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Abstract 

The purpose of the study was to investigate how foster parents experience support from social 

services when a long term placement of a child ceases, and to find out what kind of support the 

foster parents wishes from Social Services after the placement termination. Qualitative 

interviews with five foster parents was performed and the results showed that a clear majority 

wished to receive support from the social services in connection with and after the placement 

had ended. The reason for this seems to be the strong feelings of sadness and loss that occurs 

when losing contact with a beloved child. All participants were unwilling to foster again, based 

on their experiences. Support requested was counseling, as well as continued insight into the 

child's life during the transition period after the child has moved. Our study indicates that there 

is a need for further research regarding support to foster care parents. 

 

Key words: Foster care, foster parents, placement breakdown, social services, support, 

aftercare, grief. 

  



 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever socialtjänstens stöd när en 

längre placering av ett barn upphör och barnet har flyttat, samt att kartlägga det stöd 

familjehemmen önskar från socialtjänsten efter avslutad placering. Kvalitativa intervjuer med 

fem familjehemsföräldrar genomfördes och resultaten visade att det hos en klar majoritet fanns 

ett behov av att motta stöd från socialtjänsten i samband med och efter att en placering har 

avbrutits. Orsaken till detta tycks vara den starka känsla av sorg och förlust som följer med att 

förlora kontakten med ett barn som man älskar. Samtliga deltagare var ovilliga att ånyo åta sig 

ett familjehemsuppdrag, med anledning av sina erfarenheter. Det stöd som efterfrågats bestod 

främst i samtalskontakter samt möjligheten till fortsatt inblick i barnets liv under en 

övergångsperiod efter barnets flytt. Studien indikerar ett behov av vidare forskning kring de 

upplevelser som familjehem har i samband med att en placering avbryts. 

 

Nyckelord: Familjehem, familjehemsföräldrar, stödjande insatser, eftervård, socialtjänsten, 

sammanbrott, sorg 

  



 

 

Förord 

 

Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Irving Palm, som med sina 
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sina erfarenheter och sin kunskap. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. 
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1. Inledning 

Socialnämnden har ett lagstadgat ansvar att se till att barn och unga i Sverige växer upp under 

trygga och goda förhållanden, samt att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får 

det skydd och stöd som de behöver, vilket ibland kan kräva placering utanför det egna hemmet 

(Socialtjänstlag, SFS 2012:776, 5 kap. 1§). Enligt Socialstyrelsen (2019) är den vanligaste 

placeringsformen utanför hemmet i ett så kallat familjehem. Familjehem definieras enligt 

Socialtjänstförordningen (SoF, SFS 2001:937, 3 kap. 2§) som ”ett enskilt hem som på uppdrag 

av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran […] för vård och 

omvårdnad, och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. Detta innebär att helt vanliga 

familjer öppnar sina hjärtan och hem för att välkomna andras barn mot en ersättning från staten, 

utan att uppdraget ska fungera som en huvudsaklig inkomstkälla för familjen. 

Fokus under barnavårdsutredningar, placeringsuppföljningar och eftervård ligger i 

huvudsak på barnet och barnets bästa, men den samhälleliga debatten har på senare tid lyft 

familjehemmens rättigheter och önskemål kring att involveras och bli mer delaktiga i allt som 

rör placeringen av barnet. Eva Hallgren, ordförande i Barnperspektivet i Sverige (BPIS) skriver 

i en debattartikel för Göteborgs-Posten hur familjehemmen lämnas åt sitt öde när omplaceringar 

sker, och allt fler slutar som familjehem när de inte orkar se hur situationen hanteras av 

myndigheterna (Hallgren, 2019). 

Tidigare forskning visar att familjehem ofta upplever avbrott eller avslut av en placering 

som svårt (Khoo och Skoog, 2013). Forskningen pekar också på att stöd från socialtjänsten är 

önskvärt och ibland nödvändigt för att på bästa sätt kunna hjälpa familjehemmet att sörja 

förlusten av ett flyttat barn (Gribble, 2016). Med denna bakgrund uppkommer funderingar kring 

hur eftervården och stödet för familjehemsföräldrar ser ut i Sverige idag i samband med att en 

placering avbryts eller avslutas, och vilka insatser familjehemmen önskar att det fanns? 
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1.1 Studiens relevans för socialt arbete 

När placeringen av ett barn upphör och barnet flyttar från ett familjehem så anses uppdraget 

vara slutfört, och familjehemmets uppdrag hos kommunen avslutas. Detta innebär att det stöd 

som utlovas enligt 6 kap. 7a§ SoL till de vårdare av barn som är placerade i familjehem, utgår. 

Genomgående i den sociala barnavården är att arbetet av självklara skäl är utformat för att alltid 

se till barnets bästa, men det finns forskning som visar att eftervården till familjehemmen också 

är av stor vikt (Gribble, 2016). Allt fler familjehemsföräldrar kliver fram och berättar om sorgen 

efter barn som levt i deras familjegemenskap för att sedan slitas ifrån dem, och hur sådana 

situationer kan vara avgörande för om familjehemmen orkar ta åt sig fler uppdrag eller väljer 

att sluta vara familjehem för gott. Det råder just nu en brist på familjehem i Sverige, och 

socialtjänsten bör rimligen arbeta aktivt för att behålla de som finns. Denna studie är högst 

relevant för socialt arbete och lägger fokus på familjehemmens behov, vilka tidigare har fått litet 

utrymme i forskningen i förhållande till barnens. Att belysa familjehemmens behov av stöd kan 

förhoppningsvis medverka till en förändring i hur man arbetar med familjehemmen även efter 

avslutat uppdrag. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever socialtjänstens stöd när 

en längre placering av ett barn upphör och barnet har flyttat, samt att ta reda på vad 

familjehemmen önskar för stöd från Socialtjänsten efter avslutad placering. 

 

Frågeställningar: 

•  Vilka erfarenheter har familjehem av kontakten med socialtjänsten i samband med och 

efter att ett uppdrag avslutats? 

• Upplever familjehemmen att det finns ett behov av stöd, och i så fall varför? 

• Har något stöd erbjudits och hur önskar familjehemmen att stödet ska utformas? 
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1.3 Centrala begrepp och begreppsdefinition 

Familjehem är det begrepp som kom att ersätta “fosterhem” i allt offentligt språkbruk när 

Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 1982. Samtidigt byttes benämningen “fosterbarn” ut mot 

“barn i familjehem”, dock används benämningarna “fosterbarn” och “fosterhem” i vardagligt 

språkbruk av allmänheten än idag (Lindén, u.å). Ett familjehem kan bestå av en ensam vuxen, 

eller flera vuxna med eller utan egna hemmavarande barn. I denna studie kommer de offentligt 

korrekta benämningarna “familjehem” och “barn i familjehem” eller “familjehemsbarn” att 

användas.  

 

Längre placering syftar i denna studie till en placering som varat i minst 1 år. 

 

Bonding avser det starka känslomässiga band som en vuxen kan utveckla till ett barn i dennes 

omsorg, vanligen det egna nyfödda barnet. Bonding kan dock också ske hos andra 

omsorgsgivare, så som familjehemsföräldrar, far- och morföräldrar eller adoptivföräldrar. 

Bonding innebär att acceptera sin föräldraroll och vara lyhörd för barnets behov och känslor, 

samt att själv känna kärlek, glädje och samhörighet med barnet (Gribble, 2016). 

 

Eftervård är vår tolkning av det stöd som bland annat belyses i socialtjänstlagen (SFS 

2012:776, 5 kap. 1§) där det framgår att socialnämnden har ett ansvar att tillgodose barn och 

unga stöd och hjälp efter att en placering i bland annat familjehem har upphört. Forskning kring 

ämnet använder ofta begreppet när det handlar om det specifika stöd som ungdomar och unga 

vuxna kan behöva vid utslussningen mellan familjehem och eget boende på väg in i vuxenlivet. 

I denna studie används eftervård som begrepp för både familjehemsföräldrar samt barn och 

unga när det gäller stöd- och hjälpinsatser efter avslutad placering. 

 

Sammanbrott avser ett oväntat och hastigt avbrott i en familjehemsplacering. Initiativtagare 

kan antingen vara familjehemmet, barnet, socialtjänsten eller barnets föräldrar. Ordet 

sammanbrott är en översättning av engelskans placement breakdown (Khoo och Skoog, 2013). 

 

Gatekeeper på svenska; portvakt, definieras av Nationalencyklopedin (Gatekeeper, u.å) som 

den mekanism som styr urvalet av nyheter i massmedier, d.v.s. redaktioners eller nyhetskanalers 

beslut om vilka nyheter som ska publiceras för allmänheten. I metodforskning används ofta 

begreppet gatekeeper för att beskriva hur någon som har access förhindrar eller försvårar 
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tillgången till informanter för forskare som behöver åtkomst till dessa i sina forskningsstudier. 

Powell och Smith (2009) menar att professionella ofta agerar gatekeepers i situationer där barn 

är involverade, eftersom de vill skydda dem. Hos statliga myndigheter är det vanligtvis ännu 

svårare att få till stånd ett samarbete med anledning av att mediabevakning av organisationen 

samt underbemannad och stressad personal påverkar frontlinjebyråkratens möjlighet till 

kollaboration (Powell och Smith). 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen innehåller sju kapitel och inleds med kapitel 1, vilket innehåller en presentation av 

studiens ämne. Här ryms också studiens relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar, 

centrala begrepp samt uppsatsens disposition. I kapitel 2 presenteras bakgrund och historik följt 

av kapitel 3 som tar fokus på det aktuella forskningsläget. Kapitel 4 behandlar studiens 

teoretiska utgångspunkter. Därefter presenteras kapitel 5 som behandlar studiens design, 

författarnas förförståelse, litteratursökning, metodval, urval, intervjuguide, tillförlitlighet, 

metoddiskussion och slutligen en etisk diskussion. I kapitel 6 presenteras resultat och analys 

och kapitel 7 består av en avslutande diskussionsdel. 
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2. Bakgrund 

Under detta kapitel presenteras bakgrunden till dagens svenska sociala barnavård och konceptet 

familjehem med de lagrum och riktlinjer som är relevanta för denna studie. 

 

2.1 Från fostran i barnhus till socialtjänstlagens familjehem 

Förekomsten av barn som av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar är inte 

något nytt; det har förekommit världen över i alla tider. Lika gammalt är det faktum att någon 

annan tagit ansvar för barn som inte biologiskt är dennes egna. Redan under 1600-talet 

upprättades så kallade “barnhus” i Sverige som senare kom att benämnas “barnhem” där bland 

annat tiggande gatubarn togs om hand. Under denna tid var dock barnhemmen få eftersom 

huvudansvaret fortfarande låg på fattigvården som bedrev fattiggårdar, fattigstugor och 

fattighus där barn och vuxna vanligtvis var intagna tillsammans (Grönwall och Holgersson, 

2004). När man i slutet av 1700-talet började tala om barn som en egen grupp växte antalet 

barnhem, dock var spädbarnsdödligheten på barnhemmen så pass hög att man satsade stort på 

fosterhemsplaceringar istället. Medborgare lockades med belöningar och uppmuntrades till att 

ta barnhemsbarn till sina hem för kärlek och uppfostran, vilket resulterade i att platserna på 

barnhemmen snabbt halverades (Grönwall och Holgersson, 2004). Barnadödligheten minskade 

dock inte och vanvården av fosterbarnen stod i fokus i samhällsdebatten. Det kom dock att dröja 

fram till 1902 innan en lag upprättades för att reglera fosterhemsvården. Lagen, som gällde 

fosterbarn under 7 års ålder, skulle se till att vanvården av barn placerade i fosterfamiljer 

upphörde och att barnen fick god vård. Två decennier senare upprättades ett helt ny lag, 

barnavårdslagen (BvL), som trädde i kraft 1924. 

Det skulle nu finnas en barnavårdsnämnd i varje kommun för att ansvara för barnavården 

(Pettersson, 2011). I samband med lagförändringen uppkom frågan om vanvården kunde lösas 

genom kontroll och granskning av fosterfamiljerna, och om det var nödvändigt att lagstifta om 

så kallad koncessionstvång; att fosterfamiljer skulle behöva ett särskilt tillstånd för att få 

bedriva fosterhemsvård (Andresen, Garðardóttir, Janfelt, Lindgren, Markkola, och Söderlind 

2011). Koncessionskravet blev aldrig verklighet under den här tiden då man ansåg att det kunde 

göra mer ont än gott, istället var det enda kravet enligt lagen för fosterföräldrarna att de själva 

meddelade att de hade öppnat sitt hem för ett fosterbarn. Myndigheterna granskade dock 

tilltänkta fosterhem genom att inhämta upplysningar via personer med kännedom om 

människorna såsom präster och lärare, men någon grundligare kontroll var det inte tal om under 

1900-talets början (Andresen et al., 2011). 
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2.1.1 Ett samhälle i förändring 

Under mitten av 1950-talet hade antalet utbildade socialarbetare ökat och professionen 

medförde en förändrad syn på den offentliga barnavårdens ansvar. Barnhem ansågs vara en 

olämplig miljö för barn att vistas i och fosterhemmen kom att få en allt större betydelse, vilket 

även innebar att man lagstiftade det tidigare ratade kravet på koncession i ett försök säkra 

barnen en god uppväxtmiljö (Andresen et al. 2011). Under hela seklet reviderades de lagar som 

reglerade samhällets vård av barn och ungdomar ett flertal gånger för att slutligen ersättas med 

de lagar som idag i huvudsak styr den sociala barnavården; socialtjänstlagen (2001:453) och 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) (Barnavårdslagen, u.å). När 

Socialtjänstlagen trädde i kraft tog barnavården en ny riktning och gick från en auktoritär och 

överordnad lagstiftning till en serviceinriktad ramlag som gav utrymme för den enskilde 

individen att tillsammans med socialtjänsten bestämma hur de uppsatta målen skulle nås. Den 

nya reformen innebar även att man skiljde tvångsåtgärderna från den vanliga lagen och stiftade 

separata tvångslagar som komplement till socialtjänstlagen (Grönwall och Holgersson, 2004). 

Innan socialtjänstens uppkomst ansågs ett dugligt fosterhem vara ett hem som kunde förse 

barnen med mat, tak över huvudet och se till att de var rena. Fosterföräldrarna skulle lära barnen 

att arbeta och man lade stor vikt vid barnets fysiska hälsa. Samhällets syn på föräldraskap 

förändrades dock, och med socialtjänstlagens nya inriktning kom man att lägga fokus vid 

barnets psykiska hälsa snarare än den fysiska. Nu skulle barnets utbildning stödjas och 

hemkänsla, relationer och atmosfären i familjen blev ett viktigare fokus än rena, mätta barn med 

tak över huvudet (Socialstyrelsen, 2013) 

 

2.1.2 Svenska familjehem idag 

Exakt hur många familjehem det finns i Sverige idag vet man inte då det inte förs någon statistik 

(Utredningen om tvångsvård för barn och unga, 2014). Däremot är det lagstadgat att de barn 

som är placerade i familjehem ska statistikföras av socialnämnden varje år, och siffrorna 

ska överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg (Socialtjänstförordningen, SFS 2001:937, 

7 kap. 1§). Statistiken visar att 2018 blev 23 100 barn och unga någon gång under året placerade 

i ett familjehem, vilket gör familjehem till den vanligaste placeringsformen i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019). I 6 kap. 2§ Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) framgår att det 

åligger varje kommun att se till att det finns familjehem till de barn och unga som är i behov av 

placering utanför det egna hemmet. Socialtjänsterna i varje kommun ansvarar för att rekrytera 

och utreda familjehem samt säkerställa att dessa bedriver en trygg och säker vård (4 kap. 



 

7 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i 

familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, SOSFS 2012:11).  

I de lagrum som berör barn placerade utanför det egna hemmet återfinns ständigt 

socialnämndens skyldigheter gentemot det placerade barnet samt barnets rättigheter ur flera 

aspekter. I socialtjänstlagens portalparagraf, lagens inledande kapitlet som beskriver 

socialtjänstens mål, beskrivs att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa vid åtgärder som rör 

honom eller henne (1 kap. 2 § SoL). Barn placerade utanför hemmet har även rätt till stöd och 

hjälp efter att placeringen har upphört om de är i behov av det (5 kap. 1 § 10). För 

familjehemsföräldrarna är socialnämndens ansvar och skyldigheter inte lika utbredda; år 2013 

tillkom en ny bestämmelse gällande tilltänkta familjehems rätt att få relevant utbildning av 

socialtjänsten inför sitt uppdrag (6 kap. 6c § SoL). Samma år lagstiftades även 

familjehemsföräldrars rätt till stöd, råd och annan hjälp de kan tänkas behöva under tiden de 

har ett pågående uppdrag från kommunen och således ett barn placerat hos sig (6 kap. 7a§). I 

övrigt fokuseras av självklara skäl på barnets bästa, vilket ibland innebär just placering i 

familjehem.  

 

2.1.3 Familjestödsmodellen och dess effekter 

Sverige tillhör de länder där den så kallade familjestödsmodellen är dominerande i den sociala 

barnavården (Andersson och Sallnäs, 2019). Familjestödsmodellen innebär kortfattat att 

problem kring ett barn i första hand ska lösas genom att ge insatser till familjen, med 

utgångspunkt att det sker på frivillig basis i nära samarbete med föräldrarna. Skulle inte det 

frivilliga samarbetet fungera så finns tvångslagar som träder i kraft om det är nödvändigt för att 

tillgodose barnet de goda och trygga uppväxtförhållandena som han eller hon har rätt till 

(Andersson och Sallnäs, 2019). 

Vid ett samarbete med Socialtjänsten kan en familjehemsplacering ske enligt 

Socialtjänstlagen (5 kap. 1 § 8), så kallad “SoL-placering”, och i de situationer där samarbete 

inte är möjligt så kan tvångsåtgärder motiveras enligt Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (2-3§§). Familjehemsplaceringar förekommer även i 

lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (9 § 8 LSS) i situationer där 

hemsituationen inte fungerar trots stödinsatser för barn med svåra funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2013).  I Sverige är målet med familjehemsplaceringar att barnen så snart det 

finns förutsättningar för det ska återförenas med sina biologiska föräldrar (Höjer, 2019). Det tar 

sig uttryck i vår lagstiftning bland annat genom att placeringar ska övervägas om de fortfarande 
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är aktuella var sjätte månad, enligt SoL (6 kap. 8§). Vid placeringar enligt LVU är det direkt 

uttalat att vården är tidsbegränsad och att målsättningen är att barnet ska hem till sina föräldrar 

(1 kap. Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, SOSFS 1997:15). Detta synsätt på placering i familjehem har kommit att 

kallas “återföreningsprincipen” och är ett överordnat mål i svensk barnavård som bland annat 

innebär att det inte finns någon bestämd standard för vilka framsteg hemmiljön eller barnets 

beteende ska ha uppnått för att anses vara tillräckligt god för en hemgång (Andersson och 

Sallnäs, 2019).  

Att socialtjänsten strävar efter att familjehemsplaceringar ska vara kortvariga lösningar 

där syftet är att återförena det placerade barnet med sin biologiska familj, innebär att det 

familjehem som åtagit sig uppdraget att ta hand om ett utomstående barn alltid måste vara 

beredd på att skiljas från barnet (Pipping, 2011). Det avtal som skrivs mellan kommunens 

socialtjänst och familjehemmet kan vid frivillig placering sägas upp genom att de biologiska 

föräldrarna begär att placeringen avslutas, genom att familjehemmet begär att få avsluta sitt 

uppdrag, eller genom att socialtjänsten bedömer att placeringen bör avslutas (Höjer, 2019). När 

en placering avbryts oväntat i förtid kallas det sammanbrott, vilket med tillhörande 

konsekvenser är ett relativt outforskat område i den svenska sociala barnavården (Sallnäs, 

Vinnerljung och Kyhle Westermark, 2004).  
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3. Tidigare forskning 

Inför denna studie gjordes en litteratursökning för att se vad tidigare forskning säger gällande 

vilket stöd som finns från socialtjänstens sida till familjehem med fokus på eftervården, d.v.s. 

perioden efter ett avslutat eller avbrutet uppdrag. Det visade sig dock snabbt att forskningens 

fokus främst har legat på barnens perspektiv och att familjehemmen och deras behov av stöd 

har hamnat i skymundan. Den forskning som finns kring ämnet stöd till familjehemsföräldrar, 

såväl internationell som nationell, fokuserar främst på befintligt stöd/behov av stöd under 

pågående uppdrag då barnet är placerat i familjen. Mycket litet fokus har lagts på tiden efter 

avslutat uppdrag, dock har ämnet berörts i ett fåtal forskningsstudier där syftet har varit att 

undersöka andra aspekter. Av denna anledning kommer detta kapitel främst att fokusera på en 

annan inriktning som är av betydelse för vår studie; familjehemsföräldrars emotioner. Kapitlet 

innehåller även sammanställd forskning från de studier som omnämnt temat stöd till 

familjehemsföräldrar efter avslutat uppdrag. 

 

3.1 Familjehemsföräldrars emotioner 

För att som familjehemsförälder kunna knyta an till ett barn som inte är ens eget så krävs det 

att man accepterar den särskilda formen av “föräldraskapet”, känner känslor av kärlek, glädje 

och samhörighet för det barn man åtagit sig att vårda, samt att man har förmåga att vara 

mottaglig för barnets behov och känslor. När dessa faktorer förenas uppstår det särskilda band 

mellan familjehemsförälder och familjehemsplacerat barn som så ofta kallas bonding, och kan 

jämföras med anknytningen som uppstår mellan en moder och hennes biologiska spädbarn 

(Gribble, 2016). Forskning visar att familjehemsföräldrar ibland inte tillåter sig själv att knyta 

an till barnet genom att aktivt upprätthålla ett känslomässigt avstånd till barnet av rädsla att inte 

klara av den eventuella förlusten som en familjehemsplacering många gånger innebär. Vidare 

bidrar placeringen av ett nytt barn till ytterligare svårigheter att knyta an, bland annat genom 

att familjehemsföräldrarna utsätts för emotionell stress då barnet på olika vis kan vara 

svårhanterat, eller att omgivningen inte har förståelse för den nya familjekonstellationen 

(Gribble, 2016). 

I USA genomförde Hebert, Kulkin och McLeanen (2013) en studie för att ta reda hur 

familjehemsföräldrar som knutit an till sina placerade barn kände vid separationen då barnet 

omplacerades eller av andra anledningar flyttade från deras hem. Resultatet visade att 

majoriteten av deltagarna i studien sörjde förlusten av sitt familjehemsbarn efter att han eller 

hon hade flyttat, och en övervägande del av deltagarna vittnade även om sorg till den grad att 
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de periodvis grät och kände att ingen någonsin skulle kunna ta platsen som deras placerade barn 

hade haft (Hebert et. al, 2013). En mindre andel av deltagarna, om än dock betydande, beskrev 

hur effekterna av förlusten var så allvarliga så att de hade svårigheter att gå vidare i livet; 

ständigt återkommande tankar kring barnet påverkade koncentrationsförmågan på arbetet, 

många upplevde även en ökad irritation och ensamhet till den grad att de slutligen undvek att 

träffa andra människor (Hebert et. al, 2013). Studien påvisar också att deltagarna led av oro och 

ångest för barnens välbefinnande. Många undrade hur det gick för barnen i den nya familjen, 

var barnen hade placerats, och om syskonpar fick omplaceras tillsammans eller hade blivit 

separerade. Deltagarna beskrev även en ständig oro för att barnen skulle hamna i misär och hur 

dessa känslor av kontrollförlust var svåra att hantera för familjehemsföräldrarna (Hebert et. al, 

2013). 

En liknande studie genomfördes i England där Lynes och Sitoe (2019) undersökte 22 

stycken familjehemsföräldrars erfarenheter av separationer från barn som de haft placerade hos 

sig som efter en tid flyttat vidare. Studien fokuserar specifikt på den känslomässiga påverkan 

av förlust. Majoriteten av deltagarna hävdade att de älskade sina familjehemsbarn lika mycket 

som sina biologiska barn, vilket gjorde separationerna mycket jobbiga. En av deltagarna 

berättar hur hon tidigare hade förlorat ett biologiskt barn som avlidit och kunde jämföra den 

förlusten med förlusten över det barn hon hade haft i sin vård som socialtjänsten valde att 

omplacera. Familjehemsmamman beskriver hur smärtan och saknaden var densamma när 

hennes placerade barn flyttade som när hennes biologiska barn avled (Lynes och Sitoe, 2019). 

Även i denna studie vittnade en stor del av deltagarna om gråtmildhet, återkommande tankar 

och minnesbilder av barnen som resulterade i stor sorg och saknad samt känslor av uppgivenhet 

efter förlusten (Lynes och Sitoe, 2019). 

Även i Australien har en jämförlig studie genomförts av Riggs och Willsmore (2012) där 

syftet var att beskriva familjehemsföräldrars känslor som uppstod i samband med hastigt 

avslutade familjehemsplaceringar. I intervjuer framkommer att familjehemsföräldrarna känt sig 

uppgivna, misslyckade och ångestfyllda med enorm sorg som följt dem efter förlusten. 

Gemensamt för majoriteten av deltagarna var upplevelsen av mindervärde; flera vittnar om hur 

socialtjänsten valt att inte vara lyhörda för familjehemsföräldrarnas känslor och behov, och hur 

omplaceringar skedde trots familjehemmens protester (Riggs och Willsmore, 2012). 
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3.2 Stöd och eftervård för familjehem 

Tiden efter avslutad placering är enligt vår kännedom aldrig i fokus i vare sig internationella 

eller nationella forskningsstudier när det gäller det kvarvarande familjehemmet. Studier som 

syftar till att undersöka andra aspekter snuddar dock av naturliga skäl vid ämnet, som tidigare 

nämnts. Samtliga ovan nämnda studier som fokuserar på att lyfta de känslor som följer med att 

separeras från ett älskat familjehemsbarn, lyfter också deltagarnas behov av stöd vid 

placeringens upphörande samt tiden efteråt, det vi har valt att kalla eftervård. Studien i 

Australien av Riggs och Willsmore (2012) påvisar att deltagarna i deras studie upplever att de 

var i behov av stöd i samband med placeringens avslut och även efteråt, vilket de inte fick av 

ansvariga aktörer. Främst upplevde deltagarna att de behövde stöd i att hantera sorgen som 

drabbade dem, och majoriteten hade önskat någon slags samtalshjälp för att klara av att gå 

vidare. En av informanterna beskriver hur det kändes som att socialtjänsten inte förstod hennes 

sorg, utan såg henne som en betald barnvakt som bara hade slutfört ett arbete när hon efter nio 

månader hastigt separerades från sitt placerade familjehemsbarn och lämnades med mycket litet 

stöd att hantera sin enorma förlust efteråt. (Riggs och Willsmore, 2012).  

Känslan av att vara oförstådd tycks vara central bland familjehemsföräldrar i flera 

internationella studier. Bland deltagarna i studien genomförd i England vittnar flera om hur 

socialtjänsten inte tycktes förstå den omfattande sorgen som förlusten av det placerade barnet 

innebar, vilket ledde till att önskvärda stödinsatser uteblev. I studien framkommer hur inget 

stöd alls funnits att tillgå från socialtjänsten i samband med eller efter en avslutad placering, 

samtidigt som deltagarna lyfter vikten av hur lite det ibland krävs för att stötta upp en människa 

i sorg: en av informanterna menade att det hade räckt med att den ansvariga handläggaren visade 

empati och yttrade några ord om förståelse för vad familjen genomled, en annan önskade bara 

få en kort uppdatering om hur det gick för barnet i den nya familjen (Lynes och Sitoe, 2019).  

I forskningen från USA som publicerats av Hebert et. al. (2013) beskrivs även där det 

stöd som familjehemsföräldrar önskar att de mottog vid avslutade placeringar av 

familjehemsbarn. Resultatet av forskningen visar att det var önskvärt med professionell 

sorgerådgivning för att klara av förlusten, något som föreslogs borde finnas för alla 

familjehemsföräldrar (Hebert et. al., 2013).  

 

3.3 Svensk forskning  

Internationell forskning kring familjehemsföräldrars känslor och upplevelser är överlag 

bristfällig, då fokus, som tidigare nämnts, för det mesta ligger på de placerade barnen. Den 
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svenska forskningen är följaktligen än mer bristfällig, dock har Khoo och Skoog (2014) 

genomfört en studie om familjehemsföräldrars upplevelser och känslor kring sammanbrott i 

placeringar som drabbat dem. Forskningen har sedan översatts och publicerats internationellt i 

den vetenskapliga tidskriften Qualitativ Social Work. Studien som genomfördes i Sverige 

påvisar likheter med de internationella studierna i ämnet.  

Studien påvisar att de gånger en placering har avbrutits på initiativ av socialtjänsten så 

har beslutet fattats fort. Det beskrivs hur ett familjehem fick ett samtal från socialtjänsten som 

avbröt placeringen medan barnet var på besök hos de biologiska föräldrarna, och således aldrig 

kom hem till familjehemmet igen. Samtliga informanter i studien berättar om svåra känslor i 

samband med att placeringarna avbryts och ord som jättejobbigt, upprörd, arg, känsla av att 

gå sönder och ledsen var vanliga (Khoo och Skoog, 2014).  

Ett annat betydande resultat av studien var att familjehemmen var missnöjda med det stöd 

de fick efter ett sammanbrott. Det var som bäst minimalt om det överhuvudtaget existerade. En 

informant beskriver upplevelsen av att “dumpas” av socialtjänsten efter avslutat uppdrag, och 

hur ett avslut av någon form vore önskvärt (Khoog och Skoog, 2014). Författarna menar också 

att familjehemsföräldrarna fick känslomässiga ärr av upplevelsen, samt att dessa påverkade 

deras attityd till att vara familjehem i framtiden. Särskilt framkom att familjehemsföräldrar inte 

ville ta emot yngre barn på grund av rädsla för att bonding till barnet skulle uppstå och att man 

sedan möjligen förlorar barnet. Den smärtan skulle vara allt för stor att bära en gång till (Khoo 

och Skoog, 2014) .  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har sin utgångspunkt i tre olika teorier vilka presenteras under detta kapitel. 

Socialt stöd, KASAM och empowerment utgör den bakgrund på vilken empirin vilar.   

 

4.1 Socialt stöd (social support)  

Socialt stöd beskrivs enligt Hupcey (1998) av Cobb som information som leder till att en person 

känner sig omtyckt, älskad, uppskattad och respekterad och/ eller att personen upplever sig 

tillhöra ett nätverk som baseras på kommunikation och gemensamma plikter. Enligt Hupcey 

(1998) har Procidano och Heller (1983) definierat begreppet socialt stöd som graden av en 

individs upplevelse av att dennes behov av stöd, information och feedback är tillfredsställda. 

Ytterligare en beskrivning av socialt stöd är att det avser ett utbyte av resurser mellan två 

individer med syfte att öka välmåendet hos mottagaren (Hupcay, 1998). Det finns med andra 

ord flertalet olika definitioner av begreppet socialt stöd. Hupcey (1998) skriver också att ett 

visst stöd kan vara menat av givaren att vara positivt, men kan upplevas som negativt antingen 

för att resultatet inte är av godo, eller för att mottagaren av stödet upplever det som negativt. 

Det senare kan ske när det finns en interpersonell konflikt, eller när mottagaren inte är beredd 

att ta emot det stöd som erbjuds. Slutligen menar Hupcey (1998) att det är tydligt att faktorer 

såsom givarens karaktäristika och perception påverkar vilket stöd som ges, hur det ges, 

huruvida stödet accepteras av mottagaren och vilka resultaten blir.  

Begreppet socialt stöd kan delas in i olika kategorier. Fyra olika typer av socialt stöd 

identifierades av House enligt Lee och Cho (2019) Utvärderingsstöd avser stöd från personer 

som hjälper mottagaren till självutvärdering. Informationsstöd innebär tillhandahållande av 

information som kan hjälpa och vägleda mottagaren med sina problem. Känslomässigt stöd 

avser empati, omtänksamhet och förtroende. Instrumentellt stöd är praktisk hjälp vid specifika 

behov (fig.1). 
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4.2 KASAM (känsla av sammanhang) 

Antonovsky (1996) visar att personer som har utvecklat en känsla av sammanhang i sitt liv 

klarar av psykiska påfrestningar bättre. Han kallar detta Sense of coherence (SOC). På svenska 

översatt till känsla av sammanhang, KASAM (Hammarlund, 2012). KASAM kan delas in i tre 

olika beståndsdelar enligt följande: 

• Begriplighet, personen upplever tydlighet, struktur och förnuftsmässig gripbarhet när 

det kommer till såväl yttre som inre stimuli.  

• Hanterbarhet, graden av upplevelse av att det finns resurser till ens förfogande för att 

hantera och möta ovan nämnda stimuli. 

• Meningsfullhet, syftar till känslan av delaktighet, engagemang och känslomässig 

investering likväl som den kognitiva aspekten av KASAM (Antonovsky, 1996).

  

Man kan alltså säga att KASAM beskriver de faktorer som bidrar till människans hälsa. 

Avgörande för KASAM är att en person varaktigt upplever sin tillvaro som förståelig och 

strukturerad, att hen har de resurser som krävs för att kunna möta de krav som finns, samt att 

man upplever dessa krav som värda att engagera sig i (Lundsbye, Sandell, Ferm, Währborg, 

Petitt, Fälth och Holmberg, 2000).    
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4.3 Empowerment  

Empowerment är ett begrepp utan en enkel och enhetlig definition (Adams, 2008). Enligt 

Adams (2008) har empowerment inom socialt arbete kommit att innebära samhällens, gruppers 

och individers förmåga att ta kontroll över sin situation och på så vis utöva makt och uppfylla 

sina mål. I praktiken innebär detta att man kontinuerligt reflekterar, agerar och utvärderar, det 

vill säga att det finns ett samspel mellan att tänka och att göra (Adams, 2008). Empowerment 

kan också innefatta metoder vilka används av socialarbetare för att förstärka känslan av makt 

hos människor som saknar det. Socialarbetare kan arbeta praktiskt med empowerment genom 

att uppmuntra till och möjliggöra ett aktivt deltagande från klientens sida (Adams, 2008). 
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5. Metod  

Under detta avsnitt beskrivs studiens design, författarnas förförståelse, litteratursökning, 

datainsamlingsmetod, urval, intervjuguide, tillvägagångssätt, tillförlitlighet samt 

metoddiskussion. Avsnittet avslutas med en etisk diskussion.  

 

5.1 Design  

I enlighet med studiens syfte har en kvalitativ ansats använts för att kunna inhämta information 

som inte varit möjligt med en kvantitativ ansats. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun ska ses som ett sätt att försöka förstå hur informanten ser på 

världen ur sin synvinkel, och fånga upp och tolka dennes beskrivande erfarenheter. Ovan 

nämnda författare nämner även att forskaren med hjälp av intervjun vill utveckla mening ur 

informanternas erfarenheter och att kunskap konstrueras i interaktion mellan intervjuaren och 

informanten (Kvale och Brinkmann, 2014). Med denna bakgrund föll valet naturligt på 

kvalitativa intervjuer för denna studie. 

 

5.2 Förförståelse 

Den förförståelse vi har kring ämnet som studien lyfter bygger bland annat på egna erfarenheter 

av uteblivet stöd från socialtjänsten till familjehemmet inklusive det kvarvarande barnet, efter 

att de placerade barnen flyttat. Då dessa erfarenheter är från 90-talet har det under det senaste 

året uppstått en nyfikenhet kring hur socialtjänstens arbete ser ut idag, 25 år senare.  

Via ett familjehemsforum på Internet har vi fått indikationer på att det i de allra flesta fall 

inte finns något stöd att tillgå, vilket var avgörande för uppsatsens syfte. Vidare har frågan om 

sorg vid separationer diskuterats mellan oss författare. Det kan antas att en naturlig biologisk 

reaktion vid separationen från sitt familjehemsbarn är sorg, men det behöver inte vara en 

självklarhet att alla känner sorg i dessa situationer. Med vår förförståelse i bagaget har vi under 

utformningen av intervjumallen samt under intervjusessionerna varit mycket försiktiga med att 

anta eller utgå från att våra informanter har känt sorg vid separationen, inte heller har vi förutsatt 

att de inte har mottagit något stöd från socialtjänsten om de varit i behov av det. 

 

5.3 Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur till studien har sökningar gjorts via sökmotorerna Google Scholar, 

Web of Science, samt Högskolan Dalarnas egen databas Summon. Sökord som har använts i 
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olika kombinationer har varit foster care, foster parent, social support, termination, bonding, 

placement breakdown, och grief. Via abstracts valdes de artiklar som för studien ansågs 

relevanta att titta närmare på. Vidare har även sökningar för svensk litteratur i tryckt form gjorts 

på det lokala biblioteket i en mellanstor stad. Sökord som användes för ovan nämnda var 

familjehem, fosterbarn, och fosterhem. Böckernas titlar och sammanfattningar avgjorde om 

litteraturen var av intresse för studien eller inte. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod  

Data har samlats in genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem 

familjehemsföräldrar från fem olika kommuner i landet. Bryman (2011) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som att intervjuaren har ett frågeschema, men frågornas följd kan 

variera. Frågorna är också vanligtvis mer allmänt formulerade än vad som är brukligt vid 

strukturerade intervjuer. Intervjuaren kan också ställa följdfrågor för att få ytterligare relevant 

information. 

          Två intervjuer i denna studie genomfördes i informanternas hem, en på offentlig 

mötesplats, och två via telefon. Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning och 

transkriberades. Efter en kort diskussion författarna emellan bestämdes det att inspelningarna 

skulle transkriberas ordagrant, men att kortare pauser och utfyllnadsord såsom ”eeh”, “mmm,” 

av tidsmässiga skäl kunde uteslutas, då de inte ansågs tillföra något utifrån studiens syfte eller 

frågeställningar.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det saknas ett standardiserat sätt att genomföra en 

transkribering på. Istället är det studiens syfte och avsikten med utskriften som får styra hur 

materialet transkriberas. Andra faktorer som kan spela in är vilken tid och vilka resurser som 

finns i form av arbetskraft och pengar, menar ovan nämnda författare.  

 

5.5 Urval  

Den urvalsteknik som har använts i studien är ett målinriktat urval. Denna teknik beskrivs av 

Bryman (2011) som en samplingsteknik där man strategiskt försöker hitta informanter att 

intervjua som är relevanta för frågeställningen. Eftersom det finns svårigheter i att ställa upp en 

urvalsram för de informanter som är önskvärda till studien så var tanken initialt att nå 

informanter via ett snöbollsurval med socialtjänsten som hjälp. 
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Snöbollsurval innebär att man kontaktar en person som har kunskap inom ämnet man vill 

undersöka, för att sedan använda denna människas kontaktnät för att få tag i ytterligare 

informanter till sin studie (Bryman 2011). 

Åtskilliga försök att nå de ansvariga för familjehemsfrågor i två mellanstora kommuner 

har gjorts för att via dessa hitta potentiella informanter. Efter misslyckade försök via telefon så 

skickades förfrågningar via e-post till de ansvariga familjehemssekreterarna på socialtjänsten. 

Den ena kommunen valde att inte besvara förfrågan alls, den andra kommunen återkom efter 

en vecka och ville veta mer detaljer om vilka informanter sekreteraren skulle behöva vara 

behjälplig med att kontakta. Efter att ett förtydligande hade skickats och en vädjan om att 

kontakten skulle förmedlas så snabbt som möjligt på grund av tidsbegränsning i vår studie, så 

hörde inte familjehemssekreteraren av sig mer.  Av den orsaken blev en annan typ av urval, 

bekvämlighetsurval det vi använde i sökandet efter informanter: personliga kontakter nyttjades 

och en eftersökning skrevs också ut i olika forum och grupper på sociala medier. För att matcha 

studiens syfte har följande inkluderingskriterier varit obligatoriska för de informanter som 

ingått i studien; familjehemmen ska ha haft en placering som varat i minst ett år och som sedan 

avslutats utan att de själva begärt det. På detta vis fick vi fem informanter i fem olika 

kommuner som intervjuades. Två av informanterna känner flyktigt till varandra, (den ena visade 

den andra vår förfrågan på sociala medier) de övriga är för varandra helt okända. 

Användandet av ett bekvämlighetsurval gör det i princip omöjligt att få ett urval som är 

representativt för populationen (Bryman, 2011). Dock innefattar kvalitativa studier nästan alltid 

få informanter och syftar till att maximera så många aspekter som möjligt av det studerade 

fenomenet, snarare än att fokusera på att det ska vara representativt för populationen för att 

kunna generalisera resultaten (Dahlberg och McCaig, 2010). Med det i åtanke är vi införstådda 

med att urvalet inte är representativt och resultaten blir svåra att generalisera. Trots denna 

begränsning kan det ändå antas att informanternas upplevelser ger en indikation på hur 

socialtjänsten arbetar med familjehem vid omplaceringar eller avslutade uppdrag, samt 

huruvida det finns ett behov att som familjehem få adekvat stöd i samband med detta. 

 

5.6 Intervjuguide  

Intervjuguiden är indelad i fyra olika avsnitt, där inledningen består av bakgrundsfrågor som 

syftar till att få relevant information om informanten, samt att få denne bekväm i sin roll under 

intervjusessionen. Därefter följer frågor kring temat som berör informantens upplevelse och 

behov av stöd från socialtjänsten i samband med att en placering har avslutats, för att sedan 
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övergå till temat som rör eftervården och informantens upplevelse av och behov av stöd efter 

att placeringen avslutats då barnet har flyttat. För att inte lämna informanterna i ett känsloläge 

efter att vi har berört ett tungt ämne i deras privatliv så avslutas intervjuguiden med några mer 

neutrala frågor. Intervjuguiden i sin helhet finns bifogad i bilaga 2 

Enligt Bryman (2011) så bör en intervju inledas med frågor som är direkt relevanta för 

studiens syfte och därmed ska personliga frågor om ålder, bakgrund och liknande inte ställs i 

inledningsskedet av intervjun. Bryman (2011) menar också att djupare frågor som eventuellt 

kan vara svåra för informanten bör ställas i ett senare skede.  

En avvägning har gjorts i denna studie då det har konstaterats att samtliga för studiens 

syfte relevanta frågor kan upplevas som känsliga och därmed skapa obehag hos informanten. I 

ljuset av detta har valet fallit på att låta bakgrundsfrågorna komma först för att öppna för 

kommunikation och skapa ett otvunget samtalsklimat, vilket underlättar när de frågor som berör 

tyngre teman sedan ställts.  

Innan intervjuguiden användes på våra informanter genomfördes en pilotstudie. Under 

test-intervjun visade det sig att en del av frågorna i intervjun inte behövde ställas eftersom de 

besvarades automatiskt när testpersonen berättade om sina erfarenheter. Bryman (2011) framför 

att när fler än en forskare genomför arbetet ute i fältet till sin studie så är en semistrukturerad 

intervjumetod med intervjuguide att föredra för att säkerställa att intervjusessionerna har en 

liknande struktur och är jämförbara. Bryman menar även att den semistrukturerade 

intervjumetoden är att föredra vid studier som har ett tydligt fokus med specifika 

frågeställningar då uppsättningen frågor kan härledas tillbaka till studiens forskningsfrågor 

(Bryman, 2011). Med det i åtanke gjordes valet att behålla frågorna som under pilotstudien 

tycktes verka överflödiga, som stöd till de teman som finns i intervjuguiden eftersom vi är två 

författare som utför intervjuer på var sitt håll, samt med anledning av att intervjuguidens frågor 

är framtagna för att besvara studiens frågeställningar. 

 

5.7 Analysmetod 

Det transkriberade materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Att göra en tematisk 

analys är ett av de vanligaste sätten att behandla kvalitativa data. Efter att ha läst de relevanta 

utskrifterna noggrant flera gånger så kan man identifiera teman och subteman. En möjlighet för 

att finna exempelvis repetitioner, likheter och skillnader och saknade data är att göra ett 

ramverk, där man fyller i ord och meningar och på så sätt få till en fungerande struktur (Bryman, 

2011).  
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När tre av fem transkriberingar var klara påbörjades analysarbetet. Den främsta 

anledningen till detta förfarande är tidsbrist, då det tog längre tid än beräknat att genomföra 

samtliga intervjuer.  Först lästes alla transkriberingar i sin helhet för att se om vissa ord, uttryck 

eller åsikter var återkommande. Redan där kunde flera mönster urskiljas och anteckningar 

gjordes på tänkbara teman. När samtliga utskrifter var klara, kunde en tematisk analys 

genomföras. Efter att ha läst samtliga utskrifter noggrant vid flera tillfällen påbörjades kodning 

med hjälp av markeringspennor. Varje tänkbart tema fick en egen färg, för att lätt kunna hitta i 

textmassorna. Därefter gjordes en tabell, där variablerna var Teman samt Informant 1-5. I varje 

ruta skrevs, om så fanns, de citat från respektive informant som illustrerar just det temat. Sedan 

började arbetet med att finna underteman. Detta gjordes genom att analysera och kategorisera 

de citat som fanns med i ovan nämnda tabell. Därefter bearbetades materialet med hjälp av 

valda teoretiska utgångspunkter och kontrollerades mot studiens syfte och frågeställningar. 

Några av citaten i tabellen kom sedan att användas under rubriken Resultat och analys i detta 

arbete. Dessa citat har i viss mån korrigerats för att undvika utfyllnadsord och talspråk har i 

största mån ändrats till skriftspråk. Dessutom har de barn som omnämnts fått det könsneutrala 

epitetet ‘hen’ för att ytterligare garantera deras anonymitet.  Stor vikt har dock lagts vid att 

behålla innehållet i och meningen bakom orden. Detta var en avvägning som gjordes för att 

texten i möjligaste mån ska återspegla informantens avsikt och för att få citat som i skrift väl 

kan illustrera studiens resultat.  

 

5.8 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver hur tillförlitlighet, med dess delkriterier kan användas för att bedöma 

kvalitativa undersökningar. Det första kriteriet är Trovärdighet. Man kan skapa en trovärdighet 

i resultaten genom att man säkerställer att forskningen genomförs i enlighet med de regler som 

finns, samt att man utför respondentvalidering. Denna uppsats har utformats med hjälp av Mall 

examensarbete Socialt Arbete HDa ht 2019. Vi har följt de regler som finns för hur bland annat 

urval och analys ska genomföras. Vi utförde också en enklare respondentvalidering i och med 

att samtliga informanter har godkänt den information som rör dem innan uppsatsen publiceras. 

Det andra kriteriet Bryman (2011) beskriver är Överförbarhet. Med hjälp av en tät eller 

fyllig beskrivning av resultaten förser man läsaren med en så kallad databas som är till hjälp för 

att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. I denna studies resultatdel har 

stort fokus legat på autentiska citat, runt vilka beskrivningar av händelser, känslor och annan 

relevant bakgrundsinformation har lagts till för tydlighetens skull. På detta sätt har vi försökt 
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ge läsaren en så pass tät beskrivning som tid, kunskap och utrymme tillåter, för att ge denne 

möjlighet att själv bedöma överförbarheten i studien.  

Vidare beskriver Bryman (2011) kriteriet Pålitlighet. För att uppnå pålitlighet ska man 

säkerställa att det skapas en fullständig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, från 

problemformulering till resultat. Vi har strävat efter att uppfylla krav på pålitlighet genom att 

vara transparenta i vårt förfarande. Samtliga av de sökord som används vid litteratursökningen 

delges. Vi bifogar även den intervjuguide som har använts, samt har återfört citat från 

intervjuerna. Vi har redogjort för hur vi har arbetat i studiens alla faser, inklusive de 

missräkningar som vi har stött på under processen, för att på så vis öka studiens pålitlighet.  

Det fjärde och sista kriteriet Bryman (2011) lyfter är Möjlighet att styrka och konfirmera. 

Här ska forskaren försöka säkerställa att hen har handlat i god tro. Det ska alltså vara klart att 

forskaren inte medvetet har låtit en viss teoretisk inriktning eller personliga värderingar påverka 

utförandet av och slutsatserna från en undersökning. Vi är medvetna om att våra personliga 

intressen och erfarenheter har påverkat vårt val av forskningsämne. Stor vikt har därför lagts 

vid att ställa neutrala frågor under intervjuerna, samt att öppet diskutera vår förförståelse för 

ämnet.  

 

5.9 Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har diskuterats. En jämförelse 

gjordes med andra alternativ, bland annat en surveyundersökning, vilken dock avfärdades med 

tanke på att vi önskade genomföra en studie där informanternas subjektiva upplevelser skulle 

få maximalt fokus. Med hjälp av intervjuer har vi kunnat behandla komplexa områden och fått 

en djupare förståelse för familjehemsföräldrarnas upplevelser.  

När forskare väljer att undersöka ett ämne som ligger nära denne som hen själv är berörd 

av så kan det uppstå solidaritetskänslor för informanterna, vilket kan få konsekvenser för hur 

det inhämtade materialet tolkas och återges (Dalen, 2015). Som forskare bör man vara 

medveten om sin roll och känna till riskerna med att vara känslomässigt bunden till det tema 

man berör under sin studie. Även Kvale och Brinkmann (2014) belyser svårigheterna med att 

den som intervjuar känner igen sig så mycket i sina informanter så att denne inte klarar av att 

vara objektiv, vilket kan resultera i att det får konsekvenser för både tolkning och presentation 

av det inhämtade materialet.  

Med anledning av att en av oss författare har tidigare erfarenhet av att bo i ett familjehem 

där det förekommit sammanbrott och placerade barn hastigt flyttat som beskrivet i avsnittet 
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“5.2 Förförståelse”, så valde vi att den första grundliga analysen av samtliga intervjuer skulle 

genomföras enkom av den författare som inte har dessa erfarenheter, för att i största möjliga 

mån undvika att påverka tolkningen av materialet. Ett ytterligare steg i att säkra studien från 

solidaritetsproblem, och även misstolkningar överlag, är att samtliga informanter har läst 

igenom och godkänt materialet som berör dem innan det har publicerats.  

Då socialtjänsten inte var oss behjälpliga i arbetet med att hitta informanter skulle man 

kunna argumentera för att de kan ha agerat gatekeepers och därmed fördröjt sökandet efter 

informanter till denna studie. Detta ledde till att två av de totalt fem intervjuerna var tvungna 

att genomföras över telefonen med anledning av det långa avståndet till informanterna, vilka 

besvarade förfrågan via sociala medier.  

Telefonintervjuer är vanligare i surveyundersökningar än i kvalitativ forskning och kan 

vara att föredra då det exempelvis är kostnadseffektivt (Bryman, 2011). I övrigt är det ingen 

större skillnad beträffande responsen man får vid en telefonintervju gentemot den respons som 

erhålls vid ett personligt möte. Dock bör den som intervjuar vara medveten om att möjligheten 

inte finns att uppfatta informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck när intervjun genomförs via 

telefon. Under en kvalitativ intervju kan det vara en fördel att se informanten man interagerar 

med för att kunna bli varse om eventuella obehag eller förvirring kring en fråga, för att snabbt 

och smidigt kunna styra upp situationen (Bryman, 2011). 

Svårigheterna i att hitta informanter i vår geografiska närhet gjorde att telefonintervjuer 

slutligen blev ofrånkomligt i denna studie. Avsaknaden av personliga möten i de två aktuella 

fallen har diskuterats oss författare emellan. Utifrån den uppfattningen intervjuaren fick under 

telefonintervjuerna, samt utifrån det analyserade transkriberade materialet anser vi att det inte 

har varit till vare sig vår eller informanternas nackdel att intervjuerna genomfördes via 

telefonen. 

 

5.10 Etisk diskussion 

Inför författandet av uppsatsen besvarades Högskolan i Dalarnas blankett för etisk 

egengranskning, fastställd av Forskningsetiska nämnden i syfte att avgöra om studien behövde 

granskas av den etiska nämnden eller inte. Samtliga punkter i blanketten besvarades med “nej” 

med undantag av frågeställningen “kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt?”, där svaret blev “tveksamt”. Vi var medvetna om att det vid intervjuer som 

berör personliga ämnen föreligger en viss risk att intervjupersonerna blir påverkade psykiskt av 

att bli intervjuade om deras erfarenheter. Även om vår avsikt aldrig har varit att lägga fokus på 
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den eventuellt upplevda sorgen som forskning påvisar ofta uppstår vid separationen mellan 

familjehemsföräldrar och placerade barn, så var vi införstådda med att det var ett oundvikligt 

tema som mest troligt skulle beröras i samtalen kring stöd och eftervård. Efter att ha rådgjort 

med en ledamot i Forskningsetiska nämnden på Högskolan kom vi fram till att det inte var 

nödvändigt att göra någon etisk ansökan inför denna studie. Blanketten för etisk 

egengranskning finns bifogad i bilaga 1. 

Etik har funnits i åtanke genom hela processen. Det handlar inte bara om att avgöra 

huruvida studien är genomförbar med eller utan godkännande från en etisk nämnd; de etiska 

aspekterna har även tagits i beaktning i mötet med informanterna såväl som vid hantering, 

tolkning och presentation av det inhämtade materialet. Vi har därtill fullgjort de fyra etiska 

principer som ska uppfyllas vid all svensk forskning; Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet, och Nyttjandekravet. Bryman (2011) förklarar hur forskare är ålagda 

att delge de personer som är direkt involverade i forskningen all information om avsikten med 

studien och vad det innebär att delta, samt ge upplysning om att deltagandet är frivilligt och kan 

avslutas när som helst - vilket regleras i Informationskravet. De vuxna deltagande i 

undersökningen har även själva rätt att välja om de vill delta, vilket framgår av 

Samtyckeskravet. I den tredje etiska principen; Konfidentialitetskravet, beskriver Bryman 

(2011) hur forskaren ska behandla uppgifter om personer som ingår i studien med största 

möjliga varsamhet för att skydda uppgiftslämnarens identitet, vilket innebär att uppgifterna ska 

förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Allt insamlat material som berör 

deltagarna i undersökningen får sedan endast användas till forskningens ändamål, vilket 

framgår av den sista etiska principen Nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

De fyra etiska principerna för forskning har samtliga uppfyllts i denna studie. 

Informanterna har både skriftligt genom ett undertecknat informationsbrev samt muntligt fått 

information om vad undersökningen går ut på, vad deras deltagande i undersökningen innebär 

och att de har rätt att utan närmare motivering avbryta sitt deltagande eller välja att inte svara 

på vissa frågor. Vidare har muntligt samtycke inhämtats till medverkan i samband med att 

intervjuerna utfördes. Den information som samlats in om informanterna har förvarats på 

privata låsta datorer för att säkerställa att det endast är vi författare som haft tillgång dem, och 

informationen har endast använts till denna studie. Deltagarna i studien har så långt det är 

möjligt avidentifierats, dock har uppgifter om hur lång erfarenhet informanterna har av att vara 

familjehem, samt efter hur lång tid denne skildes från sitt familjehemsbarn bevarats då vi anser 

att det är intressant och relevant för studien. 
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6. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en översikt av de teman som framkommit under analysen, för att sedan 

följas av en presentation av de informanter som har deltagit i studien. Därefter presenteras 

resultat och analys temavis.  

 

6.1 Översikt av teman 

Analysen av det empiriska materialet visar på ett flertal återkommande teman. Emotioner utgör 

det första. Samtliga informanter uttryckte vid ett flertal tillfällen starka känslor kring såväl 

förlusten av det placerade barnet, som socialtjänstens och andra instansers agerande (eller brist 

därpå). Det andra temat som med lätthet kunde tas ut är Socialtjänstens insatser. Även här hade 

samtliga informanter starka åsikter och tankar om vilket stöd de hade behövt under och efter 

barnets placering. De gav också en helt enig bild av att inget stöd fanns att få. Det tredje och 

sista temat Familjehem i framtiden grundar sig i att ingen av våra informanter önskar ta emot 

ett nytt barn för placering i framtiden. Till samtliga teman har framkommit subteman, vilka 

presenteras nedan (fig. 2). 

 

(fig.2) 

 

6.2 Presentation av informanter 

Här kommer en kort presentation av de personer som ställt upp och låtit sig intervjuas för att 

göra vår studie möjlig. I presentationen har deltagarnas ålder och kön uteslutits då det är 

irrelevant för studien. 

 

Informant 1. Har ca ett års erfarenhet av att vara familjehem och skildes från sina två 

familjehemsbarn (syskon) efter ca ett år. Det har gått ca tre år sedan placeringen avbröts.  
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Informant 2. Har ca fem års erfarenhet av att vara familjehem till sammanlagt fyra barn/ 

ungdomar. Det har gått ca ett år sedan placeringen avslutades. 

 

Informant 3. Har tio års erfarenhet av att vara familjehem och har haft sammanlagt fem barn 

placerade hos sig. Det har gått sex månader sedan den senaste placeringen avbröts och barnet 

flyttades från informanten. 

 

Informant 4. Har ca två års erfarenhet av att vara familjehem. Skildes från sitt familjehemsbarn 

efter två år och två månader. Det har gått tre år sedan placeringen avslutades och barnet flyttade. 

 

Informant 5. Har ca 30 års erfarenhet av att vara familjehem. Skildes från sitt senaste 

familjehemsbarn efter 12 år. Det har gått ca elva år sedan placeringen avslutades och barnet 

flyttade. 

 

6.3 Tema - emotioner 

Många starka känslor uttrycktes under intervjuernas gång. Känslan av sorg, ilska, frustration, 

mindervärde, kränkthet, misslyckande, av att bli sårad, bekräftelsebehov, ensamhet, svek, 

saknad, meningslöshet (vårt jobb är bortkastat), maktlöshet, besvikelse och kärlek, var alla 

representerade vid ett flertal tillfällen. 

 

“Man blir väldigt ensam i sitt uppdrag” sade informant 3, och menade att man inte kan räkna 

med socialtjänstens stöd.  

 

“Den smärtan, ja, av detta, det är helt makalöst!”. Så beskrev informant 1 känslan av att förlora 

‘sina’ barn. “För man blir ju så känslomässigt engagerad.”. 

 

Informant 4 lyfte fram hur det många gånger förväntas att man som familjehem bara ska 

glömma och gå vidare när uppdraget är slutfört, och hur det inte stämmer överens med hur det 

är i realiteten: ”Vi slutade ju inte bry oss bara för att hen (barnet) flyttade.”.  

 

6.3.1 Subtema emotioner - sorg 

Majoriteten av informanterna beskrev målande den sorg som de upplevt när ett barns 

placering har avbrutits. Sorgen bottnar sig i känslan av förlust av en älskad familjemedlem, 
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som ofta rycks bort från familjen mycket hastigt. “Vi gick ju helt sönder alltså… jag var ju 

väldigt, väldigt ledsen långt efteråt”. - (Informant 1). 

 

Informant 3 berättade om hur ett barn som placerats hos hen för en tänkt uppväxtplacering 

som 6 månaders bebis, flera år senare plötsligt inte fanns i informantens liv alls längre. “Jag 

mådde jätte, jättedåligt efter det [placeringens avbrott]... Hen var hemma hos mamman en 

helg och kom aldrig tillbaka! Det tog ju mig jätte, jättehårt!”. 

 

Att denna sorg är sprungen ur omsorg av och kärlek till barnet visar följande citat: 

 

“Vi gick in med detta att det här är våra ungar nu. Man ställer in alla känslor åt det hållet 

[barnet], och det blir tufft!... Man blir så känslomässigt engagerad”. - (Informant 1). 

 

“Det blir ju ens egen lilla bebis liksom, så efter det har jag inte haft någon [placering] för jag 

mådde jätte, jättedåligt efter det!”  - (Informant 3) 

 

“Det var ju ändå som vårt barn för oss. Och vi får aldrig mer träffa hen!”.   

- (Informant 4) 

 

Sammantaget kan sägas att sorgen är något som har varit och i vissa fall fortfarande är högst 

närvarande i dessa familjers liv på grund av att deras familjehemsbarns placering avbryts. 

Nästan samtliga informanter uttryckte också en sorg och oro över att inte få ha kontakt 

med barnet efter att placeringen har upphört. Att inte få någon information om barnet upplevdes 

som mycket jobbigt. Här uttrycktes en blandning av sorg, oro och frustration från samtliga 

informanter. 

 

6.3.2 Subtema emotioner - mindervärde 

Utöver känslan av sorg, så var den att vara mindre värd, att inte få uppskattning, bli sedd, 

respekterad eller bekräftad stark hos samtliga informanter. Dessa känslor av mindervärde 

tycktes ha sin botten framför allt i socialtjänstens bemötande av familjehemmet. “Vi kände oss 

misslyckade, som om vi hade gjort något fel”. Så beskrev informant 5 sin upplevelse efter att 

deras första placerade barn flyttades tillbaka till mamman. Informant 1 gav en liknande bild: 
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“...för misslyckades gjorde vi. Men att få den bekräftelsen, att vi gjorde ingenting fel, det hade 

vi behövt”.   

 

Informant 4 berättade att “Man känner sig helt värdelös… utnyttjad” av socialtjänsten när ett 

barn som man har varit familjehem åt i många år och kämpat för, blev flyttad till en förälder 

med ett aktivt missbruk och bristande omsorgsförmåga och därmed “går det åt helvete!” för 

barnet.    

 

En av informanterna beskrev hur familjehemmet under många år kämpat för barnets utveckling. 

Familjehemsföräldrarna försökte förklara sin ståndpunkt för socialtjänsten; att barnet inte var 

redo att flytta hem till den biologiska föräldern. Trots det valde socialtjänsten att återförena 

barnet och den biologiska mamman. “Ingen lyssnade på oss. Allt arbete som vi hade lagt ner 

kändes... Ja, det var ingen som värderade det. Det kändes bortkastat, för vad hände med hen 

[barnet] nu då när hen skulle flytta?”. - (Informant 5) 

 

Känslan av att vara misslyckad, värdelös, utnyttjad och undervärderad tycktes alltså vara stark 

hos flera informanter. 

6.3.3 Subtema emotioner - ilska och frustration 

En tredje grupp känslor som det gavs uttryck för var de av ilska och frustration. Dessa känslor 

var riktade framförallt mot socialtjänsten och migrationsverket. Informant 2 beskrev hur hen 

fick kämpa för ‘sina’ barn när det var tal om att skriva upp deras ålder. Familjen fick resa 

långväga för att besöka ambassader, myndigheter och migrationsverket. Något som beskrevs 

som tidskrävande och frustrerande. När en av ungdomarna sedan ansågs vara över 18 år avbröts 

familjehemsplaceringen. Informanten lät då barnet bo kvar ändå som inneboende. “Skit i det 

jävla migrationsverket!” som hen uttryckte det. “De är ju väldigt trögbenta, myndigheterna! 

Och migrationsverket, det är ju ett kapitel för sig…”  - (Informant 2). 

 

6.3.4 Analys av temat emotioner  

Bonding innebär att acceptera sin föräldraroll och vara lyhörd för barnets behov och känslor, 

samt att själv känna kärlek, glädje och samhörighet med barnet (Gribble, 2016). Informanterna 

i denna studie gav flertalet exempel på sådana starka känslor, där man beskrev att barnet ‘är 

som ens eget’. Känslan av förlust och sorg blir därför stark när barnet flyttas och familjehemmet 

inte längre har några rättigheter gällande barnet, eller ges någon inblick i hur barnet har det. 
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För att känna en hög grad av sammanhang behövs att personen upplever begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i sitt liv (Hammarlund, 2012, s. 86).  Denna studie visar att det 

kan finnas många svåra känslor att hantera i samband med att ett barn som varit placerat hos en 

flyttas. Dessa känslor skulle möjligen kunna bearbetas effektivare om familjehemmen förstår 

varför placeringen avbryts (begriplighet), om de erbjuds rätt stöd från socialtjänsten 

(hanterbarhet) och att uppdraget känns meningsfullt, även när det avbryts (meningsfullhet).  

 

6.4 Tema - socialtjänstens insatser 

Centralt för informanternas upplevelse av att vara familjehem tycktes vara kontakten med, 

insatserna från, och förväntningarna på socialtjänsten. En klar majoritet av informanterna 

uppgav att de har varit i behov av stöd från socialtjänsten inför och under uppdraget och 

framförallt i samband med och efter att det har avbrutits. Det förväntade eller önskade stödet 

har som regel dock uteblivit, vilket har bidragit till en känsla av besvikelse, ensamhet och 

mindervärde. Extra viktigt tycktes stödet efter barnets flytt vara. Här finns dock inga insatser 

att få via socialtjänsten. Dock tycktes det som att stöd sökts och fåtts via andra kanaler, 

exempelvis vänner, en intresseförening eller terapeut. Det fanns en mycket klar bild hos 

informanterna av vilka insatser och vilket stöd man önskade från socialtjänstens sida och 

stödjande samtal till såväl familjehemsföräldrarna som kvarvarande barn, liksom möjligheten 

att bibehålla kontakten med barnet var några av de saker som det lades störst vikt vid.    

 

“Det går bakåt med familjehemsvården över huvud taget. Här kan man verkligen säga att det 

var bättre förr. Vi har mer kunskap idag, vi ser vad som borde göras, men det görs ingenting.” 

- (informant 5) 

 

6.4.1 Subtema socialtjänstens insatser - behov av insatser  

Nästan samtliga informanter uppgav att de hade ett stort behov av stöd efter att barnets placering 

avbrutits och barnet hade flyttat. När informant 5 fick frågan om hen var i behov av något stöd 

efter att placeringen upphörde svarade hen: “Ja det var ju då man skulle behövt det mest utav 

allt… [Jag hade behövt] prata med någon utomstående. Det här påverkade ju hela familjen, 

alltså vi hade ju fyra barn till och dom var ju som syskon och hade bott länge tillsammans.” - 

(Informant 5) 
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Informant 2 uppgav att hen inte var i behov av något stöd. “Nej, vi har ju kontakt med dom 

[ungdomarna] oavsett.”. 

 

6.4.2 Subtema socialtjänstens insatser - upplevd support  

Samtliga informanter uppgav att de inte hade fått något som helst stöd från socialtjänstens 

familjehemsenhet när barnets placering har avbrutits. Flera hade inte haft någon kontakt alls 

med socialtjänsten efter att barnet hade flyttat.  

 

“Jag har ALDRIG hört nån som har fått stöd efter att placeringarna har upphört!”  

- (Informant 5) 

 

“Nej, socialen har vi inte haft nån kontakt med, det är uppsagt kontrakt, punkt slut.”  

- (Informant 2) 

 

Vissa hade rent av upplevt motsatsen till stöd, de hade känt sig motarbetade, misskrediterade 

och misstänkliggjorda. Informant 5 berättade hur hen försökte övertyga socialtjänsten om att 

barnet behövde så pass mycket stöd att föräldern som de bestämt att hen skulle flytta hem till 

med all sannolikhet inte skulle kunna klara av det. “Jag kände mig kränkt och att ingen lyssnade 

på oss liksom, hallå lyssna på vad vi säger! Hen [barnet] behöver jättemycket stöd.” -

(Informant 5).  

 

Samma informant svarade följande när hen fick frågan om hen fick något stöd i samband med 

placeringens sammanbrott: “Nej tvärsom. Vi vart ju anklagade att … det vart ju tvärsom 

egentligen.”. 

 

Informant 3 hade en liknande erfarenhet och svarade på samma fråga på följande sätt: “Nej, 

nej, nej! Det var ju rena katastrofen! Det var ju tvärtom i så fall. Nej, det var…” I båda fallen 

fanns det anklagelser mot familjehemmen som de inte alls kände igen sig i. De gavs ingen 

möjlighet att inför socialtjänsten bemöta dessa anklagelser, utan istället avbröts placeringarna 

omedelbart. 

Flera informanter berättade att man istället sökt och fått stöd på annat håll, bland annat genom 

vänner, samtalsterapeut, intresseförening samt professionella som av eget intresse vidhöll 

kontakt med familjehemmet trots att de inte längre arbetade med familjen. 
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Informant 1 kunde dock ge en något ljusare bild. Trots att familjehemssekreteraren inte 

hörde av sig efter uppdragets avbrott, så fick de ändå stöd.  En ungdomsgrupp i kommunens 

regi, som var till för ungdomar på glid, dit de gick för att få verktyg att vara tonårsförälder, 

fungerade som stöd även efter att placeringen avbröts. Terapeuten som jobbade i 

ungdomsgruppen kunde de ha fortsatt telefon- och SMS-kontakt med även efter att de lämnat 

gruppen (då barnen inte fanns kvar i familjen). “Jag har dom SMS:en kvar och… det är fint hur 

hon [terapeuten] liksom stöttar…” - (Informant 1) 

 

6.4.3 Subtema socialtjänstens insatser - önskemål om bistånd  

En klar majoritet av informanterna uttalade specifika önskemål om olika stödjande insatser från 

socialtjänstens sida i samband med och efter att ett barn har flyttats. Främst var det individuellt 

anpassade, stödjande samtal med fokus på familjehemmet som efterfrågades. 

 

 “Jag hade ju behövt fått nån annan utifrån, från kommunen, det hade känts viktigt att det var 

från kommunen, att få ösa ur mig mitt för.” - (Informant 5) 

 

Men också önskemål om en genomgång eller uppföljning av uppdraget efteråt efterfrågades. 

“Man tycker ju att man kunde få feedback”. - (Informant 4).  

 

“Det finns en skyddsfaktor i att höra av sig efter tre månader och fråga hur familjen mår… 

[Vi] hade velat få bekräftelse [från socialtjänsten] att vi gjorde ingenting fel.”  

- (Informant 1) 

 

Särskilt viktigt verkade detta vara när det fanns anklagelser mot familjehemmet som låg till 

grund för placeringens sammanbrott. “Och så är det ju med många familjehem att dom vet ju 

inte egentligen detaljerna vad dom är anklagade för och varför dom i många fall kan anses 

vara olämpliga.”. - (Informant 5) 

 

Det framkom även att fokus helt saknades på de kvarvarande barnen i familjen. Såväl 

familjehemmets eventuella biologiska barn, som övriga familjehemsplacerade barn kunde 

behöva behöva stöd i sin egen sorg och förvirring efter att ett ‘syskon’ har flyttat. Informant 4 

berättade om sitt biologiska barns sorg efter placeringens upphörande:  
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“...Och hen [biologiska barnet] har ju funderat flera gånger...  det är jag väl argast på liksom, 

[biologiska barnet] är ju uppväxt med [tidigare placerade barnet], dom hade ju levt i över två 

år med varandra. Och det att dom [socialtjänsten] bara tar [placerade barnet] ifrån hen, det 

är ju... jag menar, det skulle dom väl också ha tänkt på, att [biologiska barnet] har känslor och 

saknar.”. 

 

En annan stor och viktig punkt som nästan alla informanter efterfrågade var rätten att ha fortsatt 

kontakt med barnet, eller åtminstone möjlighet att få information om barnet efter det att 

uppdraget upphört. “Jag hade absolut velat att vi fick träffa hen någon gång i månaden... Eller 

att få prata med hen i telefon… Soc kunde höra av sig och berätta hur det går för hen.”.  

- (Informant 4) 

 

Likaså fanns önskemål om att en flytt ska ske gradvis, snarare än plötsligt, så att alla parter får 

en möjlighet att bearbeta händelsen och anpassa sig:  

 

“Och precis som man ska skolas in så ska man skolas ut. Det är viktigt att inte tappa bort 

familjehemmet även i längden… det ju en viktig del av barnets barndom... Och då borde det 

förväntas av båda parter och familjehemmen, att var tredje helg... nån gång i veckan eller hur 

ofta det nu kan vara – så ska ni hålla kontakten. Så ska det pågå ett halvår åtminstone, med 

uppföljning sen, som ett slags utsluss.”. - (Informant 5)  

 

Känslan av att bli utestängd från barnets liv beskrevs som mycket påfrestande och jobbig:  

 

“Hens socialsekreterare ringde jag till och hon sa att ni är inte längre med i hens akt så därför 

kan jag inte säga nånting… Men det handlar inte om vilka som står på pappret, utan om känslor 

[för barnen].” - (Informant 1) 

 

Informant 4 som idag är separerad från den partner hen levde med under tiden placeringen 

pågick beskrev hur barnet fortfarande är ett samtalsämne dem emellan trots att de idag är 

separerade: “Vi fick inte veta nånting. [Tidigare sambo] pratar fortfarande om det. ’Har du 

hört något från [placerade barnet]?’” - (Informant 4) 
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6.4.4 Analys av temat socialtjänstens insatser  

Enligt Hupcey (1998) så har Procidano och Heller (1983) definierat begreppet socialt stöd som 

graden av en individs upplevelse av att dennes behov av stöd, information och feedback är 

tillfredsställda. Denna studie visar att i sin roll som familjehem saknar informanterna såväl stöd 

som relevant information och feedback, inte minst efter avslutat uppdrag då all kontakt med 

socialtjänsten genast upphört. Detta trots att det då verkar finnas ett stort uttryckt behov av just 

ett sådant stöd. Hupcey (1998) skriver också att ett visst stöd kan vara menat av givaren att vara 

positivt, men kan upplevas som negativt. 

 I ljuset av denna kunskap kan man fundera på om en grundlig obligatorisk genomgång 

tillsammans med sin familjehemssekreterare efter ett avslutat uppdrag, tillsammans med att 

undantagslöst erbjuda stödjande samtal av en oberoende terapeut skulle kunna vara en lösning 

som kan förhindra psykisk ohälsa och känslor av mindervärde, besvikelse och oro hos 

familjehemmen.  

KASAM (känsla av sammanhang) delas som bekant upp i tre delar, Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet. För att öka familjehemmens känsla av KASAM är det alltså 

viktigt att göra deras upplevelse begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta kan möjligen 

uppnås i högre grad om det istället för en snabb flytt (om så inte är nödvändigt för barnets 

säkerhet, hälsa eller fortsatta utveckling) från familjehemmen låta förändringen ske gradvis och 

samtidigt ge familjehemmet en fortsatt inblick i barnets liv under en begränsad period efteråt. 

Detta kan också antas vara till godo för de barn som ska flytta, då det också kan öka deras känsla 

av KASAM. 

Att den sista informanten inte efterfrågade något stöd från socialtjänsten beror enligt hen 

på att hen redan har kontakt med de ungdomar som har flyttat. Detta kan tolkas som att även 

denna informant hade önskat att få ha fortsatt kontakt med barnen, om läget hade varit ett sådant 

att hen inte redan hade haft tillgång till det.  

 

6.5 Tema - familjehem i framtiden 

Samtliga informanter hävdade att de inte kommer att ta emot nya uppdrag framöver. 

Anledningarna tycks främst vara den känslomässiga påfrestningen som en placering och sedan 

ett avslut av densamma innebär, samt det uteblivna stödet från socialtjänsten. Flera av 

informanterna trodde dock att det kommer att behövas fler familjehem i samband med att 

Barnkonventionen blev lag från och med den 1 januari 2020. Informanterna delade också med 

sig av flera goda råd till framtida potentiella familjehem.  
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6.5.1 Subtema familjehem i framtiden - barnkonventionen 

I samband med att barnkonventionen blev lag framförde några informanter att det kommer att 

behövas fler familjehem:  

 

“Det blir större tryck, man vill efterlikna goda normala familjeförhållanden”.  

- (Informant 1). 

 

“HVB är inte rätt alternativ för friska barn [ensamkommande]... Barn behöver nära vuxna. 

Som kramas och har tid för dem. Som tillfredsställer deras emotionella behov, inte bara de 

praktiska”. - (Informant 1). 

 

“Om barn ska få må bra behöver vi förmodligen ännu fler familjehem!” - (Informant 3). 

  

Informant 5 hävdade dock bestämt att lagändringen inte kommer att leda till några förändringar 

alls:  

 

“...men vad är det dom ska kunna ändra på då? Det kommer väl att bli lite kurser för 

handläggare som gör att dom blir ännu svårare att få tag på, så blir det väl nåt projekt... Men 

i övrigt när det har lagt sig så kommer det nog inte ha påverkat ett enda dugg”. 

- (Informant 5). 

 

6.5.2 Subtema familjehem i framtiden - råd till potentiella familjehem 

De flesta av informanterna var generellt sett positiva till att andra människor ska bli familjehem 

framgent. Samtliga ville ge goda råd till framtida potentiella familjehem. Råden bestod främst 

i att planera för att uppdraget är mycket tidskrävande, att det kräver ett stort engagemang och 

att man bör tänka efter noga före, samt informera sig väl inom flera områden. 

 

“Ja, de bör ju tänka efter vilket engagemang det krävs… och man måste skjutsa dom om man 

bor på landet”. - Informant 2 beskrev ingående hur det är att bo utanför staden och ha tonåringar 

hemma som är både mörkrädda och har en förmåga att missa bussen. Hen berättade också om 

de ensamkommande ungdomarnas olika matvanor, fasteperioder, icke jämställda åsikter e.t.c. 

som hen sammanfattade med att “så är det ju en kulturkrock ibland”. 
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Vidare gavs även följande praktiska tips: “Vill man att det alltid ska vara iordningplockat och 

rent hemma så passar man inte som familjehem. Istället ska man räkna med att okej, nu får vi 

hitta en bra städtjänst som ska användas för de pengar vi får för att vi är familjehem”. - 

(Informant 1) 

 

Informant 5 var dock mer skeptisk och tog också upp en del praktiska utmaningar: “Jag vet inte 

om jag kan rekommendera någon att bli familjehem idag för det finns ju ingen trygghet. Blir 

du sjuk så får du ju ingen försäkringskassa och så, det räknas ju inte som ett arbete.  Det är ju 

bara ett uppdrag. Därför är du helt ur systemet om du är hemma mer än ett år”.  

 

De flesta informanterna förmedlade dock att det är roligt och givande att vara familjehem. 

 

6.5.3 Analys av temat familjehem i framtiden 

Socialt stöd beskrivs som information som leder till att en person känner sig uppskattad och 

respekterad och/ eller att personen upplever sig tillhöra ett nätverk (Hupcey, 1998).  

Att barnkonventionen blivit lag innebär enligt flera informanter att det troligen kommer 

att behövas fler familjehem än vad som finns i dagsläget. Samtliga av studiens deltagare 

hävdade dock med bestämdhet att de inte kommer att åta sig ett familjehemsuppdrag igen. 

Starka känslor av sorg och kontrollförlust, samt en övertygelse om att om man hade fått rätt 

stöd i rätt tid så hade situationen varit annorlunda (bättre) än den nu var några av anledningarna. 

För att öka viljan hos erfarna familjehem att ta sig an nya uppdrag kan det därför behövas olika 

sorters socialt stöd.  

Lee och Cho (2019) skriver att det finns fyra kategorier av socialt stöd. Utvärderingsstöd, 

Informationsstöd, Känslomässigt stöd och Instrumentellt stöd. Det kan antas att samtliga ovan 

nämnda typer skulle kunna nyttjas av familjehemssekreterare för att förstärka familjehemmets 

känsla av uppskattning, respekt och delaktighet. Inte minst det känslomässiga stödet har 

efterfrågats av informanterna.  

Empowerment innebär att en individ har kapacitet att ta kontroll över sin situation och på 

så vis uppnå sina egna mål (Adams, 2008). Det går att argumentera för att goda stödinsatser 

som grundar sig på teorin om socialt stöd skulle kunna bidra till att familjehemmen upplever 

en ökad empowerment. Empowemanet i praktiken innebär bland annat att man kontinuerligt 

reflekterar, agerar och utvärderar (Adams, 2008). Att ges möjlighet att tillsammans med en 

professionell få reflektera över och utvärdera sitt uppdrag och de känslor som uppstått, såväl 
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under uppdragets gång som efteråt, skulle kunna vara en del i att uppnå en ökad empowerment, 

vilket i sin tur ökar chanserna för att familjehemmet senare vill ta sig an ett nytt uppdrag. 

 

7. Diskussion 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av studiens resultat. Resultatet diskuteras även i 

förhållande till valda teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Därutöver förs en 

diskussion gällande studiens styrkor och svagheter, samt en avslutande diskussion. 

 

7.1. Sammanställning av resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever socialtjänstens 

stöd när en längre placering av ett barn upphör och barnet har flyttat, samt att ta reda på vad 

familjehemmen önskar för stöd från Socialtjänsten efter avslutad placering. 

 

Frågeställningarna var: 

•  Vilka erfarenheter har familjehem av kontakten med socialtjänsten i samband med och 

efter att ett uppdrag avslutats? 

• Upplever familjehemmen att det finns ett behov av stöd, och i så fall varför? 

• Har något stöd erbjudits och hur önskar familjehemmen att stödet ska utformas? 

 

Resultatet av denna studie visar att inget av familjehemmen har haft någon kontakt med 

socialtjänsten efter att placeringen har avslutats. Det beskrivs hur de fått ett telefonsamtal, SMS 

eller e-postmeddelande där socialtjänsten meddelat att uppdraget avslutas, samt vilket datum 

barnet ska flytta. Därefter förekommer ingen ytterligare kontakt från socialtjänstens sida. Vi 

anser i och med detta att den första frågeställningen är besvarad.  

Det fanns hos studiens informanter ett mycket stort uttryckt behov av stöd från 

socialtjänstens sida efter att ett uppdrag har avslutats. Flera av informanterna har beskrivit 

känslor som kan tyda på bonding, vilket i sin tur kan förklara den stora sorg som de också gett 

uttryck för. Starka känslor har genomsyrat alla intervjuer och utöver sorg återfanns känslor av 

mindervärde, ilska och frustration samt oro. Dessa emotioner ligger till grund för det behov av 

stöd som framkommit. Studiens andra frågeställning har härmed besvarats. 

Socialtjänsten har inte erbjudit någon av informanterna i någon som helst form av stöd i 

samband med eller efter att en placering har upphört. Däremot har informanterna sökt och fått 
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stöd på annat håll, bland annat från vänner, en intresseförening eller terapeut. Det fanns starka 

önskemål från familjehemmen om att få stödjande samtal i samband med och efter att en 

placering avbrutits eller avslutats plötsligt. Andra önskemål som framkom var möjligheten att 

få fortsätta vara involverade i barnets liv även efter att det flyttat, samt att flytten om möjligt 

skulle ske över tid snarare än plötsligt.  Den tredje frågeställningen anses härmed besvarad.  

 

7.2 Resultat och analys i förhållande till tidigare forskning 

Khoo och Skoog (2014) beskriver de känslor som följs av ett sammanbrott av en placering. 

Sorg, oro och kontrollförlust är vanligt och påverkar enligt författarna familjehemmens vilja att 

ta sig an nya uppdrag i framtiden. Detta ligger väl i linje med resultaten i vår studie, då 

informanterna uttryckte samma starka känslor. Såväl internationell forskning (Hebert et. al, 

2013, Lynes och Sitoe, 2019) visar att mycket starka känslor av sorg kan bli följden av att ett 

barn som familjehemmet knutit an till flyttar. Riggs och Willsmore (2012) menar att 

familjehemsföräldrarna känt sig uppgivna, misslyckade och ångestfyllda med enorm sorg som 

följt dem efter förlusten. Gemensamt för majoriteten av deltagarna var upplevelsen av 

mindervärde; flera vittnade om hur socialtjänsten valt att inte vara lyhörda för 

familjehemsföräldrarnas känslor och behov, och hur omplaceringar skedde trots 

familjehemmens protester (Riggs och Willsmore, 2012). Även dessa resultat stämmer väl 

överens med fynden i vår studie, där känslan av mindervärde ibland upplevdes som 

förhärskande.  

Lynes och Sitoe (2019) påvisar att inget stöd alls funnits att tillgå från socialtjänsten i 

samband med eller efter en avslutad placering. Samma resultat uppvisas också av Khoo och 

Skoog (2014). Vår studie visar även den att inget av familjehemmen har fått något som helst 

stöd av socialtjänstens familjehemsenhet.  

Sammantaget kan sägas att våra resultat verkar vara överensstämmande med övrig 

forskning i ämnet, såväl nationell som internationell. Starka känslor av förlust, sorg och 

mindervärde, uteblivet stöd från socialtjänsten och en maktlöshet inför det faktum att man inte 

kan få information om barnet efter flytten genomsyrar resultaten av forskning från flera delar 

av västvärlden. 

 

7.3 Studiens styrkor och svagheter  

Valet av metod kan anses vara anpassat efter studiens syfte och frågeställningar då dessa har 

kunnat besvaras på ett tillfredsställande sätt. En nackdel som vi ser med att genomföra 
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intervjuer är att man ibland får utsvävande och ofokuserade svar som är svåra att tolka, särskilt 

när de ges på dialekt. En begränsad tidsram för att genomföra studien påverkade dess kvalitet 

på flera sätt. Våra oväntade svårigheter att finna informanter ledde till att mycket tid gick till 

spillo som annars hade kunnat läggas på en ytterligare fördjupad analys, samt att finna än mer 

lämpade teorier att arbeta emot.  

Vår studie bygger på intervjuer med personer från fem olika kommuner i södra och 

mellersta Sverige och således är det också fem olika kommuners socialtjänst som diskuteras. 

Dock råder stor samstämmighet mellan informanternas berättelser, vilket skulle kunna vara en 

indikation på att det ser ungefär likadant ut på flera håll i landet. 

 

7.4 Slutdiskussion 

Denna studie visar att starka känslor av bland annat sorg kan vara en bidragande orsak till att 

familjehem inte tar nya uppdrag efter att en placering har avbrutits, vilket rimmar illa med tanke 

på att fler familjehem kan komma att behövas inom en snar framtid. För att förhindra psykisk 

ohälsa och känsla av mindervärde hos familjehemmen kan det därför antas vara av vikt att 

familjehemmen erbjuds någon form av stöd från socialtjänsten även efter det att ett uppdrag 

avbryts eller avslutas. Stödet skulle möjligen kunna bestå i en obligatorisk genomgång av 

uppdraget som varit, samt ett erbjudande om samtalsstöd hos en oberoende terapeut, kurator 

eller annan professionell stödperson.  

För att öka familjehemmets känsla av KASAM skulle socialtjänsten behöva vara tydlig i 

sin kommunikation och ärligt förklara på vilka grunder placeringen avbryts. Familjehemmen 

bör också ges möjlighet att bemöta eventuella anklagelser eller klagomål, eller få veta på vilket 

sätt situationen hos den biologiska föräldern har förbättrats så avsevärt att en omedelbar 

hemflytt blir aktuell. Ett sådant förfarande skulle kunna öka känslan av begriplighet. För att 

förbättra känslan av hanterbarhet skulle rätt stöd exempelvis kunna innebära att socialtjänsten 

rutinmässigt erbjuder samtalsstöd från en oberoende terapeut i de fall en placering avbryts, samt 

i god tid informera om den kommande flytten, så att det finns tid för förberedelser och 

bearbetning. Flera informanter vittnar om en känsla av att det arbete man har gjort med ett barn 

med stora behov och det stora engagemang man har haft är ogjort, onödigt och ouppskattat i de 

fall när en placering avbryts för att barnet ska flytta hem till en förälder som familjehemmet 

inte anser är redo. Därför kan det vara viktigt att låta familjehemmet veta att deras insatser 

uppskattats, att de har gjort skillnad i barnets liv och att barnet bär med sig detta framöver. På 

så vis kan en varaktig känsla av meningsfullhet kring uppdraget öka. 
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Det har under arbetets gång kunnat göras flera intressanta iakttagelser, vilka inte är direkt 

förbundna med studiens syfte och frågeställningar. Bland annat så har det lyfts fram att de barn 

som finns kvar i familjehemmet (vare sig de är familjehemsföräldrarnas biologiska barn eller 

placerade barn) också de kan vara i behov av stöd särskilt riktat till dem. I dagsläget finns inte 

något sådant stöd utarbetat. Med tanke på att Barnkonventionen blivit lag, kan man diskutera 

om även dessa barns bästa ska få vara i fokus när en placering av ett annat av familjens barn 

upphör och vilka stödjande insatser som skulle kunna vara lämpliga.  

Eftersom det inte finns någon statistik på hur många familjehem det finns i Sverige så vet 

man heller inte hur många som faktiskt berörs av forskningen kring deras behov. Möjligheterna 

att undersöka vilka medel som skulle behövas nationellt för att genomföra föreslagna 

förändringar i form av obligatoriska uppföljningssamtal och erbjudande om samtalsstöd är 

därför begränsade. En annan utmaning blir att beräkna hur många familjehem som faktiskt kan 

komma att behövas framgent.  

       Sammanfattningsvis kan det finnas goda skäl att se över vilket stöd som familjehemmen 

faktiskt bör få för att på bästa sätt kunna klara av sin roll och de svåra känslor som kan 

uppkomma i samband med att en placering avbryts.  

 

7.5 Vidare forskning 

Denna studie visar att det hos informanterna fanns behov av stöd i samband med samt efter en 

placering avbryts, men att detta stöd helt uteblivit från socialtjänsten. Detta resultat, 

tillsammans med tidigare forskning, skulle kunna vara en indikation på att det ser likadant ut i 

många kommuner i Sverige och att detta behöver utforskas vidare.  

I samband med att vi sökte informanter till studien fick vi tre telefonsamtal från personer 

som själva hade varit familjehemsplacerade och gärna ville berätta sin historia: “Jag fick liksom 

inte vara ledsen för att jag inte fick träffa [familjehemsföräldrarna] igen. Jag skulle bara vara 

jävligt glad att jag fick vara hemma hos mamma igen.”. En av personerna som ringde verkade 

må mycket dåligt och fick tips om lämpliga instanser i hemkommunen att vända sig till för att 

få adekvat hjälp. Dessa till oss inkommande telefonsamtal kan tyda på att det även behövs 

vidare forskning om hur placerade barn påverkas av att, ibland mot sin vilja, flytta från sitt 

familjehem. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
 

Hur länge har du varit familjehem? 

 

Vilken kommuns socialtjänst hade ni handläggare hos? 

 

Hur kom det sig att du/ni ville bli familjehem från början? 

 

Hur många placeringar har du haft? 

 

Är du familjehem idag? Varför/varför inte? 

 

Tänk på en långvarig placering som du har haft, (mer än 2 år) som har avbrutits eller 

avslutats.  

 

Tema: stöd i samband med att placeringen upphör  
 

Vem tog initiativet till att avsluta placeringen du tänker på? 

 

Kände du att du var i behov av någon form av stöd i samband med att placeringen upphörde? 

 

Upplever du att du fick något stöd från socialtjänsten i samband med att/när barnet flyttade? 

 

Hur såg stödet ut?/ vad bestod stödet av? 

 

Var stödet utformat efter era behov? 

 

Hur skulle du önska att stödet såg ut?/ vilken sorts stöd skulle ha varit bra för din familj? 

 

Tema: stöd efter avslutad placering (eftervård) 
 

Kände du att du var i behov av någon form av stöd när uppdraget var avslutat och barnet hade 

flyttat?  

 

Upplever du att du fick något stöd från socialtjänsten efter att barnet hade flyttat? 

 

Hur såg stödet ut?/ vad bestod stödet av? 

 

Var stödet utformat efter era behov? 

 

Hur skulle du önska att stödet såg ut?/ vilken sorts stöd skulle ha varit bra för din familj? 

 

Avslutande frågor: 
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Finns det något annat som socialtjänsten skulle kunna göra bättre för att underlätta för 

familjehem i samband med och/ eller efter en avslutad placering? 

 

Vilket/vilka råd skulle du vilja ge till andra människor som funderar på att bli familjehem? 

 

Nästa år blir barnkonventionen lag. Har du koll på vad det innebär? 

Om ja, hur tror du att det kommer påverka konceptet familjehem? 

 

Har du någon annan synpunkt, tanke eller åsikt som du vill att vi tar med oss innan vi 

avslutar? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 

 

Information om att medverka i studie om familjehemsföräldrars 

upplevelse av stöd i samband med uppsagt uppdrag av kommunen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Hej!  

 

Just nu skriver vi som två socionomstudenter examensarbete vid Högskolan Dalarna och har 

valt att vända vi oss till dig under rekryteringen av informanter till vår studie. Vårt syfte med 

studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever stödet från Socialtjänsten när 

placeringen av barnet har upphört och barnet flyttat. Vi är även intresserade av att veta vad du 

som familjehemsförälder önskar för stöd från Socialtjänsten i sådana situationer.  

 

Forskning visar att majoriteten av familjehemsföräldrar sörjer de barn som de haft placerade 

hos sig och som förr eller senare av olika anledningar flyttat vidare. Däremot finns det knappt 

någon forskning som tar upp frågan om det funnits behov av stöd för dessa familjehem efter 

separationen från barnet, vilket stöd som funnits att tillgå från de ansvariga aktörerna, eller hur 

familjehemmen hade önskat att stödet skulle ha sett ut. Vi tycker att detta är ett problem som 

behöver lyftas och hoppas att du som familjehemsförälder vill dela med dig av dina erfarenheter 

till oss.  

 

Vi kommer att genomföra fem stycken intervjuer med familjehemsföräldrar som har haft ett 

(eller flera) barn placerat hos sig i minst ett år, och som sedan flyttat utan att familjehemmet 

själva begärt det. Under intervjun kommer vi ställa frågor kring hur eventuella stödinsatser har 

sett ut, eller vid uteblivna insatser; vilket stöd som hade önskats. Intervjuerna beräknas ta ca 

30-50 minuter och kommer att spelas in. 

 

Följande inkluderingskriterier bör uppfyllas för att kunna medverka i studien: 

 

• Du ska ha haft en placering som varat i minst ett år och som sedan avslutats utan att du 

själv begärt det. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Om du anser att vi ställer frågor som är känsliga för dig så kan du 

välja att inte besvara dem. Ditt namn och andra känsliga uppgifter kommer att anonymiseras, 

och du har rätt att ta del av det material som gäller dig och självklart senare det färdiga 

examensarbetet i sin helhet.  
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Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna under 

januari 2020. Det inhämtade intervjumaterialet såsom inspelningar och transkriberingar 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

 

Intervjun kommer att ske efter dina önskemål om tid och plats. Har du frågor hör gärna av dig! 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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