra sitt 
uppdrag. I resultaten framkommer även viss kritik mot socialtjänsten, främst i form av 
att otydlighet i fråga om regler och uppdragets utformning. Detta betraktar vi som 
hinder som begränsar familjehemsföräldrarna i sitt uppdragsutförande.                        
   Våra resultat visar att det kan upplevas som en tillgång att ha erfarenhet av egen 
barndoms- eller tonårsproblematik. Vi tolkar detta som resurser vilka ökar 
familjehemmens handlingsutrymme. Vi ser dessa erfarenheter som inre resurser. Det är 
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något som finns inom aktören. Som inre resurser betraktar vi även de positiva 
egenskaper som familjehemsföräldrarna beskriver att de besitter. 
   Av resultaten framgår att synen på utbildning skiljer sig åt. Att anse sig sakna 
tillräcklig utbildning ser vi som ett hinder. Några beskriver däremot tillgången på 
utbildning som en resurs. Dessa olikheter tror vi dels kan bero på att familjehemmen 
faktiskt har fått erbjudande om utbildning i varierande utsträckning, bland annat 
beroende på att de varit aktiva som familjehem olika länge. Vi tolkar det även som att 
skillnaderna dem emellan förstärks av att de intervjuade har lagt olika innebörd i ordet 
utbildning. Några skiljer på utbildning, kurser och föreläsningar. 
   Något som framkommit i våra resultat är att det som tidigare varit hinder i livet helt 
plötsligt kan ses som en resurs. En familjehemsförälder beskriver den problematiska 
relationen med sin mamma som en erfarenhet som nu blivit en tillgång för henne. En 
möjlig tolkning är att detta tidigare hinder blivit en faktor som ökat personens 
handlingsutrymme och därmed måste ses som en resurs. Det viktiga är alltså vilken 
inverkan en faktor har på möjligheten att handla.       
   Resultaten i vår undersökning visar att familjehemmen över lag uppfattar sitt 
handlingsutrymme som stort. De tar upp fler resurser än hinder i sina beskrivningar av 
familjehemsuppdraget.   
 
 

7 Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att beskriva och förstå vilka skäl som finns att bli 
familjehem, vilka skäl som finns för familjehemsföräldrarna att fortsätta vara det samt 
deras upplevda handlingsutrymme i relation till skälen att fortsätta vara familjehem. 
Resultatet i studien visar att familjehemsföräldrarnas skäl främst består i att vilja hjälpa 
ett barn. Det framkom också att flera av dem hade tidigare erfarenheter av familjehem 
eller liknande. Resultatet visar att skälen att fortsätta vara familjehem var fler än skälen 
att bli familjehem. Flera skäl hade tillkommit under uppdragets gång. I resultatet 
framkommer även att de intervjuade familjehemsföräldrarna uppfattar att de har ett stort 
handlingsutrymme. 
   Vårt resultat om familjehemsföräldrarnas skäl att bli familjehem, stämmer i flera 
avseenden överens med de studier som tidigare gjorts angående familjehem och deras 
motiv. De är överensstämmande i det avseendet att det inte är några helt nya skäl som 
framkommit i vår studie. Något som skiljer sig är däremot att det finns flera skäl i den 
tidigare forskningen som överhuvudtaget inte har nämnts i våra intervjuer, exempelvis 
viljan att utöka barnaskaran. Detta är i och för sig inte så förvånande med tanke på att vi 
i vår undersökning har betydligt mindre intervjuunderlag. Möjligtvis hade svaren i vår 
studie fått större mångfald om ett större urval hade intervjuats eller om vi hade valt en 
annan urvalsmetod, vilket tas upp i metoddiskussionen. Att vårt resultat skiljer sig från 
den tidigare forskningen är heller inte förvånande med tanke på att vi inte har frågat 
efter motiv. Som tidigare klargjorts har vi gjort en distinktion mellan motiv och skäl. 
Det är därför inte förvånande att resultaten skiljer sig åt.   
   En viktig aspekt i vår undersökning var att fråga om familjehemsföräldrarnas 
intention vilket vi benämner som skäl med uppdraget, snarare än deras motiv och 
orsaker. Detta för att vi hade en tanke om att det var mer intressant att prata kring det 
som ligger framför än det som ligger bakom. Det har visat sig att det varit svårare än 
vad vi trodde att fråga familjehemmen om deras skäl till att bli familjehem. Svaren har 
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blivit tunnare än förväntat, vi trodde att vi skulle få en större variation på svar. En 
möjlig förklaring skulle kunna vara att familjehemsföräldrarna i efterhand ska berätta 
om hur de tänkte innan de blev familjehem. Minnet kanske sviktar, särskilt som det kan 
ha gått många år sedan de först blev familjehem. En annan förklaring kan vara att 
familjehemsföräldrarna var ovana att tänka i termer av intention och vad de ville uppnå 
med familjehemsuppdraget. Vi fick under intervjuerna förklara vad som avsågs med 
dessa frågor.  
   Något som har varit förvånande med våra resultat är synen på den ekonomiska 
ersättningen. I tidigare studier beskrivs detta som ett laddat ämne (Höjer, 2001). Här 
skiljer sig vårt resultat markant från tidigare forskning som vi tagit del av. I vår studie 
talar intervjupersonerna om ersättningen på ett, som vi uppfattar, okomplicerat sätt. Det 
finns säkerligen flera förklaringar till detta. En möjlig sådan är att våra respondenter 
tillhör en slags förmedling som handleder och tillhandahåller familjehem åt flera 
socialtjänstförvaltningar. Dessa familjehem skulle kunna ses som ”halvprofessionella” i 
och med att de vanligen har flera placerade barn både samtidigt och efter varandra. 
Kanske kan det medföra en mer oladdad syn på ersättningen. Skillnaden skulle också 
kunna förklaras av att många studier som vi tagit del av är ganska gamla, kanske har 
synen på ersättning förändrats med tiden. En annan tänkbar förklaring till att vårt 
resultat skiljer sig från andra studier kan vara att vårt urval ser annorlunda ut. Våra 
respondenter är bosatta i stadsmiljö medan merparten av de undersökta familjehemmen 
i andra studier lever på landsbygden. 
   Som en del i att svara på frågan om vilka skäl familjehemmen har för att fortsätta sitt 
uppdrag ville vi undersöka om skälen kan förändras med tiden. Vår undersökning visar 
att skälen faktiskt förändrats över tid. De skäl familjehemmen hade för att ta uppdraget 
är inte desamma som de som får dem att fortsätta. Synen på att det finns ett samband 
mellan familjehemsföräldrarnas motiv och utfallet av placeringarna är inom 
forskningen omdiskuterad (Sundell & Thunell, 1997; Vinnerljung, 1996). Vårt resultat 
visar att skäl förändras över tid, till skillnad från motiv som vi tolkar som mer statiska. 
Detta tror vi kan vara en aspekt av att det varit svårt att påvisa motivens samband med 
utfallet av placeringarna.  
   Vårt resultat visar att skälen att bli familjehem främst består i att vilja hjälpa barn och 
ungdomar. I skälen att fortsätta kommer svar som i större utsträckning berör den egna 
tillfredsställelsen, nämligen glädjen och bekräftelsen som de placerade barnen ger 
familjehemsföräldrarna samt känslan att göra nytta och bli stärkt i sin föräldraidentitet. 
Vi ser detta som intressant med tanke på att vi önskade ta reda på om skälen att vara 
familjehem förändrats under uppdragets gång. Som vi tidigare nämnt, visar vårt resultat 
att så är fallet. De positiva erfarenheter som kommit med familjehemsuppdraget har 
medfört att det tillkommit fler skäl att fortsätta vara familjehem. Vi frågar oss om det 
fungerar på samma sätt åt andra hållet, om negativa erfarenheter medför färre skäl att 
fortsätta med familjehemsuppdraget? 
   En av våra frågeställningar tar upp hur familjehemsföräldrarna upplever att de kan 
utföra sitt uppdrag, vilket vi har tolkat som deras handlingsutrymme. Resultatet visar att 
intervjupersonerna upplever sitt handlingsutrymme som stort. Vi anser att detta inverkar 
på skälen att fortsätta genom att familjehemsföräldrarna upplever att de kan påverka sin 
situation och att de känner att de gör ett bra jobb. Denna tillfredsställelse menar vi 
medverkar till att de vill fortsätta vara familjehem. Detta har vi även funnit stöd för i 
den tidigare forskningen. I en av de studier vi tagit del av diskuteras sambandet mellan 
familjehemsföräldrarnas känsla av att ”lyckas” och viljan att fortsätta vara familjehem 
(Denby et al, 1999). 
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   Något som vi anser vara intressant i vår undersökning är familjehemsföräldrarnas 
tidigare erfarenhet av familjehem. I den tidigare forskningen har vi inte hittat studier 
som tar upp detta. Mycket forskning har gjorts på familjehemsföräldrarnas klass och 
utbildningsnivå men vi har inte funnit studier om familjehemsföräldrarnas förförståelse 
av familjehem. Resultatet i vår studie tyder på att denna förförståelse kan vara central 
eftersom flera av dem har erfarenheter av familjehem eller liknande från barndomen.   
 

8.1 Metoddiskussion  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjuundersökning. Valet gjordes med tanke 
på att syftet med studien var att beskriva och förstå familjehemsföräldrarnas egna 
upplevelser.  
   Som redan nämnts skiljer sig vårt resultat från tidigare studier genom att flera skäl att 
bli familjehem som där nämnts, inte alls tas upp av respondenterna i vår undersökning. 
En rimlig förklaring till dessa skillnader tror vi kan hänga samman med valet av metod. 
Vi har intresserat oss för familjehemsföräldrarnas beskrivningar och därför strävat efter 
att de i så hög utsträckning som möjligt skulle få uttrycka sig i egna ord. I exempelvis 
Höjer (2001) och Kälvesten (1974) har frågeformulär delvis används där 
intervjupersonerna haft att ta avstånd från eller instämma i olika påståenden. Kanske 
skulle våra resultat ha sett annorlunda ut om vi hade formulerat olika alternativ till skäl 
att bli familjehem i våra frågor. Att låta intervjupersonerna uttrycka sig fritt säger 
samtidigt något om vad intervjupersonerna ser som väsentligt.  
   Resultatet i undersökningen visar att familjehemsföräldrarna genomgående ger en 
positiv och optimistisk beskrivning av sitt uppdrag. Detta har förvånat oss då 
familjehemsuppdraget i andra studier har beskrivits som svårt och komplicerat (Höjer, 
2001; Kirton, 2001). Vi frågar oss om det till viss del kan förklaras av urvalsmetoden. 
Vi tillfrågade en person som utifrån vissa urvalskriterier fick välja ut intervjupersoner 
för vår studie. Dessa utvalda personer kan vara personer som hon har positiva 
erfarenheter av, som upplevs som lätta att samarbeta med. Möjligen kan det ha sin 
grund i att de för närvarande känner sig lyckade och tillfreds med sin situation. En 
annan rimlig förklaring är att vi i intervjuguiden främst fokuserat på formuleringar 
kring resurser och skäl att fortsätta. Vårt ordval har varit positivt laddat vilket kan ha 
inverkat på svaren. Vi har även frågat specifikt om upplevda svårigheter, trots det så 
överväger de positiva svaren.  
    

8.2 Förslag på framtida forskning 
 
Vi har undersökt familjehemsföräldrarnas uppfattning av uppdraget som familjehem. 
Det vore intressant att undersöka socialtjänstens syn på uppdraget för att ha det att 
jämföra med. Något annat som vore intressant skulle vara att intervjua 
familjehemsföräldrar som har hoppat av uppdraget. Vilka skäl uppger de att de hade 
innan och vilka skäl fanns för dem att sluta. 
   En förhoppning från vår sida är att det skulle komma att bedrivas forskning på vilken 
tidigare erfarenhet familjehemsföräldrar har av familjehem, antingen i form av egen 
placering eller på andra sätt. Detta vore intressant med tanke på att vårt resultat visar att 
de kan ha betydelse för skälen att bli familjehem samt att vi har haft svårt att hitta andra 
studier som berör detta. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Hur gammal är du? Hur gammal är din partner? 
Har du några egna barn? Deras ålder? 
Har du något arbete utanför hemmet? Hur mycket arbetar du i så fall? Din partner? 
Hur länge har du varit familjehem? 
Hur många barn är placerade hos dig nu? Hur gamla är de? Hur länge har de varit 
placerade hos er? 
Hur många barn har varit placerade hos er? Hur länge? 
 
Bakgrund till beslutet 
Hur kom ni på idén att bli familjehem? Hur diskuterade ni kring detta?  
Hur lång tid tog det mellan första funderingen till beslutet togs?  Vad hände 
däremellan?                                                           
Hur gick det till när ni blev familjehem, hur togs kontakten?(ringde upp placering, gick 
på informationsträff)  
Hur fick du först vetskapen om att man kan vara familjehem? Vad tänkte du då?  
Har ni tidigare erfarenhet av familjehem från barndom, bekanta?  
Vilken betydelse har dessa erfarenheter för ert beslut? 
 
 Skälen 
Vilka var era skäl till att ni tog initiativet att bli familjehem? Fanns det flera? Något 
som var överordnat? 
Beskriv dina mål med att bli familjehem?(ex om du skulle se tillbaka på 
familjehemstiden , lyckades ni uppnå det ni ville?) 
Vad hoppades du att det skulle innebära för dig att bli familjehem? 
Hur känner du att du gör nytta?  
Vad tänkte du att du ville med att bli familjehem? (för barnen, sig själv) 
 
 Uppdraget 
Beskriv hur uppdraget är utformat? (uppdragsbeskrivning) 
Hur ser du på uppdraget? Skiljer det sig från uppdragsbeskrivningen? 
Om du tänker tillbaka på de skälen du hade innan första uppdraget, har de förändrats? 
Tillkommit nya? 
Målen, har de förändrats?(För barnen, egna) 
 
 Handlingsutrymme 
Vad är era tillgångar/ styrkor, vad tänker ni att ni har att erbjuda? 
Finns det någonting du saknar, vad skulle ni behöva mer av? 
Vad skulle krävas för att du skulle kunna ”maximera” uppdraget, något du skulle vilja 
ändra på för att möjliggöra detta? 
Finns det något som hindrar placeringen från att bli ultimat? 
Hur upplever du din möjlighet till inflytande på uppdraget? Möjlighet att påverka? 
Hur ser du på socialtjänstens roll för ert uppdrag?  
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Inre hinder och resurser 
När känns uppdraget svårt/jobbigt? 
Vad får dig att fortsätta när det känns jobbigt? 
I vilka situationer känns uppdraget bra/lustfyllt? Exempel? 
Vad är det i dessa situationer som gör att det känns bra? 
Finns det något tillfälle då du känt att du först inte trott att du skulle klara av en 
situation men att du sedan klarade av det? 
Vad gjorde att du först tvivlade på din kapacitet och vad var det som gjorde att du sedan 
klarade av det? 
 
Yttre hinder och resurser 
Vilka förmågor/kunskaper anser du behövs för uppdraget som familjehem? 
Hur tänker du att man kan ta till sig/förvärva detta? 
Vilken utbildning har ni erbjudits/gått?  
Har utbildningen hjälpt er? Känner du att du saknar någon kunskap? 
Vad har du för tankar kring ersättning och arvode för uppdraget? Hur skulle du reagera 
om det sänktes/höjdes? Skulle det förändra någonting?  
Finns det annat som krävs för familjehemsuppdraget?(utrymme, nätverk mm)  
 
Avslutande frågor 
Om vi skulle intervjua din man, vad tror du han skulle säga om skälen/målsättning? 
Är det något mer du vill tillägga eller förtydliga? 
Hur kändes det att bli intervjuad? 
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Bilaga 2: Personligt brev 
     
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på socionomlinjen på Socialhögskolan i 
Stockholm. Denna termin skriver vi C-uppsats, 10 poäng. 
 
Syftet med vår uppsats är att studera familjehemsföräldrars motiv till att bli familjehem 
samt vad som motiverar dem att fortsätta uppdraget.   
 
Vi önskar därför att komma i kontakt med Dig som är familjehemsförälder och som för 
tillfället har barn placerade hos dig och kan tänka dig att medverka vid en intervju. Vi 
är intresserade av hur Du kom fram till beslutet att bli familjehem samt hur Du upplever 
att Du kan bibehålla motivationen under uppdragets gång.  
 
Intervjun tar ca 1 timme och kommer att spelas in på band för att därefter skrivas ut. 
 
Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som finns inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning, vilket innebär att: 
 

• Deltagandet är frivilligt. Den som medverkar har rätt att endast svara på de 
frågor som den vill och kan när som helst välja att avbryta sin medverkan utan 
att det medför några negativa följder för denne.  

 
• Uppgifterna som samlas in kommer inte att användas för något annat syfte än 

för vår C-uppsats. Ljudupptagningen och utskrifterna kommer att förstöras efter 
att vår uppsats examinerats. 

 
• Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 
utomstående. I C-uppsatsen kommer det inte att finnas namn på de personer som 
har deltagit vid intervjuerna. Det kommer heller inte att finnas andra uppgifter 
som bidrar till att personerna går att identifiera. 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss. 
 
 
Med vänlig hälsning Matilda Gaudras & Elin Elmqvist 
 
 
matildagaudras@hotmail.com mobil nummer: xxx – xxx xx xx  
 
elinelmqvist@hotmail.com mobil nummer: xxx – xxx xx xx 


