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Förord 

Jag vill börja denna uppsats med att tacka er jourhemsföräldrar som ställt upp och gjort denna 

studie möjlig. Att få träffa er, få ta del av era berättelser och tankar kring det speciella 

uppdrag ni står i, har verkligen varit berikande. Ni är i mina ögon hjältar, människor som 

offrar så mycket, som lägger ner av era egna drömmar och önskningar för samhällets minsta 

och mest försvarslösa. Ni får inte alltid veta hur det går för dessa barn, ni kommer kanske 

aldrig att få ett tack från dem. Ändå gör ni detta. Ni är värda all respekt och heder.   

 Jag vill också rikta ett stort tack till ABC jourhem, och då främst Britt Rydberg, som hjälpt 

mig att få kontakt med dessa jourhemsfamiljer samt försett mig med information kring 

tidigare studier på området.  

 Vidare vill jag tack min handledare, Christer Bjälke. Tack för ditt engagemang, ditt stöd, 

dina tips och råd samt dina uppmuntrande ord längs vägen! 

 Slutligen hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra utan allt det stöd och den 

uppmuntran jag fått genom min familj och mina vänner. Det är inte alltid som humöret är på 

topp, som skrivandet går så lätt som man hade önskat och som tidsramar och deadlines är lätta 

att följa. Ett stort tack till er alla som kommit med hejarrop och uppmuntran längs vägen!  
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Abstrakt 

Jourhemsföräldrar står i ett mycket speciellt uppdrag. De har till uppgift att i sitt hem ta emot 

akuta placeringar av barn som många gånger befinner sig i djup kris. Dessa barn är beroende 

av jourhemsföräldrarnas omvårdnad och känslomässiga engagemang. Jourhemsföräldrar som 

tar emot små barn engagerar sig ofta intensivt känslomässigt i dessa barn under en relativt 

kort tid, för att sedan skiljas från barnet som går en oviss framtid till mötes. Syftet med denna 

studie har varit att öka förståelsen kring hur jourhemsföräldrar hanterar detta känslomässigt 

krävande uppdrag.  

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer av fyra 

jourhemsföräldrapar. Resultatet från mina intervjuer har kopplats till, och analyserats med 

hjälp av, Richard Lazarus teori kring bemästrande. I min studie presenteras också tidigare 

forskning inom området som jag bedömt haft relevans för studien och mitt resultat har även 

kopplats till denna.  

I min studie beskriver jourhemsföräldrarna en mängd situationer där uppdraget kan vara 

känslomässigt krävande. Det handlar för jourhemsföräldrarna om att kunna hantera och 

bemästra känslor som förfäran inför vad barnet varit utsatt för, brottningskampen med känslor 

av att vilja behålla barnet, svårigheten att hantera separationen med känslor som saknad, svek, 

besvikelse, maktlöshet, skuld och misslyckande som möjliga följer. Studien visar att 

jourhemsföräldrarna använder sig av en mängd olika sätt och strategier för att hantera sitt 

känslomässigt krävande uppdrag. Några återkommer hos flera av jourhemsföräldrarna medans 

andra är individuella. Jourhemsföräldrarna använder sig både av problemfokuserade och 

emotionellt fokuserade bemästrandestrategier. De huvudsakliga problemfokuserade 

bemästrandestrategier som används är att söka stöd hos partnern, familjen, ABC Jourhem, i 

handledningen samt hos kollegor. Det stöd man söker kan vara av både praktisk och 

emotionell karaktär. Man utvecklar också nya beteendemönster, så som att lära sig att söka 

hjälp, samt arbetar med sina tankar och vad man väljer att fokusera på. Man väljer att ta en 

dag i taget samt sätta upp gränser och göra aktiva val kring det som upplevs krävande. Man 

använder sig i mycket av ett resonerande förhållningssätt där man väger för- och nackdelar 

mot varandra. De huvudsakliga emotionellt fokuserade bemästrandestrategierna var att 

försöka undvika och distansera sig till sina känslor, trycka undan dem genom att engagera sig 

i annat eller i nästa uppdrag eller att försöka utplåna dem. I enlighet med tidigare forskning 

tycker jag mig ha kunnat se att de jourhemsföräldrar som använder sig av problemfokuserade 

bemästrandestrategier i större grad än emotionella har mått bättre. 
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Introduktion 

Inledning 
Under min första studiepraktik som socionomstudent tillbringade jag tio veckor hos 

Barngruppen i Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning. Där arbetar man med 

barnavårdsutredningar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap 1 §. Under min 

praktikperiod fick vi göra ett omedelbart omhändertagande av en tvåårig pojke. Denna pojke 

fick bo i ett jourhem under cirka två månader tills dess att utredningen var klar, samt 

Länsrättens prövning av moderns fortsatta rätt till vårdnad var avgjord.  

 Under denna tid var jag vid flera tillfällen med när socialsekreterarna besökte jourhemmet 

och pojken. Detta var första gången jag mötte ett barn i denna situation på så nära håll och jag 

blev mycket känslomässigt berörd av denna pojkes situation och tidigare livshistoria. Det var 

svårt för mig att skiljas ifrån honom varje gång vi skulle åka därifrån och jag kunde inte sluta 

att fundera över och fråga mig hur det skulle komma att gå för honom i livet. Det var också 

mitt första möte med en jourfamilj och det uppdrag de står i. Jag blev så imponerad av det 

arbete dessa jourhemsföräldrar gjorde! Jag frågade mig hur de klarade av sitt arbete 

känslomässigt? Hur hanterade de alla tragiska historier de fick höra och alla känslor som 

väcktes när de satt med dessa trasiga barn i sin famn? Jag brottades med känslor av att genast 

vilja ta med mig pojken hem, låta honom stanna hos mig för alltid och försöka se till att han 

fick den lyckliga uppväxt alla barn har rätt till. Jag var ju medveten om att dessa tankar inte 

var rationella, men det var dessa känslor som översköljde mig. Hur hanterade 

jourhemsföräldrarna känslor som kanske väcktes kontra vetskapen om att barnet bara bodde 

hos dem tillfälligt? Allt dessa funderingar väckte min nyfikenhet och därför har jag valt att 

göra denna studie, en studie kring hur jourhemsföräldrar hanterar sitt känslomässigt krävande 

uppdrag. 

Bakgrund 

Lagstiftning vid placering av barn 
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, detta enligt Föräldrabalken 

(FB)(1949:381) 6 kap 1 §. De allra flesta barn får denna omvårdnad av sina biologiska 

föräldrar. I de fall där föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga och socialtjänstens insatser 

inte är tillräckliga i barnets hemmiljö, är det socialnämndens ansvar att se till att barn som inte 

kan bo kvar i det egna hemmet tas om hand i ett familjehem eller i ett hem för vård och 

boende (Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 6 kap 1 §). Om det på grund av fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 
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finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, eller om det är så att den 

unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende, och behövlig vård inte kan ges med föräldrarnas samtycke, blir Lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) aktuell (LVU 1§, 2§, 3§). Enligt LVU 

kan alltså Socialtjänsten bereda barnet vård mot både barnets egen och förälderns vilja. 

Den 1 november 2007 hade cirka 15 100 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL 

och/eller LVU. Av dessa hade ungefär 10 300 vård med stöd av SoL, cirka 4 600 fick vård 

enligt LVU och cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU 

(Socialstyrelsen, 2008, s.5-6). Om ett beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken 

för den unges hälsa eller utveckling, eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan 

försvåras eller vidare åtgärder hindras, kan socialtjänsten göra ett omedelbart 

omhändertagande (LVU 6 §). Då finns inte tid för en ingående utredning gällande placering i 

ett familjehem. Av de barn och unga som omedelbart omhändertas placeras därför det största 

antalet i en jourfamilj. Enligt lagen måste vård enligt LVU nämligen alltid inledas utanför det 

egna hemmet (LVU 11 §). Det finns ingen särskild lagreglering av jourhemsvården. Den styrs 

istället av samma regelverk som familjehemsvården. 

Jourhemsuppdraget 
Jourhem har funnits under lång tid i Sverige, dock har historien kring dess uppkomst, samt 

hur länge jourhem faktiskt har använts som insats inom barnavården inte gått att kartlägga 

inom ramen för denna studie (se vidare i metoddelen). Ett jourhem har oftast en mer 

professionell inriktning på sitt fosterföräldraskap än vanliga fosterfamiljer. Detta kommer 

oftast till yttryck genom att en av, eller båda, makarna har fosterföräldraskapet som sitt arbete 

(Höjer, 2001, s.53). En placering i ett jourhem är en tillfällig insats. Meningen är att hemmet 

skall utnyttjas i samband med tillfällig sjukdom hos föräldrarna, vid en kris som man bedömer 

som begränsad i tiden eller i fall där man är osäker på hur det ska gå och där socialtjänsten gör 

en utredning (Vinterhed, 1985, s.70). Jourhemmen har vanligtvis ett avtal med en eller flera 

kommuner om att hålla sitt hem öppet för ett visst antal placeringar. Ersättningen från 

kommunen kan vara olika utformad men karaktäriseras av att den utgår, helt eller delvis, även 

när platserna inte utnyttjas (Vinnerljung, 1996, s.139).  

Ett jourhem kan också vara anställt av en jourhemsförmedling. Jourhemsförmedlingen 

förmedlar då platser till kommunen. Jourhemmen i min studie är alla anställda av aktiebolaget 

ABC Jourhem. I avtalet mellan ABC Jourhem och jourhemmen står det att placeringarna är 
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avsedda att vara för en kortare tid, högst fyra månader. Placeringarna sker nästan uteslutande 

akut. Jourhemmet tillfrågas alltid av jourhemsansvariga om en placering. I avtalet står också 

att jourhemmet åtar sig att finnas tillgängligt för det placerade barnet dygnet runt och att dess 

uppgift är att ge barnet god psykisk och fysisk omvårdnad samt observera och följa dess 

utveckling. I uppgiften ingår också att ha kontinuerlig kontakt med barnets föräldrar. 

Jourhemmet har också till uppgift att sörja för att barnet skall få en så gynnsam invänjning 

som möjligt i samband med en vidare placering. Jourhemmet skall regelbundet delta i 

jourhemsträffar, handledning, anordnad utbildning och konferenser. Tillsammans med 

jourhemsansvariga och socialsekreteraren ingår det alltid i uppdraget att göra en 

arbetsplanering vid varje enskild placering (ABC Jourhem, 2009).  

Barnet som placeras hos jourhemsföräldrarna 
Som beskrivits ovan så kan skälen för barns placering i ett jourhem se ganska olika ut. 

Spännvidden kan sträcka sig från den kärleksfulle ensamstående mamman utan nätverk som 

plötsligt blir akut sjuk och måste vårdas en tid på sjukhus, till familjen som misshandlar sitt 

nyfödda barn så svårt i hemmet att nästan varje ben i kroppen på det bryts. Det är alltså inte 

självklart att barnen som kommer till ett jourhem farit illa. Det kan också handla om fall där 

mammor av olika anledningar redan på BB antingen lämnar sitt barn, eller anses oförmögen 

att själv vårda det, och därför placeras barnet i ett jourhem direkt från födseln i väntan på en 

mer permanent lösning (Vinterhed, 1985, s.71). I många fall handlar placeringarna dock om 

att barnen på olika sätt farit illa och därför behöver vård utanför hemmet i väntan på 

socialtjänstens åtgärder.  

Jourhemsföräldrar ställs alltså inför placeringar som grundar sig en mängd olika orsaker. 

Variationen av placeringar gör att en mängd olika känslor kan väckas. Dessa känslor måste 

hanteras på ett eller annat sätt.  

Den känslomässiga delen av uppdraget  
Vinterhed (1985), som suttit med i ledningen för ett av de större forskningsprojekten i Sverige 

angående fosterhemsvård, Barn-i-kris-projektet, pekar på att man aldrig på förhand kan veta 

vilka känslor ett barn kan komma att väcka, det vet varken blivande biologiska föräldrar eller 

fosterföräldrar. Även andras barn kan till exempel utlösa kärleksfull omsorg och starka 

beskyddar- och ägandeinstinkter (a. a. s.38). Något som fosterföräldrar såväl som 

jourhemsföräldrar vet om på det intellektuella planet, men som ändå kan vara svårt att hantera 

känslomässigt, är att barnet inte ska stanna länge, men man vet samtidigt inte exakt hur länge. 

Precis som fosterhemsuppdraget kan jourhemsuppdraget sägas innehålla en psykologiskt 
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motstridig uppmaning: Ta till er barnet i er familjegemenskap, ge det värme och kärlek, men 

älska barnet ”lagom” mycket så att skilsmässan längre fram inte blir för svårt för er eller 

barnet (Lindén, 1982, s.153). För små barn, och speciellt spädbarn, är det dock farligt om 

jourhemsföräldrarna skulle tolka sin uppgift som ”neutrala skötare”. En mängd av barnets 

färdigheter och funktioner växer nämligen just fram ur det intima och nära samspelet med en 

vuxen. Foster- och jourhemsföräldrarnas känslomässiga engagemang för barnet är därför 

väldigt viktigt (a. a. s.83).  

Nödvändigheten av känslomässigt engagemang i föräldrarollen 
Enligt John Bowlby, läkare och psykoanalytiker, är barn vid födseln programmerade för att 

knyta an till någon som kan ge det vad det behöver (Havnesköld & Mothander, 2002, s.247). 

Bowlby brukar räknas som grundaren av den så kallade anknytningsteorin. Jag kommer här 

inte att närmare presentera anknytningsteorin utan istället fokusera på effekterna av 

anknytningens vara eller icke vara. Bowlbys studier visade att relationen mellan förälder och 

barn, det vill säga kvalitativa aspekter av den tidiga omvårdnaden, hade betydelse för hur 

barnen senare i livet klarade av separationer och förhöjd stress (a. a. s.246). Hans studier 

visade också att kvalitén på samspelet med dem runt omkring samt de emotionella 

erfarenheterna under det första levnadsåret påverkar de neurobiologiska processerna under 

hela livet (a. a. s.258). Det är alltså utifrån detta viktigt att den vuxne, i vårt fall 

jourhemsföräldern, vågar, kan och orkar erbjuda sig själv som en stödjande 

anknytningsperson. Jourhemsförälderns förmåga till känslomässigt engagemang i barnet kan 

alltså påverka barnet för lång tid framöver.  

Problemformulering  
Jag har beskrivit jourhemsuppdragets innebörd, beskrivit vilka barn jourhemsfamiljerna kan 

få ta emot (bakgrunden till placeringarna) samt försökt beskriva den svåra känslomässiga 

delen av uppdraget och nödvändigheten av känslomässigt engagemang hos 

jourhemsföräldrarna. Det finns flera studier och forskningsprojekt gjorda kring 

fosterhemsuppdraget. Jourhemsuppdraget skiljer sig dock från detta i flera avseenden. Ändå 

är studierna kring jourhemsuppdraget få. Mot bakgrund av den speciella uppgift som dessa 

jourhemsföräldrar står i, de akuta placeringar de får ta emot av barn som befinner sig i kris 

samt barnens behov av känslomässigt engagemang från jourhemsföräldrarna, anser jag det av 

stor vikt att detta fält studeras separat. Jourhemsföräldrar som tar emot små barn engagerar sig 

ofta intensivt känslomässigt i dessa barn under en relativt kort tid, för att sedan skiljas från 
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barnet som går en oviss framtid till mötes. Hur hanterar jourhemsföräldrarna detta 

känslomässigt krävande uppdrag?  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring hur jourhemsföräldrar hanterar sitt 

känslomässigt krävande uppdrag. 

 

Frågeställningar: 

– Vad i sitt uppdrag upplever jourhemsföräldrar som känslomässigt krävande? 

– Hur hanterar jourhemsföräldrarna det som upplevs som känslomässigt krävande? 

– Finns det något som jourhemsföräldrarna beskriver fungerar stödjande för dem i deras 

uppdrag och i så fall vad?  

Begreppsdiskussion 
Nedan definieras och diskuteras ett antal ord och begrepp som är centrala för studien.  

Jourhem 
Ett jourhem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn och ungdomar 

för tillfälliga placeringar. Ett jourhem ska vara lika väl utrett som ett familjehem men har ett 

generellt tillstånd att ta emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar i främst akuta 

situationer (Socialstyrelsen, 2008, s.17). 

Jourhemsföräldrar 
En jourhemsförälder har, till skillnad från fosterföräldrar, oftast sitt uppdrag som sitt arbete, 

som sitt yrke. De har oftast ett avtal med en kommun eller organisation som innebär att de 

åtagit sig att hålla sitt hem öppet för ett visst antal placeringar. För att kommunen eller 

organisationen skall ha garanterade platser i familjen avlönas jourhemsföräldern även när 

han/hon inte har några barn placerade hos sig (Höjer, 2001, s.53-54).  

Ofta är det bara den ena av makarna som har jourhemsuppdraget och den andre har ett 

annat yrke. I min studie har jag dock valt att kalla båda makarna jourhemsföräldrar då jag 

anser att de ändå i mycket står i uppdraget tillsammans.  

Känslomässigt krävande 
Nationalencyklopedin (NE)(2009) definierar ordet krävande som något som ställer stora krav, 

som innebär stor ansträngning fysiskt eller psykiskt. Jag har, med stöd ifrån tidigare 

forskning, i denna studie utgått ifrån att jourhemsuppdraget är känslomässigt krävande och 

åsyftar då att det innebär en stor känslomässig ansträngning att utföra det i alla dess delar. 
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Exakt vad i uppdraget som upplevs känslomässigt krävande blir en subjektiv bedömning och i 

min studie har jag som en del försökt kartlägga vad dessa jourhemsföräldrar upplever som 

känslomässigt krävande i uppdraget.  

Hantera 
I min studie vill jag öka förståelsen kring hur jourhemsföräldrar hanterar sitt känslomässigt 

krävande uppdrag. I NE (2009) definieras ordet hantera som att behandla något på ett visst 

sätt, ofta vid användning med avseende på ett föremål. Ordet ”hanterar” har valts utifrån att 

jag är intresserad av det sätt på vilket jourhemsföräldrarna handskas med det som upplevs 

känslomässigt krävande, hur de behandlar det. Jag är alltså inte ute efter att kartlägga deras 

motståndskraft mot det de upplever som känslomässigt krävande, utan just hanteringen av det.  
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Metod 

Forskningsansats 
Denna studie är av induktiv karaktär då jag utifrån mina observationer, min empiri, i koppling 

till teorier och tidigare forskning, dragit slutsatser (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.129). Med 

en induktiv ansats byggs studien på detta sätt upp från observationer på fältet till mer 

abstrakta tankar och teoretiska kopplingar (Neuman, 2006, s.60). Intervjustudien är som regel 

induktiv. Vad som kommer fram i intervjuer anses ofta representera något mer allmänt som 

också gäller andra människor i samma situation (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.136).  Då mitt 

material är väldigt begränsat gör jag inte anspråk på att ha slagit fast någon säker induktiv 

slutledning, något som aldrig är möjligt när vi bygger på empiriskt material, och än mindre 

när det är litet (Thurén, 1991, s.20). 

 Syftet med min studie är att öka förståelsen kring hur jourhemsföräldrar hanterar sitt 

känslomässigt krävande uppdrag. Jag har valt ett förståelseperspektiv utifrån att jag i mitt 

material utgått från ett inkännande perspektiv i förhållande till mina respondenters avsikter 

och strävanden. Jag har gjort tolkningar av mänskliga handlingar och beskrivningar och inte 

strävat efter förklaringar av sakförhållanden (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.154-155).  

 Den forskningstradition som förknippas med förståelse och tolkningar kallas hermeneutik 

(a. a. s.157). Hermeneutik betyder att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga 

(Widerberg, 2002, s.26). Hermeneutiken har präglat hela denna uppsats, alltifrån mitt val av 

att studera upplevelser och känslor till hur jag sedan försökt tolka och analysera min empiri 

(Thurén, 1991, s.15).  

Bristen på studier gällande just jourhemsföräldrars situation gör att jag med min studie 

söker en grundläggande förståelse. Utifrån denna studie kanske man sedan kan gå djupare 

med vidare studier. 

Metodval 
Hermeneutiken har även präglat mitt metodval. Då jag ville ge utrymme för respondenternas 

berättelser och deras subjektiva upplevelser och känslor har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ metod. Jag var ute efter mjukdata och denna skulle vara svår att samla in med hjälp 

av kvantitativ metod som mer är ute efter hårddata i form av siffror (Neuman, 2006, s.151). 

Jag har valt att använt mig av kvalitativa intervjuer. Intervjuer är den forskningsmetod som 

går mest på djupet när syftet är att kartlägga människors avsikter, erfarenheter eller 

uppfattningar. Intervjun är också lämpligt som metod då vi vill kartlägga känslor, attityder 

och föreställningar (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.135). Genom den kvalitativa intervjun får 
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jag del av kvalitativa beskrivningar av mina respondenters livsvärld för att senare kunna tolka 

deras mening (Kvale, 1997, s.117). Jag använder mig av mötet mellan mig som forskare och 

den jag intervjuar och det unika samtal som uppstår. Eftersom situationen inte var exakt den 

samma för alla mina intervjupersoner, de hade till exempel olika lång erfarenhet, blev den 

kvalitativa intervjun ett bra redskap för mig i min strävan att få fram och följa upp den 

enskilde respondentens uppgifter, berättelser och förståelser (Widerberg, 2002, s.16).  

En svaghet i mitt metodval skulle kunna vara att jag genom att använda mig av intervjuer 

som metod till stor del endast har fått fram hur mina respondenter anser sig hantera sitt 

känslomässigt krävande uppdrag. De har själv kunnat välja hur de vill framställa sin hantering 

av det som upplevs krävande. Jag återkommer till detta i avsnittet reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. 

Urval och avgränsningar 
Urvalet för min studie består av fyra jourhemsföräldrapar. Jag ansåg att fyra var tillräckligt, 

då jag inte är ute efter att generalisera. Jag valde att intervjua jourhemsmamman och 

jourhemspappan samtidigt som par. En avgränsning jag har gjort är att inte studera om det 

finns skillnader mellan mäns och kvinnors hantering av jourhemsuppdraget. Detta hade varit 

en intressant aspekt att fokusera på som en del i denna studie, men på grund av tidsmässiga 

skäl valde jag att inte fördjupa mig i det under denna c-uppsats.  

Jag har valt att fokusera på par med erfarenhet av att ta emot barn i åldern 0-3 år, då ett 

litet barn är så beroende av och utelämnat till sina vårdare samt i större behov av en nära 

kontakt, en vuxen att knyta an till. Detta skapar starka känslor hos oss, något som tidigare 

forskning visar och som presenteras under det avsnittet. Vissa av jourhemsföräldraparen i min 

studie tar även emot äldre barn, men har under intervjun ombetts fokusera på arbetet med 

barnen mellan noll och tre år. Jag valde också att begränsa mig till par som fungerat som 

jourfamilj i minst två år. Detta för att de skulle ha varit med om att ta emot barn vid ett flertal 

tillfällen. Alla barn är olika och kommer från olika situationer. Jag ville på detta sätt bredda 

mitt material genom att öka variationen av känslomässiga upplevelser som kan ha uppkommit 

hos jourhemsföräldrarna. Jag har valt att göra en lite mer ingående presentation av varje 

jourhemsföräldrapar i resultatredovisningen i anslutning till respektive intervju. Jag har 

bedömt att detta ökar förståelsen kring de svar de ger, då de olika familjernas situationer inte 

ser helt lika ut (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.102). 

I Stockholmsområdet finns åtta jourhemsförmedlingar. Jag valde att ta kontakt med ABC 

Jourhem, då jag redan innan studien kände till dem och viste att de var erkända och använda 
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av Stockholms Stad. ABC Jourhem är ett aktiebolag som har ramavtal med Stockholms Stad 

och ytterligare åtta kommuner. ABC Jourhem har 30 jourfamiljer som kan ta emot barn och 

ungdomar från 0-20 år. De har just nu nio jourhemsfamiljer som passade in i mina kriterier. 

En anställd på ABC-jourhem, som känner dessa familjer väl, valde ut familjerna för min 

studie. Av de nio jourfamiljerna valde den anställde bort en familj som för tillfället hade en 

problematisk situation med sitt jourbarn, en annan familj valdes bort på grund av sjukdom i 

familjen och en tredje familj sade nej till att medverka. Från de resterande sex familjerna 

valde den anställde ut de fyra familjer som hade längst erfarenhet. Den anställde kontaktade 

dessa familjer för att se om de kunde tänka sig att vara med i min studie. Alla fyra sade ja till 

detta och jag fick därefter deras kontaktuppgifter.  

Datainsamling 

Intervjuer 
Jag har valt att intervjua mina respondenter parvis då de står i uppdraget som ett par. Efter att 

ha fått respondenternas kontaktuppgifter skickade jag ut ett informationsbrev till dem (se 

bilaga 2) innehållande mer information om studiens syfte, samt ramarna kring deras eget 

deltagande. Några dagar senare ringde jag upp respondenterna, kontrollerade att de 

fortfarande ville delta i studien samt bokade tid för intervjun. För att skapa en 

intervjusituation där mina respondenter kände sig så bekväma och avslappnade som möjligt 

valde jag att genomföra intervjuerna i respondenternas hem (Neuman, 2006, s.441). Då ett par 

bodde otillgängligt till föreslog de själva att vi istället kunde genomföra intervjun i en av ABC 

Jourhems handledningslokaler. På detta sätt blev även detta en plats som var välkänd för 

respondenterna. 

 Innan intervjun presenterade jag återigen studiens syfte, kontrollerade att de kände till 

ramarna kring sitt eget deltagande samt att de var bekväma med att jag spelade in intervjun 

(Widerberg, 2002, s.94). Under intervjuerna använde jag mig sedan av en halvstrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1). Jag utgick från tre huvudfrågor och lät samtalet flyta ganska fritt 

utifrån dessa. Jag använde mig av följdfrågor som ”ge exempel / hur menar du? / hur då? / vad 

hände då?”. Jag hade på detta sätt möjlighet att följa upp svaren och berättelserna från mina 

respondenter (Kvale, 1997, s.117; Neuman, 2006, s.406).  

 Intervjuerna varade mellan en timme och en timme och tjugo minuter. För att lättare kunna 

koncentrera mig på ämnet och dynamiken i samtalet och inte behöva vara rädd att missa 

detaljer såsom pauser, tonfall och specifika formuleringar som mina respondenter gjorde 



 19

valde jag att spela in intervjuerna, något som alla respondenter hade gett sitt godkännande till 

(Kvale, 1997, s.147).  

Litteratursökning och källkritik 
I arbetet med att hitta relevant litteratur och forskning för min studie började jag med att söka 

i ett antal databaser. De databaser som jag först och främst använde mig av var Sköndals 

Bibliotekskatalog, Stockholms stadsbiblioteks bibliotekskatalog, Stockholms universitets 

sökmotor för publikationer, Socialstyrelsens sökmotor för publikationer, Libris, Socindex 

samt Academic search elite.  

För att hitta tidigare forskning kring jourhem och jourhemsuppdraget använde jag 

sökorden jourhem*, jourförälder*, jourfamilj*,  kontrakterade+fosterhem, akutplacering*, 

jourbarn*, ”short-term placement*”, ”short-term foster care*” samt ”emergency 

placement”+children. Dessa sökord gav mig ytterst få eller inga träffar alls i dessa databaser. 

Det träffar jag fick handlade antingen om jourhem för kvinnor eller om jourhem och 

jourhemsplaceringar endast utifrån barnens perspektiv. Undantagen var Socialstyrelsens 

uppgifter om statistik rörande jourhemsplaceringar, samt deras definition av jourhem, plus en 

studie jag fann genom Libris databas gjord i form av ett utvärderingsprojekt; ”Tonåringar som 

inte kan bo hemma – En utvärdering av jourhemspoolen i nordvästra Stockholm”.  

Då databassökningarna inte gav mig mycket kontaktade jag ett antal myndigheter och 

organisationer för att höra om de hade tips på forskning inom området. Jag var i kontakt med 

ABC Jourhem, Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, The Fostering Network 

(Enlgand), Statens Institutionsstyrelse, Sveriges Kommuner och Landsting, 

Kommunförbundet samt Socialstyrelsens upplysningstjänst. Alla återkom till mig, men endast 

ABC Jourhem och The Fostering Network kände till forskning de kunde tipsa mig om. Från 

ABC Jourhem fick jag tips om tre c-uppsatser, varav jag valde bort en då den inte var relevant 

för min studie. Från The Fostering Network fick jag kopior skickade till mig från relevanta 

kapitel i engelsk litteratur angående jourhemsplaceringar.  

Då mitt område visade sig vara smalt tog jag de c-uppsatser jag hittade till hjälp och fick 

genom dem vidare litteraturtips. Det är dessa litteraturtips som har kommit att bli mina 

grundkällor när det gäller tidigare forskning kring jourhem och jourhemsuppdraget.  

Jag önskade att i studien också göra en kort historisk presentation av jourhemmens 

uppkoms. Då litteraturen inte berörde detta sökte jag även här information från de 

myndigheter som nämns ovan. En handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting som 

arbetar med familjehemsvårdsfrågor rådde mig att ta kontakt med Gunvor Andersson på 
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Socialhögskolan i Lund, en av de främsta svenska forskarna inom barndom, barn och familj 

samt social barnavård. Gunvor kunde inte heller hon svara på min fråga utan hänvisade mig 

vidare till Tommy Lundström på Socialhögskolan i Stockholm. Tommy svarade mig att inte 

heller han hade dessa kunskaper och att bristen på kunskap inom detta område nog främst 

berodde på att området jourhem och jourhemsuppdraget är så obeforskat. 

Jag är medveten om att den litteratur jag använt när det gäller forskning kring jourhem och 

jourhemsuppdraget är relativt gammal, de flesta studier är från 80- eller 90-talet. Då bristen på 

nyare forskningsstudier är stor blir ändå denna forskning den mest aktuella.  

För att hitta litteratur kring den teori jag valt, samt kring anknytning, använde jag till stor 

del mina förkunskaper som redskap. Jag hade redan genom min utbildning fått kännedom om 

de främsta grundarna av respektive teori och sökte därför direkt på deras namn i Libris 

databas. Jag hade också genom utbildningen redan kännedom kring centrala verk i respektive 

fält, samt litteratur som på ett bra sätt återgav teorierna. Jag har försökt att i så stor 

utsträckning som möjligt använda mig av primärkällor. När det gäller anknytningsteorin har 

jag dock använt en sekundärkälla. Jag ansåg att detta var tillräckligt då anknytningsteorin inte 

är fokus för min uppsats utan endast presenteras i introduktionen som en bakgrund att ha med 

sig vid den vidare läsningen. 

Bearbetning av material  
Bearbetningen av det material jag samlat in har även den en hermeneutisk inriktning. I min 

strävan att återge respondenternas upplevelser så som de beskriver dem kommer jag inte ifrån 

att jag själv är instrumentet för detta och därigenom kommer att tolka och försöka förstå det 

som sagts vid intervjuerna (Kvale, 1997, s.49,190). Efter genomförandet av intervjuerna 

gjorde jag en transkribering av det inspelade materialet. Intervjun, ett samtal kring 

respondenternas åsikter, känslor och upplevelser, förvandlades så till texter som skulle tolkas. 

På detta sätt är hermeneutiken relevant på flera sätt för min typ av studie. Först blir den 

aktuell i den dialog som förs mellan mig och respondenten, sedan återigen när den 

transkriberade intervjutexten skall tolkas, något som åter kan ses som en dialog eller ett 

samtal, dock denna gång med texten (a. a. s.49).  

 Bearbetningen, som också kan översättas med analysen av materialet, har skett i flera steg. 

Den första delen av bearbetningen skedde redan under själva intervjun i det att jag tog del av 

respondenternas berättelser. Utefter vad jag fick ta del av sände jag tillbaka vissa meningar till 

respondenterna för att försäkra mig om att jag förstått dem rätt. De kunde då korrigera eller 

bekräfta mina tolkningar. I nästa steg gick jag åter igenom den empiri jag samlat in i samband 
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med att jag transkriberade materialet. Därefter läste jag igenom det transkriberade materialet 

och markerade sådant som kunde kopplas till min studie och rensade på så sätt bort överflödig 

information (a. a. s.171). I hermeneutisk anda försökte jag att förstå vad respondenterna 

menade i sina svar för att på så sätt försöka göra rättvisa åt deras berättelser och 

argumentation (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.152). I nästa steg gick jag återigen igenom mina 

utskrivna intervjuer och gjorde en meningsanalys av respondenternas uttalanden. Den metod 

jag använde för detta är meningskoncentrering, vilket innebär att jag koncentrerade 

respondenternas uttalanden till kortare och koncisare formuleringar. Den väsentliga 

innebörden formulerades på detta sätt om i några få ord (Kvale, 1997, s.174). Detta hjälpte 

mig att samtidigt sortera mina respondenters uttalanden utefter teman. Jag ställde mina 

frågeställningar, mina forskningsfrågor, till texten och kunde utefter de svar jag då fick göra 

denna tematisering (a. a. s.177). Jag valde att utifrån mina frågeställningar, mina teman, på 

detta sätt presentera resultatet i min resultatredovisningsdel.  

 Nästa steg av bearbetning bestod i att jag med hjälp av en teoretisk ram gjorde ytterligare 

tolkningar av mitt material (a. a. s.194). Jag har använt teorin för att försöka ordna och 

strukturera verkligheten och för att kunna sätta in mina respondenters uttalanden i ett 

sammanhang. Teorin har använts som ett redskap för min förståelse av materialet, för att 

ytterligare kunna belysa och diskutera resultatet (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.209). Den 

teori jag valt att använda mig av som ett verktyg för min analys är teorin kring bemästrande. 

Valet av denna teori grundar sig i att den just behandlar och diskuterar olika hanteringssätt för 

att bemöta det som av individen uppfattas som krävande (Lazarus och Folkman,1984, s.141). 

Man skulle kunna tänka sig att teorin kring KASAM också skulle vara aktuell. Jag har dock 

valt att inte använda mig av den i denna studie, då teorin kring KASAM mer fokuserar på 

motståndskraft mot stressande situationer. Jag är främst intresserad av hanteringssätt av det 

som upplevs känslomässigt krävande och utifrån detta är teorin kring bemästrande då mer 

relevant (a. a. s.158).  

 Slutligen har jag kopplat mitt resultat till den tidigare forskningen för att ytterligare belysa 

aspekter intressanta för studiens syfte.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att studiens mätningar är korrekt gjorda 

(Thurén, 1991, s.22), något som skall kunna visa sig i att upprepade mätningar ger samma 

resultat (Widerberg, 2002, s.18). I en kvalitativ intervjustudie är detta dock inte möjligt att 

helt uppnå, då syftet här inte är att forskaren skall kunna vara utbytbar (a. a. s.18). Den 
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reliabilitet som ändå uppnås i en kvalitativ studie är i hög grad kopplad till forskarens 

förmåga. Då detta är min första studie i detta slag och jag därför inte besitter någon erfarenhet 

av intervjuer sedan tidigare, samt att jag använt mig av en halvstrukturerad intervjuguide, med 

stort utrymme för respondenternas egna berättelser, kan jag inte garantera en hög reliabilitet.

 Validitet innebär att man har undersökt det man ville undersöka och inget annat än detta 

(Thurén, 1991, s.22). Validitet är kopplat till giltighet, till riktigheten i ett yttrande eller 

påstående (Kvale, 1997, s.215). En svaghet i mitt val av metod skulle kunna vara att jag 

genom att använda intervjuer till stor del har fått fram hur mina respondenter anser sig 

hantera sitt känslomässigt krävande uppdrag, en framställning av deras egen förståelse kring 

sitt hanterande snarare än hur de faktiskt handlar och hanterar sitt krävande uppdrag. På det 

sättet har jag kanske undersökt något annat än vad som var ämnat. Jag ansåg trots detta att 

intervjuer var den metod med vilken jag skulle uppnå högst validitet. För att öka min validitet 

har jag därför strävat efter att formulera intervjufrågor (se bilaga 1) ur vilka jag sedan med 

hjälp av mina frågeställningar, samt med teorin som förståelseram, uttolkat resultatet. Det har 

varit svårt att på ett tillfredställande sätt validera och förankra mitt resultat med/i tidigare 

forskning då detta fält är mycket ostuderat.  

 Jag har i min studie inte varit ute efter att generalisera resultatet. Mitt material är mycket 

begränsat och jag kan inte bedöma om jag för gruppen jourhemsföräldrar har ett representativt 

urval (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.135). Vad som kommer fram vid intervjuer anses trots 

detta ofta representera en mer allmän aspekt som också gäller andra människor i samma 

situation (a. a. s.136). Utifrån detta anser jag att det finns saker att lära av denna studie, trots 

att resultatet inte är generaliserbart. I enlighet med mitt syfte har jag strävat efter att öka 

förståelsen kring hur jourhemsföräldrar hanterar sitt känslomässigt krävande uppdrag. Jag har 

på grund av detta sett en poäng i att inte dra för snäva slutsatser och göra för trånga tolkningar 

av materialet. Jag har valt att presentera det i sin bredd för att belysa så många aspekter som 

möjligt. Detta har också gjorts utifrån min strävan till en grundläggande förståelse.  

Forskningsetiska aspekter 
Min studie omfattas inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor då mitt arbete utförs inom ramen för högskoleutbildning, samt att det inte innebär 

några fysiska eller psykiska experiment eller sådan påverkan på intervjupersonerna som kan 

skada eller kränka deras människovärde. 

Jag har varit mån om att följa de forskningsetiska principer som finns, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002).  För att uppfylla informationskravet skickade jag innan intervjuerna 

ut ett brev till alla respondenter (se bilaga 2). Brevet innehöll information om vem jag var, 

studiens övergripande syfte, ramarna kring deras eget deltagande och information om hur jag 

planerade att använda det material de gav mig. Samtyckeskravet infriades genom att 

respondenterna själva fick välja om de ville delta i studien eller ej, samt att de informerades 

om att de när som helst kunde dra sig ur studien. Jag har att avidentifiera mina respondenter 

och benämnt dem med fiktiva namn. På så vis uppfyller jag konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet har beaktats genom att jag informerat respondenterna om att mitt insamlade 

material endast kommer att användas i min aktuella studie och inte lämnas ut till andra 

ändamål. Den bandupptagning som gjorts kommer jag efter arbetets slut att förstöra (Neuman, 

2006, s.135-139).  

Jag har i min studie bedömt att mina respondenter genom sitt deltagande inte kommer att 

drabbas av några negativa konsekvenser.  

Metodproblem 
Jag har funderat kring om faktumet att en anställd på ABC Jourhem valt ut jourfamiljerna till 

min studie kan ha påverkat mitt resultat. Den anställde valde till exempel bort familjer som 

var sjuka. Detta tycker jag i och för sig kan försvaras utifrån ett etiskt perspektiv, men frågan 

är ändå hur resultatet hade sett ut om en familj med sämre hälsa deltagit i studien? Hälsa 

räknas enligt teorin kring bemästrande som en viktig förutsättning för hanterande av krävande 

situationer. Den anställde har också valt de familjer med längst erfarenhet. Detta kan ha 

gynnat studien i det att jourhemsföräldrarna under alla de år de stått i uppdraget fått möta 

många olika krävande situationer och därav hade en gedigen erfarenhet att dra ifrån i vårt 

samtal kring detta. Den långa erfarenheten behöver ju dock inte betyda att de hanterar de 

krävande situationerna bättre än någon som fungerat som jourhem i fem år istället för 15. 

Urvalet kanske hade blivit mer representativt för jourhemsfamiljer i stort om familjer med 

olika lång erfarenhet deltagit i studien.  

 Ett problem jag stötte på under arbetets gång var att en av jourhemspapporna inte kunde 

delta vid intervjutillfället. Jag övervägde då att istället ta kontakt med en annan 

jourhemsfamilj, då jag hade som avsikt att intervjua dem parvis, men på grund av tidsramarna 

för denna uppsats valde jag att ändå intervjua denna jourhemsmamma ensam. Vid 

bearbetningen av mitt material kunde jag inte se att intervjun med denna jourhemsmamma på 

något tydligt sätt avvek från de andra intervjuerna. Alla mina intervjuer präglades av att 

jourhemsmammorna talade mest, då det i majoriteten av fallen var de som stod aktivt i 
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uppdraget. Jag har därför gjort bedömningen att mitt bortfall inte har påverkat min studie på 

ett sådant sätt att presentationen och analysen av intervjun med denna jourhemsmamma 

behövt hanteras annorlunda än de övriga intervjuerna.  



 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

Tidigare forskning  
När jag började söka efter tidigare forskning gjord kring jourhemsföräldrars arbete insåg jag 

ganska snart att denna är väldigt begränsad till sin omfattning, samt att det saknas nyare 

forskning. Se vidare under Litteratursökning i metoddelen. 

 Då forskningen är så begränsad till sin omfattning har jag valt att nedan presentera 

samtliga uppsatser, rapporter och forskningsprojekt som jag funnit kopplade till 

jourhemsföräldrars arbete. Den tidigare forskning som har direkt relevans för min studie har 

fått ett större utrymme och en grundligare genomgång. 

Uppsatser 
Jag har inte funnit någon vetenskaplig artikel eller avhandling som berör ämnet jourhem och 

jourhemsuppdraget, men jag har funnit två tidigare skrivna c-uppsatser. Ingen av dem har 

samma fokus som denna uppsats. Pirkko Nilsson och Britt Rydberg skrev en c-uppsats 1999 

på Stockholms universitet som heter ”Dina barn är mina barn – ett tag”. Uppsatsen försöker 

beskriva vad en jourhemsplacering kan innebära för ett barn eller en ungdom. Maria 

Andersson Sundberg och Kristina Hansson skrev 2005 en c-uppsats på högskolan i 

Kristianstad. Den heter ”Sex jourföräldrars upplevelser av sitt arbete – samspelet med 

socialförvaltningen, det placerade barnet/ungdomen samt de biologiska föräldrarna”.  

Rapporter 
En nyare studie som finns kring jourhem är gjord i form av ett utvärderingsprojekt. År 2006 

gav Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm (CKP:Sthlm) ut en rapport 

skriven av Johansson, Bergmark & Lundström som heter ”Tonåringar som inte kan bo hemma 

– En utvärdering av jourhemspoolen i nordvästra Stockholm”. Då placeringarna i 

jourhemspoolen domineras av tonåringar har utvärderingen helt inriktat sig på denna 

åldersgrupp och de små barn som placeras har inte ingått i utvärderingen (Johansson, 

Bergmark & Lundström, 2006, s.9). Det man främst utvärderat är utvecklingen för de 

tonåringar som har vistats i jourhem, men man har också studerat verksamhetens innehåll och 

ramar (a. a. s.10).  

Barn-i-kris-projektet  
Barn-i-kris-projektet är en longitudinell studie som gjordes i Malmö i början av 1980-talet. 

Studien omfattar samtliga 85 barn som under ett års tid (januari 1981-april 1982) hade vistats 

minst 50 dagar i ett fosterhem. Man studerade även barnets biologiska föräldrar, 

fosterföräldrar samt de inblandade socialarbetarna. Placeringarna studerades tre månader och 

två år efter ankomsten till fosterhemmet (Vinterhed, 1985, s.3). Barn-i-kris-projektet 
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redovisas i olika delstudier och jag har valt att presentera endast den delstudie som jag kunnat 

koppla till min egen studie.  

Vinterhed (1985) fick till uppgift att studera fosterföräldrarna och har i en del av sin studie 

tittat speciellt på jourhemsföräldrar. Tjugoen av projektets 85 placeringar var från början i 

jourhem. Placeringarna bestod av två grupper. Den ena gruppen var spädbarn som placerades 

i jourhem som vid denna tid var avsedda endast för spädbarnsplaceringar. Den andra gruppen 

var tonåringar, ofta i akuta konflikter med sina föräldrar (a. a. s.70-71).  

I studien har foster- och jourföräldrarna delats in tio olika kategorier utifrån deras 

grundläggande förhållningssätt gentemot barnen. Förhållningssätten är: Dubbelt, varmt, 

ägandeinriktat, jobbigt, hårt/okänsligt, mission, bra, spänt, ytligt och professionellt (a. a. 

s.129-130). Ett dubbelt förhållningssätt karaktäriseras av ambivalens, man visar upp en attityd 

utåt, men vid närmare undersökningar hittar man helt andra känslor under ytan. I ett varmt 

fosterhem omges barnet med värme och kärlek. Fosterföräldrarna tenderar ibland att varas 

självförglömmande och sätta barnet, inte egna känslor, främst. Det ägandeinriktade 

fosterhemmet uttrycker att de vill behålla barnet, att de ser det som sitt och aldrig vill släppa 

det ifrån sig. I de jobbiga hemmen har barnet inte slagit sig till ro, familjen har inte vant sig 

vid barnet och uttrycker att det är besvärligt och att de inte vet hur det kommer att gå. Det 

hårda fosterhemmet visar ingen empati i förhållande till barnet. Man tycker illa om barnet och 

besvärligheter skylls på barnet. Att ha ett förhållningssätt av mission innebär att man tagit det 

som sitt kall att ta hand om ett barn. De bra fosterhemmen är en neutral grupp som varken 

uttrycker någon ägandeambition eller någon översvallande värme. De är normalt känslostraka 

fosterhem där man vill göra en insats. Det spända förhållningssättet återfinns i hem där man 

kanske befinner sig i en akut konflikt med barnet, föräldrarna eller andra inblandade. Det kan 

också handla om att man inom den egna familjen har meningsskiljaktigheter, som till exempel 

om barnet ska få stanna eller inte (a. a. s.131-133). Vinterhed menar att den attityd 

jourhemmen intar i förhållande till barnen oftare än i de andra fosterhemmen är 

”professionell” eller ”ytlig” (a. a. s.71). Ett professionellt förhållningssätt definierar hon som 

ett hem där jourhemsföräldrarna vanligen uttrycker att de ser sitt uppdrag ”som ett jobb”, 

något som de vill utföra målmedvetet och aktivt, ofta med det bestämda målet i sikte att 

barnet skall återvända hem. Deras inställning till barnen beskrivs som vällvillig men inte djupt 

känslomässigt engagerad. Ett ytligt förhållningssätt definierar hon som fall där man inte lärt 

känna barnet närmare, man gör en ytlig beskrivning av det och har inte heller själv något 

djupare engagemang i själva åtagandet som sådant. Vinterhed menar att den ytliga attityden 
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ibland kan vara en skyddsåtgärd. Man vågar helt enkelt inte engagera sig djupt eftersom man 

vet att man snart ska lämna barnet ifrån sig (a. a. s.131-132).  

Denna problematik är något som Vinterhed också resonerar vidare kring. Även om 

jourhemsföräldrarna vet vad de gett sig in på, att barnet inte ska stanna länge, så kan de tycka 

hemskt mycket om det. Samtidigt får de inte fästa sig så mycket vid det att de får panik när 

barnet ska flytta vidare. Vinterhed skriver att det kan vara svårt för jourhemsföräldrarna att 

veta hur de ska hantera dessa motsägelsefulla känslor (a. a. s.72). I uppdraget ingår alltså att 

lyckas förmedla till barnet att man tycker om det, att visa kärlek, samtidigt som man måste 

skydda sig själv från sin kärlek, det vill säga från den sorg som förlusten av det älskade barnet 

kommer att innebära. Vinterhed menar att jourhemsföräldrar alltså kan sägas stå i en omöjlig 

känslomässig situation; de står i en kamp där de både ska ge känslor och skydda sig från 

känslor, både behandla barnet som ”sitt eget” och förbereda sig på en skilsmässa (a. a. s.73-

74).  

Vinterheds resultat visar vidare att placeringar av just spädbarn i jourhem innebär en stor 

smärta för jourhemsmödrarna. När det är dags att flytta barnet känner de stor sorg och saknad. 

Samtidigt försöker de på förhand att skydda sig mot dessa känslor genom att, delvis, skärma 

av sig från barnet. Ofta lyckas de dåligt med detta, men barnen känner ändå av att det brister i 

kontakten (a. a. s.99).  

Internationella studier 
Jag har förutom svensk forskning kring jourhemsuppdraget och jourhemsföräldrars arbete 

även sökt internationell forskning. Även där var bristen på studier stor. En anledning till detta 

skulle ju kunna vara att jourhemssystemet inte praktiseras överallt, den sociala lagstiftningen 

ser olika ut i olika länder. 

I Hill & Aldagates (1996) "Child Welfare Services - development in Law, Policy, Practice 

and research” finns ett kapitel av Clive Sellick som specifikt behandlar jourhem och 

korttidsplaceringar. Sellick beskriver bland annat det då aktuella forskningsläget gällande 

jourhem och korttidsplaceringar. Han förklarar att forskningslitteraturen på området, även om 

den växer, fortfarande är väldigt begränsad och främst behandlar specifika aspekter eller delar 

av uppdraget (Sellick, 1996, s.161). Sellick menar att jourhemsuppdraget till sin natur kräver 

att jourhemsföräldrarna kan ge en hög standard av kombinationen fysisk och känslomässig 

omsorg till barnet, att de kan bemöta föräldrarna med medkänsla och respekt samt att de har 

förmågan att samarbeta med, och stå ansvariga inför, socialarbetare och övriga 

samarbetspartners (a. a. s.163).  
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När det gäller stödet till jourhemsföräldrar så hävdar Sellick att ett realistiskt och tillförlitligt 

ekonomiskt stöd, regelbunden utbildning formad utifrån jourhemsföräldrarnas egna önskemål 

och behov, tillgängliga avlastningsmöjligheter, professionell handledning och rådgivning från 

psykologer, lärare och sjukvårdspersonal samt inbördes stöd från andra jourhemsföräldrar och 

familjehemsplacerare på socialtjänsten är avgörande för hur jourhemsföräldrarna klarar sitt 

uppdrag (a. a. s.165).  
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Teoretiska utgångspunkter 
Teorin kring bemästrande kommer att användas för att analysera mitt resultat. I denna del 

följer därför en kort presentation av teorin.  

Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet coping som ”ständigt skiftande kognitiva 

och beteendemässiga ansträngningar att hantera specifika utifrån eller inifrån kommande krav 

som uppfattas som krävande eller överskridande personens resurser” (a. a. s.141). I 

litteraturen översätts det engelska begreppet coping ofta med ordet bemästrande (Gjaerum, 

Gröholt & Sommerschild, 1998, s.19). Jag har valt att här använda mig av ordet bemästrande.  

Bemästrandestrategier kategoriseras ofta på olika sätt. Man brukar till exempel göra en 

skillnad på problemfokuserade bemästrandestrategier och emotionellt fokuserade 

bemästrandestrategier (Lazarus & Folkman, 1984, s.152). 

Problemfokuserade bemästrandestrategier tenderas att användas när det finns möjlighet att 

förändra den stressande eller krävande situationen. Det kan handla om strategier som att 

definiera var problemet ligger, generera alternativa lösningar, väga lösningar mot varandra i 

fråga om för- och nackdelar, välja mellan dem och slutligen handla. Problemfokuserade 

bemästrandestrategier riktar sig inte bara utåt mot omständigheterna utan innehåller också 

strategier riktade inåt. Det kan till exempel handla om strategier riktade mot motivations- och 

kognitiva förändringar såsom att förändra nivån på sin strävan, hitta alternativa kanaler för 

tillfredställelse eller att utveckla nya beteendemönster (a. a. s.152). 

Emotionellt fokuserade bemästrandestrategier används främst när inget kan göras för att 

förändra eller mildra en skadlig, hotande eller utmanande yttre förutsättning. Det handlar om 

strategier som används för att minska emotionell smärta, till exempel undvikande, 

distansering, selektivt uppmärksammande eller försök att pressa fram positiva värden från en 

negativ händelse. Vi använder emotionellt fokuserade bemästrandestrategier för att hålla vårt 

hopp och vår optimism uppe, för att förneka både fakta och innebörder, för att vägra att 

erkänna det värsta och för att handla som att det som hände inte spelar någon roll för oss (a. a. 

s.150-151). Lazarus och Folkman (1984) menar att vi använder både problemfokuserade och 

emotionellt fokuserade bemästrandestrategier för att handskas med de yttre och/eller inre krav 

som vi möter i krävande situationer (a. a. s.157). Detta sker i varierande ordning och i olika 

kombinationer (Gjaerum, Gröholt & Sommerschild, 1998, s.19). Vi tenderar dock att gå mer 

och mer mot användningen av emotionellt fokuserade bemästrandestrategier ju mer krävande, 

stressande eller hotande situationen är eller upplevs (Lazarus & Folkman, 1984, s.169). 

Undersökningar visar dock att de som använder sig av emotionellt fokuserade 

bemästrandestrategier såsom till exempel undvikande och önsketänkande inte klarande av 
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situationen lika bra som de som använde sig av problemfokuserade bemästrandestrategier 

såsom till exempel kognitiv omdefiniering och som sökte information och socialt stöd 

(Gjaerum, Gröholt & Sommerschild, 1998, s.104). 

Man brukar inom bemästrandeteorin skilja mellan bemästrandestrategier och 

bemästranderesurser. Att säga att en person är resursstark betyder att personen har många 

resurser och/eller är skicklig på att hitta vägar att använda dem för att bemöta olika krav. 

Resurser ses alltså som någonting en person drar ifrån, vare sig de finns tillgängliga för 

personen (till exempel pengar, redskap, människor som kan hjälpa till, relevanta färdigheter) 

eller finns i form av en kompetens att kunna hitta resurser som behövs men inte finns 

tillgängliga (Lazarus & Folkman, 1984, s.158). Lazarus och Folkman (1984) presenterar 

några övergripande kategorier av resurser som människor drar ifrån för att kunna bemästra en 

krävande situation. De talar först om hälsa och energi och kallar det för en fysisk resurs. Att 

vara stark och frisk underlättar bemästrande – det är lättare att bemästra något när man mår 

bra än när man inte gör det. Det andra de talar om är positiva övertygelser, en så kallad 

psykologisk resurs. Det kan bland annat handla om att se positivt på sig själv. I denna kategori 

ingår också de generella och specifika övertygelser som bildar grunden för hopp och som 

uppehåller våra ansträngningar att bemästra de mest svåra situationer. Den tredje kategorin de 

talar om är problemlösningsförmåga, alltså att till exempel söka information och att analysera 

en situation för att kunna se var problemet verkligen ligger för att sedan kunna skapa 

alternativa handlingsalternativ. Problemlösningsförmågan drar i sin tur från andra resurser, så 

som till exempel erfarenhet, kunskap och självbehärskning. Den fjärde resursen de talar om är 

sociala färdigheter. Det handlar om resurser kopplade till förmågan att kommunicera och 

fungera tillsammans med andra på ett sätt som är socialt lämpligt och effektivt för att på så 

sätt öka möjligheterna att kunna samarbeta med dem eller få deras stöd. Det ger också 

individen en större kontroll över det sociala samspelet. Den femte kategorin handlar om att ha 

tillgång till människor runt sig från vilka man kan få emotionellt, informativt och/eller 

handgripligt stöd ifrån. Den sista och sjätte kategorin handlar om våra materiella resurser, 

såsom pengar och de saker och tjänster som vi kan köpa för pengar. Materiella resurser ökar 

de olika bemästrande möjligheterna som vi har att välja på. Till exempel ökar pengar ofta 

tillgängligheten till en rättslig, medicinsk, finansiell och professionell hjälp (a. a. s.159-164).  
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Resultatredovisning 
I den här delen presenteras mitt empiriska material, mina respondenter och intervjuerna med 

dem. Varje jourhemsföräldrapar och intervjuerna med dem presenteras för sig. Varje 

presentation har tematiserats utifrån mina frågeställningar för att göra resultatredovisningen så 

tydligt som möjligt.   

Marie och Jens 
Jourhemsföräldrapar nummer ett kan vi kalla för Marie och Jens. Marie och Jens är båda 

mellan 30-40 år och bor i en villa i Stockholm. Familjen har fungerat som jourhem sedan år 

2000, alltså i nio år. De har under åren fram tills idag tagit emot emellan 60 och 70 barn. 

Familjen har ofta flera barn placerade hos sig samtidigt. De har tagit emot barn i olika åldrar, 

men just nu består majoriteten av placeringarna av yngre barn. 

Det är Marie som har jourhemsuppdraget, Jens arbetar i byggbranschen. Där arbetar han i 

skift. Jens har tyvärr inte möjlighet att vara med vid intervjutillfället.  

Marie och Jens har tre egna barn som bor hemma, en 15-åring, en 9-åring och en 6-åring. 

Vad jourhemsföräldrarna upplever som känslomässigt krävande 
Marie talar mycket om trasiga barn, något hon beskriver som barn som är trasiga i själen, barn 

som inte fått någon gränssättning, ingen kärlek, ingenting. Hon beskriver att det är väldigt 

tungt att ta emot så här pass trasiga barn, och speciellt om det sker akut. Det är också extra 

tungt om barnet dessutom är väldigt ensamt, kanske utan släkt eller nätverk. Hon berättar om 

ett sådant exempel och säger att:  

Jag blev så fokuserad på detta syskonpar, för de hade ju inga andra. Det blev väldigt väldigt 
känslomässigt, men jag förstod det aldrig när jag var där. Utan jag förstod det efteråt, hur svårt det 
var. Den gången gick det över styr, det blev för mycket känslor. Jag klarade av det medans barnen 
var hos oss, men efteråt så klarade jag det inte. 
 

Hon förklarar vidare att vissa barn kommer en mycket nära. Detta är fallet med en av pojkarna 

som hon har placerad hos sig just nu och om den framtida separationen säger hon: 

Jag kan få riktig ångest över att den dagen kommer. Jag kan inte ens säga hur jag kommer att 
reagera. Jag kanske kommer att ta honom och springa därifrån och gömma mig i en grotta, det är 
den känslan jag har att jag skulle vilja göra. 

 
Hon återkommer till det tidigare nämnda syskonparet och beskriver den separationen som 

enormt jobbig. Hon säger att svårigheter vid en separation beror mycket på barnet och barnets 

situation. När det gällde syskonparet så var de för det första väldigt trasiga. För det andra så 

blev själva separationen väldigt traumatisk då de skulle tillbaka till sitt hemland och Marie 

fick flyga dem dit och lämna över dem på flygplatsen.  
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Det är svårt att inte tycka synd om barnen som hon tar emot och vid varje placering brottas 

hon med tankarna på att barnet kanske ändå skulle få stanna hos dem och på så sätt slippa 

ännu en flytt. Speciellt jobbigt kan det vara om hon arbetat väldigt mycket med barnet, sett 

det utvecklas positivt, har dessa känslor att hon gärna skulle vilja behålla det, och barnet 

samtidigt kommer till ett familjehem som hon själv inte tycker om, ett familjehem där hon är 

tveksam över om placeringen kommer att fungera.  

En annan svår känslomässig bit av uppdraget kommer efter det att Marie lämnat barnet 

ifrån sig. Hon återkommer här till syskonparet: 

Just i det fallet så har det varit jättesvårt med tiden efter för jag har inte fått veta så mycket vad 
som hände sen. Det får jag inte i vanliga fall heller, men just den här gången så kändes det väldigt 
viktigt för att de var så väldigt trasiga, det kändes viktigt att veta att de hade det bra.  

Hanteringssätt av det som upplevs känslomässigt krävande 
Marie berättar att när hon får ta emot barn som är väldigt trasiga och uppdraget känns väldigt 

tungt känslomässigt så går hon ofta in väldigt hårt för sitt arbete. Hon beskriver att det bara är 

att jobba på. Hon försöker stänga av sig själv och sina känslor till en del och se det som ett 

arbete. Hon säger: ”när jag pratar med min man så säger jag mitt jobb, för att dela upp det, 

och då vet han att jag då pratar jag om barnen”. Att just skilja på jobbet och den egna familjen 

har blivit viktigare för henne under de sista åren, speciellt sedan hon nu jobbar mer med små 

barn än vad hon gjorde förut. På frågan hur hon hanterar sina starka känslor kring pojken som 

hon just nu har placerad hos sig svarar hon: ”Jag lägger nog locket på. Sen får det komma 

efteråt, och det gör det också”.   

Marie försöker att leva en dag i taget. Hon säger: ”Varje dag är att vinna dagen på något 

sätt, att gå och lägga sig med gott samvete”. Att se på de framsteg som barnen gör hjälper 

henne att vilja fortsätta, även när det är som jobbigast. Ett praktiskt sätt hon använder sig av 

för att underlätta för sig själv är också att försöka se till att endast ta emot lite lättare uppdrag 

under de tider av året då Jens jobbar extra mycket. 

 Marie beskriver också ett sätt på vilket hon handskas med alla de känslor som kan komma i 

arbetet med ett barn som blivit väldigt illa behandlat och som är väldigt trasigt: 

På något sätt i det där hemskaste hemska så måste man lära sig att tycka om barnen. Det måste gå 
från att tycka synd om till att tycka om. För man kan ju inte hela tiden gå omkring och tycka synd 
om barnen, då blir man ju tokig. Jag måste börja titta, vad är det som är bra hos det här barnet? 
Vad finns det som är fantastiskt hos det här barnet?  När man kommer dit så går det på något sätt 
av sig självt över från att tycka synd om barnet till att uppskatta det för de positiva bitarna som 
finns. Då försvinner det där att tycka synd om, det gör man ju ändå, men det är inte lika starkt för 
barnet har ju då fått en identitet, det är inte längre bara ett barn som man tycker synd om. Man 
måste gå från det där att tycka synd om till att det är ett barn. Annars skulle man ju gå omkring 
och vara ledsen hela tiden och det fungerar ju inte. 
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Hur hanterar Marie då sin brottningskamp kring att vilja behålla barnen som kommer till 

henne? Trots sina starka känslor har hon aldrig behållit något barn. Marie beskriver att när 

tankarna och känslorna kommer så börjar hon resonera med sig själv, hon försöker bena ut 

vad hon känner. Är detta någonting hon verkligen skulle orka? Är det någonting hon vill eller 

beror hennes känslor på att hon tycker så synd om barnet? Hon går tankemässigt in i 

situationen och frågar sig själv vad som skulle hända om barnet blev kvar hos dem, vad det 

skulle kunna innebära praktiskt. Hon säger: ”man tragglar sådär, mycket bara för att övertala 

mig själv om att jag inte ska behålla varje barn”.  

 När separationen från barnet väl är ett faktum har Marie och Jens skapat en vana, en liten 

ritual. Efter att de lämnat barnet åker de till Heron City. Där sätter de sig med en kopp kaffe.  

Ofta så mår jag ju väldigt dåligt, så det är inte sådär att jag sitter där och tycker att det är 
jätteskönt, utan det är bara skönt att få vara bland människor utan att behöva ha koll på vad alla 
gör. Att få komma ut, sitta i sina egna tankar. För om jag sitter hemma, då sitter jag ju bara och 
tänker, eller så städar jag. Vi säger nog inte så mycket, vi sitter där och dricker kaffe och 
konstaterar att, jaha, sådana där kläder har dom. Den tiden finns ju aldrig annars, utan det är ju 
bara passa upp och passa upp som gäller då. Det har blivit att vi gör såhär och det är så skönt. 

Stödjande faktorer i uppdraget 
Det sista året har Marie börjat få avlastning regelbundet. Detta innebär att hon är ledig 

varannan helg. Avlastningen hjälper henne att inte involvera sig för starkt i barnen och bara 

fokusera på dem. Att få vara en ”vanlig” familj under dessa avlastningshelger upplever hon 

som väldigt skönt. Hon berättar hur hon under dessa helger älskar att få mer tid tillsammans 

med sina barn och att det är de egna barnen som får henne att orka gå igenom allting och att 

vilja fortsätta med det jobb hon gör. Även Jens fungerar som ett stort stöd för henne i det att 

han övervakar henne och barnen och går in där han tycker att det behövs.  

Jens går in och övervakar mig, liksom kollar så att jag inte jobbar ihjäl mig. När jag till exempel 
var mitt inne i arbetet med det trasiga syskonparet, då förstod jag inte själv hur jobbigt det var, jag 
var så inne i det. Då var det min man som bara ”hallå, nu är det kört, ta det lugnt!” Det är skönt att 
ha honom där och veta att han ser mig, och att han ser de andra barnen också.  

 
När det gäller andra människor omkring dem så förklarar Marie att det är svårt att ha många 

vänner, för vännerna måste stå ut med så mycket. De vänner som orkar, som till exempel står 

ut med att planer ändras gång på gång, att en tapet kanske rivs sönder när familjen kommer på 

besök samt orkar med de många gånger stökiga barnen, de vännerna betyder oerhört mycket. 

De är de som gör att familjen inte blir helt avskärmad från omvärlden och det är till dem 

Marie kan komma och bara kasta sig i soffan när det känns som att hon inte ska klara mer. 

Den uppbackning som Marie får från ABC jourhem beskriver hon också som central. Där 

får hon handledning varannan vecka, något som hon beskriver som väldigt betydelsefullt. När 
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hon har extra många barn, eller extra svåra barn, får hon handledning varje vecka, men då 

över telefon.  

Oftast när de ringer så tycker man inte att det är så jobbigt, men då har de åtminstone ringt, man 
vet att det finns någon som lyssnar. Jag kan ju ringa till dem mitt i natten om det är så, för det är 
alltid någon som svarar.  

 
Marie säger att hon känner sig väldigt starkt uppbackad av ABC jourhem, där finns alltid 

någon som man kan vända sig till och få hjälp av.  

 Andra personer som Marie kommer i kontakt med, såsom till exempel dagispersonal, kan 

också ha en stödjande funktion i det att de gör Marie uppmärksam på barnets positiva 

förändringar, något som i sin tur uppmuntrar henne och ger henne kraft till att fortsätta. Hon 

känner att hon får mycket tillbaka för allt det arbete hon lägger ner.   

Gunilla och Tore 
Jourhemsföräldrapar nummer två kan vi kalla för Gunilla och Tore. Gunilla och Tore är båda 

mellan 55 och 60 år. De bor i en villa i Stockholm och har fungerat som jourhem sedan 1991. 

Under dessa 18 år har de tagit emot ett 30-tal barn. Familjen har valt att ha högst ett barn 

placerat hos sig åt gången och de tar nästan uteslutande emot spädbarn.  

 Det är Gunilla som har jourhemsuppdraget och Tore arbetar heltid hos en av de stora el-

leverantörerna och har gjort så under alla de 18 åren.  

 Gunilla och Tore har tre egna vuxna barn plus två fosterbarn. De två fosterbarnen har bott 

hos dem sedan de var små och den yngsta av dem är idag 16 år.  

Vad jourhemsföräldrarna upplever som känslomässigt krävande 
Gunilla och Tore har nästan bara spädbarn placerade hos sig, men ibland får de också ta emot 

äldre barn. De förklarar att det är mycket jobbigare för dem att ta emot en tvååring än en 

veckas gammal bäbis. När barnet är äldre så kan det ha varit med om så mycket redan, fått gå 

igenom mycket misär och kanske redan fått flytta många gånger. Barnet kanske då mår 

väldigt dåligt och det är svårt att inte tycka väldigt synd om barnet och att inte påverkas starkt 

av barnets situation.  

Tore förklarar att det trots detta främst är separationen från jourbarnen som är jobbigast 

med uppdraget, att det är just själva flytten som man får kämpa mest med. Gunilla instämmer 

och säger att: ”när man har haft en nyfödd hos sig i tio månader, då är det tufft, för då är det ju 

mitt eget barn jag ger bort”. Hon beskriver att hon tar till sig dessa små barn till 110 procent. 

Även här inverkar dock barnets ålder, Gunilla förklarar: ”det är inte lika jobbigt att lämna 

ifrån sig en två månaders bäbis som att lämna ifrån sig en som är tio, tolv eller tretton 

månader, för då är de små människor”.  
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Gunilla beskriver också att om den vidare placeringen dessutom inte blir bra, då är det 

fruktansvärt jobbigt. Hon säger: ”då vill man bara sluta. Då vill man inte vara med längre, för 

det är jättetufft!” Hon kan vid dessa tillfällen oftast redan innan känna på sig att placeringen 

inte kommer att fungera. Hon känner ju barnet väl och tillbringar mycket tid med den nya 

familjen under invänjningen. När hon då försöker göra socialsekreterarna uppmärksamma på 

att detta inte kommer att fungera, då får hon ibland höra att hon bara har så kallad 

separationsångest. Att få höra det, att socialsekreterarna ser på henne på det sättet och att de 

inte lyssnar på hennes oro, det upplever hon som väldigt tungt. Det är sällan som själva 

placeringen känns jobbig, det är aldrig då som hon längtar efter att sluta, utan det är just när 

barnet har flyttat som hon kan känna att ”nej, nu får det vara nog, det här måste vara det 

sista”. Efter vissa vidare placeringar som inte fungerade och där Gunilla och Tore vet att 

barnet idag, flera år senare, mår mycket dåligt kan de också brottas med starka skuldkänslor. 

Skuldkänslor som är kopplad till att de kanske kunde ha gjort mer för barnet, jobbat hårdare 

för vad de viste skulle bli en bättre lösning eller behållit barnet själva. De förklarar att detta 

dåliga samvete är något de ständigt lever med. 

Hanteringssätt av det som upplevs känslomässigt krävande 
Gunilla och Tore har valt att bara ta emot ett barn i taget. Gunilla är inte kontrakterad och det 

innebär att de kan säga nej till en placering om de till exempel vill vara lediga och fokusera 

mer på sina fosterbarn under en period. På detta sätt har de makt över sin egen situation och 

kan styra sin tid och energi så att de orkar.  

 När Gunilla och Tore befinner sig mitt i ett uppdrag som är extra krävande, som till 

exempel ofta varit fallet med de lite större barnen, då kan det vara svårt att där och då inse 

vilket jobb de gör. Gunilla beskriver: 

Alltså, när man lever mitt i det, då märker man det inte. Alltså, då lever man bara en dag i taget. 
Sen efteråt har man ju förstått vilket jobb man la ner, att till exempel ha någon inpå sig hela tiden, 
och då fattar jag egentligen inte hur jag orkade. Men när man är inne i det så går det. 

 
Att leva en dag i taget är något som återkommer när det gäller hanterandet av de smärtsamma 

separationerna. Gunilla beskriver hur hon bara tänker en liten bit i taget. Hon tänker inte på 

barnets flytt förrän de ringer och säger att de hittat en fosterfamilj, först då sätter processen av 

avsked igång i henne. Innan det tar hon dem till sig fullt ut. Tore berättar att han i början var 

dålig på att inte koppla bort sig själv från barnet förrän det faktiskt hade flyttat. Nu beskriver 

han att han är mer medveten om fenomenet och därför också kan jobba på sig själv, att inte 

koppla bort och ta adjö för tidigt även om det känns tungt och han blir ledsen vid meddelandet 

om att det nu är dags för barnet att flytta. När Gunillas nu yngsta fosterbarn var yngre 
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planerade hon och Gunilla ofta roliga saker tillsammans i samband med jourbarnets flytt. 

Gunilla berättar: 

En period älskade hon att åka tåg, så då åkte vi alltid tåg och gick på MC Donalds och sånt där så 
att hon skulle se det där positivt, att vi skulle ha det lite positivt när barnet flyttade, att vi skulle ha 
det lite roligt också, att det inte bara var tråkigt. Det där hjälpte nog mig också, för då var jag 
tvungen att tänka på någon annan än mig själv. Nu är det ju bara jag själv. Men jag har oftast en 
planering i huvudet i alla fall, att jag ska göra det och det när barnet flyttat. 

 
Hon beskriver också hur hon gör ett konkret avslut med varje barn genom att sista dagen prata 

med barnet, hur litet det än är, berätta att det ska flytta, att hon alltid kommer att tycka om 

dem och alltid kommer att tänka på dem.  

Gunilla berättar att det är många som tycker det är svårt att ta emot spädbarn, just för att 

separationen från dem ofta upplevs som väldigt svår. Hon förklarar att det dock fungerar 

väldigt bra med spädbarnsplaceringar hos dem, just på grund av att hon ändå klarar av att 

lämna ifrån sig dem. Tore fyller i att de på grund av sin ålder inte längre överväger att behålla 

något spädbarn. Deras nu yngsta fosterbarn kom för 16 år sedan som nyfödd till dem som ett 

jourbarn. Att flickan blev kvar berodde dock inte på att de inte kunde skiljas från henne, utan 

där fick de en väldigt speciell relation till flickans mamma. Mamman ville gärna att flickan 

skulle stanna hos dem och eftersom mamman var psykiskt sjuk så blev placeringen lång. 

Gunilla och Tore bestämde sig då för att hon skulle få stanna hos dem och slippa flytta. När 

detta skedde pratade de mycket och bestämde att detta var det sista barn som skulle få stanna. 

Sedan dess har de inte ens diskuterat frågan igen och de säger sig inte bli frestade att ompröva 

sitt beslut. De anser att de nu också är för gamla för att behålla ett spädbarn, så gamla 

föräldrar vill ett barn inte ha.  

Hur hanterar de då de fall där de redan på förhand känner att den vidare placeringen inte 

kommer att fungera? Gunilla berättar att hon då går in och gör det hon ska. Efter att ha lämnat 

barnet i fosterfamiljen stänger hon dock av, hon vill inte ha någon kontakt med familjen, vill 

inte få veta hur det går för barnet. När det gäller hanteringen av det dåliga samvetet de brottas 

med kopplat till dessa barns placeringar förklarar hon att detta är något man lär sig att leva 

med. Inners inne så vet man att man inte kunde göra mer, men det spelar ingen roll.  

Ett sätt för Gunilla att gå vidare efter en separation är att få engagera sig i ett nytt barn 

istället. Hon beskriver att det är lika roligt varje gång hon får ett nytt spädbarn. Hon säger: 

”man känner sig så levande då när det är någon som behöver en”. Att få gå in i ett nytt 

uppdrag gör att de tunga känslorna som den tidigare separationen förde med sig lättar. Ett 

annat sätt för Gunilla att hantera sina känslor kring alla de separationer hon upplever och det 

dåliga samvete hon bär är att tänka regelbundet på de olika barnen. Hon önskar och hoppas att 
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hennes tankar på dem på något sätt ska ge dem lite kraft. Tore gör precis tvärt om, han säger: 

”jag har nog lättare att koppla bort, jag försöker liksom radera det på något vis”.  

Stödjande faktorer i uppdraget 
Det första som Gunilla och Tore nämner fungerar stödjande är den egna familjen. De funderar 

högt kring vad det kan bero på att vissa familjer orkar fortsätta med ett jobb som deras och 

andra inte. Tore tror att det kanske delvis kan bero på att de inte har några konflikter i övrigt 

och att de har vad de behöver. Han säger:  

Vi är så bra överens och toleranta mot varandra, så det går ju inte åt någon energi där liksom. Och 
så har det ju fungerat, det här med jobb och pengar och allt sådant, det har ju inte fattats något, 
utan det har rullat runt. Så vi har inte behövt grubbla på en massa sådana dumheter. 

 
Utöver den egna familjen så har ABC Jourhem en stor stödjande funktion. Att kunna ringa dit 

och berätta hur man känner upplever Gunilla ger väldigt mycket. Även om den man pratar 

med inte alltid kan göra så mycket så tycker hon att det är en lättnad bara att ha fått berätta för 

någon vad man kämpar med.  

 Det som Gunilla dock beskriver som sitt viktigaste stöd är de andra jourfamiljerna som hon 

har kontakt med. Att kunna prata med någon som verkligen förstår, som varit i samma 

situation själv, det är det som hon upplever är det viktigaste stödet av allt. Eftersom flera av 

familjerna går i samma handledningsgrupp har de inte tystnadsplikt gentemot varandra och 

kan därför dela det tunga. Att kunna ringa till någon som förstår precis hur man känner och få 

svära lite över jobbiga föräldrar eller beklaga sig över en kommande separation, det gör att 

man lättar på trycket. De beskriver det som en säkerhetsventil där man kan lätta på trycket.  

 Att få uppskattning, bli sedd för det man gör, är en annan sak som bringar ny styrka och 

glädje in i uppdraget. Gunilla får ofta höra uppmuntrande ord från barnmorskor när hon 

kommer för att hämta ett barn direkt från BB och Tore berättar att när kollegorna på jobbet får 

höra vad han gör så kan de utbrista: ”ja men det är ju fantastiskt!”. 

Marika och Erik 
Jourhemsföräldrapar nummer tre kan vi kalla för Marika och Erik. Marika och Erik är båda 

mellan 45 och 50 år. De bor i en villa utanför Stockholm. Familjen började fungera som 

jourhem 1995 och har sedan dess tagit emot mellan 120 och 130 barn och ungdomar. 

De första 12 åren var det Marika som själv hade uppdraget, men sedan år 2007 arbetar 

också Erik heltid med uppdraget.  Familjen kan nu ta emot upp till fyra placeringar samtidigt.  

Marika och Erik har tre egna barn, varav två är vuxna och den tredje är sex år.  
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Vad jourhemsföräldrarna upplever som känslomässigt krävande 
Marika och Erik börjar med att berätta för mig om det tyngsta uppdraget de har haft. Det 

handlade om en 18 dagar gammal liten flicka och hennes 1,5-årige bror. Flickan var gravt 

misshandlad när hon kom hem till familjen, hon var bruten över nästan hela kroppen. Pojken 

fick efter bara två veckor ett svårt krampanfall och slutade till och med att andas ett tag i 

ambulansen. Uppdraget krävde såväl som psykisk vård mycket fysisk vård med många 

läkarbesök och mycket vård i hemmet dygnet runt. Det som Marika och Erik upplevde vara 

det svåraste med uppdraget var dock inte all vård utan rädslan för att barnen skulle dö hemma 

hos dem. Marika berättar: 

Jag var jätterädd att pojken skulle dö, för jag såg ju honom dö i ambulansen och det var det värsta 
jag varit med om i hela mitt liv. Och sen var jag ju jätterädd att flickan också skulle dö, för det var 
en ärftlig sjukdom. Det var ok att det tog en timme att sköta henne varje morgon, med tanke på 
alla bandageringar och sådär, det stod man ju ut med, men just det där att man inte viste att någon 
av dem när som helst faktiskt skulle kunna dö hemma hos oss, det var jättejobbigt, det tar på 
psyket. 

 
Något annat som Marika och Erik beskriver kan vara jobbigt under tiden barnen är placerade 

hos dem är kontakten med vissa föräldrar. Speciellt jobbigt kan det vara om föräldern är 

psykiskt sjuk och Marika och Erik kommer dit med den lilla bäbisen och bäbisen skriker 

konstant och blir hysterisk så fort mamman tar i den. Att behöva se det känns tungt. Föräldrar 

kan också vara väldigt krävande och Marika och Erik upplever att de ibland kan gå in i 

kroppen på dem och först köra slut på den ena och sen gå över till den andre. Ibland har 

Marika och Erik till och med blivit mordhotad av föräldrar.  

 Det jobbigaste i deras uppdrag beskriver Marika dock är att lämna ifrån sig barnen. Hon 

säger att hon tar dem till sig så starkt.  

Jag kan inte låta bli, jag går in med hela mitt hjärta. Jag har sagt det många gånger att den dagen 
jag inte blir helt knäckt och gråter som en galning när barnen flyttar, då är det dags för mig att 
sluta, då har jag inte tagit in hela barnet. 

 
Både Marika och Erik säger att de skulle vilja behålla varje bäbis som placeras hos dem, de 

känslorna väcks alltid. Erik förklarar att med lite äldre barn så känner han att det är en annan 

sak, då kan man hjälpa dem ett steg på vägen i den riktning man vill att de ska. Men med de 

små spädbarnen som man kanske hämtar direkt från BB, barn som inte vet något annat än 

dem som föräldrar, där blir det svårt. Paret berättar om ett spädbarn de fick hem som de fäste 

sig väldigt starkt vid och eftersom han behövde ett fosterhem beslöt de att han skulle få stanna 

hos dem. När pojken sedan skulle fylla två år fick den biologiska mamman plötsligt ett 

utvisningsbeslut och socialtjänsten kom då hem till paret och som de beskriver det ”plockade 

barnet och placerade honom på ett utredningshem tillsammans med en mamma han inte 

kände”. Detta var väldigt jobbigt för Marika och Erik, Marika var till och med beredd att sluta 
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som jourhem. Att se pojkens förvirring och hur hysterisk han blev varje gång de hälsat på och 

det var dags att lämna honom, plus Marika och Eriks känsla av besvikelse mot 

familjehemssekreterarna blev för mycket. Marika och Erik beskriver att de ”inte kände sig 

vatten värda” i den behandling och det bemötande de fick av socialtjänsten den gången. 

Behandlingen av pojken var i deras ögon ren barnmisshandel och den maktlöshet de kände 

inför situationen gjorde att de var nära att sluta.  

 De jobbigaste formerna av separationer tycker Marika och Erik är när föräldrarna eller 

fosterhemsföräldrarna efter den vidare placeringen väljer att stänga dem ute, att inte låta dem 

få veta hur det går. De säger att detta ibland kan bero på att föräldrarna är avundsjuka, att de 

inte orkar ta att Marika och Johan kanske betyder mer för barnet än vad de själva gör just då.  

Hanteringssätt av det som upplevs känslomässigt krävande 
När det gäller att hantera dessa separationer så har Marika och Erik valt att handskas med sina 

känslor på lite olika sätt. Erik säger: 

Jag inställer mig hela tiden på att den dagen ändå kommer när de måste flytta, jag kan göra det. 
Jag tycker väl om dem lika mycket för det, men jag går och ältar hela tiden att de ska flytta, annars 
blir man ju knäckt. Jag försöker nog skydda mig själv på det sättet. 

 
Erik tänker framåt och resonerar och argumenterar med sig själv. Han kan tänka tankar som 

att om tio år, då är jag såhär gammal och hur ska vi då orka, vi har ju vår lilla son hemma 

också, och hur ska vi få plats alla i huset? Marika försöker istället peppa sig själv, hon 

resonerar med sig själv och tänker att det är klart att hon kommer att orka. Hon beskriver det 

som att hon bara kör på och inte känner efter. Hon klarar inte av att hålla tillbaka sig själv, 

hon förklarar: 

Nej, jag kan inte det, och jag vill inte det heller. För jag tycker att de här barnen som kommer, de 
är så trasiga. Det är precis som att de föds på nytt när de kommer hem till oss och då behöver de 
all omtanke och all kärlek som de kan få. Och om jag kan ge det, då ger jag det. Sen att jag faller 
sönder, jag är ändå vuxen. Jag får handledning, jag får hjälp. Jag får bearbeta det efteråt.  

 
Både Marika och Erik beskriver hur de ser sitt uppdrag som en ”livsstil”, ”jobb ser jag det inte 

som” säger Erik. 

Det går ofta inte lång tid efter att de lämnat ett barn tills dess att en ny placering är aktuell, 

det kan ibland handla bara om timmar. Detta hjälper Marika och Erik att kunna trycka undan 

de jobbiga tankarna som kommer efter en separation, de får något nytt att ta tag i och lägger 

då sitt fokus där istället. Att på detta sätt fokusera på nästa uppdrag hjälper dem. På samma 

sätt beskriver de att det hjälper dem att tänka på de barn de faktiskt har kunnat hjälpa, dem de 

har gått bra för. Marika säger att det ju finns så många barn som behöver dem, att de måste 
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finnas. Detta gör att hon klarar av att utsätta sig själv för så mycket själslig smärta, att 

fokusera på den nytta de gör. 

När det blir extra tungt har Marika och Johan flera olika sätt att hantera situationen. I fallet 

med syskonparet där flickan var misshandlad och pojken höll på att dö tog de hjälp av sin ena 

dotter. Hon kom hem till dem och bodde där en period. Även dotterns pojkvän bodde hos dem 

ett tag, så att de istället för två var fyra vuxna som kunde hjälpas åt. Under tiden innan Erik 

också arbetade heltid med uppdraget ringde Marika honom ofta på jobbet för att be om råd 

eller hjälp när det blev för mycket. Hon beskriver att hon förut brukade köra på tills hon 

slocknade, men att hon nu har lärt sig mer och mer att ta hjälp. Bland annat ringer hon till 

ABC jourhem när det blir jobbigt. Hon har lärt sig att sätta ord på det hon känner och att prata 

om det som känns jobbigt, något som hon upplever hjälper henne att återhämta sig snabbare. 

Hon säger att hon lägger mycket på handledningen och använder sig av den. 

Tidigare hade familjen hund och då brukade Marika också fly ut i skogen med hunden. Där 

lät hon tankarna fara runt och där bearbetade hon själv mycket av det hon kände. Marika och 

Erik har svårt att hinna med annat än barnen, men de säger sig ha blivit bättre på att ta tid för 

sig själva de senaste åren. Två kvällar i veckan spelar Marika handboll och två kvällar åker 

Erik iväg och pysslar med motorcyklar. Erik förklarar att: ”det kan nästan vara som en 

handledning att åka iväg och få prata om något helt annat. Man är laddad när man kommer 

därifrån”. Marika instämmer och beskriver det som att fylla på energidepåerna.  

Stödjande faktorer i uppdraget 
Sedan Erik också började jobba heltid med jourhemsuppdraget känner de båda att det funkar 

bättre. Nu orkar de med att hela tiden ha fyra placeringar. Erik säger: ”man är ju inte bra på 

samma saker, det är ju jättebra att vara två då, så gör man det man är bäst på”. Det är också 

bra att kunna turas om lite med kontakterna förklarar Erik, speciellt om det handlar om 

krävande föräldrar som har en förmåga att ”köra slut på en”. Marika fyller i att det också är 

bra att ha någon att prata med hela tiden. Att också ha döttrarna där som extra stöd betyder 

mycket, som när ena dottern kom och hjälpte dem under en period. Erik har också en förmåga 

att se när Marika börjar närma sig gränsen för vad hon orkar, och ringer hon då inte själv 

ABC Jourhem för att få extra hjälp och stöd så gör Erik det åt henne.  

 ABC Jourhem är ett stort stöd för dem i deras uppdrag. Marika och Erik beskriver att 

handledningen de får genom ABC Jourhem är väldigt betydelsefull. Marika får handledning 

en gång i veckan och Erik var annan vecka. De säger att de har en mycket duktig handledare. 

De beskriver också att ABC Jourhem är väldigt duktiga på att lyssna på dem och deras behov.  
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Som redan beskrevs ovan uttrycker Marika och Erik också att deras fritidsaktiviteter är något 

som ger dem ny energi, att få komma ifrån några timmar och fokusera på något helt annat. 

Något annat som kan beskrivas fungera stödjande är den uppmuntran de får från till 

exempel socialsekreterare. När de får höra från dem att de ser en stor förändring i barnet, och 

ibland till och med att socialsekreterarna knappt kan förstå att det är samma barn, då är detta 

något som kan ge dem extra kraft under hela placeringen, att känna att de verkligen lyckats. 

Kopplat till det så ger det också extra kraft och glädje att få höra hur det gått för barnen efter 

det att de lämnat Marika och Erik. Marika säger: 

Sen har man ju ibland så bra fosterföräldrar som skickar små fina kort och tackar för att vi finns 
och tack för att ni har gjort ett så underbart jobb med den här lilla. Det gör ju så mycket, att det 
finns människor som ser att man har gjort något. 

Anna-Karin och Åke 
Jourhemsföräldrapar nummer fyra kan vi kalla för Anna-Karin och Åke. Anna-Karin och Åke 

är båda mellan 60 och 65 år och bor i en villa i Stockholm. Familjen har fungerat som 

jourhem sedan år 1989 och har under dessa 20 år tagit emot cirka 150 barn och ungdomar. 

Anna-Karin och Åke kan ha flera barn placerade hos sig samtidigt. De sista åren har de valt 

att inte ta emot några spädbarn.  

 Det är Anna-Karin som har uppdraget. Åke arbetar tre dagar i veckan på ett 

transportföretag. 

 Anna-Karin och Åke har tre egna vuxna barn.  

Vad jourhemsföräldrarna upplever som känslomässigt krävande 
Anna-Karin och Åke förklarar att när ett barn kommer till dem tar de in barnet som om det 

tillhörde familjen, de behandlar barnet som om det vore deras eget. När de fortfarande hade de 

egna barnen boende hemma beskriver de att de ibland kunde känna dåligt samvete när de ville 

ta extra tid med bara sina egna barn, till exempel åka iväg på semester utan jourbarnen, att 

jourbarnen då blev lite undanskuffade. Eftersom Anna-Karin och Åke alltid tar till sig barnen 

så mycket så är det också alltid svårt för dem att lämna ifrån sig dem senare. Anna-Karin 

förklarar att det alltid känns när man lämnar ett barn, även om de har varit jobbigt och man 

samtidigt tycker att det ska bli ganska skönt. Åke säger att man får en väldigt stark relation till 

vissa barn och att man då saknar dem fruktansvärt mycket. Det kan kännas extra mycket om 

det handlar om ett barn man jobbat väldigt hårt med. Anna-Karin förklarar: 

Det blir ju sådär när man har lagt ner så mycket energi på dem och sen när man ser att det börjar 
fungera, och det går som man tänkt sig, då känner man att man blivit väldigt fäst vid det barnet. 
Man har ju varit tvungen att ha det så nära intill sig för att försöka få någon slags ordning på det. 
Sen då när det börjar fungera, då är det oftast dags för flyttning, antingen hem eller till ett 
familjehem. 
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Något som de kan uppleva jobbigt är också när de haft ett barn hos sig och inte sett någon 

större förändring, Åke beskriver det som en känsla av att bara vara en parentes i barnets liv.  

 Saknaden efter barnen de haft och svårigheten i alla de avsked de har behövt göra känns 

alltid svårare när barnen är yngre förklarar de. Mycket tror de beror på att man automatiskt 

kommer så nära de minsta på grund av att man har mer kroppskontakt med dem. De minsta 

kan man inte heller förklara saker för som man kan med större barn. Åke säger: ”När man ser 

på barnet man lämnar, även om man har en jättefin invänjning, och de stirrar på en med ögon 

som frågar ”Va, ska ni åka nu? Jag då?”, då känns det, helt klart”. Det är lätt att känna att man 

sviker barnet. Om barnet inte förstår vad som händer så blir det ju ett svek mot barnet att 

lämna det vidare efter att det har bott hos dem en tid och funnit trygghet där förklarar Åke.  

 Anna-Karin och Åke tycker också att det är speciellt jobbigt med de separationer där de 

känner att den nya fosterfamiljens kemi inte helt stämmer ihop med barnets, tillfällen när de 

känner att det inte blir en bra placering. Vid dessa tillfällen berättar Anna-Karin att de ofta får 

höra att de lider av separationsångest när de försöker påtala för socialsekreterarna vad de 

upplever.  

 Och visst finns det ett element av separationsångest som kan slå till ibland erkänner Anna-

Karin, men inte så ofta som socialsekreterarna påstår. Det har varit svårt ibland att säga nej till 

att behålla ett barn. I vissa situationer är det jättesvårt att tänka logiskt och att tänka och 

fundera över hur det skulle vara om till exempel fem år om man behöll det här barnet. Man 

lever här och nu förklarar Anna-Karin. Föräldrar kan komma och fråga Anna-Karin och Åke 

ibland om inte deras barn kan få stanna hos dem. Då kan det verkligen vara svårt att säga nej. 

Anna-Karin säger: 

Det har hänt att när det är dags för barnen att flytta så vill inte föräldrarna det utan då frågar de om 
de kan vara kvar här. Det är ju svårt att då säga att ”nej, de kan inte vara kvar”. Föräldrarna 
erbjuder det bästa de har och så säger man ”nej tack, vi vill inte ha honom utan han ska vidare”. 

 
De upplever att det också kan vara svårt att se barnet komma till en fosterfamilj som jobbar 

väldigt annorlunda än dem själva. Det kan vara svårt vid invänjningen att veta när man ska 

backa och låta fosterfamiljen jobba på sitt sätt och när man ska gå in och kommentera. Anna-

Karin beskriver att det är viktigt att förmedla till barnet att det är ok att gå in i den nya 

familjen också, att inte krampaktigt hålla kvar barnet utan själv kunna släppa taget. Detta kan 

vara svårt. När det handlar om situationer där barnet flyttar hem till föräldrarna igen så är det 

ganska ofta som Anna-Karin och Åke inte får reda på hur det senare går för barnet, detta kan 

kännas lite jobbigt ibland och de kan fundera och undra berättar de. 
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Hanteringssätt av det som upplevs känslomässigt krävande 
Svårigheten att lämna ifrån sig de allra minsta barnen gjorde tillslut att Anna-Karin och Åke 

bestämde sig för att inte längre ta emot små barn. Vid några tillfällen har de också haft 

placeringar som inte alls fungerat och då har de också valt att säga ifrån och avbryta 

placeringen. Anna-Karin säger också att ”den dagen jag känner att ”hejdå, nu går en, skicka in 

nästa”, alltså, då ska man inte jobba kvar. Då ska man ha vett att säga ifrån och inse att man 

nog är lite utbränd”. På detta sätt sätter hon upp gränser för sig själv.  

 När ett barn lämnar reagerar Anna-Karin och Åke lite olika, samt har olika sätt att hantera 

det. Anna-Karin blir på dåligt humör samt får städmani. Hon beskriver det som att hon städar 

ut barnet. I början vill hon helst vara ensam och inte prata med någon. Hon gillar inte att 

analysera och prata eftersom hon inte själv helt vet vad det är hon känner i början. Åke känner 

till detta och beskriver att när Anna-Karin själv efter ett tag börjar prata om barnet, då vet han 

att det är på uppgång och då brukar de sitta och prata om det tillsammans. Anna-Karin säger 

att det hjälper att få ett nytt barn, något som ofta sker ganska snabbt. Då kan hon kasta sig in i 

det och jobba på. Det kan också hända att de redan har flera barn samtidigt och då måste hon 

också fokusera på dem och jobba på. Åke säger sig inte ha lika svårt för separationerna, men 

att han om det känns extra tufft brukar gå ut i garaget och jobba eller ta bilen och bara åka ut 

och åka runt runt.  

Att man klarar att fortsätta trots att uppdraget är krävande tror han beror på egoism, att 

man tror att man ändå har något att ge till dessa barn. Anna-Karin fyller i att det också känns 

som en positiv utmaning. En annan anledning till att de klarar av att jobba med det de gör tror 

Åke beror på att de skojar mycket i familjen, de har roligt tillsammans. 

Stödjande faktorer i uppdraget 
Att de trivs med varandra i familjen, har roligt tillsammans, är en styrka för dem. De säger sig 

jobba väldigt bra ihop. Anna-Karin stödjer sig på Åke och kan resonera med honom inför till 

exempel en ny placering. Ofta ringer hon honom och hör om han tycker att de ska ta emot en 

viss placering eller inte.  

 När det gäller nya placeringar så säger Anna-Karin att det hjälper att få lite blandade åldrar 

på barn. Ett nytt barn i en helt annan ålder än den föregående placeringen gör att det nya 

barnet inte påminner så mycket om det förra barnet och det kan då vara lättare. Anna-Karin 

berättar att ABC jourhem är väldigt bra på att stötta jourfamiljerna och hjälpa till med saker 

som att placera barn i olika åldrar eller liknande. ABC jourhem har också hjälpt och stöttat 
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dem i att säga nej när pressen och frestelsen att behålla ett litet barn varit stark. De har då 

hjälpt Anna-Karin och Åke att resonera logiskt och se att det kanske inte är en så bra idé.  

 Ett stort stöd säger sig Anna-Karin också ha i gemenskapen med andra jourhemsföräldrar. 

Att få prata med någon som vet precis hur man känner, utan att behöva förklara eller säga så 

mycket är mycket värt. Precis efter att ett barn har lämnat är hon inte redo för att analysera 

eller förklara, då behöver hon bara någon som säger att de förstår.  

 Något som också betyder mycket är om de nya fosterföräldrarna ringer och berättar att det 

går bra. Anna-Karin beskriver att hon då känner att hon har fått vara med på vägen och hjälpa 

detta barn till någonting positivt. Åke säger också att det är det som gör att man orkar hålla 

på, att man får så mycket tillbaka, att man får se barnen utvecklas och att det går framåt för 

dem.  
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Analys 
I denna del av studien tolkas resultatet från intervjuerna och analyseras utifrån teorin kring 

bemästrande. Jag är intresserad av hur jourhemsföräldrar hanterar sitt känslomässigt krävande 

uppdrag. Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet bemästrande som ”ständigt 

skiftande kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera specifika utifrån eller 

inifrån kommande krav som uppfattas som krävande eller överskridande personens resurser” 

(a. a. s.141).  Jag kommer först att kort titta närmare på vad dessa ”utifrån eller inifrån 

kommande krav som uppfattas som krävande eller överskridande personens resurser” kan 

bestå av. Därefter kommer jag att kort också försöka belysa de bemästranderesurser jag tycker 

mig se hos jourhemsfamiljerna för att sedan gå vidare till vad dessa ”ständigt skiftande 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera” krav kan bestå av; med andra ord 

hur jourhemsföräldrarna hanterar sitt känslomässigt krävande uppdrag.  

Det känslomässigt krävande 
Jourhemsföräldrarna delar under intervjuerna en mängd situationer när uppdraget kan vara 

känslomässigt krävande, eller som de själva oftast uttrycker det ”väldigt jobbigt”. Det handlar 

bland annat om att hantera känslorna som väcks i samband med att ta emot ”trasiga barn”, 

starka känslor av förfäran, men också medlidande, man tycker väldigt synd om barnen. I ett 

fall handlade det till och med om att hantera pressen av att barnet skulle kunna dö. Att ta till 

sig barnet fullt ut och med alla känslor som det involverade var också något som beskrevs 

krävande, även om jourhemsföräldern kanske inte insåg det förrän efteråt. Kravet att alltid 

vara tillgänglig, inte kunna vara flexibel och fri var också något som jourhemsföräldrarna 

talade om. Att inte kunna åka iväg och fika med vänner eller ta semester hur som helst. Det 

”jobbiga” handlade också om brottningskampen med känslor av att vilja behålla de barn man 

hade placerade hos sig, speciellt om dessa var mycket små. Separationerna från barnen var det 

som beskrevs som det mest känslomässigt krävande i uppdraget, att lämna ifrån sig ett 

spädbarn som man haft hos sig sedan födseln beskrevs som att ”ge bort sitt eget barn”. Starka 

känslor av saknad, men också av svek mot barnet som måste flytta vidare efter att kanske 

funnit trygghet hos jourföräldrarna, kan vara svårt att hantera. Jourhemsföräldrarna tvingas 

också arbeta med besvikelse, då främst när de själva arbetat hårt med barnet, sett framsteg och 

också fäst sig vid barnet och den vidare placeringen sedan inte blir bra. Jourhemsföräldrarna 

tvingas brottas med sin maktlöshet inför ibland ohörsamma socialsekreterare samt 

skuldkänslor för att de inte gjorde mer för ett barn som det kanske sedan inte gick bra för, att 

de inte kämpade hårdare för vad de trodde skulle bli bäst eller lät barnet stanna hos dem 
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istället. Jourhemsföräldrarnas drivkraft är i många fall just vetskapen om att de behövs, att de 

gör en positiv skillnad för dessa barn. När den vidare placeringen inte fungerar är det därför 

lätt att föreställa sig att jourhemsföräldrarna också brottas med känslor av misslyckande.  

Bemästranderesurser 
Som presenterades i teoriavsnittet brukar man skilja på bemästrandestrategier och 

bemästranderesurser. Bemästranderesurser ses som något en person drar ifrån för att kunna 

bemästra en krävande situation (Lazarus & Folkman, 1984, s.158). Man skulle kunna tolka 

dessa resurser som en slags förutsättningar eller hjälp för möjligheten att finna goda 

bemästrandestrategier. Min bedömning av de fyra jourfamiljerna som ingår i min studie är att 

de alla besitter goda bemästranderesurser, det vill säga de har alla goda förutsättningar till 

framgångsrika bemästrandestrategier. Jag är dock medveten om att min insyn i familjerna är 

ytterst begränsad. Vad jag ändå tyckte mig kunna se var att de alla besatt fysiska resurser, de 

verkade alla friska och fulla av energi, något som underlättar bemästrande. Jag har lite svårt 

att uttala mig om jourhemsfamiljernas grundläggande och specifika övertygelser som deras liv 

vilar på, men upplevde ändå att familjerna såg ljust på livet trots allt mörker de kunde ställas 

inför, samt att de bar på ett positivt hopp om att de kunde utgöra en skillnad för de barn som 

placerades hos dem. När det gäller jourhemsfamiljernas problemlösningsförmåga uppfattar 

jag att den överlag är god. De har alla en lång erfarenhet av att stå i uppdraget och har under 

åren gjort olika val utifrån vad de känt att de själva klarat av att hantera. Jourhemsfamiljerna 

besitter utifrån min bedömning och mitt möte med dem goda sociala färdigheter och de har 

alla tillgång till en mängd människor runt sig från vilka de kan få emotionellt, informativt och 

handgripligt stöd. När det gäller de materiella resurserna har jag svårt att där göra en 

bedömning då detta inte var något som berördes vid intervjuerna. Vid en intervju kom dock 

jourhemsföräldrarna in på just detta och förklarade att de på grund av att de aldrig hade haft 

ont om pengar inte heller hade behövt lägga onödig energi på grubblerier kring försörjning, 

något som de ansåg ha underlättat för dem.  

Hantering av det känslomässigt krävande 
Jag har valt att i likhet med litteraturen dela upp min presentation av jourhemsföräldrarnas 

bemästrandestrategier i problemfokuserade bemästrandestrategier och emotionellt fokuserade 

bemästrandestrategier. Samtidigt som jag gör detta så är jag medveten om att denna skarpa 

uppdelning inte gestaltas i verkligheten. Där använder vi oss av både problemfokuserade och 

emotionellt fokuserade bemästrandestrategier. Detta sker i olika ordning och i olika 

kombinationer. Denna uppdelning görs bara för att bena ut och bringa tydlighet till analysen. 
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Användning av problemfokuserade bemästrandestrategier 
När det gäller att hantera de saker som upplevs känslomässigt krävande i uppdraget använder 

sig jourfamiljerna av en rad strategier vars främsta mål är att förändra och underlätta i den 

krävande situationen, så kallade problemfokuserade bemästrandestrategier. Att söka stöd i 

partnern och familjen var en strategi som flera använde sig av. Det handlade både om 

praktiskt stöd, till exempel extra uppbackning och närvaro under speciellt tuffa uppdrag, samt 

rådgörande och emotionellt stöd. Jourhemsföräldrarna använder sig också aktivt av ABC 

Jourhem, handledningen och kollegor. Genom sin kontakt med dem försöker de bland annat 

generera lösningar, ibland på praktiska problem, men också emotionella, såsom när det känns 

svårt att själva säga nej till att behålla ett barn eller när separationen, saknaden och 

maktlösheten känns för tung för att bära. Då kan ett råd, ett lyssnande öra eller bara vetskapen 

om att någon står bakom en vara en hjälp på vägen. Genom ABC Jourhem har en 

jourhemsfamilj också fått möjlighet till regelbunden avlastning, något de beskriver hjälper 

dem att hålla balansen, att inte dras in så starkt i uppdragen att det blir för tungt för dem.  

En del av de problemfokuserade bemästrandestrategierna är också att utveckla nya 

beteendemönster. En av jourhemsföräldrarna berättar att hon nu blivit bättre på att ta emot 

hjälp, bland annat från ABC Jourhem. Hon har alltså förändrat sitt tänkande kring sina 

hanteringssätt och hittat nya strategier som fungerar bättre. Ett annat sätt varpå en 

jourhemsförälder hittat ett sätt att underlätta för sig själv, i detta fall när starka känslor av att 

”tycka synd om barnet” blir för starka, är att arbeta med sina tankar och vad hon väljer att 

fokusera på. Hon har hittat en strategi med vilken hon aktivt går in för att se det positiva i 

barnet, vad som är fantastiskt i just detta barn. Hon beskriver att hon genom att göra det i sitt 

sinne går ifrån att bara se det trasiga och förskräckliga till att se ett barn. Hon har hittat en 

strategi som hon beskriver hjälper henne att gå ifrån att tycka synd om barnet, att hela tiden gå 

omkring och vara ledsen, till att tycka om det. För att orka i sitt uppdrag beskriver flera av 

jourhemsföräldrarna också att de tar en dag i taget eller att de lever för att vinna dagen. Detta 

skulle kunna ses som en strategi som handlar om att i sitt sinne välja en viss nivå för sin 

strävan, att dela upp den så att den blir mer hanterbar. Det kan kännas lättare att satsa på att 

göra en dag i taget bra, än att fokusera på hela placeringen på en gång.  

Andra mer konkreta sätt att begränsa och kontrollera sin situation, sin strävan och sin tid är 

att sätta upp gränser och göra aktiva val kring det man upplever som krävande. Ett 

jourhemspar har valt att inte ta emot spädbarn längre, då de upplevde att separationerna blev 

för tunga. Ett annat jourhemspar har valt att bara ta emot ett barn i taget, samt att inte vara 

kontrakterade, vilket innebär att de kan säga nej till en placering. I det första fallet har man 
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alltså sett sina begränsningar, ett problem, och aktivt valt bort den delen av uppdraget. I det 

andra fallet har man valt att engagera sig på ett sådant sätt att man fortfarande har stor makt 

över sin egen tid och sin situation, att ha möjligheten att styra sin tid och energi så att man 

orkar. Ett tredje jourhemsföräldrapar har valt att inte ta emot så många uppdrag de delar av 

året då mannen jobbar mycket, också det ett sätt att kontrollera sin situation.  

När det gäller hanteringen av brottningskampen kring känslor av att vilja behålla barnen är 

den vanligaste strategin att resonera sig fram till ett beslut. Man väger för- och nackdelar mot 

varandra och försöker komma fram till det mest kloka beslutet. Ibland tar jourhemsfamiljerna 

också hjälp från ABC Jourhem med detta ”resonerande”, för att få hjälp att se för- och 

nackdelar och inte bara gå på känslor. Hanteringen av sanningen att barnet faktiskt ska flytta 

sker lite olika, men en jourhemsförälder beskriver hur han aktivt under hela placeringen 

intalar sig själv att barnet ska flytta. Han arbetar alltså aktivt på de känslor som upplevs 

krävande, tvingar sig själv att se faktum. Han säger att han på det sättet försöker skydda sig 

själv. Ett annat sätt att aktivt arbeta med sina känslor tycker jag mig kunna se hos 

jourhemsmamman som berättar att hon har som vana att göra ett aktivt avslut med varje barn 

innan de flyttar. Det skulle kunna tolkas som ett sätt att göra något med sina känslor av 

kanske svek, maktlöshet, saknad och skuld, att istället för att hålla dem inom sig kanalisera ut 

dem och få känna att man fått förklara sig för barnet, även om det är så litet att det inte förstår 

vad man säger. Samma jourhemsmamma berättar att hon ibland aktivt brukar tänka på de barn 

de haft hos sig, att de känns lite lättare då, att det kanske på något sätt ska ge dem kraft. Även 

detta skulle kunna ses som ett sätt att förlösa ut sina känslor i en handling, att inte bara hålla 

dem inom sig. 

En annan typ av kognitiv strategi som flera av jourhemsföräldrarna talar om är att fokusera 

på det positiva. Man intalar och påminner sig själv om att man faktiskt gör en skillnad i dessa 

barns liv, att man har något att ge. Man fokusera på framstegen barnen gör, väljer att se det 

som en positiv utmaning, och allt detta tillsammans ger jourhemsföräldrarna nya krafter.  

Användning av emotionellt fokuserade bemästrandestrategier 
När det handlar om att hantera det som upplevs känslomässigt krävande i uppdraget och som 

inte går att förändra, mildra eller undvika använder sig jourhemsföräldrarna också av 

emotionellt fokuserade bemästrandestrategier. Här handlar det om strategier vars mål är att 

minska den emotionella smärtan och hos dessa jourhemsföräldrar handlar det mycket om 

distansering och undvikande.  
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Flera av jourhemsmammorna beskriver hur de när uppdraget är extra tungt går in extra hårt 

för sitt arbete. De väljer att ”köra på” och att inte känna efter. En jourhemsmamma beskriver 

hur hon ”lägger locket på” undertiden och låter känslorna komma efteråt istället. Deras 

strategi kan alltså tolkas som att de försöker undvika och distansera sig från sina känslor, de 

försöker till viss del stänga av sig själva. De väljer att rikta allt sitt fokus mot barnet och dess 

behov för att inte behöva lyssna på de egna känslorna och behoven. Ovan beskrevs att en 

jourhemsförälder valde att hela tiden intala sig själv att barnet skulle flytta för att göra det 

lättare för sig själv. En annan jourhemsförälder beskriver hur hon undviker att tänka på att 

barnet skall flytta ända tills den dag hon får samtalet om att ett fosterhem hittats åt barnet. På 

detta sätt blir även hennes strategi att undvika delar av det som känns jobbigt och 

känslomässigt krävande ett försök att hantera det. Några jourhemsföräldrar beskriver hur de 

engagerar sig i sport och motorintresse en gång i veckan. Detta skulle också kunna ses som en 

strategi för att distansera sig till uppdraget och allt vad det innebär av känslor och 

engagemang. Att få komma hemifrån ett tag och befinna sig i en helt annan miljö med helt 

andra människor kan ge en paus åt själen.  

 När det gäller hanteringen av separationen från barnet har flera jourhemsföräldrar vanor 

eller små ritualer som de tycker hjälper dem. Att till exempel åka iväg till Heron City, ta tåget 

och göra något roligt, städa eller kasta sig in i planering av saker som äntligen ska hinnas med 

kan tjäna som aktiviteter som hjälper jourhemsföräldrarna att för en stund bara få trycka 

undan alla tunga känslor och fokusera på något helt annat. Att få en känslomässig paus innan 

de sedan sakta måste bearbeta det de känner. Detta att separeras från barnen var något 

jourhemsföräldrarna lyfte fram som det kanske svåraste i uppdraget och att de då använder sig 

av denna typ av bemästrandestrategi (undvikande och distansering) går helt i linje med vad 

forskningen säger, att vi tenderar att gå mer och mer mot emotionellt fokuserade 

bemästrandestrategier ju mer krävande eller stressande en situation upplevs. Efter en 

separation beskriver en jourhemsförälder att han, till motsats mot den jourhemsförälder som 

aktivt tänker på barnen ibland, försöker koppla bort barnen och ”radera ut dem”. Detsamma 

gör en annan jourhemsförälder om den vidare placeringen inte blir bra, då vill hon inte veta 

vad som händer, då gör hon sitt och sen stänger hon av. Både dessa beteenden kan tolkas som 

strategier av undvikande, man vill inte tänka på det som upplevs tungt.  

 En annan strategi som är vanlig bland de jourhemsföräldrar jag intervjuat är att trycka 

undan sina känslor av saknad och sorg genom att kasta sig in i ett nytt uppdrag. De flesta 

jourhemsfamiljer får snabbt ett nytt barn placerat hos sig och detta beskriver de hjälper dem 

att gå vidare.  
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Diskussion 
I denna del kommer jag att koppla mitt resultat till den tidigare forskningen inom området för 

att belysa skillnader och likheter i resultat för att därefter diskuterar jag vad jag anser vara min 

studies bidrag till detta forskningsområde. Slutligen kommer jag att diskutera huruvida syftet 

för undersökningen uppfyllts samt om frågeställningarna kunnat besvaras. 

Mitt resultat kopplat till den tidigare forskningen  
Precis som tidigare forskning visar även min studie att detta är ett väldigt krävande uppdrag, 

speciellt på det känslomässiga planet. Sellick (1996) har beskrivit den komplexa 

kombinationen av uppgifter som jourhemsföräldrarna har att hantera samt vikten av olika 

former av stöd. Dessa former av stöd skulle kunna ses som en form av bemästranderesurser, 

något som jourhemsföräldrarna kan dra ifrån för att kunna bemästra en krävande situation. 

Utifrån mina intervjuer med jourhemsföräldrarna samt kopplingen till bemästrandeteorins 

bemästranderesurser visar även mitt resultat att dessa stödformer, såsom till exempel 

handledning, avlastning samt inbördes stöd från andra jourhemsföräldrar, är av yttersta vikt 

för att klara av att hantera uppdraget.  

 Något annat som påverkar hur jourhemsföräldrarna hanterar sitt uppdrag är hur de ser på 

uppdraget. De flesta jourhemsföräldrarna som ingick i Barn-i-kris-projektet såg uppdraget 

främst som ett yrke, ett jobb. Man förhöll sig professionellt eller ytligt till uppdraget och 

barnet. I min studie är det bara en jourhemsförälder som tydligt vill formulera uppdraget som 

ett jobb. När hon talar om sitt uppdrag, sitt engagemang och sina känslor kring det kan detta 

dock inte likställas med de professionella jourhemsföräldrarna i Barn-i-kris-projektet. Denna 

jourhemsförälder är högst känslomässigt engagerad. Hennes ord skulle istället kunna tolkas 

som ett försök till uppdelning, som en form av bemästrandestrategi. Ett annat av 

jourhemsföräldraparen i min studie vill istället tydligt poängtera att de ser sitt uppdrag som en 

livsstil, inte ett jobb. I kopplingen till Vinterheds (1985) kategorier kring förhållningssätt 

tycker jag mig i min studie snarare kunna se jourhemsföräldrarna förhålla sig ”varmt” 

och/eller ”ägandeinriktat” istället för ”professionellt” och/eller ”ytligt”. Barnen omges av 

kärlek och värme av jourhemsföräldrar som ofta sätter barnet före sina egna känslor. De flesta 

av dem brottas ständigt med tankar om att vilja behålla barnet.  

Barn-i-kris-projektets resultat visade också att det upplevdes som extra svårt för 

jourhemsmammorna att ta emot spädbarn, och främst att sedan skiljas från dem. Detta är 

något som även min studie visar på. Jourhemsföräldrarna beskriver att det är extra svårt att 

skiljas från de barn som är väldigt små, barn som de kanske flera gånger har hämtat direkt 
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från BB. Barn-i-kris-projektets resultat talar dock om att jourhemsföräldrarna på grund av 

detta avskärmade sig själva lite från spädbarnet. Detta tycker jag mig dock inte kunna se i min 

studie. Jourhemsföräldrarna i min studie tycktes istället hantera detta genom att bland annat 

sätta upp gränser för sig själva. På detta sätt hade en jourhemsmamma sagt nej till att ta emot 

fler spädbarnsplaceringar och en annan hade valt att bara ta emot en placering i taget, samt ha 

möjlighet att säga nej till en placering om hon kände att hon inte hade de krafter som 

behövdes just då för att kunna hantera placeringen på ett bra sätt.  

 Såsom redan nämnts i min teoridel har studier kring bemästrandestrategier visat att 

människor som använder sig av emotionellt fokuserande bemästrandestrategier, såsom till 

exempel undvikande, inte klara av situationen lika bra som de som använder sig av 

problemfokuserade bemästrandestrategier, såsom att till exempel söka socialt stöd. I min 

studie tycker jag mig kunna se att de två jourhemsmammor som berättar att de ”bara kör på”, 

”kastar sig in i det” och ”lägger locket på” också är de som beskriver att de har haft det 

tuffast. Den ena av dem har nu fått hjälp med avlastning regelbundet för att få lite distans till 

uppdraget och den andre beskriver hur hon nu lärt sig att mer och mer ta emot hjälp. De andra 

två jourhemsmammorna är de som har satt upp gränser för sig själva, den ena genom att säga 

nej till att ta emot bäbisar och den andre genom att bara ta emot ett barn i taget och också ha 

möjligheten att säga nej till en placering. Det skulle alltså innebära att man även i mitt 

material, trots att det är ytterst litet, ändå skulle kunna urskilja kopplingen mellan 

användningen av mer problemfokuserade strategier och ett mer framgångsrikt bemästrande.   

Mitt bidrag till forskningen kring jourhemsuppdrage t 
Då studierna kring jourhem och jourhemsuppdraget är få hoppas jag med denna studie, även 

om den är på c-uppsatsnivå, kunna bringa fokusering och uppmärksamhet till området samt 

inspirera till vidare studier. Ingen av de studier jag tagit del av belyser specifikt hanteringen 

av det känslomässigt krävande uppdraget som dessa jourhemsföräldrar står i. Ökad förståelse 

kring detta, vad jourhemsföräldrarna upplever att de har svårt att hantera, hur de handskas 

med dessa saker samt vad som fungerar stödjande för dem i uppdraget är viktigt. Det kan vara 

värdefullt för jourhemsföräldrarna själva, de som samarbetar med dem på olika sätt (till 

exempel jourhemsförmedlingar och socialtjänst) samt familjer som kanske funderar på att 

anta jourhemsuppdraget.  

Uppfyllande av syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen kring hur jourhemsföräldrar hanterar sitt 

känslomässigt krävande uppdrag. Jourhemsföräldrarna har i enlighet med mina 
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frågeställningar beskrivit vad de upplever som känslomässigt krävande i uppdraget, hur de 

hanterar det som upplevs känslomässigt krävande, samt gett exempel på vad som fungerar 

stödjande för dem. Dessa jourhemsföräldrar har en mängd olika sätt att hantera och bemästra 

det som upplevs känslomässigt krävande. Vissa strategier återkommer hos flera av 

jourhemsföräldrarna medans andra är individuella. I samband med kopplingen med den 

tidigare forskningen har jag också diskuterat om vissa av de jourhemsföräldrar jag intervjuat 

kan sägas praktisera mer framgångsrika strategier än andra av dem.  

Genom att belysa olika former av hanteringssätt, samt koppla mina resultat till teori och 

tidigare forskning hoppas jag ha kunnat bidra till denna ökade förståelse. Bristen på studier 

gällande just jourhemsföräldrars situation gjorde att jag med min studie sökte en 

grundläggande förståelse. Mot bakgrund av detta tycker jag mig ha uppfyllt mitt syfte och fått 

svar på mina frågeställningar. 

Egna reflektioner 
Något jag reflekterat över kopplat till mitt resultat är varför jourhemsföräldrarna, med alla de 

känslomässiga svårigheter de har att hantera, inte har ännu fler konkreta och medvetna sätt 

varpå de hanterar det svåra. Jag hade nog väntat mig att få ännu tydligare svar kring sätt på 

vilka de hanterar olika känslor och svåra situationer. Jag hade föreställt mig att dessa 

jourhemsföräldrar måste ha fått utbildning och handledning i just detta specifika ämne, 

hanteringssätt för bemästrande av det som upplevs svårt i uppdraget. Min tolkning av de svar 

jag fick är att så nog inte är fallet. De får hjälp, de får stöd, men kanske inte konkret 

utbildning och handledning i hur de kan hitta ännu effektivare sätt att hantera det som upplevs 

känslomässigt krävande i uppdraget. Då detta dock inte var något jag ställde frågor kring, är 

detta bara en spekulation. Jag anser att en medvetenhet och kunskap kring effektiva 

bemästrandestrategier är av stor betydelse för människor som står i svåra uppdrag som dessa.  
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Lagtexter 

SFS (1990:52) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SFS (1949:381) Föräldrabalken 
SFS (2001:453) Socialtjänstlagen 
SFS (2003:460) Lag om etiskprövning av forskning som avser människor 
 
 
Bilagor 

– Intervjuguide 

– Brev till jourhemsfamiljerna 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring hur jourhemsföräldrar hanterar 

sitt känslomässigt krävande uppdrag. 

 

Frågeställningar: 

– Vad i sitt uppdrag upplever jourhemsföräldrar som känslomässigt krävande? 

– Hur hanterar jourhemsföräldrarna det som upplevs som känslomässigt 

krävande? 

– Finns det något som jourhemsföräldrarna beskriver fungerar stödjande för dem 

i deras uppdrag och i så fall vad?  

 

 

1) 

Hur skulle ni/du vilja formulera ert uppdrag som jourhem? 

Känner ni till hur uppdraget är formulerat hos ABC-jourhem? (läsa upp det) 

Tycker ni att det är en bra beskrivning av det ni gör? (diskrepansen kopplar till stödet) 

 

2) 

Kan ni/du berätta om ett tillfälle när ert uppdrag var extra tungt? 

Vad hände? 

Vad gjorde ni/du? 

Vad hjälpte/stöttade? 

(Fanns det saker som hindrade?) 

vad hände då / ge exempel / hur menar du / hur då  

 

3) 

Kan ni/du berätta om ett tillfälle när det kändes bra? 

Vad hände? 

Vad gjorde ni/du? 

Vad hjälpte/stöttade? 

(Fanns det saker som hindrade?) 

vad hände då / ge exempel / hur menar du / hur då 



 59

4) 

Vad får er/dig att fortsätta som jourfamilj? 

ge exempel / hur menar du / hur då / vad hände då 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrundsinformation 

Namn: 

Ålder: 

Hur länge har de varit jourhem? 

 

Hur många barn har de tagit emot i sitt uppdrag under åren (ca)? 

Har de någon inbördes uppdelning mellan sig när det gäller uppdraget? 

 

 

Jobbar de också utanför hemmet? Hur mycket? Med vad? 
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Bilaga 2  

Hej!                       Sköndal, 5 mars 2009 

 

Mitt namn är Carolin Lennartsson, jag är socionomstudent på Ersta Sköndal Högskola och 

kommer under våren att skriva en C-uppsats som en avslutande del i utbildningen. Det 

huvudsakliga syftet med min uppsats är att belysa hur jourhemsföräldrar hanterar sitt 

uppdrag på ett känslomässigt plan.  

Jag har fått dina kontaktuppgifter genom Britt Rydberg på ABC-jourhem och jag vill börja 

med att säga ett stort TACK till Dig för att Du vill ställa upp för en intervju! Jag ser mycket 

fram emot att få träffa Dig och att få ta del av Din upplevelse av att vara jourhemsförälder, 

och då speciellt vilka känslor uppdraget kan väcka och hur Du hanterar dem.  

Mitt intresse för att skriva uppsatsen väcktes när jag under min första praktikperiod hos 

Barngruppen i Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning fick vara med vid ett omedelbart 

omhändertagande av en 2-årig pojke. Vi placerade honom i ett jourhem och besökte sedan 

detta jourhem ett antal gånger. Jag blev så imponerad av dessa jourhemsföräldrar och blev 

nyfiken att titta närmare på deras arbete. 

Intervjun beräknas ta en till två timmar. Mitt önskemål är att intervjun skulle kunna äga 

rum redan under vecka 12 eller i början av vecka 13, då jag har begränsat med tid för min 

uppsats. Tid och plats för intervjun kan vi bestämma tillsammans och det är fullt möjligt att 

ses på kvällstid. Intervjun kommer att spelas in i syfte att det som sägs under intervjun ska 

uppfattas riktigt och i sin helhet. Efter slutförd redovisning kommer allt material, alla 

bandinspelningar, skriftligt underlag etc att förstöras. I den färdiga uppsatsen kommer 

personliga uppgifter att ändras så att ingen kan identifiera Dig. Arbetet med uppsatsen 

kommer att omfattas av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer. För med information 

kring dessa, se bifogat dokument.  

Jag kommer att ta kontakt med Dig i början av vecka 11 så att vi tillsammans kan planera 

in en tid för intervjun. Om Du har frågor kring ditt deltagande eller kring uppsatsen så är Du 

välkommen att höra av dig till mig via e-post eller telefon. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Carolin Lennartsson 

E-post:  XXXX@XXXX 

Telefon:  XXXX-XXXXXX 
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Forskningsetiska principer 
 

Arbetet med uppsatsen omfattas av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer. Dessa 

innebär att: 

 

• den som deltar i intervjun ska informeras om syftet med uppsatsen samt om villkoren 

för det egna deltagandet. 

 

• den som deltar i intervjun har själv rätt att bestämma över sin medverkan. Det är 

möjligt att när som helst avbryta sin medverkan i uppsatsen. 

 

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

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående.  

 

• insamlat intervjumaterial används enbart i denna uppsats samt hanteras och förvaras 

på ett sådant vis att ingen obehörig kan ta del av det.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


