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Abstract 
Author: Hanna Hultin  

Title: ”Even if it won’t be like any other family” – A qualitative study on the views of 

foster families. 

Supervisor: XX  

Assessor:  

 

The aim of this study was to gain a better understanding of possible foster families’ 

views on fostering a child and what they consider to be important factors for deciding 

whether or not to become a foster family. The studys result is based on five semi-

structured interviews with persons whom have an interest for becoming foster families 

and the findings were analyzed by using a norm theory. The way that the interviewed 

people described their views on fostering a child could in the analysis be seen as a result 

of different norms and they often described the ideal foster family based on either their 

own family or the nuclear family. 
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1 Inledning 

 

1.1 Inledning och problemformulering 

Antalet familjehemsplaceringar minskade kraftigt främst under 1950–1971 dels till följd 

av att barnomsorgen blev mer omfattade, vilket ledde till att ensamstående mödrar inte 

längre i samma omfattning behövde lämna ifrån sig sina barn till familjehem när de inte 

kunde kombinera sitt arbete med omsorg av barnen, och dels till följd av att barnbidrag, 

bostadsbidrag och underhållsbidrag kom till. Under senare år har 

familjehemsplaceringarna ökat igen vilket till viss del kan förklaras med att det idag 

placeras fler tonåringar än tidigare (Bergman 2011). 

Under 2014 och 2015 ökade antalet barn och ungdomar i åldrarna 0–20 år som var i 

behov av heldygnsinsatser i form av placering på familjehem eller ett hem för vård eller 

boende (HVB). Bara under 2014 var det 9 603 barn och unga med svenskt 

personnummer som påbörjade en heldygnsinsats och den vanligaste placeringsformen 

var familjehem. Utöver dessa barn och ungdomar kom det under 2015 omkring 35 300 

ensamkommande barn till Sverige som även de var i behov av heldygnsinsatser 

(Socialstyrelsen 2016 a).  

För många kommuner har det visat sig vara svårt att rekrytera och behålla familjehem 

(Umeå Socialtjänst 2014) och en undersökning bland privatpersoner visade att intresset 

för att bli familjehem är lågt. Av undersökningens 2020 respondenter svarade 19 

procent att de kan tänka sig vara familjehem ”under vissa förutsättningar” medan endast 

3 procent svarade att de ”utan tvekan” kan tänka sig vara familjehem (Socialstyrelsen 

2016 b). 

Den forskning som jag funnit kring familjehemsuppdraget riktar sig i huvudsak till att 

undersöka familjehemsföräldrars syn på att vara familjehem, socialsekreterares syn på 

familjehem samt de familjehemsplacerade barnens syn på att vara placerade. 

Forskningen visar bland annat att familjehemsföräldrar kan uppleva det som mycket 

slitsamt att ta emot en barnplacering, att rutiner och arbete påverkas samt att 

familjehemsföräldrarna kan uppleva det som att de inte får tillräckligt med information 

om barnet som de ska ta hand om (Canali, Maurizio & Vecchiato 2016; Höjer 2004).  

Det råder idag en brist på familjehem samtidigt som det är få som kan tänka sig bli 

familjehem, vilket skapar problem för socialtjänsten men även för de barn som behöver 

ett familjehem. Forskningen i ämnet är ofta centrerad kring de personer som har 
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erfarenhet av att vara familjehem eller kring placerade barn och det saknas således 

forskning om vad personer, som inte tidigare haft ett sådant uppdrag, anser är viktiga 

faktorer för att de ska vilja bli familjehem. I denna studie vill därför försöka att fylla 

denna kunskapslucka och min förhoppning är att genom att få en förståelse för vad som 

kan påverka viljan eller oviljan till att bli familjehem kunna bidra till att tillgången på 

familjehem ökar. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med min studie är att belysa vilka faktorer som kan påverka viljan att bli 

familjehem samt vilka uppfattningar det finns om att vara ett familjehem. 

 

1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som detta arbete avser att försöka få svar kring är:  

Vilka föreställningar finns det kring familjehemsuppdraget? 

Vilka faktorer lyfts fram som viktiga inför beslutet att bli familjehem? 

 

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom området familjehem, men som jag 

tidigare nämnt är forskningen inom mitt valda område begränsad både inom och utanför 

Sverige. Jag har därför valt att nedan presentera både svensk forskning samt forskning 

från andra länder där lagar, normer och förhållningssätt kring familjehem kan skilja sig 

från hur det ser ut i vårt svenska samhälle, men där studierna på olika sätt knyter an till 

faktorer som anses vara viktiga i ett familjehem. Den valda forskningen visar att det 

finns många olika skäl till varför familjehemsföräldrar väljer att fortsätta eller avsluta 

sitt uppdrag samt att ta emot en barnplacering kan ha stor påverkan på familjehemmet 

såväl positiv som negativ. Utöver forskningen kring familjehemsföräldrar presenterar 

jag även två studier kring familjebilden där den ena visar vad socialtjänsten i Sverige 

har eftersökt hos blivande familjehem och vad de ansett vara viktiga egenskaper och 

faktorer för familjen, medan den andra även visar familjebilden så som klientfamiljer 

och kontaktfamiljer beskriver den. Den sistnämnda studien har inte direkt koppling till 

familjehem men jag anser att den har relevans för min studie då den visar hur bilden av 

den vanliga familjen ser ut och hur den har konstruerats utifrån såväl socialsekreterares 

perspektiv som klient- och kontaktfamiljers perspektiv. 
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Den tidigare forskningen har delats upp under två rubriker: Familjehemsuppdraget samt 

Familjehemsfamiljen och familjebilden. Denna uppdelning har gjorts för att strukturera 

avsnittet och tydliggöra forskningens olika teman. Därefter följer en kort 

sammanställning av forskningen där jag även valt ut de, för min studie, viktigaste 

resultaten. 

 

2.1 Familjehemsuppdraget 

Familjehemsuppdragets påverkan på familjen 

I Sverige har familjehemsplaceringar länge varit den föredragna vårdformen för barn 

som av olika anledningar inte kunnat bo med sina biologiska föräldrar. I en studie om 

familjehemsuppdragets påverkan på familjehemmet av Höjer (2004) skickades 

frågeformulär till 550 familjehemsföräldrar varav 366 stycken svarade, samt 

genomfördes det intervjuer med 34 stycken familjehemsföräldrar.  

Deltagarna i studien fick svara på frågor och berätta om sin erfarenhet kring att vara 

familjehem. Det visade sig att det i huvudsak var kvinnorna i familjerna som var 

drivande i frågan om att bli familjehem men det var även vanligt att frågan drevs 

gemensamt av familjehemsföräldrarna. Att ta emot en barnplacering hade i de flesta fall 

en positiv inverkan på relationen mellan familjehemsföräldrarna då kvinnorna tidigare 

upplevde sig som ensamma i att till störst del ansvara för de egna barnen och hemmet, 

men att mannen blev mer engagerad och delaktig när de tog emot en barnplacering. 

Familjehemsuppdraget upplevdes dock, i några av familjerna, som mycket slitsamt och 

tidskrävande på så sätt att de inte hade möjlighet till att göra annat än att ta hand om 

barnet, vilket i sin tur påverkade familjehemsföräldrarnas relation negativt då de inte 

hade tid kvar till att rå om varandra (Höjer 2004). 

I de familjehem där föräldrarna hade egna barn upplevde föräldrarna till stor del att de 

egna barnen hade påverkats positivt av att familjen tog emot en barnplacering. 

Föräldrarna berättade att de egna barnen hade varit nöjda och att det hade varit till deras 

fördel att få se sina föräldrar engagera sig i andra personers välbefinnande samt att 

barnen fått en förståelse för att alla inte har det lika bra som dem själva. I de familjerna 

med positiva erfarenheter upplevdes de egna barnen skapa en nära och varm relation 

med det placerade barnet och de egna barnen tog ofta mycket ansvar i de fall det 

placerade barnet var yngre än dem själva. En del av barnen påverkades dock negativt 

genom att de fick kunskap om vad som hänt de placerade barnen så som misshandel 

eller sexuellt utnyttjande. Barnen reagerade då mycket starkt och kunde även känna sig 
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ansvariga för det hemska som hänt, trots att de inte varit inblandade. Föräldrarnas tid för 

de egna barnen minskade när de tog emot en placering och nästan en fjärdedel uppgav 

att de försummat sina egna barn till följd av att placeringen upptog så mycket tid. 

Vardagliga delar av familjelivet så som att äta middag tillsammans kunde bli mycket 

svåra då det ofta uppstod högljudda scener och en familjehemsmamma upplevde att hon 

i flera års tid kände sig arg när familjen skulle äta som en följd av sina erfarenheter 

(Höjer 2004). 

Sammanfattningsvis visade studien att familjehemsuppdraget kan påverka 

familjehemmet både positivt och negativt samt att erfarenheterna varierar bland 

deltagarna. Det uppstod en förändring i familjernas struktur och rutiner på så sätt att 

männen ofta blev mer engagerade än vad de varit till sina egna barn och till större del 

delade ansvaret med kvinnan. 

 

Motiveringar och utmaningar för familjehemsföräldrar 

I en studie genomförd i Italien undersöktes vilka skäl familjehemsföräldrar angav för att 

ta emot barnplaceringar i sina hem (Canali, Maurizio & Vecchiato 2016). Författarna 

identifierade ett flertal skäl till att ta emot barnplaceringar och de delade upp dessa i två 

grupper, generella skäl och specifika skäl. Deltagarna i studien uppgav att de största 

generella anledningarna till att de tog emot barnplaceringar var för att visa solidaritet 

med människor i nöd, för att de älskar barn eller för att dela med sig av sina resurser. 

Bland de specifika anledningarna angavs i störst utsträckning att familjerna ville ta emot 

barnplaceringar för att de hade direkt kännedom om människor som genomgår 

svårigheter i deras närhet eller för att de hade blivit tillfrågade av de sociala 

myndigheterna att ta emot placeringar (Canali, Maurizio & Vecchiato 2016). 

En svårighet som familjerna mötte inför en placering var den varierade mängden 

information som familjehemsföräldrarna fick gällande sitt uppdrag, barnet som skulle 

placeras och barnets biologiska familj. De flesta fick information kring 

omständigheterna som lett till att barnet skulle placeras och omkring hälften av 

familjehemsföräldrarna fick information om sina rättigheter och skyldigheter som 

familjehem samt annan information kring barnet som tidigare insatser, vårdplanen och 

barnets hälsa, men bara en liten del av familjehemsföräldrarna fick information om 

barnets skolgång. (Canali, Maurizio & Vecchiato 2016). 

Familjehemsföräldrarna mötte även utmaningar när de tog emot barnplaceringar i form 

av förändrad rytm och organisering i det dagliga livet samt att uppdraget som 
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familjehem även i någon mån påverkade familjehemsföräldrarnas arbete, fritid, 

umgänge och relationer med vänner. Trots de negativa aspekterna som lyftes fram 

angav intervjupersonerna att deras erfarenhet av att ta emot en barnplacering överlag 

sågs som positiv. Slutligen var det, trots de positiva erfarenheterna, bara 44 % av 

familjehemsföräldrarna som ville fortsätta som familjehem och 22 % uppgav att de inte 

skulle åta sig ytterligare uppdrag som familjehem (Canali, Maurizio & Vecchiato 2016). 

 

Faktorer som kan leda till att familjehemsföräldrar avslutar sitt uppdrag 

Santen (2015) har i sin studie genomförd i Tyskland undersökt vilka faktorer som kan 

leda till att familjehem säger upp sitt uppdrag genom att studera familjehems journaler 

under en period av 22 år bakåt i tiden. 

En av de identifierade faktorerna som påverkade huruvida placeringen avbröts av 

familjehemsföräldrarna var åldern på det placerade barnet. Risken för avbrott ökade i 

förhållande till barnets ålder och var som lägst för barn under tre års ålder och ökade 

sedan till 15 års ålder, för att sedan minska något mellan åldrarna 15 – 18 år. Författaren 

menar att mycket små barn och familjehemsföräldrar har lättare att utveckla ömsesidiga 

relationer till varandra vilket bidrar till den minskade risken för att placeringen ska 

avbrytas (Santen 2015). 

Avslutningsvis visade studien att det finns en förhöjd risk för avbrott i placeringen 

bland barn som bott i HVB eller i ett annat familjehem direkt före det att de placeras 

samt att den högsta risken för att en familjehemsförälder skulle avsluta sitt uppdrag 

berodde på sociala beteenden hos de placerade barnen som sågs som onormala. 

Författaren menar dock att materialet för studien har nackdelar i form av att det inte 

förekommer ett stort antal variabler gällande vad det är som har påverkat att 

familjehemsföräldrarna avbryter en placering och att det kan ha lett till en ojämn 

fördelning av resultatet (Santen 2015). 

 

2.2 Familjehemsfamiljen och familjebilden 

Vilka krav ställer Socialtjänsten på ett möjligt familjehem? 

Bergman (2011) har i sin avhandling ”Lämpliga eller olämpliga hem?” studerat vilka 

olika kriterier som familjehem i Sverige skulle uppfylla under olika perioder av 1900-

talet för att ses som lämpliga familjehem.  

Under år 1926 – 1935 efterfrågades familjehemsföräldrar som var gifta, barnlösa, hade 

en stor och ren bostad, en god ekonomi samt att boende helst skulle vara på landet. Det 
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lades även vikt vid att placerade barn skulle ha en egen säng eller sovplats trots att det 

inte tillhörde vanligheten under den här perioden att barn hade egna sovplatser.  

Under år 1946 – 1955 lättades dock kravet om att familjehemsföräldrarna skulle bo på 

landet något men det var fortsatt mycket viktigt att bostaden var rymlig, ren och 

ordningsam samt att det placerade barnet skulle ha en egen sovplats. Gemensamt för 

båda perioderna var vikten av att familjehemsföräldrarna skulle ha en god hälsa samt att 

kärnfamiljsidealet var starkt önskvärt (Bergman 2011). 

Den sista undersökta tidsperioden är år 1966 – 1975 där kärnfamiljen fortfarande var 

åtråvärd men till skillnad från tidigare så efterfrågades under den här perioden att 

familjehemsföräldrar skulle ha erfarenhet och kunskap om barn och deras utveckling. 

Vikt lades vid barnens fritid och att familjehemsföräldrarna skulle vara aktiva. Kriteriet 

att boendet skulle vara placerat på landet frångicks ytterligare då det ansågs vara svårt 

för barnen att få möjlighet till kontakt med vänner och tillgång till fritidsaktiviteter ute 

på landet. Det ansågs i under den här perioden vara självklart att barn skulle ha egna 

sängar och vikt lades nu vid att barnen skulle ha tillräckligt med plats för att leka. 

Barnen skulle gärna ha ett eget rum men det gick bra att dela med ett av familjens barn 

om det fanns tillräckligt med utrymme för dem båda. Under den här perioden fanns det, 

till skillnad från föregående perioder, större möjlighet till att ordna egna rum till barnen 

då det började byggas större bostäder än tidigare. (Bergman 2011). 

Avslutande tar Bergman (2011) upp vilka krav eller önskemål som ställs på 

familjehemsföräldrar idag. Familjehemsföräldrar ska idag vara friska, stabila, ha 

erfarenhet av barn, ha tid, ork och tålamod samt kunna ge trygghet till barnen som 

placeras hos dem. Lämpligheten, menar författaren, är dock svårt att bedöma trots satta 

kriterier och det finns idag inget enhetligt sätt att utreda och bedöma ett blivande 

familjehems lämplighet. 

 

Den vanliga familjen 

Regnér (2006) har i sin avhandling undersökt hur klientfamiljer, socialsekreterare och 

kontaktfamiljer upplever insatsen kontaktfamilj samt vilka bilder de har av familjen och 

föräldraskapet. Deltagarna i studien fick beskriva sina uppfattningar av en normal och 

ideal familj och resultatet visade att det finns stora variationer i bilden av familjen men 

att intervjupersonerna ofta utgick från sin egna familj eller familjer i deras närhet för att 

beskriva vad en normal familj är. Även socialsekreterare utgick från sin egen familj 

eller familjer i deras närhet snarare än att utgå från forskning kring familjer och den 
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generella bilden, bland samtliga deltagare, av den ideala familjen bestod av två 

arbetande, ansvarsfulla föräldrar med god ekonomi. Klientfamiljerna resonerade även 

att det idag finns flera olika familjekonstellationer som är normala och 

kontaktfamiljerna ansåg att kärnfamiljen idag är i minoritet när de talade om hur det 

vanligtvis ser ut i familjer. När de sedan talade om familjen utifrån uppdraget som 

kontaktfamilj blev det färre skillnader mellan intervjupersonerna och de menade då att 

den normala, vanliga familjen består av en mamma och en pappa och att kärnfamiljen 

således är det som ses som den goda familjen (Regnér 2006). 

 

Att vara en familjehemsfamilj 

Hedin, Höjer och Brunnberg (2012) har med hjälp av nätverkskartor, sms via 

mobiltelefon, videoinspelningar och fokusintervjuer med tolv personer, varav tre 

ungdomar och deras familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar, undersökt de 

komplexa och dynamiska processerna som sker i vardagen i ett familjehem. Vid tiden 

för studien hade ungdomarna bott i familjehemmen i omkring åtta månader och 

samtliga av ungdomarna var svenskfödda (Hedin, Höjer & Brunnberg 2012).  

I början av placeringen beskriver två av ungdomarna att det kändes konstigt att flytta till 

en ny familj och att det var svårt på grund av att de inte kände till 

familjehemsföräldrarna sedan tidigare. I ett av fallen placerades ungdomen hos en nära 

släkting och denna ungdom uttryckte att han hade det lättare med flytten då han redan 

kände till både släktingen och boendet som han flyttade till. I ett av fallen var 

ungdomen delaktig i valet av familjehem och fick information om 

familjehemsföräldrarna och fick även träffa dem innan flytten. Detta tror ungdomen 

hade en positiv inverkan på relationen med familjehemsföräldrarna och det tycks vara 

betydelsefullt för familjens relation, och framförallt betydelsefullt för ungdomen, att 

ungdomen får vara delaktig i vilken familj som ska bli deras familjehem (Hedin, Höjer 

& Brunnberg 2012). 

I studien framkommer det att familjehemsföräldrarna har några få specifika regler för 

ungdomarna, som att man ska komma i tid till middagen eller ringa om man blir 

försenad. Verken ungdomarna eller familjehemsföräldrarna ansåg att de hade många 

regler och familjehemsföräldrarna ansåg sig själva vara flexibla (Hedin, Höjer & 

Brunnberg 2012). 

Både familjehemsföräldrarna och ungdomarna uttryckte att skratta och skämta var 

viktiga delar av interaktioner inom familjen och ungdomarna var ofta aktivt deltagande i 
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det sociala samspelet genom skratt och leenden. Familjerna skapade interna skämt och 

ungdomarna beskriver att de uppskattar att prata med familjehemsföräldrarna och att de 

gärna gör det ofta. Ungdomarna känner sig som en del av familjen och är mest 

välmående när de gör saker tillsammans med familjehemsföräldrarna som att titta på tv 

eller äter middag. Författarna menar att det är de dagliga rutinerna som skapar en stabil 

och säker grund för en normal barndom och att skämta, skratta, prata och hitta på 

aktiviteter tillsammans skapar en varm känsla inom familjen och ett lyckligt hem 

(Hedin, Höjer & Brunnberg 2012). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den redovisade forskningen ger sammantaget en bild av familjehemsuppdraget som 

utmanande på så vis att det behövs flera olika typer av stöd samt att uppdraget är 

mycket omfattande och kan påverka hela familjehemsföräldrarnas sätt att leva. Den 

forskning som jag presenterat visar även att man ofta talar om den vanliga, normala och 

goda familjen utifrån kärnfamiljen som består av en mamma och en pappa. 

Forskningen är relevant för denna studie då den ger information om faktorer som skulle 

kunna påverka möjliga familjehemsföräldrars beslut om att bli, eller inte bli, familjehem 

samt att den ger en bred bild utav familjehemsuppdraget ur flera perspektiv.  

För min studie är det intressant att undersöka om personer utan erfarenhet av att vara 

familjehem har liknande föreställningar kring att ta emot en barnplacering som de med 

erfarenhet talar om samt om liknande faktorer anses vara viktiga eftersom 

föreställningarna kan spela en avgörande roll i beslutet om att bli familjehem. 

 

3 Teoriavsnitt 

I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska perspektiv jag har valt att använda mig av i 

analysen för detta arbete, för att utifrån dessa skapa en förståelse kring det som 

intervjupersonerna tillskriver betydelse inför beslutet om att bli ett familjehem samt 

deras föreställningar om familjehemsuppdraget. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

socialkonstruktivism samt familjen som social konstruktion, då uppsatsen utgår från en 

socialkonstruktivistisk ansats, och avslutas med en beskrivning av normvetenskapen 

samt normmodellen som utgör uppsatsens teoretiska analysverktyg.  

Genom att välja socialkonstruktivismen till min studie vill jag använda den för att förstå 

hur bilden av familjen konstrueras i förhållande till familjehemsuppdraget. 
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Teorin om normer är relevant för detta arbete då hur familjerna ser på den ”vanliga”, 

”normala” familjen och hur de ser sig själva i förhållande till familjehemsuppdraget kan 

påverka deras uppfattning om huruvida de är ett lämpligt hem eller inte. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Inom den socialkonstuktivistiska vetenskapsteorin ses verkligheten som något som 

skapas, konstrueras, i det sociala samspelet mellan människor. Thomassen (2007) lyfter 

exemplet om barnmisshandel som en socialt konstruerad idé och menar att genom att en 

grupp med läkare myntade begreppet ”the battered baby”, och insisterade på att skador 

hos barn som man tidigare trott berodde på olyckor i själva verket var resultatet av att 

barnen blivit slagna i sina hem, så uppstod nya tankesätt kring fenomenet. Efter hand 

kom tidskrifter, organisationer och kampanjer som befäste konstruktionen av 

barnmisshandel som fenomen som ett resultat av att någon uppmärksammat och 

definierat fenomenet (Thomassen 2007).  

Språket ger oss ett sätt att förstå och skapa en mening för världen runt omkring oss på 

ett visst sätt, som i exemplet ovan med barnmisshandel, men den verklighet som vi 

uppfattar idag kan förändras genom nya tankesätt och ny kunskap. Bilden av hur en 

familj ska vara är ytterligare ett exempel på hur verkligheten kan förändras från att 

familjen förr i tiden skulle bestå av en man och en kvinna, där mannen arbetar och 

försörjer familjen medan kvinnan tar hand om barnen, till att kvinnor idag i stor 

utsträckning arbetar utanför hemmet och att familjen kan vara sammansatt utifrån flera 

olika konstellationer, exempelvis med två samkönade föräldrar eller en ensamstående 

förälder (Burr 2003). 

 

3.2 Familjen som social konstruktion 

Inom socialkonstruktivismen ses familjen, eller bilden av familjen, som konstruerad och 

bilden ser olika ut beroende på inom vilken tidsperiod, vilket kulturellt och socialt 

sammanhang man väljer att undersöka bilden av familjen. Både på politisk nivå och i 

vardagen förs diskussioner kring bilden av vad en ”riktig” familj är, denna brukar 

benämnas som en kärnfamilj och består av en kvinna och en man med gemensamma 

barn. Konstruktionen av kärnfamiljen gör att det är den sammansättningen som anses 

vara det normala och andra konstellationer blir därför ”avvikande”. Hur familjen, eller 

avvikelserna, betraktas är dock föränderliga genom hur vi talar om det och även 
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föräldraskapet i sig kan ses som en social konstruktion som definieras och kan förändras 

genom hur det talas om det (Johansson 2006). 

Trots att familjens sammansättning förändras hålls den traditionella kärnfamiljen fast 

som föreställning av vad som kännetecknar en god familj. Det gäller även för 

familjehem och föreställningarna påverkar rekryteringen till uppdraget eftersom det då 

eftersöks familjer som passar in inom ramen för en kärnfamilj (Höjer 2012). Bilden av 

den ideala familjen blir därmed upprätthållen av de som rekryterar familjehem men 

även genom diskussioner på politisk och vardaglig nivå. 

 

3.3 Normer 

Med utgångspunkt i normvetenskapen kan vi förstå människors handlade som en följd 

utav normer. Normer kan beskrivas som det som anses vara det normala och som regler 

som bestämmer hur vi ska handla i olika situationer, men normer kan även ha en 

beskrivande karaktär som definierar hur något ser ut eller hur någonting är. Vad 

människor anser vara rätt, fel, bra eller dåligt kommer ur normer och kan påverka våra 

handlingar. Det finns normer som vi är medvetna om men även omedvetna normer som 

är så integrerade i vårt sätt att tänka eller i våra traditioner att normerna tas för givet och 

inte uppmärksammas. Våra traditioner och vår kultur påverkar vårt handlande genom att 

de talar om för oss hur vi ska bete oss och hur vi ska leva. Att följa en norm innebär 

dock inte att samma handling alltid kommer att utspelas, utan normer utgör snarare ett 

spann för potentiella handlingar och vilken riktning som handlandet tar bestäms av 

vilken kontext vi befinner oss i (Hydén 2002). 

Normer uppkommer inte naturligt, de går inte att ta eller se på, de blir till, eller 

konstrueras, genom överenskommelser mellan människor. De regler som vi i det sociala 

samspelet kommit överens om blir till normer som bestämmer hur vi bör eller ska 

handla och uppföra oss på ett ”normalt” eller korrekt sätt. Normer kan även vara knutna 

till olika roller, exempelvis rollen som förälder, man eller kvinna. Inom en roll går det 

alltså att hitta normer som anger hur personen som besitter den rollen ska vara och 

handla för att leva upp till det som anses vara normalt inom den rollen. Inom olika 

kulturer råder det olika normer och det kan därför finnas normer specifika för en kultur 

som inte återfinns inom en annan kultur. Normer är heller inte fasta utan de är 

föränderliga genom att vår uppfattning av vad som är normalt förändras med tiden och 

kan därför variera både över tid men också variera i olika samhällen (Baier & Svensson 

2009). 
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Hydén (2002) menar att för att en norm ska utvecklas behöver tre olika förutsättningar 

uppfyllas, dessa är: vilja, kunskap och system/möjlighet.  

Vilja innebär de motiv som driver människans handlande och kan vara inre drivkrafter 

som människans samvete och moral samt yttre drivkrafter så som religion, politik eller 

ekonomi (Hydén 2002).  

Kunskap har att göra med hur individen uppfattar världen vilket påverkas av faktorer 

som utbildning, erfarenhet, genus, individens ålder eller klasstillhörighet. Kunskapen 

kan komma från exempelvis traditioner, kultur eller erfarenhet och förutsätter att det 

sker kommunikation mellan människor, genom samtal med varandra eller genom film, 

böcker och massmedia, för att kunskapen ska bildas (Hydén 2002).  

System och möjligheter innebär de praktiska möjligheterna som finns för att skapa en 

norm. Det finns olika begränsningar för möjligheterna i form av samhälleliga-, naturliga 

och socio-kulturella system så som tyngdlagen, ekonomiska eller kulturella 

förutsättningar samt vad som anses vara rätt eller fel i samhället (Hydén 2002).  

Dessa förutsättningar ingår i det som kallas för Normmodellen och det är dessa som i 

olika sammansättningar styr människors handlande till att följa eller avvika från normen 

men det är bara när samtliga förutsättningar är uppfyllda som det kan uppstå nya normer 

(Hydén 2002). 

 

3.4 Teorins användning 

I uppsatsens analysavsnitt kommer jag att använda mig av normmodellen för att plocka 

ut faktorer som uppmärksammats i intervjuerna och sortera dessa faktorer inom de tre 

kategorierna utav förutsättningar som presenterats ovan (vilja, kunskap och 

system/möjligheter) för att visa hur en handling kan ha skett samt hur normer har 

konstruerats. Utifrån normmodellen kan analysen visa vilka förutsättningar som 

intervjupersonerna har eller saknar för att följa rådande normer och hur 

förutsättningarna har påverkat deras handlingar. 

 

4 Metod  

4.1 Kvalitativ intervju 

För att besvara frågeställningen i detta arbete har jag valt att använda mig utav 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer har gett mig möjlighet till att ta del av och 

förstå intervjupersonens perspektiv, erfarenheter och känslor genom att 
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intervjupersonerna själva fått uttrycka sig om dessa (Miller & Glassner 2016; Ahrne & 

Svensson 2015). Den kvalitativa intervjun med en semistrukturell intervjumodell har 

gett mig utrymme till att ställa följdfrågor och anpassa frågorna efter situationen samt 

att den gett mig möjlighet till att skapa en bred bild av intervjupersonens situation 

(Kvale & Brinkman 2014). Den kvalitativa intervjun är dock inte felfri då jag är med 

och formar intervjun eftersom det är jag som konstruerat frågorna för intervjun och som 

sedan även valt ut vilka delar av det insamlade materialet som ska vara med i resultatet, 

vad som ska tolkas samt analyseras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015; Miller & 

Glassner 2016). Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide med frågor och möjliga 

följdfrågor som finns att läsa i bilaga 2. 

Eftersom mitt arbete syftar till att undersöka vilka föreställningar kring 

familjehemsuppdraget det finns hos personer som kan tänka sig bli familjehem, inför att 

åta sig ett uppdrag, är en kvalitativ intervju passande för min studie. Genom 

intervjuerna har jag kunnat få möjliga blivande familjehemsföräldrars perspektiv på vad 

de anser är viktigt inför beslutet att åta sig ett uppdrag som familjehem och vilka tankar 

de har kring familjehemsuppdraget. Vad dessa personers anser vara viktiga faktorer 

kring familjehemsuppdraget hade kunnat fångas upp genom exempelvis enkäter men det 

hade då inte varit möjligt att komma in på djupet och få mer omfattande information av 

intervjupersonerna, som vilka tankar som lett till ett visst svar eller om svaret uppfattats 

korrekt, på det sätt som möjliggörs genom att möta dem i en dialog.  

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att antalet intervjupersoner i en kvalitativ 

intervjustudie har en tendens till att antingen vara för litet eller för stort. För få 

intervjupersoner gör att det blir svårt att generalisera resultaten och för många 

intervjupersoner gör att forskaren inte kan tolka materialet lika ingående. Vidare menar 

författarna att hur många intervjupersoner som behövs styrs av undersökningens syfte 

samt av den tid och de resurser som forskaren har till sitt förfogande och påpekar att fler 

intervjuer inte innebär att studien blir mer vetenskaplig (Kvale & Brinkman 2014).  

Inför denna studie valde jag att intervjua fem stycken personer eller familjer som är 

intresserade av att bli familjehem. Antalet intervjupersoner hade därför möjlighet att 

hamna mellan 5 – 10 stycken beroende på hur många familjer med två vuxna som ville 

delta i studien. I de fall ett par önskade delta i studien avsåg jag att intervjua båda 

personerna samtidigt eftersom det kan ge en flersidig beskrivning av familjernas 
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gemensamma tankar kring beslutet att bli ett familjehem. Med tidsaspekten i åtanke, då 

arbetet pågått under 10 veckor, samt att jag genomfört denna studie själv är det av 

praktiska skäl rimligt att inte intervjua fler än fem personer eller familjer. 

 

För att besvara frågeställningarna i detta arbete har ett urval av intervjupersoner 

ursprungligen gjorts genom ett tvåstegsurval där jag kontaktade socialsekreterare i två 

kommuner i södra Sverige som ombads förmedla information till personer som deltagit 

i kommunernas informationsträffar om familjehemsuppdraget (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015). 

Eftersom forskningen till stor del utgår från personer som på olika sätt har erfarenhet 

om familjehem är det för min studie viktigt att intervjupersonerna inte har någon 

tidigare erfarenhet, för att på så sätt få ny kunskap. Eftersom uppgifter om deltagarna i 

informationsträffarna är sekretessbelagda finns det inte möjlighet att på egen hand få 

kontakt med dem.  

Valet av två kommuner i södra Sverige baserades dels på bekvämlighet, då resor till 

kommuner belägna långt bort skulle ta mycket tid, och dels för att jag skulle kunna få 

tag på tillräckligt många intervjupersoner. Några nackdelar med tvåstegsurvalet är att 

jag måste förlita mig på att socialsekreterarna förmedlar korrekt information till de 

möjliga intervjupersonerna samt att socialsekreteraren tar kontakt med samtliga av 

deltagarna på informationsträffarna och inte väljer ut några enstaka som de tycker kan 

passa för studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Fördelen är dock att de personer 

som deltagit i informationsträffar har visat på ett intresse för familjehemsuppdraget och 

att det genom deltagarlistor från informationsträffarna finns en avgränsad grupp möjliga 

deltagare till studien. 

 

Det önskade antalet intervjupersoner nåddes dock inte via socialtjänsten, så som jag 

hade avsett, och för att finna ytterligare intervjupersoner gjorde jag ett inlägg på 

Facebook med mitt informationsbrev, vilket genererade tillräckligt med deltagare till 

studien. Deltagarna var även boende i kommuner utöver de två som jag hade planerat 

för vilket resulterade i en del tid för resor. Fyra av intervjupersonerna hade partners och 

min avsikt var då att intervjua båda parterna tillsammans men det var i samtliga fall 

endast den ena personen i paren som ville eller hade möjlighet till att delta. Det går inte 

att veta vilken information som deltagarnas partners hade kunnat bidra med men det 

hade kunnat visa sig om paret delar uppfattningar eller inte, vilket i sin tur hade gett en 
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flersidig bild utav intervjupersonernas berättelser. Det har dock inte haft någon 

betydelse för studiens genomförande att enbart en person i paren valde att delta men det 

är tänkvärt att det insamlade materialet och resultatet kunnat se annorlunda ut om båda 

deltagit. 

 

Samtliga intervjuer spelades in och intervjupersonerna blev tillfrågade och gav sitt 

samtycke muntligen till att intervjun spelades in.  

Vid transkriberingen har enklare korrigering utav talspråk gjorts, så som att skriva 

”sedan” istället för ”sen” samt att hummanden har uteslutits i resultat- och analysdelen 

men i övrigt har inget korrigerats. Dessa korrigeringar har gjorts för att ge en följsam 

läsning och har inte påverkat innehållet av intervjuerna (Öberg 2015).  

Intervjuerna ägde rum i intervjupersonernas hem enligt deras önskemål men de erbjöds 

även att träffas utanför hemmet om de kände till någon plats som de var bekväma med 

om de inte skulle vilja träffas i hemmet. Några av intervjupersonerna fick jag kontakt 

med i senare delen av studiens gång men det var möjligt för dessa att boka in en intervju 

snabbt så att det fanns tid kvar för att bearbeta materialet. Intervjuerna påbörjades 

genom att intervjupersonerna fick ytterligare information om studien utöver det 

informationsbrev som de redan tagit del av samt information om deltagandes frivillighet 

och de fick sedan samtycka till inspelningen. Intervjuguiden användes som underlag för 

vilka frågor som skulle ställas men det ställdes även följdfrågor som inte var tilltänkta 

från början. 

De transkriberade intervjuerna bearbetades för att identifiera olika teman inför studiens 

resultat- och analysavsnitt. Jag bearbetade materialet genom att läsa transkriberingarna 

flera gånger och färgkodade meningar efter olika kategorier för att sedan lättare kunna 

hitta de svar jag sökte inför resultat- och analysavsnittet. De ursprungliga kategorier 

som jag sorterade materialet i kallade jag för: Familjebilden, föreställningar kring 

uppdraget, egna förutsättningar och annat/önskemål. Kategorierna gjordes sedan om till 

de två teman som presenteras i resultat- och analysavsnittet: Familjehemsuppdraget och 

Familjebilden. Dessa teman valdes för att de stämde väl överens med studiens 

frågeställning samt för att det ger en bra bild över vad varje tema handlar om. Analysen 

gjordes med hjälp av normmodellen och jag sökte då i transkriberingarna efter ord och 

meningar som gick att placera i normmodellens kategorier för att se konstruerandet utav 

normer i intervjupersonernas berättelser. Under bearbetningen av intervjuerna framkom 

det att vissa delar av informationen som intervjupersonerna gett mig inte var av relevans 



  
 

17 

för uppsatsens frågeställningar, då de exempelvis börjat tala om annat än det jag frågade 

dem om, dessa delar har därför utelämnats. 

 

4.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 

I all forskning är det viktigt att läsaren ska kunna tro på det som står skrivet i studien 

och att forskningen således är trovärdig. För att skapa trovärdighet behöver en studie 

vara transparant i sådan mening att forskningsprocessen redogörs på ett tydligt sätt för 

läsaren (Svensson & Ahrne 2015). För att min studie ska uppnå transparens och 

trovärdighet har jag redogjort för mina tankar kring valet av metod och tillvägagångssätt 

under rubrikerna 4.1 Kvalitativ intervju samt 4.2 Urval och tillvägagångssätt. 

 

En studies tillförlitlighet kan öka genom triangulering samt genom att återkoppla till de 

människor som medverkat i studien för att få deras synpunkter på studiens resultat. 

Triangulering innebär att forskaren studerar samma fenomen men kombinerar olika 

metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller olika forskare för att se om det går att 

komma fram till liknande resultat och därigenom öka studiens trovärdighet (Svensson & 

Ahrne 2015). I denna studie har det på grund av den begränsade tidsramen, samt att jag 

skrivit arbetet själv, inte varit möjligt genomföra studien med att till exempel använda 

olika metoder eller teoretiska perspektiv. Jag har även valt att inte återkoppla till 

deltagarna i denna studie på grund av tidsmässiga skäl. Då skrivandet av uppsatsen 

pågick in i det sista fanns det därmed ingen tid för att låta intervjupersonerna läsa 

resultatet och komma med synpunkter. Eftersom triangulering och återkoppling inte 

skett i denna studie kan tillförlitligheten, som dessa medför, inte öka ytterligare. 

 

4.4 Etiska överväganden 

I ett forskningsarbete är det viktigt att reflektera kring huruvida forskningen är 

nödvändig och om den metod eller de medel man använder är försvarbar i relation till 

nyttan med forskningen. I min studie har jag att använt mig utav intervjuer vilket gett 

mig möjlighet till att tolka och välja vilka delar av materialet som jag anser är relevanta 

eller intressanta och således kan mina val ha påverkat resultatet, vilket innebär att jag 

genom studiens gång behövt ha en hög etisk medvetenhet (Andersson & Swärd 2008). 

Nyttan med min studie är att den kan bidra till att fylla en kunskapslucka kring den 

forskning som idag finns om familjehem och för att uppnå en hög etisk medvetenhet har 

arbetet med denna studie följt de forskningsetiska principerna som presenteras nedan. 
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Inom forskningen finns det fyra grundläggande principer för hur man ska bedriva etisk 

forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011; Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att information om studien ska ges till de möjliga 

informanterna för att de ska vara medvetna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och att den information som de ger bara kommer att användas för studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att de möjliga informanterna, efter att de fått information om 

studien, får välja om de vill delta och ge sitt samtycke, eller att inte delta i studien. 

Samtycket kan vara både skriftligt eller muntligt och informanten kan när som helst 

välja att ta tillbaka sitt samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska göra 

vad denne kan för att inte röja informanternas identitet och att uppgifter om 

informanterna ska hållas skyddade. För att uppfylla nyttjandekravet får det insamlade 

materialet i forskningen inte användas för något annat än den studie som den är avsedd 

till (Vetenskapsrådet 2011; Vetenskapsrådet 2002). 

För att uppfylla dessa ovan beskrivna krav har de möjliga informanterna i min studie 

fått skriftlig information om studien, att deras deltagande är frivilligt, den uppskattade 

längden för intervjun samt hur deras uppgifter skyddas. Informationsbrevet som 

skickades ut finns i detta arbete som bilaga 1. Endast de informanter som gav sitt 

samtycke till att medverka i studien har intervjuats och informanterna blev även 

informerade om att samtycket går att ta tillbaka när som helst under studiens gång. 

Informanterna fick lämna muntligt samtycke till att intervjuerna spelas in. För att 

skydda informanternas identiteter har jag att använt mig av fiktiva namn i resultat- och 

analysavsnittet samt att jag valt inte att ange vilken kommun informanterna kommer 

ifrån för att minimera den eventuella risken för att identiteterna ska röjas.  

Det finns ändå en risk att identiteterna röjs genom för detaljerade beskrivningar av 

materialet eller informanterna i resultatet som kan möjliggöra för obehöriga att förstå 

vilka personer det handlar om, detta har jag försökt att undvika genom att jag noggrant 

övervägt vilka uppgifter som är nödvändiga att ta med i resultatet. Informanternas 

uppgifter skyddas i den utsträckning jag har möjlighet till och förvaras på en 

lösenordskyddad dator samt att de inspelade intervjuerna förvarades kortvarigt på en 

lösenordskyddad mobiltelefon till dess att inspelningarna kunnat överföras till datorn. 

Genom dessa åtgärder uppnår jag en viss konfidentialitet men det går att argumentera 

för händelser utom min kontroll som att mobiltelefon eller dator blir stulen och att 
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obehöriga därmed kan ta del av de sparade uppgifterna. Genom att inte anteckna 

intervjupersonernas personuppgifter uppnås dock anonymitet och det blir svårt att 

härleda det insamlade materialet till en specifik individ. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas för denna studie, vilket uppfyller nyttjandekravet, och det 

kommer efter det att arbetet blivit examinerat och godkänt att raderas från samtliga 

enheter. 

 

Forskningsetik är även omfattat av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Enligt § 2 omfattas inte arbeten inom högskoleutbildningar på 

grundnivå eller avancerad nivå av denna lag vilket innebär att det inte finns något 

lagstadgat krav för detta arbete att följa dess föreskrifter. Enligt Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor § 4 omfattas dock forskning som 

innebär uppenbar risk att fysiskt eller psykiskt skada forskningspersonen. Informanterna 

i min studie har enligt min uppfattning inte tagit fysisk skada men det finns en risk att 

de blivit påverkade psykiskt av intervjun då intervjufrågorna kan beröra ämnen som 

informanten upplever som svåra eller jobbiga. Genom väl genomtänkta intervjufrågor 

har jag avsett att minimera denna risk så långt det är möjligt men genom att det ändå 

kan finnas en risk för skada skulle det kunna innebära att denna studie, i de fall den inte 

är undantagen av § 2, bör omfattas av lagen och därmed genomgå en etikprövning. 

 

4.5 Förförståelse 

Inför skrivandet av uppsatsen har jag en viss förförståelse inom ämnet dels genom min 

utbildning på socionomprogrammet och dels genom både tidigare och nuvarande arbete. 

Jag har tidigare arbetat på ett HVB för ensamkommande flyktingbarn samt ett HVB för 

barn placerade enligt Socialtjänstlagen och Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, där jag tidigt fick vetskap om svårigheterna med att hitta familjehem. Genom mitt 

nuvarande arbete inom socialtjänsten på barn och familj har jag fått ytterligare kunskap 

om den stora bristen på familjehem. Det är genom mina yrkeserfarenheter som jag har 

bildat ett stort intresse för familjehem men det gör även att jag inte kan vara fullständigt 

objektiv inför studien. Under studiens gång har jag varit medveten om min förförståelse 

och att den kan ha påverkat uppsatsens analys samt tolkningen utav resultatet. Genom 

att vara uppmärksam på den eventuella påverkan som förförståelsen kan ha på studien 

har jag försökt att hålla mig så objektiv som möjligt i arbetet med studien. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den insamlade empirin samt analysera den. Jag 

har valt att samla resultat och analys under ett gemensamt avsnitt för att undvika mycket 

upprepningar samt för att få en mer sammanhängande och följsam läsning. Jag har valt 

att dela upp innehållet av intervjuerna i två olika teman: Familjehemsuppdraget och 

Familjebilden. För att göra resultatet enklare att läsa har intervjupersonerna tilldelats 

påhittade namn och benämns i studien som ”Sara”, ”Thomas”, ”Karin”, ”Emma” och 

”Monica”. 

 

5.1 Familjehemsuppdraget 

I detta tema kommer jag att presentera de föreställningar som intervjupersonerna har 

kring innebörden av att åta sig ett familjehemsuppdrag. Intervjuerna började med en 

fråga om intervjupersonerna kunde beskriva sin uppfattning av hur ett 

familjehemsuppdrag ser ut. Det går att se tydliga mönster i intervjupersonernas svar 

kring vad de tänker att ett familjehemsuppdrag innebär, så som att ett familjehem 

behövs på grund av att ett barn eller en ungdom av någon anledning inte kan bo med 

sina föräldrar. Inledningsvis uppger intervjupersonerna på olika sätt att de vill bli 

familjehem för att hjälpa barn som har det svårt och att de kan göra detta genom att vara 

som en familj till det placerade barnet. Canali, Maurizio och Vecchiato (2016) 

identifierade i sin studie olika skäl till varför deltagarna ville bli familjehem, så som att 

visa solidaritet med människor i nöd vilket ligger i linje med det deltagarna i denna 

studie anger som skäl för att bli familjehem. 

Emma och Thomas talar om att man ska vara en familj till det placerade barnet och 

Karin lyfter även fram sina tankar om att uppdraget kan vara omfattande och 

tidskrävande. Föreställningarna kring vilka uppgifter som ett familjehemsuppdrag utför 

likställs med vardagliga sysslor som intervjupersonerna menar tillhör en vanlig familj. 

Tre av intervjupersonerna säger just ”den vanliga familjen” samt ”den vanliga 

föräldern”, och tar upp aktiviteter som de anser ingå i en vanlig familj så som läxor och 

att göra roliga saker med barnen. Hedin, Höjer och Brunnberg (2012) menar att de 

dagliga rutinerna i familjehemmet och att få umgås med familjehemsföräldrarna skapar 

förutsättningar för att placerade barn ska få en normal barndom. Det är möjligt att 

intervjupersonernas beskrivningar om olika vardagliga aktiviteter tillsammans med ett 

placerat barn kan komma från deras föreställningar om hur en normal barndom ska se 
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ut. Här konstrueras bilden av familjen samt familjehemsfamiljen genom hur 

intervjupersonerna talar om de uppgifter som de föreställer sig ingå i en normal familj 

(Burr 2003; Johansson 2006) och det finns även normer som påverkar bilden.  

Skapandet av en norm är beroende av tre förutsättningar: vilja, kunskap samt system 

och möjligheter (Hydén 2002). Här är viljan att hjälpa barn och göra olika aktiviteter 

tillsammans med dem. Kunskap om barns behov av utbildning kan antas ligga på en hög 

nivå genom såväl erfarenhet som tradition i vårt samhälle, vilket bildat en uppfattning 

av att exempelvis läxor och skola tillhör en familjs vardag. System och möjligheter kan 

här vara det svenska skolsystemet som möjliggör, och förpliktigar, barns skolgång. 

Genom dessa faktorer skapas en norm som säger att föräldrar hjälper sina barn med 

läxor och samt ser till att de går i skolan och normen kommer i sin tur påverka 

individernas handlingar. Nedan citat visar Sara och Karins föreställningar om 

familjehemsuppdraget som också bekräftar normen: 

 

”Ja, men som en vanlig förälder bara. Att man gör läxor… Allt det där 

dagliga som att ta barnet till skolan, laga mat, hitta på roliga saker med 

barnet... Ja, som en förälder bara.” Sara 

 

”Jag tänker att det ska vara som vilken annan familj som helst. Att man helt 

enkelt får ett barn att ta hand om, umgås med, hjälpa med läxor, aktiviteter 

och så. Även om man inte blir exakt som vilken annan familj som helst.” 

Karin 

 

Den normala barndomen och den normala familjen omfattas således av normer som att 

föräldrar hjälper sina barn med läxor och ser till barnens olika behov. Två av 

intervjupersonerna, Monica och Thomas, använder inte orden ”vanlig familj” men 

beskriver liknande uppgifter och egenskaper som de som i Sara och Karins svar har 

ingått i beskrivningen av den normala och vanliga familjen. De föreställningar som 

intervjupersonerna har kring familjehemsuppdraget är väldigt nära bilden av hur en 

vanlig familj ser ut, och det kan ses att de beskriver normer som de kopplar till den 

vanliga familjen och applicerar det på hur de föreställer sig att en familjehemsfamilj ser 

ut eller bör se ut. 
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Fyra av intervjupersonerna lyfter under intervjun sina tankar om att 

familjehemsuppdraget kan vara omfattande samt tidskrävande, vilket Karin även 

föreställer sig kan påverka möjligheten till att arbeta i samma utsträckning som tidigare. 

Karin säger: ”Angående arvode är det inget jag är ute efter. Jag vill inte ha hem barn för 

att få pengar liksom. Däremot omkostnad är kanske en annan femma, men det beror ju 

också på hur mycket eller lite man hinner arbeta i övrigt.” och talar alltså om att få 

pengar för att ta emot ett barn inte är viktigt, men att barn ändå för med sig en del 

kostnader och att pengar för att täcka dessa kostnader är av större vikt. Att 

familjehemsuppdragets omfattning kan påverka bland annat familjehemsföräldrarnas 

arbete och fritid är något som Canali, Maurizio och Vecchiato (2016) samt Höjer (2004) 

har uppmärksammat i sina studier som några av de svårigheter som 

familjehemsföräldrar kan stöta på och detta stämmer således även överens med de 

föreställningar som flera av intervjupersonerna i detta arbete har kring att vara 

familjehem.  

Idag är det vanligt att båda föräldrarna i en familj arbetar utanför hemmet (Burr 2003) 

och Karins svar tyder på att arbete är en självklarhet, en norm. Om normen är att arbeta 

kan normmodellen förklara intervjupersonernas handlande utifrån de tre 

komponenterna: vilja, kunskap samt system och möjligheter. I detta fall handlar viljan 

om att bli familjehem. Kunskap om barn och deras kostnader kommer i Karins fall ur 

erfarenhet. System och möjligheter kan här ses som de ekonomiska möjligheterna inom 

familjen samt som socio-kulturella system vilka benämner arbete som något bra. Det 

finns en föreställning om att det kanske inte är möjligt att arbeta i samma utsträckning 

som tidigare vilket skulle påverka familjens ekonomi. Kunskapen om barns kostnader 

innebär också att det skapas en föreställning om att en barnplacering är kostsam och kan 

påverka familjens ekonomi. Viljan att bli familjehem riskerar alltså att påverka 

familjens ekonomi genom att det skulle kunna påverka möjligheten till att arbeta. 

Handlingen som följer kan blir att gå efter normen då kunskapen och de ekonomiska 

samt socio-kulturella möjligheterna, eller begränsningarna, väger tyngre än viljan om att 

bli familjehem. En ny norm kan alltså inte skapas eftersom de olika komponenterna 

tillsammans inte tillåter det, antingen genom att viljan inte är tillräckligt stark eller för 

att möjligheterna är otillräckliga. Det är tänkbart att en ny norm skulle kunna bli till om 

de ekonomiska möjligheterna var större eftersom viljan då inte skulle begränsas i 

samma utsträckning. 
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I intervjuerna får intervjupersonerna svara på om det finns något som de önskar från 

socialtjänsten utifrån funderingarna om att bli familjehem. Emma, Sara, Thomas och 

Monica uttrycker en önskan om att helst få ta emot ett yngre barn och svaren visar 

tydliga mönster för denna önskan. Intervjupersonerna talar om att de tror att det är 

lättare att ta emot ett yngre barn i sin familj och hänvisar till att yngre barn exempelvis 

lättare lär sig regler eller är lättare att integrera i familjens vardag till skillnad från 

tonåringar. Dessa intervjupersoner har alltså en föreställning om att tonåringar är 

svårare och Emma säger även att hon tror att relationen hade blivit mer som en 

syskonrelation än en relation mellan förälder och barn på grund av närheten i ålder. Att 

utveckla en ömsesidig relation är, enligt Santen (2015), lättare då det placerade barnet är 

litet. Hur intervjupersonerna talar om små barn respektive tonåringar kan bero på hur 

det talas om barn i samhället eller på vardaglig nivå, då bilden kring hur ett barn eller en 

tonåring är, eller bör vara, konstrueras genom hur vi talar om dem. 

Genom intervjupersonernas svar går det därför att urskilja uppfattningar om att 

tonåringar är svåra att ta hand om i jämförelse med små barn samt att de är jobbiga och 

svåra att få med i familjens vardagliga rutiner. Det är inte bara en bild som konstrueras 

utan det går även att se skapandet av en norm där små barn är det åtråvärda i en familj.  

Viljan beskrivs av intervjupersonerna som en önskan om att ta emot ett litet barn. 

Kunskapen om små barn kommer i tre av fallen från erfarenhet och endast i ett av dessa 

fall finns det även erfarenhet av tonåringar, utöver tänkbara reflektioner kring sina egna 

tonår hos de andra intervjupersonerna. Kunskapen gör att det bildas en uppfattning av 

att tonåringar är svåra att ta hand om. System och möjligheter kan här ses som familjens 

egna system av rutiner vilket intervjupersonerna i sina svar inte verkar vara villiga att 

förändra nämnvärt. De tre komponenterna tillsammans konstruerar normer kring rollen 

som tonåring, vilka ger uppfattningar om att tonåringar är jobbiga och svåra att ta hand 

om, samt att det konstrueras normer kring rollen som barn vilket ger uppfattningen om 

att de är lätthanterliga. Normerna ger ett spann av möjliga handlingar vilket innebär att 

en person kan föredra ett mindre barn medan en annan föredrar en tonåring inför en 

familjehemsplacering, men i denna studie framkommer det tydligt att små barn är det 

som oftast ingår i bilden av familjen och familjehemmet vilket kan ses av Emmas svar: 

 

” […] Det är typ det jag ser framför mig. Inte en bebis eller så men under tio 

kanske. Jag vet inte varför men jag tror att det är lättare för ett mindre barn 

att anpassa sig och ja man vill väl kanske ha det lite lättare första gången. 
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En tonåring skulle nog kunna vara lite mer besvärlig att lära nya regler, eller 

regler överhuvudtaget. Sedan är jag nog själv för ung för att ta hand om en 

tonåring, det känns som att man är för nära i ålder och kanske blir mer som 

typ kompisar.” Emma 

 

Emmas svar visar dock att det även finns faktorer utöver de som jag lyft fram ovan, som 

en föreställning om att relationen blir mer av en vänskaplig art än den mellan en 

förälder och ett barn, men att normer ändå finns närvarande och påverkar hur hon tänker 

kring barn och tonåringar. 

 

5.2 Familjebilden 

Under denna rubrik presenteras det som framkom i intervjuerna gällande de 

föreställningar som finns kring familjen. Den bild som intervjupersonerna ger av hur en 

familj ska se ut speglar även den bild som de har av hur ett familjehem ser ut.  

Intervjupersonerna i studien talar generellt om familjen som att den består av ett 

heterosexuellt par med eller utan egna barn. Inom socialkonstruktivismen kan familjen 

ses som en konstruktion, något som skapas bland annat genom hur det talas om att en 

familj ser ut. Burr (2003) lyfter fram att bilden av en familj har förändrats från att den 

bestå en man och en kvinna till att familjen kan vara sammansatt utifrån flera olika 

konstellationer, exempelvis med två samkönade föräldrar eller en ensamstående 

förälder. Men trots att hur man talar om familjen har förändrats så är kärnfamiljen, 

bestående av en man och kvinna med gemensamma barn, fortfarande det som anses vara 

det normala (Johansson 2006; Höjer 2012). 

Intervjupersonerna fick frågor kring om det finns något som de har behövt eller behöver 

för att ta beslutet om att bli familjehem samt om de tror att det finns något hinder för att 

de ska bli godkända som familjehem. De svar som intervjupersonerna gav visar hur de 

anser att den ideala familjehemsfamiljen bör vara, samt vilka faktorer de tror påverkar 

socialtjänstens bedömning för om hemmet är lämpligt eller inte som familjehem.  

Fyra av de fem intervjupersonerna talar om vikten av att barn ska få ha egna rum. I 

intervjun så hänvisar Karin till sig själv gällande varför det är viktigt med ett eget rum 

och Emma pratar om att det är vanligast idag att barn har egna rum. De båda talar 

dessutom om vikten av att barnen ska kunna stänga om sig själva och ha möjlighet till 

att få vara ifred. Bergman (2011) beskriver att det under 1900-talet har funnits krav 

ställda från socialtjänsten om att familjehemmens bostad ska vara rymlig och under den 



  
 

25 

första halvan av 1900-talet var det viktigt att familjehemsplacerade barn hade en egen 

sovplats, trots att detta inte var vanligt förekommande bland familjer. Under den senare 

delen av 1900-talet sågs det som en självklarhet att barn skulle ha egna sängar och det 

började istället efterfrågas egna rum till barnen eller tillräckligt stora rum för att kunna 

dela med någon. Den rymliga bostaden och senare även tillgången till ett eget rum är 

alltså en av de förutsättningar som socialtjänsten har eftersökt hos familjer som vill bli 

familjehem och genom sina svar visar intervjupersonerna att dessa uppfattningar lever 

kvar och anses vara det normala inom en familj.  

Bergman (2011) lyfter även fram de krav eller önskemål som socialtjänsten söker hos 

blivande familjehem idag vilket inte nämner det tidigare kravet om en rymlig bostad 

eller eget rum till det placerade barnet, detta skulle kunna tyda på att normen är under 

förändring. Baier och Svensson (2009) menar att normer kan förändras genom att det 

som anses vara normalt förändras över tid, vilket ses tydligt i Bergman (2011) där det 

normala gick från att barn delar sovplats med varandra till att barn ska ha egna rum och 

sängar.  

Vi kan här se hur normen konstrueras i intervjupersonernas svar genom att använda 

normmodellen. Viljan att barnen ska ha egna rum kombineras med kunskap, som i det 

här fallet kan ses som traditionen i vårt samhälle att barn oftast har egna rum. System 

och möjligheter kan vara familjernas ekonomiska möjligheter men även möjligheterna 

som ges genom att bostäderna är större än under exempelvis första halvan av 1900-talet 

(Bergman 2011). Normen om att barn ska ha egna rum påverkar sedan individens 

handlingar och det kan ses i Karins svar: 

 

”Sedan har vi i nuläget inte heller något rum ledigt och det vill jag ju ha om 

jag ska ta in någon i mitt hem. Jag vet ju själv hur jag är eller så. Jag vill ha 

någonstans jag kan stänga in mig där jag kan få vara ifred och jag tror att det 

är viktigt även för barnet att ha någonstans man kan vara för sig själv med 

sina känslor också eller så.” Karin 

 

Utöver ovan citat berättar Karin även om sina tankar att socialtjänsten kanske skulle se 

deras bostad som för liten, på grund av att det inte finns något extra rum. Normen 

påverkar alltså Karins handlingar på så sätt att hon väljer att i nuläget inte bli 

familjehem, trots att hon gärna vill det. Karin, så väl som de andra intervjupersonerna, 

säger dock att de inte riktigt vet vilka krav som socialtjänsten ställer på ett blivande 
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familjehem, vilket talar för att deras föreställningar är baserade på olika normer kring 

familj och föräldraskap då det saknas annan kunskap om familjehem. 

 

Under intervjuerna framkom ytterligare normer och föreställningar för det som 

intervjupersonerna uttryckt är det normala för en familj och även faktorer som 

intervjupersonerna tror kan påverka socialtjänstens bedömning för om 

intervjupersonerna är ett lämpligt hem. De krav som Bergman (2011) menar är aktuella 

för att ett familjehem ska ses som lämpligt idag är bland annat att föräldrarna i hemmet 

ska vara friska, stabila, ha erfarenhet av barn och ha tiden och orken för att ta hand om 

ett placerat barn. Dessa krav stämmer även överens med en del av de föreställningar 

som intervjupersonerna har om hur en familj samt ett familjehem bör vara, men alla 

intervjupersoner tar inte upp samtliga av kraven i sina svar.  

Sara, till exempel, pratar om sina föreställningar kring stabilitet och hur socialtjänsten 

kanske inte skulle bedöma hennes förhållande som tillräckligt stabilt då de endast varit 

ett par i fyra år. I sitt svar kopplar Sara alltså samman stabilitet med ett långvarigt 

förhållande och uppfattar detta som en viktig faktor inför bedömningen av hennes hem 

som lämpligt, men hon säger även att hon inte vet hur länge ett förhållande behöver ha 

varat för att ses som stabilt. Det finns alltså en föreställning om att längden på ett 

förhållande signalerar stabilitet och hur Sara talar om det visar på att stabilitet är det 

önskvärda inom en familj.  

Thomas talar också om stabilitet, men pratar om att stabilitet är något som uppnås 

genom möjligheten till att spendera tid med barnen samt att familjen har de ekonomiska 

förutsättningarna för att barnen ska kunna ha fritidsintressen. Thomas berättar också att 

han tror att socialtjänsten letar efter blivande familjehem som är stabila och har en god 

ekonomi. 

I beskrivningar kring bilden av den normala familjen kan det finnas flertalet variationer, 

men ofta utgår beskrivningarna från den egna familjen eller familjer i ens närhet 

(Regnér 2006). Sara och Thomas pratar båda om stabilitet, men lägger helt olika 

betydelser i vad stabil innebär. När det gäller Thomas svar kring stabilitet så tar han i 

intervjun även upp att han tror att socialtjänsten skulle bedöma hans familj som lämplig 

bland annat för att de är stabila, vilket pekar på att Thomas utgår från sin egen familj när 

han beskriver sina föreställningar om familjehemsfamiljen. 

Stabilitet inom en familj kan ses som en av de normer som påverkar individens 

handlingar och så även beslutet om att bli, eller inte bli, familjehem. Normen skapas 
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genom de tre komponenterna: vilja, kunskap samt system och möjligheter (Hydén 

2002). Viljan kan här ses som viljan att vara en normal familj. Kunskapen kan komma 

ur tradition men även genom kommunikation från, i detta fall, socialtjänsten som 

förmedlar vilka förutsättningar som ses som önskvärda. Slutligen har vi system och 

möjligheter där det är de socio-kulturella systemen som sätter gränserna för vad som är 

rätt, fel, bra eller dåligt och som i detta fall säger att stabilitet är något bra.  

 Sara och Thomas pratar båda om stabilitet men har olika föreställningar kring 

innebörden av att vara stabil. Baier och Svensson (2009) menar att normer inte är fasta 

utan kan variera och förändras. Om vi ser stabilitet som en utav normerna som ingår i 

hur en bra familj ska vara så är det därför möjligt att olika personer har olika 

uppfattning kring vad det innebär. Det betyder även att det kan finnas en annan 

uppfattning av vad som anses vara en stabil familj inom socialtjänsten och hos de som 

bedömer ett familjehems lämplighet, än den uppfattning som familjerna själva har. 

 

När intervjupersonerna fick tala om hur de tänker sig att ett familjehemsuppdrag ser ut 

pratar de, som tidigare nämn under rubriken Familjehemsuppdraget, om den ”vanliga 

familjen”. I intervjun fick intervjupersonerna beskriva sin uppfattning av hur ett 

familjehem ska se ut vilket i intervjupersonerna svar visar tydliga mönster på att 

kärnfamiljen, med en kvinna och en man, ses som den goda och normala familjen. 

Emma är intresserad av att bli familjehem och har i nuläget ingen partner. När hon 

berättar om sina tankar kring hur ett familjehem ska se ut så talar hon om att det ska 

finnas en mamma och en pappa, en kärnfamilj, men hon säger även att det ” […] helst 

ska vara två också, men jag tror inte att det är något problem att vara bara en”. Trots 

Emmas uppfattning av att en ensam förälder troligtvis inte är något problem för att bli 

familjehem så talar hon om kärnfamiljen som det normala och att det förmodligen är det 

som socialtjänsten letar efter. När Sara får beskriva hur en vanlig familj ser ut så säger 

hon att en familj kan se ut på flera olika sätt idag men att det vanligaste är att det finns 

en mamma, en pappa och barn. 

Johanson (2006) menar att konstruktionen av kärnfamiljen, och hur det talas om denna 

sammansättning som normen för hur en riktig familj ser ut, gör att andra 

familjekonstellationer blir betraktade som avvikande. Både Emma och Sara talar om att 

en familj kan se ut på många olika sätt idag men de tror att kärnfamiljen fortfarande är 

det som förekommer i störst utsträckning och är det som föredras av socialtjänsten. 

Deras beskrivning stämmer alltså överens med det Burr (2003) lyfter fram om att bilden 
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av hur en familj kan se ut har förändrats och att den idag kan vara sammansatt utifrån 

flera olika konstellationer, exempelvis med två samkönade föräldrar eller en 

ensamstående förälder, men den stämmer även överens med det som Höjer (2012) 

menar om att kärnfamiljen hålls kvar som modell för den ideala familjen.  

Monica talar också om kärnfamiljen och utvecklar detta vidare med att även till viss del 

beskriva hennes syn kring föräldrarnas roller: 

 

” […] Rent logiskt så vore det nog bättre om man är två, för om man får en 

liten pojke så kanske pappan är bättre på sportiga saker och sådant och får 

man en liten flicka eller en tonårig tjej så kan ju mamman leka med dockor 

eller hålla på med hår och smink eller prata med tonåringen lättare. Men så 

finns det ju de som har två mammor eller pappor […]” Monica 

 

Monica är den enda av intervjupersonerna som tar upp normer som hon kopplar till 

rollen som mamma och rollen som pappa, där mamman har lättare att bygga en relation 

med flickor och pappan har lättare att genomföra aktiviteter med pojkar. Att Monica 

talar om dessa normer medan ingen av intervjupersonerna nämner dem kan bero på att 

normerna är under förändring eller att de har förändrats (Baier & Svensson 2009). Med 

undantag för Monica, som är närmare 50 år gammal, så är deltagarna i studien är under 

30 år gamla. Monica kan därför ha tagit del av normer som varit aktuella under en tid 

som de andra intervjupersonerna inte har upplevt i samma utsträckning och därmed inte 

heller ser normerna kring dessa roller på samma sätt. Monica tar även kort upp att 

familjen kan bestå utav två mammor eller två pappor men sättet som hon talar om 

familjen visar att det för henne är kärnfamiljen, med en mamma och en pappa, som är 

normen. Kärnfamiljen som norm skapas genom viljan att vara en bra familj, kunskapen 

som kan ses komma ur tradition genom att kärnfamiljen länge varit det åtråvärda samt 

det socio-kulturella systemet som benämner vad som är bra och rätt, vilket är 

överenskommet genom samtal mellan människor. 

Hur intervjupersonerna talar om familjen vidhåller alltså kärnfamiljen som norm och 

som det önskvärda. 
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6 Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att få en förståelse för vad som anses vara viktigt för att 

någon ska vilja bli familjehem och för vilka uppfattningar det finns kring att vara 

familjehem. 

Vad som kan tolkas ur resultatet är att intervjupersonerna kan vara medvetna om att 

exempelvis familjers sammansättning har förändrats och kan se ut på olika sätt men att 

de ändå ser till normerna när de beskriver sina egna bilder och uppfattningar. 

Intervjupersonerna berättar att de saknar kunskap och fakta från socialtjänsten om att 

vara familjehem och utgår därför från olika normer när de beskriver sina uppfattningar 

om uppdraget. Detta kan påverka beslutet om att bli familjehem utifrån om 

intervjupersonerna inte anser sig leva upp till de krav som de föreställer sig att 

socialtjänsten ställer eller ser sig vara precis det som socialtjänsten eftersöker. Normer i 

samhället har inflytande över individens handlingar men har inte någon avgörande roll 

för hur individen slutligen väljer att handla (Hydén 2002) och det är därför möjligt att 

familjen som inte lever upp till normen ändå söker sig till att bli familjehem. 

Min studie är begränsad i sin omfattning men visar att det tycks saknas tydlig 

information om vad det innebär att vara familjehem samt vilka krav som ställs på 

blivande familjehemsföräldrar, riktat till de som söker sådan information. 

Jag hade föreställningar om att intervjupersonerna skulle ha större kunskap om 

familjehemsuppdraget och blev således överraskad när flera av intervjupersonerna 

berättade att de till exempel inte vet vad socialtjänsten eftersöker i ett blivande 

familjehem. Efter analysen kan jag se att intervjupersonerna ofta berättar om 

familjehemsuppdraget och familjen utifrån sig själva, i linje med Regnér (2006), samt 

att de utgår från kärnfamiljen för vad som kännetecknar en vanlig familj. 

Jag tror att en ökad förståelse för hur familjehemsuppdraget uppfattas kan leda till en 

förändring i kommunikationen mellan socialtjänst och samhälle genom exempelvis en 

större tydlighet om kraven och typen av familjer som socialtjänsten letar efter. Genom 

att socialtjänsten ställer tydliga krav för vad de söker hos ett familjehem samt 

tillhandahåller utförlig information om vad det innebär att vara familjehem och vad ett 

familjehem gör kan kunskapen kring familjehem öka. En ökad tillgänglighet av kunskap 

skulle också kunna bidra till att fler intresseras av att bli familjehem. 

 

Några intressanta områden för fortsatt forskning kan vara att undersöka hur 

socialsekreterare upplever tillgängligheten och tydligheten i den information som de 
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tillhandhar om familjehemsuppdraget, samt hur socialsekreterare förhåller sig till bland 

annat de normer som visat sig i denna studie i sin bedömning av lämpliga familjehem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 

Hej,  

Mitt namn är Hanna Hultin och jag är socionomstudent från Linnéuniversitetet i Växjö 

som nu håller på med mitt examensarbete. Syftet med studien är att förstå vilka faktorer 

som kan vara viktiga inför att beslutet om att bli familjehem. Jag kommer därför att 

intervjua flera personer som är intresserade av att bli familjehem. 

Jag har kontaktat er som deltagit i informationsträffar om familjehemsuppdraget hos 

socialtjänsten för att fråga om ni vill medverka i min studie.  

Intervjun tar mellan 45 – 60 minuter och kommer att spelas in om ni samtycker till det, 

inspelningen kommer att raderas när studien är klar. Ni har rätt att avbryta ert 

deltagande i studien när som helst om ni önskar det. Den information som ni lämnar 

genom intervjun kommer endast att användas för min studie. Informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga namn eller andra personuppgifter som 

kan röja er identitet kommer att finnas med i examensarbetet.  

 

För att vara aktuell för studien ber jag er att kontakta mig före den första maj. 

Om ni vill delta i studien eller har några frågor kan ni kontakta mig via mail till 

hn222fh@student.lnu.se, eller via telefon och sms till 07xxx. 

Frågor kan också ställas till min handledare för uppsatsen, XX, X.X@lnu.se 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

Introduktion 

 Presentation av mig och sammanhangsmarkering 

 Informera om syftet med uppsatsen 

 Informerar om bandinspelning och avidentifiering 

Intervjupersonens bakgrund 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Par, hur länge? 

Tema 1: Familjehemsuppdraget 

1. Kan ni berätta om er uppfattning kring hur ett familjehemsuppdrag är? 

2. Hur länge har ni funderat på att bli familjehem? 

Tema 2: Behov och önskningar för att bli familjehem 

1. Finns/fanns det något behov som ni vill/ville/fick få uppfyllt innan ni bestämde 

er för att bli familjehem? Ex. egna barn som flyttar ut, förberedelser, 

information? 

2. Forts. på ovan: Hur kommer det sig att detta var/är viktigt för er? 

3. Forts. på ovan: Har det funnits några hinder? Vad tror ni socialtjänsten skulle 

bedöma?  

4. Finns/Fanns det några önskningar riktade till socialtjänsten inför att bli 

familjehem? Ex. Arvode, ålder på barn, barnets härkomst, längd på uppdraget? 

5. Forts. på ovan: Hur kommer det sig att detta var/är viktigt för er? 

6. Hur tänker ni att ett familjehem ska vara/se ut? 

 


