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ABSTRACT 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om och i så fall hur djupintervjun, som är en del 

av processen i en familjehemsutredning, påverkar de blivande familjehemsföräldrarna. Syftet 

var också att ta reda på vilket framtida stöd som kan behövas uppmärksammas i och med 

detta. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes i undersökningen och 

totalt var det fem utredda familjehemsföräldrar som deltog. För att kunna hantera de 

transkriberade intervjuerna användes meningskoncentrering och meningskategorisering. 

Empirin har analyserats utifrån Habermas kommunikativa handlingsteori, Newcombs 

kommunikationsteori och Hjälpande Samtal samt tidigare forskning. Undersökningens 

resultat visar att hur individerna påverkas av djupintervjun är högst individuellt, om de 

överhuvudtaget blir påverkade. Den påverkar med andra ord både individen individuellt samt 

för en del även parrelationen. Det gemensamma för påverkan är att den är positiv. Ingen av de 

medverkande respondenterna hade ett behov av stöd efter djupintervjun, men om fallet så 

varit hade de föredragit stöd i någon form av samtal. Istället kan det ses att djupintervjun som 

redskap i familjehemsutredningar ger socialarbetare en djup inblick av 

familjehemsföräldrarnas liv, som ligger till grund för ett barns eller ungdoms framtida 

trygghet.  

 

Nyckelord: familjehem, familjehemsföräldrar, familjehemsutredning, djupintervju, påverkan, 

stöd.   



 
 

FÖRORD  
 

Arbetet med denna uppsats har varit intensivt men oerhört intressant och givande. Ett varmt 

tack till er familjehemsföräldrar som generöst valde att avsätta tid till mig och min 

undersökning. Utan er hade inte undersökningen varit möjlig att göra. Ni gör en fantastisk 

insats som familjehem, tack för att ni delade med er av era upplevelser! 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till de familjehemssekreterare som hjälpt mig att komma i 

kontakt med familjehemmen. Jag vet hur mycket ni har att göra så tusen tack för att ni tog er 

tid att hjälpa mig! 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min älskade sambo, hela min familj och Malin Eriksson för 

allt stöd och tålamod under uppsatsens gång, ni är bäst!!!  

 

 

 

 

 

Camilla Wildenius 
Östersund 

Januari 2015 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Under 2000-talet är intervjuer mer vanligt än någonsin och intervjun är förmodligen den mest 

utbredda empiriska forskningsmetoden inom samhällsvetenskapen. Uppskattningsvis består 

datainsamlingen, intervjuer, upp till 90 % inom samhällsvetenskapen, människan lever i ett 

intervjusamhälle. Individer utsätts dagligen för intervjuer och det är svårt att undvika dem. 

Kontakten med intervjuer sker via TV, radio eller i tidningar och tidskrifter, samt i kontakten 

mellan människor. Resultaten av intervjuerna som ges ut är oöverskådliga (Brinkmann, 2013; 

Holstein & Gubrium, 2003; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).   

 

Holstein och Gubrium (2003) beskriver att intervjun enkelt kan beskrivas som ett sätt att 

generera empiriska data om den sociala världen genom att be människor prata om sina liv. 

Enligt författarna spelar det ingen roll om intervjuerna är strukturerade eller inte, de menar att 

alla intervjuer är en interaktion och berättelserna är en produkt av respondenterna. Vidare 

beskriver författarna att intervjun i sig ofta porträtteras som självklar och enkel, trots att det 

krävs stor uppmärksamhet i utförandet av den (ibid.).  

 

Vidare beskriver Holstein och Gubrium (2003, refererar till Weiss, 1994) att intervjun ger 

tillgång till information om olika ting. Om intervjun har rätt respondenter kan undersökaren 

till exempel lära sig vad som händer i familjer eller om utmaningar som människor mött i sina 

liv, lärdom om vad människor uppfattar och hur de tolkar sina uppfattningar. Det går även att 

lära sig om deras upplevelser, från glädje till sorg. Den som utför intervjun bör veta vad det 

innebär att intervjua någon och borde således kunna hantera svaren på ett adekvat sätt, från 

början till slut (Holstein & Gubrium, 2003).  

 

Intervjun är något intervjuaren skapar som bevis (Ritchie, 1991). Intervjun används för att låta 

respondenten berätta sin egen historia och intervjuaren får på så vis insikt i berättelsen. Denna 

fördel har gjort djupintervjun till en av de mest framträdande datainsamlingsmetoderna 

(Curato, 2012).  
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Inom socialtjänsten används djupintervjuer i utredningsprocessen när personer ansöker om att 

bli familjehemsföräldrar. Utredningsprocessen tar lång tid och det är många områden som 

utreds. Delgado och Pinto (2011) skriver att bedömningen av familjehemsföräldrar är till för 

och ta reda på huruvida de kan ge ett barn eller en ungdom de nödvändiga förutsättningar som 

behövs för att kunna ta hand om barnet eller ungdomen. Detta för att uppdraget som 

familjehem kan vara en komplex och oförutsägbar uppgift (ibid.). Fletcher (1992) uppger att 

det finns ett växande intresse att utvärdera metoders effekter och vikten av att undersöka 

intervjun. Detta för att det är en såpass vanlig metod och för att kunna klargöra vad som är 

acceptabelt eller inte för respondenterna (ibid.).  

 

Hittills är kunskapen om vad som händer i familjehemmen begränsad. Samtidigt har det blivit 

svårare att rekrytera personer som vill bli familjehem och antalet barn och unga som behöver 

placeras i familjehem ökar (Höjer, 2012). Kjellberg (2006) uppger att familjehemsvården är 

den enskilt största vårdinsatsen när det gäller vård utom hemmet för barn inom socialtjänsten. 

Även Höjer (2006) beskriver att fosterbarnsvården utgör en betydelsefull och stor del i den 

sociala barnavården, därmed bör familjehemmen ses som en viktig resurs (ibid.). Andersson 

(2001) beskriver också att forskningen inom familjehemsområdet, särskilt den som är riktad 

mot familjehemsföräldrar, är begränsad. Det beror på att den forskning som bedrivits inom 

området främst är riktad mot de placerade barnen. Men eftersom familjehemsföräldrarna 

innehar en central roll och därmed påverkar vistelsen för det placerade barnet eller ungdomen 

menar Andersson (2001) att det därför är av vikt att forska kring familjehemsföräldrarna.  

 

Eftersom djupintervjun i utredningsprocessen i en familjehemsutredning berör många 

områden, är frågan om de blivande familjehemsföräldrarna på något sätt påverkas av 

djupintervjun och vilket stöd det kan ge upphov till. Detta är viktigt att ta reda på eftersom 

familjehemmen, som nämnt ovan, är den enskilt största vårdinsatsen för barn inom 

socialtjänsten och därmed bör ses som en viktig resurs. Det borde vara av vikt att de får 

adekvat stöd i ett tidigt stadium för att skapa möjlighet för och undvika sammanbrott av 

placeringar. Fletcher (1992) menar att genom en sådan undersökning kan det vara möjligt att 

hjälpa både intervjuaren och respondenten att undvika situationer som kan orsaka problem för 

dem (ibid.). Det kan även anses vara av vikt att undersöka eftersom en familjehemsplacering 

kan ha en avgörande betydelse i uppväxten för ett barn eller en ungdom. Höjer (2001) skriver 

att relationen mellan familjehemsföräldrarna och de placerade barnen påverkas av 

förväntningar som familjehemsföräldrarna har på uppdraget (ibid.). Är någon av de blivande 
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familjehemsföräldrarna påverkad av djupintervjun och i eventuellt behov av stöd men inte får 

det, kan det skada relationen med det placerade barnet och i slutändan kanske leda till ett 

sammanbrott av placeringen. Familjehem som vid behov får stöd redan från början kan 

därmed anses gynna barnet eller ungdomen som familjehemplaceras. Genom att undersöka 

upplevelsen och en eventuell påverkan av djupintervjun kan familjehemssekreterarna i 

framtida rekrytering av familjehem upprätta ett stöd till de som har behov av det. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och i så fall på vilket sätt djupintervjun, som är en 

del av processen i en familjehemsutredning, påverkar de blivande familjehemsföräldrarna, 

samt vilket slags stöd som eventuellt kan behövas uppmärksammas i och med detta. 

 

1.3. Frågeställningar 

- Hur upplevde de blivande familjehemsföräldrarna djupintervjun och dess frågor? 

- Hur påverkades de av den? 

- Hur upplevs uppföljningen av djupintervjun? 

- Vilka framtida stöd kan behövas tas i beaktande? 

 

1.4. Centrala begrepp 
 

1.4.1. Djupintervju 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att en djupintervju innebär ett möte mellan 

två personer, intervjuaren och respondenten. Djupintervjun är till för att intervjupersonen vill 

fånga personliga aspekter, så som upplevda erfarenheter, identitet och värderingar etcetera. 

Eftersom undersökaren under en djupintervju kan få reda på personliga reflektioner och 

känslor kan de etiska aspekterna i en djupintervju ställas på sin spets. Intervjupersonen måste 

kunna hantera den information som kommer fram, samt fundera på vilken information, 

sanning, som ska framställas i den slutliga rapporten innan den publiceras (ibid.). 

Djupintervjun kan jämföras med en strukturerad intervju. Denscombe (2009) beskriver att 

intervjupersonen besitter en stark kontroll över frågornas och även svarens utformning. 

Vidare beskriver han att den strukturerade intervjun är ett frågeformulär som besvaras av 

respondenten ansikte mot ansikte med intervjuaren (ibid.).  
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1.4.2. Familjehemsbegreppet 

I Socialtjänstförordningens 2 kapitel 2 § definieras den juridiska definitionen av ett 

familjehem på följande sätt: "Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 

socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och 

omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.". I socialtjänstlagens 6:e kapitel 

står det om allmänna bestämmelser gällande vård utanför det egna hemmet samt särskilda 

bestämmelser om mottagande av barn. Det står bland annat att den privata familjen som utför 

ett uppdrag ska ge god vård och fostran till de barn och ungdomar som inte kan bo med sina 

biologiska föräldrar av olika anledningar. Det är alltså familjehemmets och deras omsorg 

inom familjen som efterfrågas. Utifrån dessa förutsättningar ska det placerade barnet eller 

ungdomen ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt.  

 

Det finns olika typer av familjehemsplaceringar. I denna undersökning har respondenterna 

antingen en nätverksplacering eller en så kallad traditionell placering. Ett nätverkshem är en 

familjehemsplacering hos en anhörig eller annan närstående person. En traditionell placering 

är en utomstående familj som rekryterats av kommunen (Rasmusson & Regnér, 2013).  

 

1.4.3. Hen 
Ett av svenskans nyaste pronomen är hen. Begreppet har inte uppkommit för att ersätta hon 

eller han, utan som ett alternativ till begreppen (Arnstad, 2012). Användandet av ett 

könsneutralt pronomen ger en möjlighet till att behålla anonymiteten av personer (Ordklasser, 

u.d.). Begreppet hen används således i resultatdelen för att kunna upprätthålla de 

medverkande respondenternas anonymitet.  

 

1.5. Tidsplan & avgränsningar 

Undersökningen ryms inom tiden för en C-uppsats. Detta innebär att det finns en begränsning 

av undersökningens område samt omfattning. Familjehemsvården är ett relativt outforskat 

område och forskning kring just familjehemsföräldrarna är nästan obefintlig. Som nämnt ovan 

är det av vikt att forska kring familjehemsföräldrarna eftersom de innehar en central roll i en 

familjehemsplacering. Områden som tidigare undersökts är bland annat motiven bakom varför 

familjehemsföräldrarna vill bli familjehem samt en del kring deras upplevelse av stöd (Khoo 

& Skoog, 2014; MacGregor, Cummings & Leschied, 2006; Hudson & Levasseur, 2002; 

Kirton, 2001; Vinnerljung, 1996; Höjer, 2001; Gilligan 1996 & Gilligan 2001). Däremot är 

det brist på forskning kring utredningsprocessen och hur den eventuellt påverkar de blivande 
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familjehemsföräldrarna. Undersökningen riktar sig enbart till de blivande 

familjehemsföräldrarna och tar därför inte upp familjehemssekreterarnas perspektiv av den. 

Detta för att det ännu inte går och säga om djupintervjun påverkar dem eller inte.    
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1. Intervjuns utveckling 
 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att historieberättelser om intervjuns utveckling 

under 1900-talet gör avstamp i kvantitativa undersökningstekniker. När den klassiska 

Hawthornestudien genomfördes under 1926-1932 utvecklades intervjuerna på ett sätt som är 

bekant med utförandet av intervjuer idag. Hawthornestudien är känd gällande en förstudie 

som handlar om belysningens inverkan på produktiviteten i en fabrik. Egentligen innehöll 

studien tre delstudier där intervjun var den andra i ledet. Efter att ha undersökt produktiviteten 

utvecklades ett intervjuprogram. Intervjun skulle fastställa de anställdas attityder och 

attitydernas inverkan på produktiviteten. Intervjun innehöll förutbestämda frågor, efterhand 

som intervjuerna kommit igång föreslogs att frågeställningarna skulle förändras. Ändringarna 

influerades av psykologiska och socialantropologiska studier. Utvecklingen av 

frågeställningarna gjorde att intervjuarna fann fördelarna med att låta de anställda tala fritt och 

om ett ämne de själva valt. En annan aktuell konsekvens som Hawthornestuiden medfört var 

att när de intervjuade fick uttrycka sin egen situation upplevde de en slags tillfredställelse. 

Intervjun fungerar på så vis att intervjuaren får information men vid rätt utförande kan den 

även vara fördelaktig för respondenten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Som nämnt ovan utvecklades synen på intervjuandet från 1920-talet och framåt. Under 1920-

talet användes främst strukturerade intervjuer, synsättet med standardiserade frågeformulär 

sågs som oproblematiska. Frågeformulären användes för och få kunskap om någons 

livshistoria eller till att jämföra uppgifter som samlats in. I slutet av 1940-talet separerades de 

standardiserade enkätfrågorna från intervjuerna och analyserades med kvantitativa metoder. 

Enkäterna sågs som en specialiserad form av intervjuer där förbestämda frågor gav möjlighet 

till insamling av personlig data. Det var även på 1940-talet som diskussionen över öppna 

respektive stängda frågor uppkom. Runt 1950-talet kom tillgången på små bärbara 

bandspelare vilket gjorde registrering av intervjuerna möjligt. På 1960–70-talet när teknikens 

utveckling gått framåt kom den mest avgörande förändringen inom intervjuteknik, vilket 

ledde till att inspelningsbandspelarna blev av bättre kvalitet. Under 1980-talet talades det om 

djupintervjuer. En problematisering uppstod om hur och vilka frågor som skulle ställas istället 

för att bara söka efter svar. Det nya sättet att intervjua kom att skilja sig från det tidigare 
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robotliknande datainsamlandet. Intervjuarens nya roll blev att vara den goda lyssnaren, och 

för att åstadkomma ett bra material gällde det att lära känna respondenterna för att få dem och 

öppna upp sig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Det var 

under denna tidpunkt som den kvalitativa intervjun kom att användas ordentligt inom 

samhällsvetenskapen. Intervjun kom att betraktas som en framåtsträvande form av forskning, 

vilken gav ett personligt alternativ till de kvantitativa enkäterna (Kvale, 2006:481).  

 

Även Holstein och Gubrium (2003) beskriver att intervjun som förfarande för att säkra 

kunskap är ett relativt nytt fenomen. De beskriver att individer inte alltid har setts som en 

viktig kunskapskälla när det gäller deras egna erfarenheter. Vidare skriver författarna att det 

inte är längesedan som det var ganska märkligt att en individ bad om tillåtelse att få diskutera 

personliga frågor (ibid.).  

2.2. Intervjun som metod och dess påverkan 

Inom socialtjänsten används varierande intervjumetoder för bedömning av olika saker. 

Engström och Armelius (2002) skriver att det gjorts utvärderingar av ASI-intervjun 

(Addiction Severity Index) som är en strukturerad intervju. Erfarenheterna visar att 

socialarbetaren känner rädsla över att använda strukturerade intervjuer i mötet med klienten. 

De tror att klienten kan känna sig förödmjukad, vilket kan leda till skada i relationen mellan 

klienten och socialarbetaren. Som i sin tur kan skada klientens förtroende för socialtjänsten. 

Klienten kan också uppleva en strukturerad intervju som kränkande eftersom frågorna inte 

alltid upplevs som relevanta för ändamålet. När intervjun utgörs i ett ganska tidigt stadium i 

relationen mellan klienten och socialarbetaren kan den upplevas som ett känsligt intrång. 

Informationen som respondenten delger socialsekreteraren kan avslöja omständigheter som 

annars inte skulle kommit fram, och nekar respondenten att svara på någon fråga kan det 

tolkas som att denne vill dölja något. När den strukturerade intervjun ska följas kan det göra 

att socialarbetaren får svårt att vara empatisk mot respondenten (ibid.). 

 

DOK (utvärderings och dokumentationssystem) är även den en strukturerad intervju. Enligt 

Dahlberg och Anderberg (2008) har intresset för standardiserade frågeformulär inom olika 

områden ökat det senaste decenniet. Däremot har studier kring den metodologiska kvaliteten 

ägnats lite uppmärksamhet i Sverige. Statliga myndigheter har argumenterat för ett ökat 

användande av systematiska intervjumetoder, där huvudsyftet varit strukturerade intervjuer 
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med klienterna. Inom missbruks- och beroendevården inleddes projektet DOK 1994. Syftet 

med projektet var att påbörja en metod- och kvalitetsutveckling på en vetenskaplig grund. 

Tillförlitligheten styrs bland annat av vilket sammanhang klienten befinner sig i. De som 

använder metoder ifrågasätter dem sällan, de utgår från att utfallet som blir är tillförlitligt. Att 

utföra en DOK-intervju tar ca en timme och frågeformulären är strukturerade med en 

kartläggning av olika områden. Bland annat kriminalitet, användning av alkohol och andra 

droger, fysisk och psykisk hälsa, umgänge och familj, uppväxt samt social situation (ibid.).  

 

Det finns ingen forskning eller utvärdering på de intervjumetoder som används inom 

familjehemsutredningar. Däremot har ASI- och DOK-intervjun många likheter med 

djupintervjun som utförs i en familjehemsutredning. De är alla strukturerade, innehåller frågor 

som kan upplevas som irrelevanta och utförs i ett tidigt stadium i relationen mellan 

respondent och socialarbetare. Frågorna i en familjehemsutredning behandlar samma 

frågeområden som DOK-intervjun. Rasmusson och Regnér (2013) skriver att sättet i 

utförandet av familjehemsutredningar varierar mellan olika kommuner. Det går att använda 

sig av både mer eller mindre komplexa utredningsmetoder, vilket faktiskt kan leda till att ett 

familjehem som underkänts av en kommun kan godkännas i en annan. Djupintervjun ingår i 

tredje steget av en familjehemsutredning. Många kommuner använder sig av en eget 

omarbetad version av Kälvestensmodellen som utvecklades på 1970-talet. Syftet med 

djupintervjun är ta reda på om familjen har de resurser som skulle kunna komma ett placerat 

barn till fördel samt upptäcka både styrkor och svagheter i familjen. Djupintervjun görs 

individuellt med de blivande familjehemsföräldrarna och tar tre till fyra timmar och utföra. De 

flesta kommuner anlitar sedan en utomstående person för analys och tolkning av materialet 

(ibid.). 

 

Warren, Barnes-Brus, Burgess och Wiebold-Lippish (2003) nämner att det finns lite forskning 

om vad som händer med individen efter en intervju på långsiktigt håll. De berättar om en 

studie där ett par forskare analyserade effekten av att intervjua personer inom sin egen inre 

sociala krets. Deras resultat var att intervjun bidrar till förändringar, och istället för att komma 

närmre varandra upplevde de att intervjun förde dem ifrån varandra (ibid.). Warren et al. 

(2003) beskriver att studien visar på att det som sker innan och under intervjun samt avskedet 

påverkar vad som händer med respondenten efter intervjun. Författarna menar också, trots 

ingen direkt information om detta, att kön, ålder och trivsel till intervjuaren påverkar. Vad 

som också påverkar enligt författarna är om respondenten känner för ämnet eller inte bryr sig 
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alls, eller någonting där emellan. I studien ser författarna att det finns ett mönster i vad som 

händer efter intervjun. Respondenten kan vända på situationen och själv bli "förhörsledare" 

eller att hon eller han säger sig behöva ta sig vidare, alltså nästan rusar därifrån. När 

respondenten tar över och istället frågar intervjuaren kan det bero på personlig anknytning 

eller gemensamma erfarenheter. Om intervjuaren personligen kände respondenten kunde tiden 

efter intervjun spenderas till att diskutera vad som skulle hända med respondentens svar. 

Frågor från okända respondenter handlade mer om själva studien, hur många andra som svarat 

och vad de hade svarat (ibid.).  

2.3. Intervjun i en familjehemsutredning  

Både nationellt och internationellt finns det familjer som via myndigheter tar emot barn och 

ungdomar i sina hem för en kortare eller längre tids boende. I över hundra år har det funnits 

bestämmelser om att de familjer som tar emot ett barn i sitt hem ska granskas, bedömas och 

godkännas (Rasmusson & Regnér, 2013). I boken av Allmänna Barnhuset (1991) berättar de 

att "Stora Barnhuset" grundades redan på 1630-talet, vars uppgift var att föra vidare barnen 

till familjehem (ibid.). Höjer (2001) skriver att den första fosterbarnstadgan är från 1785 

(ibid.). 

 

Familjehemsvården behöver kontinuerlig bedömning för att kunna utvärdera kvaliteten på 

placeringen. Urvalet av familjehem är den process som avgör vilka familjer som kan ta emot 

ett barn eller ungdom efter en första rekrytering. När ett eventuellt familjehem rekryteras är 

det nödvändigt att tillhandahålla grundläggande information och motiv, detta görs bland annat 

genom intervjuer (Delgado & Pinto, 2011). Inom socialtjänsten är intervjun den viktigaste 

informationskällan i ett utredningsarbete. Genom intervjun lär utredaren att känna den som 

utreds närmre vilket spelar en viktig roll för utredningen och bedömningen (Rasmusson & 

Regnér, 2013). Som nämnt ovan är bedömningen av familjen till för att undersöka huruvida 

de kan ge ett barn eller ungdom nödvändiga förutsättningar (Delgado & Pinto, 2011; 

Rasmusson & Regnér, 2013). En familjehemsutredning är en lång process. 

Familjehemssekreterarna träffar familjerna och har gemensamma intervjuer, har de barn 

intervjuas även dem. Detta kallas orienteringsfasen. Nästa steg är den så kallade intervjufasen. 

Det är under den som djupintervjun genomförs. Den är som nämnt ovan individuell och det är 

de blivande familjehemsföräldrarna som genomgår den. Sista steget i familjehemsutredningen 

är uppföljningsfasen. Under den sker en uppföljning av intervjun samt en återkoppling 
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beträffande den bedömning som gjorts av familjen. Efter det tar familjehemssekreterarna 

ställning till om en ansökan till socialnämnden ska göras om medgivande för familjehemmet 

(Rasmusson & Regnér, 2013).  

 

Tidigare forskning visar att det finns olika motiv till att bli familjehem och enligt Vinnerljung 

(1996) har det spekulerats och skrivits en del om detta, både nationellt och internationellt. 

Vidare skriver Vinnerljung (1996) att Kälvestens intervjuer, vad gäller 

familjehemsutredningar, från 1970-talet kan användas som en modell till motiven att ta emot 

fosterbarn. Motiven som diskuteras i den äldre litteraturen är bland annat att 

familjehemsföräldrarna har ett "överskott" av människointresse, känslomässig kraft, tid och 

energi. Barnet som tas emot blir ett naturligt fokus för en altruistisk inställning till livet. Nyare 

forskning visar att det numer handlar om en önskan att ge omsorg och att ta ansvar 

kännetecknar motiven till att bli familjehem. Men även nyare forskning visar på altruism som 

motiv samt att det handlar om kärlek till barn och en önskan att hjälpa barn som är mindre 

lyckligt lottade. Även att få fortsätta leva med barn när ens egna biologiska barn blivit äldre 

och flyttat hemifrån är ett motiv (Vinnerljung, 1996; Höjer, 2001; Gilligan, 1996; Gilligan, 

2001 & MacGregor et al., 2006). I Höjers avhandling (2001) framkommer att majoriteten av 

både kvinnorna och männen tycker att deras parrelation påverkats positivt av en placering. De 

upplever att de kommit varandra närmre som par och att de behövt tala öppet om saker som 

de tidigare inte tagit upp med varandra (ibid.).  

 

Kjellberg (2006) uttrycker att det finns förvånande lite forskning på området familjehem inom 

Sverige och att det är få forskare som sysslar med dessa frågor nationellt. Internationellt är det 

främst USA och England som forskar inom familjehemsområdet (ibid.). Det begränsar 

förståelsen för hur de bäst rekryteras, utvärderas och hur de kan stödjas innan de godkänns 

som familjehem. De sökande kan ha en viss begränsning som skapar ett visst behov av 

uppmärksamhet i bedömningen eller stöd före godkännandet. Effektiv och målinriktad 

rekrytering av familjer är viktigt eftersom processen med rekrytering, bedömning och 

utbildning av familjehem är kostsam och tidskrävande (Orme et al, 2006).  

 

Trots en altruistisk inställning till placeringar och kärlek till barn finns det risk för 

sammanbrott av placeringar. Enligt Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2002) kan 

sammanbrott beskrivas som att vården i familjehemmet avslutas oplanerat och plötsligt. 

Socialtjänsten har med andra ord inte tänk att placeringen ska upphöra. Författarna skriver att 
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sammanbrott vid placeringar är vanligt, särskilt för tonåringar med beteendeproblem. Samt 

när familjehemmet har yngre biologiska barn verkar förekomsten av sammanbrott öka (ibid.). 

Den vanligaste förekommande anledningen till att familjehem avbryter en placering är att de 

inte orkar längre när de upplever att barnet eller ungdomen inte fungerar i hemmet 

(Vinnerljung et al., 2001). Den forskning som författarna har gått igenom pekar på att om 

relationen är god mellan socialarbetare, det placerade barnet och familjehemsföräldrarna 

minskar risken för sammanbrott. Enligt författarna visar två av tre studier att risken för 

sammanbrott minskar om familjehemsföräldrarna får utbildning och stöd i någon form av 

socialtjänsten (Vinnerljung et al., 2002). Att vid behov få adekvat stöd efter djupintervjun 

skulle därför kunna stärka familjehemsföräldrarna och därmed eventuellt minska risken för 

sammanbrott.  

2.4. Teoretiska perspektiv 

2.4.1. Habermas kommunikativa handlingsteori 

Enligt Habermas kommunikativa handlingsteori kan människan endast förstå en persons 

handlande genom att tolka vad individen själv avser med sin handling, det vill säga själva 

intentionen bakom handlingen. Teorin handlar om hur individer söker nå fram till en 

gemensam förståelse av handlingar, situationer och åtgärder för att utveckla ett samspel via 

samförstånd och ändamålsenliga argument. Det kommunikativa handlandet präglas alltså av 

ömsesidighet, öppenhet och samförstånd.  I teorin utgår Habermas främst från att det finns tre 

huvudtyper av handlande: instrumentellt, strategiskt och kommunikativt. Det instrumentella 

handlandet är ett framgångsorienterat och icke-socialt handlande som äger rum mellan 

individen och naturen, ett subjekt - objekt relaterat handlande. Det instrumentella handlandet 

står alltså utanför mellanmänskliga relationer. Det strategiska handlandet kan också beskrivas 

som en relation mellan subjekt - objekt, men det är ändå socialt till sin karaktär. I det 

strategiska handlandet objektifierar personer sina medmänniskor, det vill säga använder dem 

för att kunna uppnå sina mål. Utifrån detta handlande blir språket ett medel att nå ut med 

önskvärd information. Det kommunikativa handlandet är en relation av subjekt - subjekt. I 

detta handlande är samförstånd och ömsesidighet vägledande. De kommunikativa 

handlingarna är de handlingar som upprätthåller mänskliga relationer (Fritzén, 1998).  
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2.4.2. Newcombs kommunikationsteori  

Newcombs modell är den första som introducerar kommunikationens roll i ett socialt 

förhållande eller i samhället. Enligt Newcomb är det kommunikationens roll att upprätthålla 

balans i samhället.  

 

Figur 1:1 Newcombs modell (Newcomb, 1953). 

 

I modellen är A och B sändare och mottagare, individer eller institutioner/organisationer. X är 

en del av deras sociala omgivning. ABX skapar ett system och deras interna relationer är 

beroende av varandra. Förändras A, förändras även B och X. Skulle A förändra sitt 

förhållande till X blir även B tvungen att förändra sitt förhållande till antingen X eller A. 

Detta kan beskrivas genom att säga om A och B har någon relation till varandra och X är 

något som är bekant för båda är det av vikt att A och B har samma inställning till X för att 

systemet ska vara i balans. Skulle A tycka om X men B inte gör det, kommer A och B känna 

press över att kommunicera tills de har nått en någorlunda likadan inställning till X. Ju 

viktigare X är i den sociala omgivningen desto viktigare är det att A och B finner en 

gemensam syn på X. X behöver inte vara en person, det kan vara vad som helst i deras 

gemensamma omgivning. Det finns alltså ett behov av kommunikation mellan A och B tills 

de uppnår en ny gemensam syn på X. Enligt modellen antar Newcomb att människor behöver 

information. Och utan information kan inte individen känna sig som en del av samhället. Det 

krävs korrekt information om den sociala omgivningen, både för att kunna reagera på den och 

för att känna igen olika faktorer i reaktionen som individen kan dela med sina närstående 

(Fiske, 1984).  

2.4.3. Hjälpande Samtal 

Hjälpande Samtal utgår från ett samtal, människa till människa, där samtalsledaren lyssnar, 

frågar och ger stöd. Det är enkla, korta och effektiva samtal som avslutas på ett sätt där positiv 

motivation har skapats åt klienten, som leder till att hon eller han vill göra något åt sitt 

problem. Hjälpande Samtal ger klienten hjälp att hantera sitt problem och genomföra en 

förändring. Genom att arbeta utifrån en positiv systematisk problemlösning förstås klienten 
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problem, vad klienten vill och därefter ligger fokus på hur klienten kan komma fram till vad 

som kan göras för att hantera problemet. Samtalsledaren tar reda på vad klienten vill och 

sätter upp mål för vad som ska arbetas med under samtalen. Samtalet utgår från människors 

förmåga att växa och utvecklas samt har inställningen att varje människa besitter förmåga och 

resurser. Metoden lämpar sig för klienter med mindre psykologiska problem men kan även 

användas vid svårare problem, men då inom ett avgränsat område. Vid det senare används 

metoden som en problemlösningsmetod för att finna klientens egna resurser att själv hantera 

svårigheter (Hilmarsson, 2014).  

 

Perspektiven valdes för att utifrån Habermas teori går det att belysa samspel och 

kommunikation mellan individ och organisation. Utifrån Newcombs modell går det att förstå 

innebörden och vikten av en fungerande kommunikation individer emellan. Varför Hjälpande 

Samtal valdes istället för exempelvis Motiverande samtal, (MI), som är en ganska vanlig 

metod beror på att MI bygger på avancerade samtalsfärdigheter. Fokus inom MI är att klienter 

själva ska börja förändringsprata och skapa skillnad mellan hur det är och vad hon eller han 

vill. Medan Hjälpande Samtal är inriktat på att ge hjälp till självhjälp.  
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3. METOD 

3.1. Val av metod 

Undersökningens ansats är kvalitativ och utgår därmed från empiriska data samtidigt som det 

teoretiska beaktas, en så kallad abduktiv strategi. (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

Ambitionen med undersökningen är att ta reda på hur ett visst fenomen som individerna 

kommer i kontakt med upplevs. Därför valdes ett kvalitativt vetenskapsteoretiskt perspektiv 

ur en hermeneutisk ansats, det fenomenologiska perspektivet. Fokus ur ett fenomenologiskt 

perspektiv ligger på exakta beskrivningar ur respondentens livs- eller upplevelsevärld 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009), samt att fenomenologin 

försöker ge en beskrivning av individens förstahandsupplevelse av saker och ting 

(Denscombe, 2009; Nielsen, 2007). Upplevelserna som respondenterna beskriver analyseras 

sedan med hjälp av Habermas kommunikativa handlingsteori, Newcombs 

kommunikationsteori, Hjälpande Samtal samt tidigare forskning. Undersökarens förförståelse 

ska läggas åt sidan i det fenomenologiska perspektivet. Förförståelsen som författaren av 

undersökningen har grundar sig främst på praktik och sommarvikariat på inom 

familjehemsområdet på socialtjänsten. Förförståelsen är också att de som vill bli 

familjehemsföräldrar känner att de har resurser och vill göra något gott för andra och 

samhället. Samt att både djupintervjun och utredningsprocessen kan ta lång tid.  

 

För att kunna besvara forskningsfrågan och komma åt respondenternas upplevelse av 

djupintervjun i familjehemsutredningen valdes med andra ord en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Att genomföra en enkätundersökning uteslöts eftersom en 

intervju lättare fångar upp respondenternas individuella upplevelse och kan på så vis sätta en 

personlig prägel på svaren. Således går det genom intervjuer att få reda på enskilda 

människors känslor och upplevelser. En fördel med att använda en kvalitativ intervju är att det 

går och anpassa frågorna samt själv bestämma ordningen på dem utifrån situationen 

(Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 2011). I en kvalitativ intervju ställs relativt raka och enkla 

frågor men svaren kan bli komplexa och innehållsrika (Trost, 2005). Anledningen till att 

semistrukturerade intervjuer genomfördes var för, precis som Bryman (2011) skriver, att det 

ger respondenten en stor frihet att svara på sitt eget sätt. 
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3.2. Genomförande 

3.2.1. Litteratursökning 

Litteratur och forskning har sökts via databasen ProQuest Social Sciences som är en 

samsökningsdatabas av sex databaser. Sökning har även gjorts på Mittuniversitetets 

biblioteksdatabas, Primo. De sökord som har använts är fosterhem, familjehem, 

familjehemsutredning, familjehemsförälder, familjehemsvård, caregivers, fostering, foster 

home, foster home placement, foster parents, interview*, ethic, ethical, ethic* aspect*, 

morality och social responsibility. Sökorden har kombinerats med varandra. Detta för att öka 

chansen och erhålla bästa möjliga resultat vid sökningarna samt för att kunna avgränsa 

sökningsresultaten utifrån undersökningens syfte och frågeställningar För att kunna bredda 

inhämtandet av material har källförteckningen i litteraturen gåtts igenom. 

3.2.2. Urval 

Urvalet i undersökningen gjordes i en kombination av målinriktat och bekvämlighetsurval. 

Målinriktat urval är i grunden av strategiskt slag som söker skapa överensstämmelse mellan 

frågeställningarna och urvalet (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval består av personer som 

finns tillgängliga vid tidpunkten när undersökningen ska genomföras (Bryman, 2011). Urvalet 

gjordes av familjehem i Jämtlands län på grund av den geografiska närheten. De familjehem 

som ingick i urvalet bodde inom rimligt avstånd till författaren, detta för att tidsåtgången på 

resor inte skulle ta för mycket tid. Familjehemssekreterarna på socialtjänsten valde ut 

personer som nyligen blivit djupintervjuade och som kunde tänkas ställa upp. Att intervjua 

personer som nyligen blivit djupintervjuade och inte allt för långt tillbaka är för att de ska ha 

upplevelsen och känslan från djupintervjun så "färsk" som möjligt. Detta för att ju mer tiden 

går desto större risk finns att upplevelsen av händelsen förändras. Urvalsstorlek är inte lätt att 

bestämma, tiden för undersökningen är relativt kort och författaren arbetar ensam med 

projektet. Åtta personer var tillfrågade och alla uttryckte ett intresse att delta. Enbart fem av 

dessa åtta personer har intervjuats. Detta för att det var svårt att hitta en gemensam passande 

tid för att kunna utföra intervjun samt för att två valde att dra sig ur. Detta leder till ett visst 

bortfall (Bryman, 2011). Men att intervjua fem personer och inte färre borde kunna ge en 

relevant bredd för undersökningen.   
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3.2.3. Insamling av data 

Teamchefen inom familjehemsområdet på socialtjänsten informerades om undersökningen, 

dess syfte och genomförande för ett godkännande. Teamchefen i sin tur förmedlade 

informationen till områdeschefen. Vidare gjorde familjehemsekreterarna en första kontakt 

med respondenterna för och se om intresset att ställa upp fanns. Vid bekräftat intresse 

skickades ett informationsbrev ut angående undersökningen. Några dagar senare togs en 

telefonkontakt för mer ingående information och för att respondenterna skulle kunna ställa 

eventuella frågor samt för tidsbokning av intervju. 

 

Intervjuguiden som användes under intervjuerna var utformad med teman utifrån 

undersökningens frågeställningar. Temaområdena var upplevelse, påverkan, intervjufrågorna, 

uppföljningen och framtida stöd, där frågorna var anpassade för att kunna svara på 

undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

Det var från början tänkt att alla intervjuer skulle utföras hemma hos respektive respondent 

för att underlätta deras medverkan samt för att intervjuerna skulle utföras på ett så likartat sätt 

som möjligt. Tre av fem intervjuer utfördes i respektive respondents hem, de andra två 

utfördes på respondenternas arbetsplats. Anledningen är att det var svårt och få till tider som 

annars fungerade för alla parter. Intervjuerna tog mellan 15 och 45 minuter, de spelades in 

med en smartphone med inbyggd mikrofon. Flightmode var aktiverat för att hindra eventuella 

inkommande sms eller samtal under intervjun. Inspelning av intervjuerna gjordes å ena sidan 

för möjligheten till att kunna vara koncentrerad på det respondenterna sa och för att kunna 

ställa följdfrågor utan att bli distraherad av att behöva skriva anteckningar samtidigt. Å andra 

sidan för att intervjuerna sedan skulle transkriberas inför analysen (Bryman, 2011). Detta för 

att i skrift ta ut relevant information och kunna gallra bort oväsentligheter för undersökningen 

i fråga. Transkriberingen av intervjuerna gjordes samma dag som de genomfördes och 

inspelningarna spelades upp upprepade gånger för att ordagrant få ut vad som sades i dem.  

3.2.4. Bearbetning av data och analys 

Eftersom intervjuerna transkriberades ordagrant för bevarandet av respondenternas egna 

formuleringar, resulterade det i en stor mängd text som lästes igenom många gånger. För att 

göra analysen av intervjuerna mer hanterlig valdes meningskoncentrering och 

meningskategorisering (Kvale & Brinkmann, 2009). I användandet av meningskoncentrering 
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skrevs meningar om mer kortfattat samt sammanfattades. Under den noggranna läsningen av 

texterna gjordes understrykningar efterhand av framträdande likheter, men även olikheter, 

som respondenterna pratat om i intervjuerna. Utifrån det sammanställdes de i följande 

kategorier: Förväntningar, Frågornas relevans, Familjehemssekreterarnas betydelse, 

Beroendet av varandra, Påverkan på respondenternas parrelationer, En positiv upplevelse, 

Återvänt till familjehemssekreterarna och Om behovet av stöd inte uppmärksammas, vilka 

presenteras i resultatdelen. Kategorierna analyserades sedan i förhållande till tidigare 

forskning samt undersökningens teoretiska utgångspunkter. Citaten som används i 

resultatdelen är återgivna ordagrant, däremot kan en del av dem ha omvandlats från tal- till 

skriftspråk. 

3.3. Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten och stadgan i undersökningens resultat kallas reliabilitet (Kvale och 

Brinkmann, 2009). För att kunna styrka reliabiliteten i undersökningen har en beskrivning av 

tillvägagångssättet i de olika delarna beskrivits. Undersökningens validitet gäller om 

undersökningen undersöker det den påstås undersöka (ibid.). För att uppnå en god validitet är 

intervjuguiden som nämndes tidigare utformad efter frågeställningarna som ligger till grund 

för undersökningen. Detta för att kunna få svar på den information som behövdes för att 

besvara dem. Eftersom författaren till undersökningen arbetat ensam och på egen hand har 

genomfört intervjuerna och transkriberingen av dem uppstår en begränsad insyn som kan ses 

som problematiskt. För att kunna minska den begränsade insynen har syfte och 

frågeställningar under hela undersökningens gång hållits i fokus. Även för att kunna försäkra 

att det som analyserats besvarar de frågeställningar som avsågs. Bryman (2011) beskriver att 

en kvalitativ undersökning strävar efter en förståelse av värderingar, beteende och åsikter, till 

skillnad från kvantitativa undersökningar som mer strävar efter att dess data ska kunna 

generaliseras (ibid.). Resultaten som presenteras kommer från en liten kvalitativ 

undersökning, där fokus ligger på respondenternas upplevelser. Eftersom det är ett fåtal 

individer som har intervjuats, kan inte undersökningen sägas ge en heltäckande bild huruvida 

djupintervjun i en familjehemsutredning påverkar de intervjuade på något vis.  

3.4.  Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att forskaren behöver bedöma konsekvenser som kan 

komma att uppstå i en kvalitativ undersökning. Det som bör bedömas är den skada som 
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eventuellt kan förorsakas hos deltagarna i undersökningen med de fördelar som deras 

deltagande i studien ger. Om de potentiella fördelarna adderas med eventuellt lidande och 

kunskapen som utvinns ur undersökningen är av stor vikt kan det rättfärdiga ett beslut att 

genomföra studien (ibid.). Något viktigt som togs i beaktande under undersökningens gång 

var om intervjuerna som handlade om djupintervjun i familjehemsutredningen gjorde att 

respondenterna återigen skulle bli påverkade och vad det kunde sätta igång. Som nämnts 

tidigare är det brist på familjehem men eftersom de är en viktigt resurs för barn och ungdomar 

som placeras borde fördelarna som utvinns ur denna undersökning anses rättfärdiga ett beslut 

att genomföra den. Det kan vara till betydelse för det fortsatta arbetet i 

familjehemsutredningar att veta om och hur djupintervjun kan påverka de som ansöker om att 

bli familjehem för att kunna ge adekvat stöd till de som är i behov av det.  

 

Vetenskapsrådet innehar ett antal principer som är avsedda för att vägleda forskare i sin 

planering av projekt (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) delar in principerna i 

fyra huvudkrav, dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren ska informera om projektet till 

de som berörs av forskningen. Forskaren ska också informera de berörda vad deras uppgift i 

projektet är samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Informationen ska omfatta att 

deltagandet är frivilligt och att det går och avbryta sin medverkan när som helst (ibid.). Detta 

nämndes i det informationsbrev som skickades ut till respondenterna och vid intervjutillfället 

förtydligades det ytterligare. Respondenterna i undersökningen informerades även innan 

intervjun om samtyckeskravet som innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Undersökningsdeltagarna har själva rätt att bestämma om, på 

vilka villkor och hur länge de vill delta (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare informerades de 

medverkande respondenterna om konfidentialitetskravet, både i informationsbrevet och innan 

intervjun, som innebär att uppgifter gällande alla deltagare ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Uppgifter om de som deltar får inte lämnas till utomstående, ska avrapportering 

ske, ska det göras i former som omöjliggör identifiering. Med nyttjandekravet menas att 

insamlade uppgifter om enskilda personer enbart får användas för forskningsändamål, de får 

inte heller lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(ibid.). Efter transkriberingen av intervjuerna raderades de från telefonen. Efteråt bevarades 

de på ett usb-minne och efterhand som uppsatsen blev färdigställd raderades de även därifrån.  
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Vidare har ämnesrådet utfärdat ett par rekommendationer, dessa väger dock inte lika tungt 

som de etiska principerna. Den första rekommendationen är att forskaren bör ge 

undersökningsdeltagarna och andra berörda tillfälle där de kan, om det finns, ta del av etiskt 

känsliga avsnitt innan innehållet publiceras. Den andra rekommendationen är att forskaren 

informerar deltagarna var forskningsresultaten kommer att publiceras och att de vid intresse 

kan få ett exemplar eller en sammanfattning av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

uppkom aldrig några etiskt känsliga uppgifter under intervjuerna, som var av relevans för 

undersökningens syfte, därför har ingen av respondenterna tagit del av sina intervjuer för 

något godkännande. De berättade antingen innan eller efter intervjun att det dem sagt får 

publiceras i uppsatsen. Information om att uppsatsen senare kommer publiceras i databasen 

DIVA angavs innan genomförandet av intervjun, vilket respondenterna gav samtycke till. Alla 

medverkande respondenter fick även veta att ett exemplar av den färdigställda 

undersökningen kommer skickas till dem per post när den blivit färdigställd.   
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4. RESULTAT 

4.1. Presentation av undersökningens respondenter 

Respondenterna består av tre kvinnor och två män. De är i åldern 32-53 år och lever i 

parrelationer. De utreddes som familjehem senast för ett och ett halvt år sedan och nyligast 

hösten 2014. De som intervjuades både har och inte har placeringar. Samtliga respondenter 

hade en altruistisk inställning till motivet att bli familjehem, det vill säga precis som både 

äldre och nyare forskning beskriver (Vinnerljung, 1996; Höjer, 2001; Gilligan, 1996; Gilligan, 

2001; MacGregor et al., 2006).  

4.2. Upplevelsen av djupintervjun och dess frågor 

Förväntningar 

Fyra av fem respondenter som medverkade i undersökningen hade inte några särskilda 

förväntningar inför djupintervjun. Tre av fem tyckte att genomförandet av den kändes bra, de 

andra två beskrev att de var nervösa. De uttryckte sig så här: 

 

Alltså från början var det väl lite nervöst när man inte ens vet vad det handlar 

om.  

 

Och:  

 

...för mig var det jättekänslomässigt jobbigt .... det är inga problem att prata om 

sådant, men när man sitter där på intervjun ... så är det en speciell grej så man är 

lite nervös.  

 

De respondenter som uttryckte att de var nervösa saknade kanske information om hur en 

djupintervju genomförs. De har gått igenom flera mindre intervjuer under utredningens gång 

och ska sedan utföra en individuell intervju. Att intervjuer idag är vanliga (Holstein & 

Gubrium, 2003) och statliga myndigheter tycks vilja öka användandet av framförallt 

strukturerade intervjuer inom klientarbetet (Dahlberg & Anderberg, 2008), kan tyckas göra att 

de som använder dem tar dem för givet. Därmed blir de som ska intervjuas ovetandes om vad 

som ska ske och vilka områden som kommer att beröras. För att minska de blivande 

familjehemföräldrarnas nervositet inför djupintervjun skulle mer information kring utförandet 
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av den kunna ges. Att minska eventuell nervositet skulle kunna medföra att det blir enklare 

för intervjupersonen att svara på djupintervjuns frågor. Är intervjupersonen nervös och 

därmed kanske får svårt att svara på frågor, kan det som i artikeln av Engström och Armelius 

(2002) beskriver, tolkas som att intervjupersonen vill dölja något. Vilket kanske inte är fallet, 

utan det är nervositeten som ställer till det för den som blir intervjuad. Samtliga respondenter 

uttryckte också att djupintervjun var omfattande. En av dem beskrev den så här:  

 

...den var stor och väldigt, väldigt djupgående.  

 

Trots intervjuns utveckling och att den idag är otroligt vanlig (Holstein & Gubrium, 2003), 

går det inte att ta den för given. Bara för att det heter djupintervju betyder inte det att den som 

ska bli intervjuad förstår hur djupgående intervjun faktiskt är. Även om svaren på frågorna 

ska vara spontana kan en förberedelse genom information om vilka områden djupintervjun 

behandlar underlätta. Detta bör kunna göras utan att avslöja vilka frågor som kommer och 

ställas. Engström och Armelius (2002) beskriver att socialsekreterarna känner en rädsla över 

användandet av strukturerade intervjuer, rädslan grundar sig i tanken om att relationen mellan 

socialsekreteraren och klienten kan skadas. Detta för att intervjun utförs i ett tidigt stadium i 

relationen. Att informera de blivande familjehemsföräldrarna mer ingående borde minska 

risken för skada på relationen. Genom informationen kan intervjupersonerna bli mer 

förberedda på vad som ska ske. Det kan underlätta att svara på frågorna samt minska risken 

för en skadad relation till socialtjänsten och familjehemssekreterarna som utreder dem.  

 

Skulle de blivande familjehemsföräldrarna inte tycka att djupintervjun ska genomföras 

behöver de utifrån Newcombs modell kommunicera detta till familjehemssekreterarna. Både 

de blivande familjehemsföräldrarna och familjehemsekreterarna måste gemensamt komma 

fram till en någorlunda liknande inställning för att bibehålla balansen i relationen. Eftersom 

djupintervjun är en stor och viktig del i utredningen av familjhem är det av vikt att det finns 

en gemensam syn på den. Dels för att finna balans i relationen och dels för att kunna 

genomföra utredningen och djupintervjun.  

 

Frågornas relevans  

Alla fem respondenter var överens om att djupintervjun var genomgripande och att den tog 

lång tid att genomföra. Upplevelsen av frågorna i djupintervjun är blandade, där alla 

respondenter tyckte lika var att mängden frågor som ställdes var många. Eftersom de redan 
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innan genomgått ett antal intervjuer fanns tankarna om att det inte kunde finnas så mycket 

mer att fråga om. Där åsikterna delar sig är relevansen kring en del frågor som ställdes. Två 

av respondenterna sa:  

 

Ja det var ju ganska mycket så här närgångna frågor och så där ... men ja, det 

var väl bara och svara ... det fanns säkert något syfte med det också.  

 

Och:  

 

...det är mycket som går in i varandra, det kan bli lite tjatigt, det är mycket 

samma, samma.  

 

Medan en annan sa: 

 

 Jo dom är bra ... om man svarar ärligt och rakt på dom där frågorna så ger det 

ju en bra bild om vem jag är ... det ska ligga till grund för om jag ska kunna ta 

hem någon annans barn .... Det är ju jätteviktigt, det ger en bra bild över hur jag 

är och hur jag tänker.  

 

Relevansen kring frågorna går att koppla till forskningen kring ASI- och DOK-intervjun (se 

Engström och Armelius, 2002 och Dahlberg och Anderberg, 2008). Ingen av respondenterna 

uttryckte att de kände sig kränkta, men en av dem upplevde att frågorna var närgångna. 

Eftersom alla människor är olika och därmed hanterar situationer olika skulle de frågor som 

upplevs som närgångna kunna medföra att en intervjuperson känner sig kränkt. En annan av 

respondenterna uttryckte att det var upprepande frågor, vilket kan tolkas som att en del frågor 

upplevs som irrelevanta.  

 

Enligt Newcombs modell är de interna relationerna beroende av varandra. Det kan vara så att 

de blivande familjehemsföräldrarna svarade på frågorna i alla fall, eftersom de vet att frågorna 

ingår i djupintervjun och för att kunna upprätthålla en bra balans i relationen mellan 

familjehemssekreterarna och utredningsprocessen. Även om någon upplevde en del frågor 

som närgånga svarade respondenten eftersom hen visste vad familjehemssekreterarens avsikt 

med frågorna var. Eftersom alla respondenter frivilligt går igenom familjehemsutredningen 

och familjehemssekreterarna utreder i samförstånd med dem blir utredningsprocessen ett 



29 
 

samspel av ömsesidighet, öppenhet och samförstånd, vilket Habermas kommunikativa 

handlingsteori handlar om. De skapar en subjekt - subjekt relation mellan varandra och genom 

samförståndet upprätthålls relationen som behövs för att kunna genomföra utredningen både 

innan, under och efter djupintervjun.  

 

Familjehemssekreterarnas betydelse  

Engström och Armelius (2002) beskriver att socialarbetaren kan ha svårighet med att vara 

empatisk under den strukturerade intervjun eftersom den ska följas utan sidospår. Upplever 

den blivande familjehemsföräldern någon fråga som kränkande kan det bli svårt för 

familjehemssekreteraren som utför djupintervjun att vara empatisk eftersom intervjun behöver 

utföras på ett visst sätt. Men skulle familjehemssekreteraren inte vara empatisk och möta den 

blivande familjehemsföräldern på ett adekvat sätt under djupintervjun är risken stor att 

relationen dem emellan samt förtroendet för socialtjänsten skadas, precis som Engström och 

Armelius (2002) skriver. De respondenter som ingår i denna undersökning upplevde däremot 

de utredande familjehemsekreterarna som empatiska. De upplevde dem även som trygga, en 

av respondenterna sa:  

 

...han var ju lite så här, mm nu ska de komma hem och granska oss. Och ja, så är 

det ju ... man känner att man är innanför glasögonen och folk ska titta på en. Men 

det beror nog helt på vilka det är som kommer hem och pratar med en ... det 

kändes jättebra faktiskt. 

 

Upplevs de utredande familjehemssekreterarna som empatiska verkar situationen för de 

blivande familjehemsföräldrarna att underlättas. Det som däremot skiljde sig i synen mellan 

respondenterna när det gäller djupintervjun och dess frågor var att de antingen kände sig 

trygga i sig själva och inte hade några problem med och öppna upp sig och berätta om sina 

liv, eller att de kände ett förtroende för familjehemssekreterarna och därför inte hade några 

problem med att öppna upp sig. Två av dem uttryckte:  

 

...det var ju rätt så intima frågor, men jag har inte problem med det ... dom som 

inte tycker att det är kul, där tror jag man blir jättetrött och tycker att det är 

jättejobbigt, men jag tror att det är viktigt att man tar alla bitarna. Jag är ju 

sådan som inte har problem och prata om sådant, så för mig spelar det ingen roll 

vad de frågar.   
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Och:  

 

Ja men då får jag nog återknyta till från början att dem som ställer frågorna är 

på ett visst sätt och att man känner förtroende för dem .... jag kunde svara på det 

mesta utan att rynka på näsan och liksom tycka att det där kanske inte du ska 

lägga dig i. Men det får man ju faktiskt ta också om man ska bli familjehem, då 

måste man bli synad ordentligt. 

 

Att inte ha några problem och dela med sig av sitt liv eller att tycka att det är jobbigt bör ses 

som individuellt eftersom alla är olika som individer. Det är nog lättare för en person och 

öppna upp sig för en relativt främmande person om individen ifråga inte känner några 

bekymmer att dela med sig av sitt liv och gärna kan berätta om det. För de som kände att det 

kanske inte var lika enkelt att öppna upp sig klarade ändå av det eftersom de upplevde en 

trygghet och litade på familjehemssekreterarna. Även detta går och koppla till artiklarna som 

nämnts tidigare. I artikeln om ASI-intervjun upplevde socialarbetarna att de gjorde ett känsligt 

intrång och till viss mån går det att tolka att en del av respondenterna tyckte detta men att det 

ändå var nödvändigt och svara på frågorna för att kunna bli familjehem. Istället för en skadad 

relation kände de blivande familjehemsföräldrarna alltså en trygghet till 

familjehemssekreterarna. Likaså i artikeln av Warren et al. (2003) skiljer sig resultaten i 

denna undersökning. I artikeln beskrivs att intervjuerna som gjordes bidrog till en förändrad 

relation, intervjun förde dem ifrån varandra istället för närmre. I denna undersökning 

upplevde respondenterna familjehemssekreterarna som trygga och kunde därför dela med sig 

av sina erfarenheter, relationen till dem skadades inte utan kunde fortgå som innan. Kanske 

relationen till och med stärktes eftersom de svarade på alla frågor som behövdes och kunde 

göra det just utifrån tryggheten de kände till familjehemssekreterarna.  

4.3. Djupintervjuns påverkan på respondenterna 

Beroendet av varandra 

Fyra av de fem respondenterna uttryckte att de inte blivit påverkade av djupintervjun på något 

sätt. Den respondent som beskrev att hen i någon mening blivit påverkad uttryckte:  
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Alltså den påverkade ju så klart, eftersom man berättar sitt inre för någon annan 

... om det var någon episod som var mer sårbar... Vissa delar av den tog ju upp 

sådant som är smärtsamt också ... man lägger ju gärna saker bakom sig och så 

går man ju vidare.  

 

Trots att djupintervjun kan dra upp smärtsamma minnen var det ingen av respondenterna som 

tyckte att djupintervjun rörde upp något hos dem. Däremot uttryckte en av dem svårigheten 

med att förmedla känslor i ord:  

 

...det enda jag kände var just det här med känslor, det är svårt att förmedla tycker 

jag. Men sen kanske det är lätt för dem som sitter där att sortera, för dem är 

liksom utbildade, dem kan det där ... det var ingenting som specifikt gjorde mig 

upprörd, men det är svårt att förmedla.  

 

Warren et al. (2003) beskriver vad som kan påverka respondenterna i en intervju, en sak som 

nämns är att respondentens intresse för ämnet styr påverkan av intervjun. Att de inte har 

påverkats ytterst negativt kan kopplas ihop med detta. Vare sig det gäller en nätverksplacering 

eller en traditionell placering har respondenterna ett intresse av att ta emot ett barn eller en 

ungdom. Detta kan göra att respondenterna accepterar det som behöver göras under 

utredningen och därför inte upplever en negativ påverkan. Och eftersom en individ endast kan 

förstå en annan individs handlande, enligt Habermas teori, kan det ses som att de som sökt att 

bli familjehem accepterar hur hela utredningsprocessen ser ut. De förstår att de behöver gå 

igenom alla olika delar och öppna upp sig för familjehemssekreterarna för att kunna slutföra 

processen att bli familjehem. Vidare kan utredningsprocessen även ses ur det strategiska 

handlandet i Habermas teori, som även det är socialt till sin karaktär. Individen använder sina 

medmänniskor för att kunna uppnå sina mål. De sökande familjerna behöver använda sig av 

familjehemssekreterarna för att bli familjehem. Genom att svara på djupintervjufrågorna som 

ställs och accepterar dess process kan de uppnå målet att bli familjehem.  

 

Det går även att koppla till Newcombs kommunikationsteori. Utifrån Newcombs modell kan 

familjehemssekreterarna och de ansökande familjerna ses som A och B i triangeln, där X blir 

djupintervjun i utredningsprocessen. De blivande familjehemsföräldrarna behöver 

familjehemssekreterarna för att bli familjehem. För att kunna fullfölja detta behövs 

djupintervjun i utredningsprocessen genomföras. Familjehemssekreterarna i sin tur behöver 
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familjehem för att kunna placera de barn och ungdomar som behöver ett familjehem. De blir 

alla beroende av varandra.  

 

Warren et al. (2003) skriver också att intervjuarens kön, i detta fall familjehemssekreterarens, 

kan påverka. Fyra av fem respondenter ansåg att könet på den som intervjuar inte spelar 

någon roll, däremot menar de att det kan vara individuellt. En av respondenterna menade 

också att familjehemssekreterarna i vissa fall skulle fråga om det kändes okej att bli intervjuad 

av en viss familjehemssekreterare, eller om den som ska bli intervjuad eventuellt kände att det 

skulle vara lättare att bli intervjuad av den andra. Men hen menade ändå att ansvaret fortsatt 

låg på den som ska bli intervjuad vågar säga ifrån om det känns bra eller inte: 

 

Inte för mig, men det kan absolut göra. Där måste man ju gå från person till 

person ... och jag tror att de där småmötena innan kan avgöra vad som känns bäst 

för djupintervjun ... man känner inte varandra, det är ju inte så långa möten 

innan. Men där tror jag också att det är upp till oss [som blir utredda, 

författarens anmärkning] att frågan kommer till oss, alltså från 

socialförvaltningen, att hur skulle det upplevas om jag gör en intervju med dig ... 

då är det upp till mig också att säga att jag skulle tycka att det var jättejobbigt 

eller för mig är det helt okej. Så jag tror att det är väldigt individuellt.  

 

Det respondenten uttrycker går att tolka som ömsesidigt ansvar. Familjehemssekreterarnas 

ansvar blir att fråga hur det känns för de som ska bli intervjuade om det känns bra och bli 

intervjuad av en viss utredare. Medan de blivande familjehemsföräldrarnas ansvar blir att 

svara ärligt på frågan. Upprätthåller båda parter sitt ansvar bibehålls en balans i relationen (se 

Newcombs ABX-system). 

 

Påverkan på respondenternas parrelationer  

Två av respondenterna kunde beskriva att djupintervjun har påverkat deras parrelation, och 

detta på ett positivt sätt. De beskrev det så här: 

 

Ja, det gjorde den. Därför att, sen när man läser upp det där och får höra det, då 

är det klart att, när hen har sagt att jag är världens bästa förälder ... jag är den i 

det här förhållandet som är så där du vet "du är bäst", NN är inte en sådan 

person. Så det är klart att när man då läser att hen har sagt det när jag inte ens 
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har varit med ... och man får höra alla fördelar hen tycker om mig, inte du vet det 

här vardagliga att "nä men vi har ju gift oss och vi har barn, vi älskar ju 

varandra", utan det är andra saker som kommer fram ... så absolut, och bara till 

det positiva. 

 

Och:  

 

Den har nog blivit ännu bättre. Eftersom man, det är klart vi pratar ju 

sinsemellan även om vi intervjuas på olika håll, men vi måste ändå göra en del 

där vi är ihop, det sammansvetsade oss lite mera, det tycker jag.  

 

Utifrån de som deltog i denna studie upplever alltså tre stycken att djupintervjun har inte 

påverkat deras parrelation på något sätt medan två tyckte det. Processen i en 

familjehemsutredning tar lång tid och de som utreds får vända ut och in på sig. Att detta 

påverkar en del positivt kan kopplas till det som Höjer (2001) skriver om i sin avhandling. 

Där upplever majoriteten att deras parrelation har påverkats i positiv bemärkelse av en 

placering. De beskrev att de kommit närmre varandra och att de pratat om saker de tidigare 

inte diskuterat med varandra. Detta liknar upplevelsen som de två respondenter i denna 

undersökning uttrycker. Den ena har fått höra saker hen inte annars får ta del av och den andra 

beskriver att de har blivit mer sammansvetsade som par. Detta visar en motsats av det som 

Warren et al. (2003) skriver. I denna undersökning var upplevelsen att parrelationen inte 

påverkats alls av djupintervjun eller att den istället fört dem närmre varandra.  

4.4. Upplevelsen av uppföljningen 

En positiv upplevelse  

Uppföljningen som sker efter att familjehemssekreterarna sammanställt utredningen har fått 

positiv respons från samtliga respondenter i undersökningen. Ingen av dem upplevde 

uppföljningen som bristfällig eller kunde komma på hur den annars skulle kunna vara 

utformad. De var bland annat nöjda för de upplevde att de fick ventilera sina känslor och 

tankar under uppföljningen:  
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...det fanns både tid och utrymme för det ... Jag tycker att dem var så bra där 

handläggarna. Jag tycker att de var noggranna och lyhörda ... man fick säga vad 

man tänkte och tyckte.  

 

Som nämnt ovan upplevde respondenterna sig själva eller familjehemssekreterarna som 

trygga och kunde därför berätta om det som efterfrågades. Detta påverkar eventuellt också 

upplevelsen av uppföljningen där de sedan får presenterat för sig vad familjehemssekreterarna 

har kommit fram till, vad gäller ett godkännande som familjehem eller inte. Det går även och 

koppla till det Warren et al. (2003) skriver om vad som kan påverka respondenten efter en 

intervju. Respondenternas intresse för ämnet bör ses som stort eftersom de ska öppna upp sina 

hem för någon annans barn eller ungdom. Eftersom de har ett intresse och samtidigt upplever 

en i överlag positiv utredning kan det leda till att vad som sker efter djupintervjun 

fortsättningsvis upplevs som positivt.  

 

Under uppföljningen tyckte samtliga respondenter att de fick komma till tals och att 

uppföljningen var bra. Detta går att koppla till ABX-systemet i Newcombs modell. Här förs 

en öppen konversation mellan familjehemssekreterarna och de blivande 

familjehemsföräldrarna. De går igenom djupintervjun, tankar och känslor, alla får komma till 

tals via en öppen kommunikation. Det gör att systemet hålls i balans ända fram till slutet av 

djupintervjun och utredningsprocessen. 

4.5. Om behovet av stöd hade uppstått 

Återvänt till familjehemssekreterarna 

Ingen av respondenterna i denna undersökning påverkades negativt av djupintervjun i den 

bemärkelse att de upplevde ett behov av stöd. Om de däremot hade behövt stöd hade fyra av 

dem i första hand vänt sig till de familjehemssekreterare som utrett dem: 

 

...kanske det är bättre att det går genom socialförvaltningen. Eftersom det 

uppdagades på ett av de här mötena, på den där intervjun liksom. Så måste det 

nog nästan bli, genom socialen.  

 

Och: 
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Ja då kanske man hade kunnat säga det till någon av dom då [handläggarna, 

författarens anmärkning], som man kände att man hade förtroende för. 

 

Att vilja återvända till de familjehemssekreterare som genomförde djupintervjun kan bero på 

den trygghet som respondenterna kände för dem. Eftersom de har byggt upp en relation och 

familjehemsekreterarna i stort sätt vet allt om de blivande familjehemsföräldrarna kan de ta 

vid där de slutade. Genom att göra på det sättet, slipper respondenten möjligen upprepa hur 

och varför det blivit som det blivit. De kan istället fokusera på var behovet av stöd uppkom. 

De respondenter som uttryckte att de skulle vänt sig till socialtjänsten för stöd talar emot det 

Engström och Armelius (2002) skriver vad gäller relationen och förtroendet till socialtjänsten.  

 

Alla individer är olika och upplever saker olika, därför ser också funderingarna kring stödet 

olika ut. Respondenterna uttryckte att någon form av samtal, antingen med 

familjehemssekreterarna själva eller om de hänvisade vart de kunde söka hjälp, var det stöd 

som kändes adekvat.  

 

Majoriteten av respondenterna uttryckte alltså att de skulle återvänt till 

familjehemssekreterarna för stöd vid behov. Eftersom de känner en trygghet hos 

familjehemssekreteraren skulle Hjälpande Samtal kunna användas. En 

familjehemssekreterares främsta uppgift är och utreda och bedöma men Hjälpande Samtal 

som bygger på korta och effektiva samtal skulle kunna vara en metod som går att kombinera 

med den utredande biten. Den blivande familjehemsföräldern får då hjälp med hur hen skulle 

kunna göra för att komma i balans igen. Det borde fungera eftersom Hjälpande Samtal utgår 

från att varje individ besitter egen förmåga och egna resurser. Hjälpande Samtal lämpar sig 

för personer med mindre psykologiska problem. Utifrån resultatet från denna undersökning 

verkar inte djupintervjun påverka individerna på ett sätt som leder till några större psykiska 

besvär och därför bör Hjälpande Samtal kunna ses som en lämplig metod.  

 

Till skillnad från de andra respondenterna var det en som uttryckte att hen inte skulle vänt sig 

till familjehemssekreterarna eller socialtjänsten alls om det hade dykt upp ett behov av stöd: 

 

Jag hade inte gått dit. Dom har ju krankat ner mig redan, då kan jag ju inte gå 

tillbaka dit. Jag tror nog jag hade valt någon annan om jag hade behövt hjälp, 

någon tredje part. 
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Synen på vart respondenten skulle söka stöd vid behov skiljer sig därmed från de andra. Den 

respondent som skulle valt bort socialtjänsten när det i någon mening var de som försatte hen 

i situationen går däremot och koppla till det som Engström och Armelius (2002) skriver. Hen 

uttrycker att det är familjehemssekreterarna som skapat behovet av stöd och vill därför inte att 

det är de som ska stå för stödet. Detta kan ses som att relationen till familjehemssekreterarna 

och förtroendet till socialtjänsten har skadats.  

 

Om behovet av stöd inte uppmärksammas 

Alla fem respondenter uttryckte att om ett behov av stöd inte uppmärksammades kunde det få 

negativa konsekvenser vid en familjehemsplacering. Vilka konsekvenser uttrycktes aldrig, 

men resonemangen om varför det kan bli negativa konsekvenser är liknande. De menar att om 

det är uppror inom en själv kan det vara svårt och vara en bra förebild och kunna hjälpa ett 

placerat barn eller ungdom. Respondenterna beskrev också att de tycker att det ligger på de 

utredande handläggarnas ansvar att uppmärksamma om den som blir intervjuad blir påtagligt 

berörd: 

 

... där tror jag också att socialsekreterarna i det yttersta, det är deras yttersta 

ansvar att se till att här märks det att det inte är genomarbetat ... och de gjorde ju 

det till mig, de ställde ju frågan: är du säker? 

 

Men även att ansvaret ligger på den sökande: 

 

... jag tror att det är viktigt att man känner att man är stabil. Har man inte varit 

med om stress eller krisartade situationer och inte vet hur man är och hamnar 

med ett utåtagerande barn som verkligen ställer det mesta på sin spets, det är 

klart att det kan bli jobbigt för en sådan människa ... det behöver ju inte innebära 

att man inte kan sköta sitt uppdrag ... men känner man att man behöver stöd i det 

hela ska man nog hojta till, det tror jag säkert man får hjälp med. 

 

Alla respondenter var alltså överens om att det kunde bli negativa konsekvenser om behovet 

av stöd inte uppmärksammades. De beskrev att mår inte en familjehemsförälder bra kan det 

påverka det placerade barnet eller ungdomen negativt på så vis att de inte kunde vara en bra 

förebild. Att bli tillfrågad av familjehemssekreterarna i de fall de känner sig osäkra ifall den 
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blivande familjehemsföräldern verkligen tror sig klara av ett uppdrag ses som viktigt. Men 

också att själv kunna säga ifrån. Detta går och koppla till sammanbrott av placeringar som 

Vinnerljung et al. (2001) skriver om. Författarna skriver att den vanligaste orsaken till 

sammanbrott från familjehemmens sida beror på att de inte längre orkar när de upplever att 

barnet eller ungdomen inte fungerar i hemmet. Anledningen till att de inte längre orkar skulle 

kunna vara att de själva eventuellt inte är stabila i sitt mående efter djupintervjuns utförande 

och hade behövt någon form av stöd. Får de adekvat stöd från början kan, precis som 

Vinnerljung et al. (2002) skriver, risken för sammanbrott minskas. Ligger det en stabil grund 

hos familjehemsföräldrarna blir lättare för dem att hantera de situationer som kan uppstå.  
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5. DISKUSSION 

5.1. Inledning 
Syftet med denna undersökning var att undersöka om och hur djupintervjun som är en del av 

processen i en familjehemsutredning påverkade de blivande familjehemsföräldrarna, samt 

vilka framtida stöd som kunde behövas uppmärksammas i och med det. I detta kapitel 

kommer studiens resultat att diskuteras följt av egna slutsatser, metodens för- och nackdelar 

samt förslag till framtida forskning. 

5.2. Upplevelsen och påverkan av djupintervjun 

Resultatet visar att upplevelsen och påverkan från djupintervjun i en familjehemsutredning är 

individuell. Medan den inte har påverkat vissa över huvudtaget har den påverkat någon annan 

på något vis. Sättet som den har påverkat är därmed olika. Att resultatet är varierande kan 

bero på vad de olika individerna har gått igenom i livet och därmed hur de reagerar i olika 

situationer. Eftersom människan är högst individuell och har varit med om olika saker samt 

hanterar detta olika är resultatet inte förvånande. Upplevelsen är också av några få att 

djupintervjun även har påverkat deras parrelation. Påverkan av djupintervjun kan ses som 

positiv utifrån respondenternas beskrivning.  

5.3. Uppföljningen av djupintervjun och eventuellt stöd 

Samtliga respondenter hade en positiv upplevelse av uppföljningen där de fick komma till tals 

och lufta sina tankar. Kanske att den positiva upplevelsen av uppföljningen gör att de känner 

hela processen som positiv och därmed glömmer bort att vissa bitar var mer påfrestande än 

andra. De medverkande respondenterna i undersökningen kände inte något behov av stöd 

eftersom de inte blev negativt påverkade av djupintervjun. Om behovet av stöd hade uppstått 

var samtal det stöd som respondenterna hade önskat. Majoriteten av dem skulle vända sig till 

de familjehemssekreterare som utrett dem. Detta kan bero på relationen som byggs upp 

mellan de blivande familjehemsföräldrarna och familjehemssekreterarna. De beskrev en 

trygghet till familjehemssekreterarna. Och eftersom de redan har öppnat upp sig och i princip 

avslöjat hela sitt liv i de intervjuer som genomförts, kanske gör att de känner en lättnad att få 

fortsätta prata och dela med sig till de familjehemssekreterare som utredde dem.  
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5.4. Egna slutsatser 

Resultatet som presenterats kommer från en liten kvalitativ undersökning där fokus har legat 

på respondenternas upplevelser. Det blir därför svårt att generalisera resultatet, 

undersökningen får istället låta rösterna från respondenterna höras. Däremot går djupintervjun 

att ses som ett redskap vilket ger en bred inblick i de blivande familjehemföräldrarnas liv. 

Djupintervjun berör alla perioder i livet väldigt grundligt, vilket gör att de blivande 

familjehemsföräldrarna avslöjar och delar med sig av både svåra och bra stunder i livet. 

Djupintervjun berör allt inom livets skede samt framtiden och bör därför ses som en viktig del 

i utredningsprocessen av familjehem. Informationen som kommer fram under djupintervjun 

ligger till grund för ett barns eller ungdoms framtida trygghet. 

5.5. Metodens för- och nackdelar 

Författaren av undersökningen har försökt att hålla sig objektiv och neutral under hela 

undersökningens gång och under dess intervjuer. Det som eventuellt skulle kunna ha påverkat 

svaren i intervjuerna och därmed resultatet av undersökningen, är att intervjupersonerna 

kände sig påverkade av att författaren varit anställd inom familjehemsområdet. Och trots 

löftet om konfidentialitet kan det eventuellt kännas jobbigt för respondenterna att berätta hur 

de påverkats samt att öppna upp sig för författaren eftersom de inte har någon relation till 

varandra.  

 

Trots nyfikenhet och försök till objektivitet är det inte helt omöjligt att tolkningen som gjorts 

av författaren ändå kan vara kontextuellt färgad. Tolkningen kan påverkas av författarens 

historiska och sociala miljö, vilket därmed kan påverka infallsvinkeln. Detta kan ses som en 

begränsning men samtidigt bör det ses som förutsättning för utan det skulle det vara svårt att 

kunna formulera texttolkningar.  

5.6. Framtida forskning 

Undersökningen kan sägas ha genererat ny kunskap kring utredningsprocessen av familjehem 

eftersom ingen tidigare forskning direkt ägnats åt utredningsprocessen och dess påverkan, än 

mindre djupintervjun som är en stor och viktig del i den. Mer forskning kring djupintervjun 

behöver göras i större omfattning för att kunna få en mer generell bild av hur den påverkar de 

blivande familjehemsföräldrarna. Som nämnt ovan är hela området familjehem relativt 

outforskat och framförallt den forskning som inriktats på familjehemsföräldrarna. Eftersom de 
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är den centrala punkten i en familjehemsplacering bör även mer forskning ägnas åt bland 

annat rekryteringen av familjehemsföräldrar och vad som påverkar dem både före men också 

under en placering. Detta för att finna ett adekvat och hållbart stöd för att placeringen ska 

kunna gynna både familjehemmet och det placerade barnet eller ungdomen.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev angående medverkan i intervjuundersökning 

 

Jag heter Camilla Wildenius och går sjätte terminen på socionomprogrammet i Östersund. Jag 

kontaktar dig eftersom jag ska skriva min C-uppsats inom området ”familjehem”. En C-

uppsats är ett självständigt och utredande forskningsarbete på högskolenivå. För att få svar på 

studiens syfte, som är att ta reda på om och hur djupintervjun i familjehemsutredningen 

påverkade dig som blivande familjehemsförälder, kommer intervjun spelas in. Detta för att 

intervjun senare ska transkriberas, vilket innebär en överföring från tal till skrift. Att 

transkribera intervjun underlättar när det senare är dags att analysera intervjun. Efter 

transkriberingen kommer inspelningen att raderas. Det du berättar för mig kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn avidentifieras i den sedan skrivna 

uppsatsen. Viktigt att veta är att det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som 

helst avbryta intervjun. Trots att du lever i en parrelation önskas intervjun utföras individuellt. 

Själva intervjun hålls där du anser det blir enklast för dig att träffas och utföra intervjun som 

tar cirka 30 – 60 minuter. 

 

Din medverkan i studien kan bidra med en djupare förståelse för hur en intervjuprocess kan 

påverka de som väljer att bli familjehemsföräldrar och vilket slags stöd som eventuellt kan 

behövas uppmärksammas i och med detta.  Du kommer givetvis få ta del av undersökningen 

när den är färdig.  

 

Inom några dagar kommer jag kontakta dig via telefon med en förfrågan om deltagande i 

studien.  Om intresse finns att delta i undersökningen bokar vi in en tid som passar dig, och du 

kan också ställa eventuella frågor angående intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Wildenius, socionomstudent  

Mail: cawi1201@student.miun.se 

Telefon: 070- xxx xx xx 

  



 

 

Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE FÖR SEMISTRUKTURERAD INTERVJU 

 

INNAN START AV INTERVJU 

- En presentation av undersökningen samt dess syfte 

- Berätta om publicering i Diva 

- Samtycke till att intervjun spelas in 

 

BAKGRUND/INLEDANDE FRÅGOR 

- Namn, kön, ålder. 

- När dök tanken om att bli familjehem upp? 

- När utreddes du och din partner/familj som familjehem? 

- Vart utfördes djupintervjun? 

 

TEMAN UTIFRÅN FRÅGESTÄLLNINGARNA 

 

UPPLEVELSE 

- Vad hade du för förväntningar innan djupintervjun? 

- Berätta om dina tankar kring djupintervjun. 

- Kan du beskriva hur det kändes att genomföra djupintervjun?  

- Kan du beskriva hur det kändes efteråt? 

PÅVERKAN 

- Vad minns du mest från djupintervjun? 

- Kan du beskriva om djupintervjun rört upp något inom dig? 

- Kan du beskriva om djupintervjun påverkat dig på något sätt?  

- Kan du beskriva om djupintervjun har påverkat din relation till din partner på något sätt? 

- Kan du beskriva om djupintervjun har påverkat din relation/syn till socialtjänsten på något 

sätt? 

INTERVJUFRÅGORNA 

- Beskriv dina tankar kring frågorna som djupintervjun innehåller.  



 

 

- Beskriv hur det känns att prata och beskriva privata och intima ämnen med en relativt 

främmande person.  

- Tror du att könet på den som utför intervjun spelar roll? Beskriv.  

UPPFÖLJNINGEN 

- Hur upplevde du uppföljningen av djupintervjun? 

- Fick du ventilera dina känslor efteråt? Hur? 

- Beskriv hur du skulle vilja att uppföljningen såg ut. 

FRAMSTIDA STÖD 

- Om du hade behövt stöd, hur hade du velat att det såg ut? 

- Om behovet av stöd behövs men inte uppmärksammas, vad tror du kan hända då? 

ÖVRIGA/AVSLUTANDE FRÅGOR 

- Är det något annat du vill berätta som jag kan tänkas ha missat och fråga? 

- Känner du att jag på något vis river upp något inom dig nu när vi pratar om djupintervjun?  

 


