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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka kvalitén vid familjehemsplaceringar gjorda i Sverige 

ur ett ekonomiskt, juridiskt, organisatoriskt och vetenskapligt perspektiv. Det har studerats 

vad socialtjänsten använder sig av för utredningsmetoder, för att utreda familjehemmen 

även vad de erbjuder för insatser för att säkerhetställa en bra placering. Det finns tidigare 

forskning som visar vilka framgångsfaktorer det finns vid familjehemsplaceringar. Under 

studien har socialsekreterarnas egna uppfattning studerats och jämförts med tidigare 

forskning. I dagsläget finns det många privata konsulentdrivna företag som liksom 

kommunen arbetar med att utreda familjehem och placeringar. Det blev då relevant för 

studien att undersöka hur kontakten och sammarbetet mellan de två aktörerna, kommunal 

och privat fungerar. Under studien har det diskuterats hur konkurrens mellan de två 

parterna har påverkat rekrytering och placering. Detta leder till ett ekonomiskt och 

juridiskt perspektiv där det blev av vikt att undersöka vad det finns för lagrum kring 

familjehemsplacering dessutom vad de olika aktörerna har för skyldigheter emot barnen 

och varandra. Att det finns så många privata aktörer i Sverige idag, har påverkat arbetet 

med familjehemsplaceringar på ett ekonomiskt plan. Därför har de ekonomiska 

skillnaderna mellan privat och kommunal aktör studerats. Även hur den existerande 

marknaden lätt till en ekonomisk drivkraft bland de olika aktörerna. Detta examensarbete 

är en kvalitativ studie där kodning och kategorisering präglas av en 

kvalitativinnehållsanalys eftersom det gav möjligheten att tolka de sociala fenomen som 

undersöks i studien. Resultatet kommer byggas på intervjuer med familjehemssekreterare, 

familjehem samt vuxna som har varit familjehemsplacerade som barn.  

Studien presenterar de olika metoderna som används vid utredning av familjehem. 

Det framgick under studiens gång att samma utredningsmetoder används av både 

kommunal och privat aktör, detta leder till ett dilemma eftersom att socialtjänsten är 

skyldig att utreda familjehem från privata aktörer som de använder sig av. Även de 

framgångsfaktorer och hinder som finns vid ett placerande, så som samverkan kring barnet 

och ett gott stöd från familjehemssekreteraren. Studien undersöker även hur arvode och 

omkostnadsersättning påverkar valet av att bli ett familjhem, samt om det finns skillnader 

vid den ekonomiska ersättningen mellan privat och kommunal aktör.  

 

Nyckelord 

Familjehemsplacering, socialtjänst, barn, samarbete, skyddsfaktorer, riskfaktorer, arvode, 

privat aktör och omkostnadsersättning. 

 

Förord 

Vi vill framföra vårt tack till alla medverkande intervjupersoner som ställt upp på intervju 

och bidragit med värdefull kunskap och insikt i ämnet. Vi vill även tacka för att vi har fått 

ta del av personliga erfarenheter. Tack till vår handledare, Ove Grape som varit vårt 

bollplank genom studiens gång och kommit med värdefulla råd och riktlinjer.  
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1. Inledning  

Ska det vara lönsamt att ta emot ett barn? Det är en svår fråga som har fått mycket medialt 

utrymme. Att en familj ska tjäna pengar på att ta emot ett barn är någonting som har delat 

den kommunala och privata sektorn eftersom att de privata företagen i flertalet fall 

erbjuder en högre ersättning än vad de kommunala har möjlighet att göra. Tidningsartiklar 

vittnar om att ersättningen för att ta emot ett barn kan vara ända upp till 26 000 kr i 

månaden (Eriksson, 2015), vilket kan låta väldigt mycket för ett placerat barn. Många 

privata aktörer uppkom under den perioden då inströmningen av flyktingar till Sverige var 

som högst och i dagsläget finns det en välväxt marknad på privata företag som är 

verksamma inom familjehemsplacering. Kommunala aktörer har svårt att locka 

familjehemmen då de privata erbjuder ett högre arvode. Det visas i en tidningsartikel där 

kommunen sänkt arvodet för att ta emot en familjehemsplacering, vilket ledde till att 

många familjer då drog sig ur uppdraget som familjehem. Kommunen sänkte arvodet från 

21 000 kr till 7750 kr plus 4600 kr för omkostnader (Magnusson, 2017). Är det skäligt att 

en familj ska ta emot ett barn för 12 350 kr i månaden? Vårt intresse för ämnet uppdagades 

när media började att uppmärksamma tudelningen mellan kommunala och privata aktörer 

och hur mycket i arvode som det skilde sig mellan de två. 

Det finns ingen standardiserad modell för utredning av potentiella familjehem, det 

finns dock rekommendationer från socialstyrelsen, kring hur en utredning ska gå tillväga 

(Socialstyrelsen, 2009). Det är fortfarande rekommendationer och det är upp till 

kommunerna och företagen att välja om de följer rekommendationerna eller inte. 

Socialtjänsten som medverkade i studien utgår från BRA-fam och Kälvestensmetoden för 

att säkerställa att en lämplig familj tar emot barnet. Men hur bra är utrednings metoderna 

och hur fungerar de? Forskningsläget inom familjehem är ett område där forskningen är 

bristfällig enligt socialstyrelsens rapport BRA-fam (Socialstyrelsen, 2014).  

Det ekonomiska perspektivet kommer att lyftas ur familjehemmens, före detta 

familjehemsplacerade barnens och konsulterna perspektiv för att få klarhet i den 

ekonomiska situationen och om det finns ekonomiska incitament till att bli familjehem. 

Vid placeringen av ett barn vill även barnets åsikter kring om de fysiska behoven har 

tillfredställts under familjehemsplaceringen, samt om de kännt en skillnad på den 

ekonomiska tillgången mellan dem och eventuellt biologiskt barn. 

Vår studie är en kvalitativ studie av familjehem, där intervjuer genomförs med tre grupper 

av intervjupersoner, konsulenter, före detta familjehemsplacerade barn och familjehem. 

För att kunna skapa en inblick och identifiera framgångsfaktorer. Som författare till denna 

studie anser vi  att det är ett område som är viktigt då många barn i Sverige hamnar i 

familjehemsvård, där det finns ett kunskapshål för en lyckad familjehemsplacering 

(Socialstyrelsen, 2014). Det finns forskning som visar att skydd- och riskfaktorer är 

mycket centrala för hur väl en placering fungerar och att riskfaktorer kan leda till 

sammanbrott. Sammanbrott betyder att en placering avbryts på initiativ av konsulent, 

familjehem eller barnet innan utsatt tid eller mål.  

För att få en tydligare bild av hur god kvalité mäts så har vi utgått från definition att 

de mätbara variationerna, vilket är insatser av konsulterna, familjehem och före detta 

familjehemsplacerade barn, jämförs med tidigare forskning om risk- och skyddsfaktorer  
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samt insatser vid en familjehemsplacering. Variationerna reduceras sedan ned kring en 

fastställd standard (Blom & Morén, 2015). Där en standard skapas utifrån 

forskningsmaterial som jämförs med resultatet från intervjuerna. Detta kan jämföras med 

EBP, där vi har utgått från de yrkesverksammas tankar kring insatser av socialtjänsten, 

familjehemmen och de före detta familjehemsplacerade barnens åsikter kring insatser som 

de har tagit del av. Det som framkommer från de olika kategorierna jämförs sedan med 

forskning kring ämnet (Sackett, 2000).   

 

 

2. Syfte och Frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka kvalitén vid familjehemsplaceringar gjorda i Sverige 

ur ett ekonomiskt, juridiskt, organisatoriskt och vetenskapligt perspektiv. 

2.2 Frågeställningar 

1. Vad finns det för olika metoder för att utreda familjehem i Sverige?  

2. Vilka för- och nackdelar kan finnas med de olika metoderna? 

3. Vad för framgångsfaktorer och hinder kan finnas vid familjehemsplaceringar? 

4. Kan det finnas ekonomiska fördelar samt nackdelar med familjehemsplaceringar? 

 

3. Metod 

Studien är en kvalitativ studie men kodning, kategorisering och tematisering sker utifrån 

en tolkning av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (2008). Metoden 

används för att kunna dra slutsatser från innehållet av insamlat data i form av intervjuer 

samt litteratur. Kvalitativ innehållsanalys utvecklades som vetenskaplig metod för att det 

skulle bli enklare att hantera stora mängder data. När den vetenskapliga metoden 

utvecklades så var det främst för massmedieforskare, men idag används den främst inom 

beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. Kvalitativ innehållsanalys 

handlar om att tolka och granska innehåll i texter (Granheim & Lundman, 2004).  

I en kvalitativ studie så kan forskaren ha både en induktiv, deduktiv och abduktiv 

ansats. Detta innebär att om forskaren har en induktiv ansats så drar forskaren slutsatser 

genom de observationer och tolkningar som forskaren gör under arbetet med studien. Om 

forskaren istället har en deduktiv ansats så utgår forskaren från en regel eller sanning och 

försöker sedan undersöka om det stämmer eller inte (Molander, 2003). Det innebär att en 

analys görs utifrån en redan utarbetat mall eller ett kodningsschema som är baserad på en 

modell eller teori (Granheim & Lundman, 2008). När studiens syfte och frågeställning 

bildades så gjordes det med en induktiv ansats, studien är därför inte deduktiv. Med en 

abduktiv ansats, så kombineras induktiv och deduktiv. Det innebär att forskaren inte har 

någon teori i början av studien utan införskaffar en teori under studien gång (Molander, 

2003). Då vi inte utgår från en teori under arbetet med studien och inte heller införskaffar 

en teori under arbetets gång så har studien en induktiv ansats.  

Det kan kopplas till det fenomenologiska synsättet där medvetandet riktats mot en 

verklighetstolkning och att det alltid finns ett objekt som det betraktar. Vår erfarenhet och 
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den verklighet som har implementerats i den fenomenologiska verklighetsbilden, alltså 

verkligheten som vi upplever den. Det betyder att en forskares erfarenhet och uppfattning 

alltid kommer att prägla dess tolkningar och att vi därför alltid kommer att tolka något 

deduktivt även om en induktiv ansats eftersträvas (Szklarski, 2015). 

I kvalitativ forskning mäter man forskningens validitet och reliabilitet där en hög 

validitet innebär att det resultat som forskaren kommer fram till kan generaliseras till andra 

situationer, andra sociala miljöer och på andra geografiska platser. Validitet i kvalitativa 

studier avser hur väl man lyckats mäta och observera det sociala fenomen som studien har 

som avsikt att mäta. Att forskningen har en hög reliabilitet innebär att forskningsprocessen 

är lätt att följa och att det gör den upprepningsbar för andra forskare. (Sauer, L., Blom, B., 

Ahnlund, P., & Morén, S. 2009).  

I en kvalitativ innehållsanalys används begreppet trovärdighet för att beskriva 

studiens reliabilitet och validitet. För att en studie ska vara trovärdig så ska den ha hög 

giltighet, vilket innebär att forskaren är noga med kodning, kategorisering och teman. Det 

som sedan blir studiens resultat ska stämma överens med textens innehåll och genom att 

göra en noggrann reducering av datamaterialet, så skapas en god giltighet. En studie ska 

också ha en hög tillförlitlighet vilket innebär att tolkningarna som görs ska vara trovärdiga 

samt att forskningsprocessen ska vara detaljerat förklarad för läsaren (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

I en tolkning av kvalitativ innehållsanalys gjord av Graneheim och Lundman (2008) 

används två abstraktionsnivåer för att tolka sin text. Dessa benämns som manifest och 

latent, där den manifesta abstraktionsnivån är textens innehåll och den latenta 

abstraktionsnivån är textens budskap. En manifest abstraktionsnivå innebär det uppenbara 

och textnära i texten identifieras och det uttrycks på en beskrivande nivå i form av 

kategorier. En latent abstraktionsnivå är att läsaren försöker hitta det underliggande och 

dolda i texten. Det kan beskrivas att läsa mellan raderna och det uttrycks på en tolkande 

nivå i form av teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

Att tolka texter på en manifest nivå kan kopplas till att tolka sin text med hjälp av 

hermeneutiken, även kallat tolkningslära eller läran om förståelse. Det innebär att det 

material som forskaren utgår ifrån tolkas. I hermenutiken så diskuteras begreppen holism 

och hermeneutikens cirkel, vilket betyder att forskaren vill tolka en kontext med hjälp av 

subjekten samt att för att kunna förstå helheten så måste man förstå delen. I detta fall så 

används det material som vi har i form av de transkriberade intervjuerna. Vårt material 

tolkas och på det sättet kan vi skapa en kontext utifrån den manifesta tolkning som vi har 

gjort av materialet (Molander, 2003). 

Att tolka sitt material på en latent nivå kan kopplas till fenemenologin. Szlarski 

(2015), beskriver att när en fenomenologisk analys av texter görs så är syftet med analysen 

att tolka det huvudsaktliga innehållet av varje intervju. Detta innebär att forskaren försöker 

tolka den utforskade upplevelsen och att man därmed inte försöker tolka ett närliggande 

fenomen.  

I och med att tolkningar har gjorts av intervjuerna på både en manifest och en latent 

nivå så kan vi koppla våra latenta tolkningar till den manifesta tolkningen som stöttas av 

våra meningsbärande enheter. På detta sätt så får man en tolkning av de textnära och 

begripliga i textren samtidigt som inslag av vår tolkning och uppfattning av materialet 

även framgår. För att kunna tolka intervjuerna på både en manifest och en latent 
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abstraktionsnivå kommer kodningen och kategoriseringen ske individuellt och materialet i 

form av de transkriberade intervjuerna kommer att läsas igenom flera gånger.  

3.1 Intervjuer 

De personer som har intervjuats är: 

·      Fyra konsulenter och socialsekreterare som jobbar med utvärdering av familjehem och 

även med eventuella åtgärder före, under och efter ett placerande. 

·      Två nuvarande familjehem eller personer/familjer som har agerat familjehem. 

·      Två vuxna före detta familjehemsplacerade barn. 

 

Att hitta intresserade intervjupersoner kan vara komplicerat, därför användes ett 

snöbollsurval som är en typ av bekvämlighetsurval. Detta innebär att forskaren använder 

sig av ett mindre antal människor som på olika sätt är relevanta för studien och att de i sin 

tur tar kontakt med andra människor från deras kontaktnät som också är relevanta för 

studien. Detta är i viss bemärkelse ett bekvämlighetsurval där forskaren använder sig av 

människor i sitt nätverk för att få tag på intervjupersoner som är relevanta för sin studie 

(Bryman, 2011).  

Vi har fått tillgång till våra intervjupersoner genom att ta kontakt med socialtjänster 

och privata aktörer som arbetar med familjehemsplacering. Det skedde då med hjälp av ett 

bekvämlighetsval eftersom att de är relevanta för studien och därför är av intresse. Med 

hjälp av de konsulenter som vi fick kontakt med samt övrigt kontaktnät så fick vi kontakt 

med familjehemmen som medverkde i studien samt de före detta familjehemsplacerade 

barnen. Då skedde ett snöbollsurval. Genom att använda dessa urvalsmetoder så kan 

överförbarheten minskas eftersom intervjupersonerna valts av andra medverkande i 

studien. Personliga kontakter har använts under studien och listor på olika organisationer 

som är verksamma inom ämnet på nätet för att försöka få tag på intervjupersoner. Dessa 

kontakter dokumenterades noga. I informationsbrevet hänvisas de även om att vidarefodra 

brevet till andra personer som kan vara relevanta för studien. Därför kommer bortfall vara 

omöjligt att veta i efterhand. Informationsbrevet skickades till en kommun i Sverige, samt 

till fyra olika privata företag. 

Informationsbrev innehöll studiens syfte och frågeställningar, vilka målgrupper som 

var intressanta att intervjua och de etiska principerna som vi tog hänsyn till i vår studie. 

Nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsprincipen och 

nyttjandekravet. För att se informationsbrevet se bilaga, 6. 

En semistrukturerad intervjuguide användes under intervjuerna med de deltagande. Detta 

gjordes för att på bästa sätt kunna ge intervjupersonerna möjligheten att prata fritt men 

ändå få svar på vår frågeställning. Intervjuguiden var i stora drag densamma för alla 

intervjupersoner, men den varierade något beroende på om vuxna före detta 

familjehemsplacerade barn, nuvarande familjehem eller konsulenter intervjuades. Den 

semistrukturerade intervjuguiden utgick från ett antal pelare för att kunna besvara vår 

frågeställning: Vad finns det för olika metoder för att utreda familjehem i Sverige? Vilka 

för- och nackdelar kan finnas med de olika metoderna? Vad för framgångsfaktorer och 

hinder kan finnas vid familjehemsplaceringar? Kan det finnas ekonomiska fördelar samt 

nackdelar med familjehemsplaceringar? 

På detta sätt kunde frågor ställas för att på bästa sätt få svar på vår frågeställning 

men samtidigt inte ha en för strukturerad intervjuguide. När en pelare var besvarade och 
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det inte fanns behov för fler följdfrågor så kunde vi gå över på nästa pelare (Bryman, 

2011). För att se intervjuguide, se bilaga, 5. 

Efter att Intervjuerna gjorts så transkriberades de. I transkriberingen så skrivs det ned 

vad som har sagts ordagrant och även känslointryck från intervjupersonerna. Det skrevs 

ner om intervjupersonen visade på känslor som skratt eller att det var en jobbig situation. 

Även pauser och suckar skrevs ner. Detta gjorde att den utforskade upplevelsen av 

intervjun kunde tolkas och att intervjuerna då tolkades på en latent nivå (Szlarski, 2015). 

Vårt datamaterial i form av transkriberingarna kodades och kategoriseriserades för att det 

skulle bidra till bästa möjlighet till en bra analytisk reflektion. Att koda sitt material enligt 

en tolkning av en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2008) kan också 

kallas “reduktion av data”. Detta innebär att du använder ditt material och försöker hitta 

mönster i det för att få det mer hanterbart. Målet med kodningen var att få fram det som 

var av störst vikt i vårt datamaterial, de mest centrala dragen. Genom att identifiera dessa 

mest centrala nyckelord skapades det ordning i materialet för att kunna göra en 

systematiska läsning av datan. När materialet kodats och reducerats så kunde samband 

identifieras mellan de olika koderna och på det sättet sortera in vårt datamaterial i olika 

kategorier (Lindgren, 2014). 

Granheim & Lundman (2008) beskriver i sitt kapitel, kvalitativ innehållsanalys att 

det material som används för tolkning också kan kallas för analysenhet och att samtliga 

intervjuer som ingår i en analys ska betraktas som en analysenhet. Så efter att samtliga åtta 

intervjuer transkriberats så är var och en, en analysenhet. Sedan kan dessa analysenheter 

delas upp i domän, det är att delar av texten som handlar om ett specifikt område och som 

kan identifieras med en en låg grad av tolkning. Domäner kan till exempel vara delar av 

analysenheten som sammanfaller med studiens frågeställning.  

I en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2008) så består en 

kodning och kategorisering av fyra steg. Första steget för kodning och kategorisering är att 

forskaren tolkar textens meningsbärande enheter, detta är de mest centrala dragen i studien 

som är relevant för vår studies syfte och frågeställning. Nästa steg beskriver Graneheim & 

Lundman (2008) som meningens kondensering vilket innebär att meningsbärande enheter 

kortas ner för att det ska bli mer lätthanterligt. Men att det är viktigt att detta sker utan att 

viktigt innehåll går förlorat. Kodning innebär att kondenserad meningsenhet ges ett namn 

och dessa placeras sedan i underkategorier. Kategorisering är att flera underkategorier med 

liknande innehåll placeras under en och samma kategori. 

3.2 Etik 

Vid intervjuerna så har de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetsprincipen och nyttjandekravet beaktats (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 

varje intervju så har intervjupersonerna tillhandagivits information om det allmänna syftet 

med studien och vad deras medverkan kan bidra till. De har även informerats om att deras 

samtycke och medverkan i studien är helt frivillig och att de får välja att avbryta intervjun 

när de vill. De får även passa på frågor som de inte vill svara på utan att ge en förklaring 

till varför. Samtycke till att delta i studien gavs dels vid en första kontakt där 

intervjupersonerna fick välja om de skulle medverka eller inte, samt att den gavs precis 

innan intervjun då samtycke till att spela in intervjuerna för en chans till bättre tolkning 

också efterfrågades. Samtycket har inte dokumenterats eftersom att inspelningen av 

intervjun påbörjades efter att deltagarna hade gett sin medgivan till medverkan och 
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inspelning. Intervjupersonerna har även informerats om att deras medverkan kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att deras identitet inte 

kommer att röjas och att data som kan identifiera deltagarna inte kommer att avslöjas. I 

studien så nämns inte vilken stad i Sverige som intervjupersonerna är yrkessamma i för att 

detta bidrar till anonymitet. Det har inte skett någon uppdelning mellan de 

yrkesverksamma eftersom att även det bidrar till de enskilda personernas anonymitet och 

för att vi anser att det inte är relevant för studien. Det har dock skett en uppdelning mellan 

konulenterna från kommunal och privat aktör eftersom att det sker en jämföring mellan de 

två aktörerna. Särskild hänsyn har tagits när vi planerat vart intervjuerna ska vara. Så 

intervjuerna har skett på en avskild plats efter önskemål från intervjupersonen. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att berätta för deltagarna att den information som de 

delger under intervjuerna kommer att användas för att besvara vårt syfte och vår 

frågeställning (Kvale, S. & Brinkmann, S. 2014).  

Intervjuerna har också genomförts med ett tankesätt präglat av 

Människorättsprincipen som säger att alla deltagare ska behandlas lika oberoende kön, 

kultur och nationalitet (Henriksen & Vetlesen, 2013). Bland de deltagande i studien så 

fanns det personer med varierad samhällsklass, dels de som var beroende av 

socialtjänstens insatser och de som ansvarar för utdela dessa insatser. Att dessa personer 

ska behandlas lika och svara på samma intervjufrågor med en variation har varit en 

målsättning under intervjuerna.  

Arbetet med studien behandlas också med ett moraliskt ansvar för den forskning som 

utförs, vilket innebär att forskaren ansvarar för de involverade i forskningsprocessen. Vi 

som författare till denna studie har därför utfört intervjuerna med en neutral utgångspunkt 

och inte värderat egna åsikter under intervjuerna (Kalman & Lövgren, 2012). Det uppkom 

ett etiskt dilemma vid kontakten med intervjupersonerna efter intervjun. Att under 

intervjun dra upp svåra situationer och perioder i livet kan framkalla många gamla minnen 

som kan vara svåra för intervjupersonerna att handskas med på egen hand. Det erbjöds 

därför att intervjupersonerna kunde ta kontakt med oss efter intervjun om det skulle 

önskas, övriga hjälpinsatts för att värna om de deltagande har inte erbjudits.  

Intervjuguiden som har använts är en semistrukturerad intervjuguide vilket har gett 

intervjupersonerna utrymme att välja om hur mycket information som de velat 

tillhandahålla. Det framkom under intervjuerna att intervjuguiden innehöll känsliga frågor 

till exempel fann konsulterna det komplicerat att besvara frågor om ekonomi och 

familjehemmen fann det svårt att prata om dess tidigare placeringar som lett till 

sammanbrott. Även om dessa situationer försökte undvikas så kan följdfrågor varit av 

denna karaktär för att på bästa möjliga sätt få den information som eftersträvades. 

Aristoteles beskriver att det är viktigt att ha den rätta mitten vid samtal med människor. 

Men den rätta mitten menas att samtalspersonen ska vara modig, måttfull, ambitiös och 

uppriktig, men samtidigt framstå som vänlig och empatisk (Akademikerförbundet SSR, 

2015). Detta gjordes under studien då följdfrågor ställdes i den form att de kunde ge oss 

den information som efterssträvades men ändå att de ställdes på ett vänligt sätt med ett 

empatiskt förhållningssätt. 

Ett etiskt dilemma som identifierades var att ett snöbollsurval användes. Många av 

intervjupersonerna gav information om andra tänkbara intervjupersoner. Även om 

information om övriga deltagare inte lämnades ut till deltagarna så finns det en risk att 

intervjupersonerna kommer kunna identifiera varandras citat när de sedan läser studiens 
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resultat. För att undivka detta så har intervjupersonerna inte informerats om de andra 

deltagarna. Under studien så har även intervjupersonens levnadsort, ålder och kön inte 

specifierats. Citaten har även skrivits om på de ställen där en intervjupersons identitet kan 

röjas. Konfidentialiteten har präglat studien och respekterats så mycket som möjligt, men 

vi vet att risken finns.  

Några av intervjupersonerna önskade att få ta del av det som sagts innan resultatet av 

studien gjordes, därför erbjöds kodningsscheman till de personer som efterfrågade detta, 

vilket var tre av åtta intervjupersoner. De övriga fem intervjupersonerna efterfrågade inte 

kodningsmaterialet eller transkriberingen av intervjuerna, därför erbjöds de inte det. Vi 

fick inte tillbaka några kommentarer på det som skrivits i kodningsschemat och därför har 

inga ändringar gjorts av transkriberingen eller de meningsbärande enheterna. 

3.3 Metoddiskussion 

Informationsbrevet har mejlats till fyra olika privata företag och en kommun i I Svrige. 

Intervjuer hölls sedan med tre konsulenter på en kommun och en konsulent på en privat 

aktör. Kommunen som valde att medverka hjälpte sedan till att informera tre nuvarande 

familjehem i kommunen och ett vuxet före detta familjehemsplacerat barn om vår studie, 

varav två familjer och ett före detta familjehemsplacerat barn valde att medverka. Den 

andra intervjun med ett vuxet före detta familjehemsplacerat barn valdes ut med hjälp av 

egna kontakter. På grund av geografiska svårigheter och på intervjupersonernas eget 

initiativ så hölls tre av åtta intervjuer över telefon, vi ansåg ändå att intervjuerna höll god 

kvalité och att en bra kontakt och en bra intervju genomfördes med samtliga 

intervjupersoner. 

Som nämnts tidigare så präglas studien av en induktiv ansats. Medvetenhet finns om 

att under forskningsprocessen blir vi allt mer pålästa i ämnet och att det därför snarare 

innebär att studien får inslag av en deduktiv ansats. I detta fall så kan det innebära att våra 

tolkningar blir påverkade av vår kunskap och våra tidigare erfarenheter. Det kan kopplas 

till det fenomenologiska synsättet där medvetandet riktats mot en verklighetstolkning och 

att det alltid finns ett objekt som det betraktar. Vår erfarenhet och den verklighet som har 

implementerats i den fenomenologiska verklighetsbilden, alltså verkligheten som vi 

upplever den. Det betyder att en forskares erfarenhet och uppfattning alltid kommer att 

prägla dess tolkningar och att vi därför alltid kommer att tolka något deduktivt även om en 

induktiv ansats eftersträvas (Szklarski, 2015). Studien präglas därför av inslag av en 

abduktiv ansats, detta för att tolkningar görs utifrån en eftersträvad induktiv ansats men en 

deduktiv ansats har tagits i beaktning. Studien utgår inte från en teori utan en teori skapas 

under studiens gång och den är därmed inte deduktiv utan abduktiv. Ingen av oss har 

tidigare erfarenhet av det syfte som undersöks i studien, men en egen uppfattning om det 

sociala fenomenet byggs upp under studiens gång. 

I en kvalitativ innehållsanalys så ska forskaren försöka uppnå en så hög trovärdighet 

som möjligt. Det betyder att studien ska ha en hög giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. För att vår studie ska ha en hög giltighet så har data i form av 

meningsbärande enheter, koder, underkategorier, kategorier och teman reducerats 

noggrant. Efter att en transkribering av intervjuerna gjordes, så lästes samtliga intervjuer 

var och en för sig för att identifiera meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter som 

var av stor vikt valdes för att kunna besvara vårt syfte. Efter att en genomgång av de 

meningsbärande enheterna gjordes så skapades ett kodningsschema för att ge de 
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meningsbärande enheterna en kod var. Dessa koder gavs sedan en underkategori som 

placerades i en kategori. Många olika koder kan placeras under samma underkategori och 

på samma sätt kan olika underkategorier placeras under samma kategori. Kategorierna 

blev sedan till ett tema och i resultatet har varje tema noga presenterats och analyserats. 

Detta gjorde det möjligt för oss att lätt hitta i våra meningsbärande enheter och koder 

under studiens gång och det har också gjort att vi tillsammans har tolkat textens innehåll 

noga. Detta gjordes eftersom att studien eftersträvas hög giltighet och ger studien en mer 

strukturerad karaktär för läsaren. Det ger även studien mer viss tillförlitlig eftersom att det 

blir lätt att följa med i forskningsprocessen och förstå hur datamaterialet har tolkats. Se 

bilaga 1- 4. För att sträva efter en hög överförbarhet så beskrivs urvalet, vår datainsamling 

och analys grundligt. Vi är medvetna om att det är våra egna tolkningar som gjorts och att 

detta bidrar till en lägre överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vår forskningsprocess med urvalet som har gjorts och hur vi har kommit fram till 

vårt material kommer att beskrivas utförligt. Urvalsgruppen är liten och detta kommer att 

förminska vår överförbarhet. Vi har på ett så tydligt sätt som möjligt redogjort för vårt 

tillvägagångssätt och hur tolkningar har gjorts av materialet för att kunna öka vår giltighet 

och tillförlitlighet. Överförbarheten har dock inte kunnat påverkas, men vi är medvetna om 

hur urvalet har gjorts och att vår överförbarhet är låg. Genom att använda oss av dessa 

urvalsmetoder så har studien fått en minskad överförbarhet eftersom att intervjupersonerna 

har blivit valda av andra medverkande i studien. De medverkande kan då ha valt 

intervjupersoner som de vet har samma uppfattning av de sociala fenomen som vi vill 

undersöka som de själva har. Till exempel så är det konsulterna som intervjuats som har 

hjälpt oss att komma i kontakt med familjehem som de själva har utrett. De kan då ha valt 

att ge oss just de familjerna för att det ska spegla konsulterna på bästa möjliga sätt.  

 

4. Metoder och modeller som används vid familjehemsplaceringar  

I detta avsnitt kommer det ges en beskrivning till de metoder som används vid 

familjehemsutredningar och utbildning av familjehem. Vi presenterar även Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) rekommendationer (2017) kring den ekonomiska 

ersättning som familjehemmen får. 

 

4.1 Metoder för utredning av familjehem 

Metoder som används vid familjehemsplaceringar i Sverige är många, men de som ingår i 

studien är de metoder som våra intervjupersoner använder sig av, BRA-fam och 

Kälvestensmetoden. Dessutom en metod som socialstyrelsen rekommenderar, Casey home 

Assessment.  

BRA-fam är en initial bedömningsmetod av familjehems förmåga och lämplighet till 

att bli ett familjehem. BRA-fam är ett frågeformulär som består av 59 frågor, uppdelat i 9 

frågeområden som inhämtar information om familjen som eventuellt ska bli ett 

familjehem. Informationen blir ett underlag för om familjen bedöms gå vidare i 

utredningen eller inte. BRA-fam fokuserar på risk och skyddsfaktorer som beskrivs göra 

en första grov gallring av möjliga familjehem (Socialstyrelsen, 2014). 

De områden BRA-fam fokuserar på är övergripande information om familjehemmet, 

familjehemmets hälsa, tidigare kontakt med socialtjänsten och om det finns en tidigare 
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brottslighet, missbruk eller våld inom familjen. Även inställningen och skälen till varför 

familjen vill bli ett familjehem efterfrågas. Hur förbereda är de på att hantera att hjälpa 

barnen i områden som skola, sexualkunskap och stödja vid fysisk eller psykisk sjukdom. 

BRA-fam utreder även relationen till socialtjänsten, biologiska föräldrar och tidigare 

nätverk av vänner och släkt.  

Under utredningens gång delas information till de blivande familjehemmen kring vad 

uppdraget förväntar av dem och det beskrivs som en självsållande process.  

BRA-fam är uppbyggt på utvecklingsekologisk teori och risk- och skyddsfaktorer. 

Med risk- och skyddsfaktorer försöker frågeformuläret utröna både risk- och 

skyddsfaktorer hos familjehemmets egenskaper samt andra relevanta faktorer som är 

viktiga vid barnuppfostran. Skyddsfaktorer minskar eller motverkar olika riskfaktorer och 

kan beskrivas som kompensation- eller buffertfaktorer. Utvecklingsekologisk teori menar 

på att barnets utveckling sker i samspel med faktorer i omgivningen och att barnet är en 

egen individ som både påverkar och påverkas av omgivningen. Riskfaktorer hos de 

blivande familjehemmen kan både vara statiska, vilket betyder att de inte kan förändras 

eller dynamiska, vilket betyder att de kan förändras. I BRA-fam så bedöms de familjer som 

har statiska riskfaktorer som inte lämplig att bli ett familjehem (Socialstyrelsen, 2014). 

Ytterligare en metod som används i Sverige är den nya Kälverstensmetoden, vilket 

är en metod som är utvecklad ur metoden gamla Kälvesten som också användes för att 

utreda familjehem. Den gamla Kälvestensmetoden bygger på en djupintervju med de 

blivande familjehemsföräldrarna. Den gamla metoden fokuserar på två delar, den första 

delen fokuserar på individens historia och den andra delen fokuserar på den nuvarande 

situationen. Nya Kälvestensmetoden har utvecklats utifrån den kritik som den gamla fick. 

Den gamla Kälvestensmetoden fick kritik för att vara föråldrad och obeforskad. Då 

upphovs personer till Kälvesten håller mycket hårt i sitt material och eftersom att det inte 

finns någon forskning på den än, är det svårt att utvärdera metoden (Socialstyrelsen, 2014).  

I rapporten av institutet för utveckling av metoder i socialt arbete: Socialstyrelsen 

(2009), skrivs det om metoden Casey Home Assessment. Det är en utredningsmetod av 

familjehem som är grundad på forskning från University of Tennessee och består av tre 

delar. Dels så är det Casey foster Applicant Inventory som består av två delar, en del som 

socialarbetaren fyller i och en del som familjen fyller i. fortsättningsvis är det även Casey 

Home Assesment protocol, self report och sista delen är Casey Home Assessment, foster 

Challenges. Syftet med metoden är att komplettera professionellas bedömningar för en 

välgrundad bedömning och planering för familjehemsvård. Metoden är utformad för att 

finna familjehem som skulle kunna ta emot ett barn samt bygga upp en långsiktig 

familjehemsvård av hög kvalité. Metoden identifierar styrkor hos familjen även vad dem 

har för stödbehov och anpassar barn utifrån familjehemmets kapacitet. 

I första delen av metoden så genomförs en intervju med familjen. Denna intervju 

genomförs efter att familjen har fått en tydlig information om vad det skulle innebära att 

vara familjehem. Intervjun sker så pass tidigt i utredningen så att informationen som intas 

under intervjuerna blir användbar i utredningen. Svaren jämförs sedan med liknande 

intervjuer som har genomförts med 415 mycket erfarna familjehem (Socialstyrelsen, 

2009). Frågorna som ställs är uppbyggda kring sex olika områden som påminner mycket 

om våra svenska föreskrifter och allmänna råd kring familjehemsplaceringar i Sverige 

(SOSFS 2012:11). De sex frågeområderna är: 
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• Familjehemmets förutsättningar att stödja barnets i form av social, känslomässig, 

intellektuell, kulturell och sexuell utveckling. 

• Familjehemmets förutsättningar att fostra barn med särskilda behov. 

• Familjehemmets förutsättningar att samarbeta med familjehemsutredare och 

förvaltning. 

• Familjehemmets förutsättningar för att båda föräldrarna deltar i fostran av 

familjehemsbarn. 

• Familjehemmets förutsättningar att integrera barnet med biologiska barn. 

• Förutsättningar för släktplacering 

I den första delen så ska även socialarbetaren för utredningen svara på liknande frågor 

inom fyra olika områden, de områdena är: 

• Familjehemmets generella förutsättningar. 

• Båda föräldrarnas delaktighet. 

• Förutsättningar för att kunna integrera placerat barn med biologiska barn. 

• förutsättningar för släktplaceringar. 

Den andra delen är Casey Home Assessment Protocol- Self report som består av ett 

självskattnings system där personen själv får uppskatta sin egna förmåga och egenskaper. 

De olika frågeområden som instrumenten avser att omfatta är: 

• Engagemang i fostran. 

• Familjerelation, identifiera instabilitet och konflikter. 

• Familjehemmets resurser och tid för barnens behov. 

• Socialt stöd 

• Kulturell kompetens, identifiera diskriminerande och fördomsfulla åsikter. 

• Beredskap för att bli familjehem, behov som kan tänkas behövas, moralisk och 

etisk medvetenhet. 

• Fysisk och psykisk hälsa, eventuella depressioner eller osunt alkoholintag. 

• Familjehistoria, relation till egna föräldrar. 

Den tredje och sista delen av Casey Home Assessment är foster challenges som är en 

strukturerad intervju som utgår från 19 vinjetter som beskriver krävande och stressiga 

situationer.  

I Socialstyrelsens rapport om bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem så 

jämför dem befintliga utredningsmetoder som finns i Sverige med metoden Casey Home 

Assessment. De beskriver den här metoden som en bred metod, som fyller de flesta kraven 

för en utredning men att den tyvärr inte används så mycket i Sverige än eftersom att den är 

kostsam att implementera (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen har anammat den tredje 

och sista delen av metoden med vinjetter och de har nu bjudit in kommuner för att testa 

denna nya metod (Socialstyrelsen, 2017). 

 

4.2 Insatser för en framgångsrik placering 

I Sverige används en grundutbildning för att familjehem ska kunna förbereda sig 

inför uppdraget på bästa sätt. Den grundutbildningen heter Ett hem att växa i, och är en 

uppdaterad grundutbildning för jour- och familjehem som har tagits fram av 

socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge familjerna en allmän utbildning om 

familjehemsvård, barnen, uppdraget i stort och hur uppgiften kan komma att påverka den 

egna familjen och eventuella biologiska barn. Dessutom att ge dem en inblick i ramarna 



 

 11 

för uppdraget i form av lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor, barnens rättigheter 

och barnets behov. Upplägget av kursen är att familjen utgår från en bok som de får där 

varje kapitel nämner en viktig del. Familjerna får sedan gå på ett möte för varje kapitel där 

innehållet diskuteras, varav varje möte tar cirka tre timmar (Socialstyrelsen, 2017). 

Ett hem att växa i består som sagt av åtta kapitel som var och en tar upp de motgångar som 

familjehem eventuellt kan stöta på under placeringen och hur dem ska kunna förbereda sig 

samt anpassa sig på bästa sätt efter den individ som placeras. 

  Kapitel ett ger information om vad ett familjehem är, ett familjehems förväntningar, 

utmaningar och betydelsen av familjehemsvård. Vad det kan finnas för barn som behöver 

familjehemsvård samt vad det finns för risk och skyddsfaktorer vid en placering. När det 

kommer till risk och skyddsfaktorer som kan tänkas finnas tar kapitlet upp att en god 

relation och en bra anknytning till de biologiska föräldrarna, syskon, kamrater och andra 

vuxna är en skyddsfaktor. Det nämns också att ett intresse för skolan kan vara en 

skyddsfaktor. Kapitlet tar upp eventuella bakgrunder som barnet kan komma från, som till 

exempel barn som kommer från familjer med bristande omsorgsförmåga, fysiska, psykiska 

och sexuella övergrepp eller att de kanske kommer från en familj med 

missbruksproblematik. Kapitlet tar också upp hur ett familjehem ska kunna förbereda sig 

för att ta emot ett barn med diverse diagnoser, såsom ADHD och Autism. 

Kapitel två handlar om hur viktigt det är att kunna samarbeta runt barnet, vad 

familjehemmet har för ansvar gentemot barnet även vad socialtjänsten har för ansvar vid 

placeringen. Kapitlet tar också upp vad det finns för regler och lagar som styr 

familjehemsvården och vad barnen samt familjen har för rättigheter och skyldigheter. De 

tar upp lagar såsom SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga). Detta kapitel tar också upp något som socialstyrelsen vill kalla för det 

tredelade föräldraskapet vilket innebär att socialtjänsten, familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna bildar en triangel runt barnet för att skydda och värna om barnet 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

 

 

  

(Socialstyrelsen, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitlet tar även upp BBIC-triangeln för att visa på vad barnet har för behov i form av 

utveckling, familj, miljö samt föräldrarnas förmåga. 
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Även arbetsgången hos socialtjänsten vid handläggning av familjehemsplaceringen står 

beskrivna i kapitlet. De förklar att de först får in en orosanmälan eller en ansökning av 

stöd, vilket leder till att de utreder ärendet och ser vad det finns för behov hos barnet. Det 

beslutas sedan om barnet ska placeras eller inte samt planering och förberedelser för 

barnets placering påbörjas. Efter att detta är färdigt så är det dags för barnet att flytta in hos 

den nya familjen och regelbunden uppföljning görs av socialtjänsten. Om allt går bra så 

bor barnet hos familjen tills barnet är myndig och det är dags att flytta ut eller till dess att 

barnets familjeförhållanden i det biologiska hemmet har förbättrats och barnet flyttar hem. 

Efter att ett barn har lämnat familjehemmet så ska socialtjänsten hjälpa både barn och 

familj med att söka hjälp och hålla kontakten med varandra. 

Kapitel tre benämner hur viktigt det är för barnen att skapa en trygg anknytning till 

andra vuxna och hur en trygg anknytning kan vara en skyddsfaktor för barnet. Dessutom 

vad för typer av anknytning de kan ha till de andra vuxna när de kommer till 

familjehemmet, det kan till exempel vara en otrygg eller ambivalent anknytning. 

Familjerna får kunskap kring vad det finns för kännetecken för de båda och hur det kan 

förändras (Socialstyrelsen, 2017). 

I kapitel fyra benämns det faktum att barnen kan komma från en traumatisk uppväxt 

och att de kan ha varit med om hemska upplevelser och hur familjehemmet ska kunna 

identifiera egenskaper och mående hos barnet som vittnar om dessa händelser. De 

beskriver hur familjehemmet på bästa sätt kan hjälpa barnet att bearbeta vad den har varit 

med om.  

Kapitel fem tar upp betydelsen av ett samarbete med de biologiska föräldrarna, vilket 

kan komma att bli en skyddsfaktor för barnet. Barnets ursprungsfamilj är bra för barnets 

identitetsutveckling och kontakten med de biologiska föräldrarna ger barnen möjlighet att 

bearbeta ambivalenta känslor. 

Kapitel sex beskriver hur skolan kan ha en positiv påverkan på barnet och att bra 

skolresultat är en skyddsfaktor. Kapitlet tar också upp barnets hälsa och att familjen måste 

uppmärksamma barnets hälsa och även eventuell psykiska ohälsa. 

Det sjunde kapitlet tar upp hur familjehemmet ska främja ett bra samspel med 

barnet. Familjehemmsföräldrarna beskrivs som lärare till barnet och att de ska lär barnet de 

färdigheter som det behöver. Familjehemmet är också barnets detektiv som ska se vad 

barnet behöver hjälp med. De ska även  vara barnets skyddsänglar, som ser till att barnet 

får en bra omvårdnad och barnets domare som ger barnet vägledning för att förstå vad som 
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är viktigt eller inte. I kapitlet tar de också upp hur viktigt det är att familjen kan sätta 

gränser och ha regler och rutiner i sin vardag för en lyckad placering. 

Sist men inte minst så beskriver kapitel åtta hur familjen ska välkomna det nya 

barnet till sin familj och hur en placering kan påverka hela familjen och eventuella 

biologiska barn i familjen och hur de biologiska barnen kan få sin röst hörd och sina tankar  

sedda (Socialstyrelsen, 2017). 

4.3 Insatser i form av ekonomi 

Klas Eklund (2017) beskriver att samhällsekonomi är ett utbyte av produktionsfaktorer. En 

produktionsfaktor kan vara den arbetsförmågan du säljer och olika former av kapital. Det 

kan vara naturresurser, pengar eller varuproduktionsfaciliteter. Detta gör naturligtvis att 

det blir klyftor i samhället där vissa föds in i familjer som har tillgång till kapital. Men 

även fast tillgången till kapital skiljer människor åt, så binder det dem samman genom att 

skapa samverkan i produktionstillverkan (Eklund, 2017). Även konsumtion binder 

samman människor i ett enormt kretslopp där arbetet du utför genererar pengar, som sedan 

spenderas på företagen som ger dig lön. 

Kommunen i studien använder sig i de flesta fall av SKL:s rekommendationer 

(2017) vad gäller omkostnadsersättning och arvode för familjehemsvård av barn och 

ungdomar. Omkostnadsersättning ska täcka de förhöjda merkostnaden som de får när 

familjen tar emot ett barn. Kostnaden för att ha ett barn som bor, äter och lever i ett hem är 

44 800 kr per år. I den summan räknas även barnbidrag eller eventuellt studiebidrag med. 

Det motsvarar 3733 kr i månaden. Omkostnadsersättning höjs efter att det placerade barnet 

fyllt 13 år.  

Arvodesersättning för att vara familjehem är uträknat från vissa yrkesgrupper inom 

vårdsektorn och omkostnadsersättning är uträknad från konsumentverkets beräkningar av 

olika hushålls kostnader. SKL (2017) beräkningar utgår från januari månad, år 2017 för 

arvodesersättning.  

I rapporten betonas det vid ett flertal gånger att detta är enbart rekommendationer 

och att individuella bedömningar av alla fall måste göras. Då arbetsinsatsen varierar från 

fall till fall, så varierar även ersättningen. Barn som familjehemsplaceras har även stora 

behov vid placeringen och summan har därför höjts för att täcka de större medkostnaderna. 

Familjehemmen har en även högre standard än vad konsumentverket har gjort beräkningar 

på, det benämns i rapporten som grundarvode och förhöjt arvode (SKL, 2017) 

 

I tabellen visas exempel på arvodes beloppet. Arvodet varierade i grad beroende på ålder 

och även vårdtyngd.  

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt 

arvode 

0-12 5961 kr 9510 kr 

  11 299 kr 

  13 375 kr 

13-19 7733 kr 9510 kr 

  11 299 kr 

  13 373 kr 

 



 

 14 

I tabell två visas exempel för omkostnadsersättningen. Omkostnadsersättningen varierar 

beroende på ålder och behov hos det placerade barnet. I praktiken visas det genom att ett 

spädbarn som placeras genererar högre omkostnadsersättning då blöjor och andra 

spädbarnsartiklar är mer kostsamt för familjehemmet. Även i senare tonåren beräknas 

kostnaden öka (SKL, 2017). 

 

Ålder Grundkostnad % av prisbeloppet 

0-12 3920 kr 105% 

 5600 kr 150% 

13-19 4480 kr 120% 

 6347 kr 170% 

 

Beaktas bör att dessa summor enbart är rekommendationer och individuella bedömningar 

bör ske i alla fall av familjehemsplaceringar. För att ett högre belopp ska betalas ut krävs 

det att enhetschefen motiverar och godkänner det höjda beloppet (SKL, 2017) 

Det som har nämnts i avsnittet är metoderna BRA-fam och Kälvestensmetoden som 

är vanligt förekommande vid utredning av familjehem i Sverige. I avsnittet nämns även 

metoden Casey Home Assessment som är en framtagen utredningsmetod i USA. Denna 

metod används inte i Sverige idag, men socialstyrelsen rekommenderar en användning av 

denna metod (Socialstyrelsen, 2014). Ett hem att växa i är en grundutbildning som 

familjehemmen i bästa fall får ta del av innan en placering sker. Ett hem att växa i går 

igenom grundligt framgångsfaktorer vid ett placerande, så som modellerna det 

tredeladeföräldrarskapet och BBIC trianglen för barnets behov. Utbildningen ger 

familjerna en tydlig inblick i vad som krävs av ett familjehem samt hur man bidrar till en 

lyckad placering (Socialstyrelsen, 2017) . En överblick kring SKL:s rekommendationer 

(2017) för arvode och omkostnadsersättning ges. Detta är modellen som socialtjänsten 

utgår från vid familjehemsplaceringar.  

 

5. Teori, begreppsbeskrivning och tidigare forskning 

Nedan kommer relevant teori att presenteras och en kort begreppsbeskrivning ges till de 

centrala begrepp som är av vikt för studien. Relevanta framgångsfaktorer och hinder vid 

familjehemsplaceringar förklaras med belägg från forskningsfältet.  

5.1 Teori och tidigare forskning 

Socialt arbete bedrivs inom många olika organisationer, däribland socialtjänsten och det är 

viktigt att dessa verksamheter håller en god servicekvalité. En bra servicekvalité innebär 

att de resurser och tjänster som finns i verksamheten håller en god standard. Den höga 

servicekvalité som en socialtjänst erbjuder ska förhoppningsvis leda till att personen får en 

bra livskvalité. Livskvalité betyder, personens välbefinnande och livsomständigheter som 

material omständigheter i form av ekonomi och bostad men också fritidsaktiviteter, skola, 

arbete och civilstånd (Blom & Morén, 2015). 

Evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att använda sig av det bästa 

evidensbaserade forsknings underlaget för arbetet, samt att ta till vara de professionellas 

praktiska erfarenhet och klienters värderingar och erfarenheter (Sackett, 2000). Det finns 

ett starkt samband mellan EBP och vår studie. Då en av studiens frågeställningar är att 
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undersöka vilken modell som har bäst forskningsstöd vid familjehemsplaceringar. Utifrån 

professionellas erfarenheter för vad som är den bästa utredningsmetoden, stödet för 

familjehem och före detta familjehemsplacerade barns åsikter för vad som krävs av 

socialtjänsten. EBP utgår från att forskningen är det som är grunden till varför en modell 

används i praktiken, det tillsammans med åsikter från professionella och även klienter. 

Enlig Svanevie (2011) lanserades EBP för att lösa hålrummet mellan forskningen och det 

praktiska arbetet. Svanevie (2011) ger ett exempel på detta hålrum från USA. Där 

socialarbetare stod för 70 % av mentalvården, men enbart 1 % av forskningen. 

Att biologiska barn påverkas mycket av att familjen tar på sig uppdraget att agera 

familjehem, är ingenting nytt. Nordenfors (2015) beskriver i sin studie att biologiska barn 

ofta tar på sig många olika roller och bland dem så får barnen ofta rollen vårdgivare, trots 

att de själva är barn i familjen. 66 % av de tillfrågade i studien svarar att de ofta har känt 

att de har tagit ansvar för det familjehemsplacerade barnet. All handledning, utredning och 

utbildning riktas dock till de vuxna i familjen. Många av barnen i studien har inte blivit 

tillfrågade om hur de känner inför att ett barn ska placeras i deras familj (Nordenfors, 

2015). 

Att ett sammanbrott sker är mycket vanligt inom familjehemsplaceringar. En studie 

gjord av Vinnerljung, Sallnäs, Berlin (2014), beskriver att upp till 24-26 % av alla 

placeringar slutar i ett sammanbrott. Det kan bero på många olika skäl. Men Vinnerljung et 

al. (2014), beskriver att det finns skydd- och riskfaktorer. En stor skyddsfaktor är att 

barnen placeras vid en ung ålder. Vinnerljung et al. (2014), beskriver också att det finns 

många olika riskfaktorer för att ett sammanbrott ska ske. Att ett barn placeras tillsammans 

med ett biologiskt syskon ökar risken för sammanbrott. Även inställningen och den 

upplevda kvalitén vid placeringen hos barnen ökar risken avsevärt. Till exempel att ett 

barn vid upprepade tillfällen berättar att de inte är nöjda med placeringen bidrar till en 

riskfaktor. Även familjehemsföräldrarnas inställning påverkar risken mycket. Om 

familjehemsföräldrarna vid upprepade tillfällen beskriver barnet i negativa termer så ökar 

risken för ett sammanbrott. 

 

5.2 Begreppsbeskrivning 

Det finns olika former av familjehem till exempel förstärkta familjehem och traditionella 

familjehem. Under studien så har förstärkta familjehem intervjuats. Ett förstärkt 

familjehem innebär att en vuxen är hemma på heltid för att kunna ta hand om det placerade 

barnet. Barn som placeras i förstärkta familjehem har ofta ett större vårdbehov som kräver 

att en vuxen är hemma på heltid. Med traditionella familjehem så förväntas de vuxna i 

familjen kunna arbeta och ta hand om barnen samtidigt (Osby kommun, 2017). De 

socionomer som arbetar med familjehemmen benämns som konsulenter. Benämningen 

konsulent står för socionomer som ger stöd och handledning och dessutom sköter 

kontakten med familjehemmen. Konsulterna kan arbeta i både privat och kommunal regi 

(Socialstyrelsen, 2017). 

Det som har framgått i avsnittet är att EBP är en teori som har stark koppling till 

studien. Då det sker en jämföring mellan de olika intervjupersonernas åsikter kring 

insatser, metoder och modeller. De jämförs sedan med vetenskap från forskningsfältet. 

Som framgick i syftet så utgår studien från den upplevda kvalitén hos intervjupersonerna 

kring familjehemsplacering. Dessa kan förklaras med servicekvalité och livskvalité 



 

 16 

eftersom att kvalitén på de insatser som socialtjänsten ger påverkar familjehemen och de 

före detta familjehemsplacerade barnens livskvalité. Studien har baserats på tidigare 

forskning om risk- och skyddsfaktorer vid familjehemsplaceringar. För att sedan kunna få 

en inblick i familjehemmets och de före detta familjehemsplacerade barnens uppfattning 

om risk- och skyddsfaktorer. 

 

6. Resultat och Analys 

Kodning och kategorisering av intervjuerna resulterade i fyra olika teman som resultatet 

och analysen kommer att byggas upp kring. Dessa teman är:  

• Utredningsmetoder, bilaga 1. 

• Skydd- och risk faktorer, bilaga 2. 

• Organisation, bilaga 3. 

• Ekonomi, bilaga 4. 

Med dessa teman kan vårt syfte och även våra frågeställningar besvaras. I varje tema 

kommer resultaten i form av intervjuerna presenterats samt analyserats med hjälp av 

tidigare forskning, modeller och metoder. Efter varje tema kommer en kort 

sammanfattning ges till varje tema där koppling till vårt syfte och frågeställning 

tydliggörs.  

 

6.1 Tema 1, Utredningsmetoder 

I temat utredningsmetoder så har koderna delats upp i underkategorierna 

• Förarbete 

• BRA-fam 

• Nya Kälvestensmetoden 

• Kritik mot nya Kälvestensmetoden 

Det gjordes för att de konsulenter och familjehemssekreterare som intervjuades har alla 

använt sig av metoderna BRA-fam och nya Kälvestensmetoden. Det genomförs även olika 

typer av förarbeten innan en utredning påbörjas samt att det existerar kritik mot nya 

Kälvestensmetoden. Vi övergår nu till våra olika underkategorier. 

6.1.1 Förarbete 

Under koden förarbete så nämnde samtliga intervjupersoner att båda parter i 

familjehemmet måste lämna ett samtycke till registerutdrag och referenstagning, detta på 

grund av att det nämns i Socialtjänstens föreskrifter och allmänna råd om socialtjänstens 

ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 

2012:11).  

Samtliga intervjupersoner nämnde att de görs utdrag från belastnings- och 

misstankeregistret, kronofogden och försäkringskassan. Skillnaden som visades var att 

förutom de registerutdrag som bör göras enligt allmänna råd och ett registerutdrag som ska 

göras enligt föreskriften. Så görs även ett utdrag från LOB, lagen om omhändertagande av 

berusad person, av de kommunala aktörerna men inte av den privata aktören. Konsulterna 

nämnde att registerutdragen inte är centralt för om familjen ska kunna bli familjehem eller 

inte. De menar på att det finns tidigare agerande som kan visas i ett register och beroende 
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på vad det tidigare agerandet är så kan det diskuteras eller vara av den karaktär att 

konsulenten anser att de inte är lämpliga för att bli familjehem. 

 

”finns det förekomst i socialregister eller polisregister, då är det ju 

bra att det kommer fram på en gång eller att dom berättar om det 

och det brukar de flesta göra om det finns någonting. Så kan man 

prata om vad det betyder idag, om det har betydelse eller inte. Så 

bara för att det finns förekomst så då kan man inte bli familjehem.” 

–  Konsulent  

 

Att ett registerutdrag kan visa på ett tidigare agerande men ändå tillåta personen att bli 

familjehem stärks med föreskriften 1 kap 9 §, som benämner att undantag får göras vid 

särskilda skäl (SFS 2017:809).  

Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd är att föreskrifter är bindande och 

måste därför följas. Allmänna råd som ses som rekommendationer för hur socialtjänsten 

bör agera. Normhierarki benämner att grundlagen står högst upp och är följt av lag, 

förordningar, föreskrifter och sist allmänna råd. Allmänna råd är inte bindande vilket de 

övriga kategorierna är. Dessa är hierarkiskt ordnade i skriven följd (Lind, 2014). I SOSFS 

(2012:11), 4 kap 5 §, så står det i föreskrifterna att ett registerutdrag ur socialnämndens 

register måste tas och som allmänt råd ska även ett registerutdrag göras från 

rikspolisstyrelsen belastning- och misstankeregister, från kronofogden och 

försäkringskassan. 

Under intervjuerna nämndes även att konsulterna begär referenstagning från familjen 

under förarbetet. Konsulterna nämnde att två referenstagningar görs, varav en referens ska 

vara från en nära vän eller en person som känner familjen väl. Dessutom ska en referens 

vara från en chef eller en person från personens arbetsplats. Detta ger ett perspektiv på hur 

personen i fråga agerar i olika situationer, så som på en arbetsplats eller privat. Detta 

bekräftades även under intervjuerna med familjehemmen som båda nämnde att en 

referenstagning hade gjorts med en nära vän eller släkting och en chef. I socialtjänstens 

föreskrifter står det också att referenser för varje tänkt familjehemsförälder måste begäras. 

Om familjehemmet har agerat familjehem tidigare i en annan kommun så ska även 

referenser från den kommunen begäras ut. Detta framkommer i föreskrifterna 4 kap 6-7 

§(SOSFS 2012:11).  

Samtliga konsulenter nämnde att redan i ett tidigt skede under förarbetet så sker ett 

hembesök hos familjen som utreds. Vid detta hembesök så undersöker konsulterna boendet 

och om det finns gott om plats för att ta in en till person i hemmet. De granskar familjens 

närmiljö, till exempel om det finns skola i närheten, bussförbindelser med mera. Detta 

styrks också av en föreskrift 4 kap 3 § som benämner att socialsekreteraren ska undersöka 

om boendet och boendets närmiljö är lämpad för en placering (SOSFS 2012:11). De 

allmänna råden i lagen poängterar även att det bör finnas möjlighet till ett eget rum, en 

trygg och säker miljö samt möjlighet till en stimulerande fritid.  

Under intervjuerna så har konsuleterna fått frågan om de pratar med eventuella 

biologiska barn i familjen om inställningen till placeringen. De som framkommit i 

intervjuerna är att om ett biologiskt barn är hemma vid ett hembesök så kan konsulterna då 

höra sig för vad deras åsikter kring placeringen är. Är barnen inte hemma, lämnas det till 

föräldrarna att diskutera med barnen. Insatserna kring att ifrågasätta biologiskt barns 

åsikter är inte nämnt i föreskrifter och svagt framhållet i resultaten från intervjuerna och 
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allmänna råd (SOSFS 2012:11). Det framgår i tidigare forskning att ett biologiskt barn i 

familjen är en stor skyddsfaktor och att de kan verka som en vägledare för det placerade 

barnet, i en studie så tillfrågades biologiska barn hur de hade upplevt placeringen och då 

uttryckte de att de inte uppfattade att de hade blivit tillfrågade om placeringen och att de 

fick ta mycket ansvar (Nordenfors, 2015). 

Information är en kod i underkategorin förarbeten, detta på grund av att en 

upplysning av uppdraget lämnas till familjen i ett tidigt skede under utredningen. En av 

konsulterna inom kommunen nämner även att denna information lämnas skriftligt till 

familjen för att medföra att informationen når fram och att ingen information undanhålls. 

Alla konsulenter beskriver även att, när information om uppdragets omfattning nämns för 

familjen vid ett tidigt skede så kan detta medföra att familjer som anser att de inte har vad 

som krävs eller som inte förstod uppdragets omfattning välja att dra sig ur innan en 

utredning av familjen har påbörjats. 

 

”Vi ger information om vilka barn som kan placeras och vad 

uppdraget skulle kunna innebära. Information gör att vissa drar sig 

ur för att dom tycker att uppdraget är för stort.”  

–  Konsulent 

 

6.1.2 BRA-fam 

Som fortsättning så har BRA-fam valts till underkategori, detta är även en 

utredningsmetod som används vid familjehemsutredningar som är framtagen av 

socialstyrelsen, se tidigare forskning. Det som nämnts tidigare är att BRA-fam är ett 

frågeformulär som innefattar 59 frågor inom 9 olika områden (Socialstyrelsen, 2014).  

Vad som framkom under intervjun med familjehemssekreterare var att detta 

formulär fylls i tillsammans med familjemedlemmarna och enskilt. Det görs för att 

konsulenten ska kunna hjälpa personen på bästa sätt om frågor uppstår under tiden 

personen svarar på frågeformuläret. Varför konsulterna väljer att fylla i BRA-fam enskilt 

är för att de bidrar till att de får olika svar på frågorna från de olika parterna och att de 

därför inte kan rådfråga varandra om vad dem ska svara.  

 

”Då satt vi ner med dom en och en, var för sig, för det kan ju vara så 

att frågorna är lite kluriga så att dom vill fråga, hur har ni tänkt 

där?” 

- Konsulent 

 

BRA-fam ser konsulterna som ett bra underlag för diskussion, då frågeformuläret 

innehåller många olika områden. Konsulterna påpekar att det inte finns korrekta svar, men 

vissa svar kräver att familjehemmen har ett resonemang kring varför de har svarat som de 

gjort. Syftet med BRA-fam är att identifiera risk- och skyddsfaktorer som familjen har. 

Det underlättar för socialtjänsten att vid ett tidigt skede få en överblick av eventuella 

brister och styrkor som familjen har. För att kunna ge rätt stöttning till familjehem under 

en placering.  

Som tidigare nämnts är BRA-fam ett frågeformulär som syftar till att insamla 

information kring familjehemmet, samt utröna vilka skälen är, och inställningen till att bli 

ett familjehem. Att ha enskilda samtal kring BRA-fam är också en fördel, då inställningen 
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till att bli ett familjehem kan variera mellan parterna och då visas en mer trovärdig bild. 

Information om familjehemetsuppbyggnad och struktur visas också under BRA-fam. Då 

eventuella biologiska barn kan bo hemma eller andra faktorer som kan påverka valet av att 

placera ett barn i till exempel en viss ålder, i familjen. 

6.1.3 Nya Kälvestensmetoden 

Gemensamt för konsulterna var också att både privat och kommunal sektor använde sig av 

metoden nya Kälvesten för att utreda sina familjehem. Vad som var återkommande  vid 

intervjuerna är koderna reflekterande sinnelag, mentalisering och känslomässig 

tillgänglighet. Genom att ha en djupintervju med familjehemmets olika parter så försöker 

analyspersonen bedöma förmågan till de tre olika koderna. Som nämnts tidigare så består 

nya Kälverstenmetoden av 143 frågor som berör olika områden såsom uppväxt och 

relation till partner. Genom att ställa dessa djupgående frågor så identifieras personens 

förmåga att besvara frågorna med ett reflekterande sinnelag och om personen har 

förmågan att mentalisera. 

Det som har framgått under intervjuerna är att nya Kälvestensmetoden är en mycket 

strikt och fyrkantig metod. Till exempel nämns det att djupintervjun måste äga rum på 

förmiddagen och inte på eftermiddagen eller på kvällen. Intervjun får inte ta mer är tre 

timmar att genomföra och om inte alla 143 frågor har besvarats innan de tre timmarna är 

över så ska de frågorna inte besvaras. Metoden är även väldigt fyrkantig på det sättet att 

konsulenten inte får vägleda intervjupersonen, även om frågor uppkommer under intervjun 

eller om intervjupersonen har svårt för att besvara frågan så får frågan inte ställas med en 

följdfråga eller beskrivas närmare av konsulenten.  

 

”Det här ska vara en ganska formell och fyrkantig kontext, man 

ska inte hjälpa till och inte ställa några följdfrågor.” 

- Konsulent 

 

Ett problem som uppstod under arbetet med studien var att det var svårt för oss att hitta 

tidigare forskning och kunskap kring nya Kälvestensmetoden. Anledningen till detta är för 

att den är under upphovsrätt av forskarna. Så även om frågeformuläret som de använder 

sig av så har efterfrågats, har detta inte gjorts då vi inte har gått deras utbildning och därför 

inte har någon rätt att använda oss av materialet. Vi finner det intressant att nya 

Kälvestensmetoden används vid utredning av familjehem. Då nya Kälvestensmetoden 

ännu inte är beforskad. Det gör att EBP inte följs, då en av delarna fallerar, vilket är 

forskning. Som tidigare nämnts så utgår EBP från den uppfattade kvalitén från de som ger 

insatserna och de som tar emot. EBP framför även att den metoden, eller instas som 

används ska ett gott forskningsunderlag för varför metoden används. Eftersom att 

forskningen bakom nya Kälvestensmetoden inte var tillgänglig så har vi som författare till 

denna studie istället använt oss av vad som har framgått under intervjuerna. Med 

informationen från intervjuerna har vi skapat oss en egen uppfattning om de områden som 

nya Kälvestensmetoden försöker beröra och de genomgående begrepp som benämns är de 

koder som studien har, mentalisering, reflekterande sinnelag och känslomässig 

tillgänglighet. 
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”Vill se om dom har ett reflekterande sinnelag för har dom inte det 

så går dom inte att handleda… Man vill se det känslomässiga, är 

familjen känslomässigt tillgängligt för att kunna ta till sig barnet.” 

- Konsulent 

 

Mentalisering som begrepp beskrivs som förmågan att förstå intentioner och 

underliggande anledning till en persons beteende och känslor, men även att kunna förstå 

sina egna beteenden och känslor (Ensink, 2016). 

Det som har framkommit under intervjuerna angående känslomässig tillgänglighet 

och reflekterande sinnelag är att genom att ha en känslomässig tillgänglighet så kan 

familjehemmet ta till sig barnet och känna för barnet. Med ett reflekterande sinnelag så är 

det lättare att handleda personen eftersom att personen då kan reflektera kring olika 

händelser och är villig att samarbeta för att komma fram till lösningar.  

Vad som också har framgått under intervjuerna är att under nya Kälvestensintervjun 

så skriver konsulenten noga upp alla svar som de får av intervjupersonerna samt känslor 

som framkommer. Efter att intervjun är klar så hålls ett rollspel där konsulenten spelar 

intervjupersonen och svarar på frågorna så som intervjupersonen har svarat på dem. Detta 

görs framför en utredare som är utbildad till att analysera nya Kälvestensintervjuer. En 

tanke som skapades under studiens gång var att vi ansåg att det var konstigt att inte 

intervjun spelades in och sedan spelades upp vid analys tillfället för att det skulle innebära 

att det blev lättare att bedöma kroppsspråk, tonfall och vad som sker i rummet. En 

förklaring från intervjuerna är att om utredaren av nya Kävlstensmetoden inte får se 

personen i fråga så kommer inga fördomar att beaktas under analysen. Dessutom att 

intervjupersonerna inte behöver uppleva en inskränkning på sin integritet när samtalet 

spelas in.  

6.1.4 Kritik mot nya Kälvestensmetoden  

Det har även framkommit kritik kring nya Kälvestensmetoden under intervjuerna. Dels så 

är nya Kälvestenmetoden inte beforskad vilket har visat sig vid sökning av tidigare 

forskning på metoden. Det har framkommit under intervjuerna att det är en metod som ska 

undersökas inom en snar framtid, men det är intressant att den har använts under många år 

utan att ha blivit beforskad. Det framkom under intervjuerna med konsulterna att nya 

Kälvestensmetoden är en språklig metod som kräver att intervjupersonen ska ha ett gott 

ordförråd och kunna tala för sig. Detta kan göra det svårt för utrikesfödda familjer som vill 

bli familjehem men har ett annat modersmål.  

 

”Det här är ju en språklig metod för det här grundar sig ju på 

kvalitet och begriplighet för det ska vara lagom mycket det du 

berättar, det ska vara kvalité i det du berättar och det ska följa den 

här röda tråden. Så folk som är ganska tystlåten, så dom kan ju 

nästan hamna att dom inte är känslomässigt tillgänglig fast dom 

egentligen är det. När det gäller icke svenskfödda personer som 

pratar ett annat språk så går inte dom att intervjua enligt den här 

modellen.” 

- Konsulent 

 

Det är på grund av att konsulenten inte får formulera frågorna på ett annat sätt än vad som 

står i manualen, de får inte heller förklara för intervjupersonen vad en viss fråga betyder. 
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Under analysen ska konsulenten förklara ordagrant för analyspersonen vad 

intervjupersonen har svarat på frågorna. Ett problem som identifierats är att den kommun 

och de privata aktörer som har intervjuats inte har något komplement för nya 

Kälvestensmetoden. I de fall då en nya Kälvestensmetod inte kan genomföras på grund av 

svårighet med det svenska språket så får konsulenten utgå enbart  från förarbeten, BRA-

fam och magkänslan för att utreda en familj. 

Under intervjun med familjehemmen så framkom det också att de tyckte att det var 

djup och omfattande utredningsmetod. En av intervjupersonerna uttryckte att hen tyckte att 

det var en gedigen och uttömmande utredningsmetod och hen benämnde den som jobbig 

och ansträngande. Hen kände att det var påfrestande att prata om mycket personliga 

erfarenheter som till exempel uppväxt, tankar och känslor med någon som man inte riktigt 

känner.  

 

”Sen hur pass gedigen och hur utlämnande det var är väl svårt att 

sätta sig in i. Så att men ah, det var det var speciellt med en person 

som du inte känner att prata så mycket om ens uppväxt och ens 

innersta tankar och känslor, att lämna ut sig till vuxna som du 

aldrig har träffat förut annat en kort stund sådära det är ju en 

speciell känsla, det är en speciell grej.” 

- Familjehem 

 

Under intervjun så har samtliga intervjupersoner tillfrågats om de känner till Casey home 

Assessment, något som de tyvärr inte gör trots att utredningsmetoden har 

uppmärksammats av socialstyrelsen sedan 2009. Vi fick vetskap om att socialstyrelsen har 

bjudit in kommuner i Sverige (bland annat den kommun som de intervjuade konsulterna är 

verksamma i) till att medverka i en ny utredningsmetod innehållande vinjetter. Att det 

skulle vara samma vinjetter som presenteras i Casey home Assessment och som går att 

läsa om i tidigare forskning är inget som intervjupersonerna kunde bekräfta. Kommunen i 

studien har dessvärre tackat nej till socialstyrelsens inbjudan (Socialstyrelsen, 2017). 

Vi anser att konsulterna gav oss bra information om de olika utredningsmetoderna 

som används. Oavsett om deltagarna var yrkesverksamma inom kommun eller ett privat 

företag så användes samma metoder och tillvägagångssätten var mycket lika mellan 

aktörerna. En mycket viktig faktor under utredningen av familjehem är förarbeten, både 

kommunal och privat aktör nämnde detta som mycket viktigt innan en utredning av 

familjehemmet påbörjats. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2012:11) framgår förarbeten tydligt. Socialtjänstens agerande markant speglade de 

förskrifter och allmänna råd vid familjehemsplaceringar.  

6.2 Tema 2, risk- och skyddsfaktorer. 

I tema, 2 risk- och skyddsfaktorer delades koderna upp i underkategorierna: 

• Riskfaktorer 

• Skyddsfaktorer  

Det ställdes frågor om hur en bra placering ser ut, hur familjerna fungerar, hur samarbetet 

mellan socialtjänst och familjehem fungerar för att kunna främja placeringen. Samt hur 

relationen mellan familjehem och det placerade barnet ska se ut för att få bästa möjliga 

placering. På samma sätt ställdes frågor kring vad det är för faktorer som gjort att en 
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placering har lett till sammanbrott. Det olika omständigheterna som nämndes ledde till 

underkategorierna risk- och skyddsfaktorer vid en placering.  

6.2.1 Riskfaktorer 

Riskfaktorer togs upp vid alla intervjuer, konsulenter, före detta familjehems placerade 

barn samt nuvarande familjehem. Det var brett spektrum av åsikter som intervjupersonerna 

ansåg kunde vara riskfaktorer. Mycket av det som intervjupersonerna ansåg var 

riskfaktorer var liknande upplevelser men de faktorerna som konsulterna benämnde som 

riskfaktorer var, förhindrat umgänge och diagnoser. De ansåg att umgänge som det 

placerade barnet har med sin biologiska förälder är en mycket viktig del för barnet. När ett 

familjehem försöker förhindra umgänge så blir barnet oroligt och den biologiska föräldern 

irriterad. Vid en frivillig placering som  grundas på SoL, socialtjänstlagen, så kan detta 

leda till att den biologiska föräldern kräver ett nytt beslut med resultat av att barnet får 

flytta hem eller placeras i en ny familj (SFS 2017:809).  

 

”Men dom som hela tiden påpekar att hen mår dåligt före och efter 

umgänge och försöker förhindra umgänge. Om bioföräldern känner 

sig motarbetad så kan föräldrarna ansöka om nytt beslut för att den 

känner sig allt mer kritiskt.” 

- Konsulent 

 

Diagnoser var en återkommande riskfaktorer från både konsulenter och familjehemmen. 

Diagnoser kan försvåra placeringen då barnen kan ha ett större vårdbehov än vad 

familjerna klarar av att hantera. Även familjehemmen uttryckte att de svårare 

placeringarna de har varit med om har varit barn som har haft diagnoser. De beskriver att 

de kan ha svårare att hantera emotionella känslolägen och konflikter. Konsulterna och 

familjehemmen uttryckte att ett gott stöd kan underlätta de mer svårhanterliga 

placeringarna genom god handledning och utbildning.  

Det framgick under intervjuerna att en vanligt förekommande riskfaktor för att ett 

barn ska bli familjehemsplacerade är att en förälder är sjuk, eller frånvarande. Det var en 

genomgående anledning till varför de före detta familjehemsplacerade barnen som deltog i 

studien, blev placerade. 

 

”Vår mamma hade ensam vårdnad över oss eftersom att min pappa 

blev psykiskt sjuk och blev inlagd men min mamma klarade inte 

av att ta hand om oss.” 

- Vuxen före detta familjehemsplacerat barn. 

 

De före detta familjehemsplacerade barnen beskriver även att den största risken för att ett 

sammanbrott ska ske är konflikter mellan barnen och familjehemsföräldrarna. Detta 

framkom även under intervjuerna med konsulterna då de inte har blivit meddelade om att 

konflikter har uppstått mellan det placerade barnet och familjehemmet. Därmed har de inte 

haft möjlighet att hjälpa till vid konflikthanteringen.   

 

”Viktigt att prata om problem i tid annars brakar det ihop och man 

förstår inte riktigt vad det är som har hänt.” 

- Konsulent 
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Något som identifierades som riskfaktorer men som inte nämnts i tidigare forskning är 

koderna barn/föräldraperspektivet och ungdomar. Detta var ett genomgående samtalsämne 

som dels konsulterna men även barnen nämnde under intervjun. 

En av konsulterna berättade att många av de ungdomar som hamnar i familjehem 

mår så pass dåligt av tidigare erfarenheter att deras vårdbehov är för stort för familjerna att 

hantera. Så även om utredningssidan på socialtjänsten vill placera ungdomarna i 

familjehem, så blir det svårt för familjehemssekreterarna att göra detta eftersom att de är 

rädda för att ett sammanbrott kommet att ske och att familjerna kommer att vara rädda för 

att ta emot en ny placering. Även ett barn nämnde att hen som ungdom hade allt för stora 

behov för ett familjehem att hantera. En bättre lösning skulle vara att direkt bli placerad i 

ett HVB-hem, där personal var närvarande dygnet runt och där personalen hade rätt 

utbildning för att hantera eventuella problem. Även familjehemmen berättade om jobbiga 

upplevelser efter att ungdomar med för stora vårdbehov var tvungna att lämna hemmet för 

att flytta in på ett HVB hem eftersom att de kände att de inte räckte till.  

 

”Men svåra ungdomar blir för svårt för familjehem men ändå har 

man beslutat att dom ska till familjehem…Det kan ju vara att 

barnets beteende är för svårt för familjehemmet att hantera.” 

- Konsulent 

 

Två riskfaktorer som är sammankopplade med riskfaktorn ungdomar som benämns av alla 

intervju kategorierna är en svår skolgång och tidig alkoholdebut. Ett av familjehemmen 

benämner det som att ungdomarna har ett stort emotionellt bagage som kan göra det svårt 

att koncentrera sig på skolgången. Det är även vanligt att ungdomar experimenterar med 

alkohol och droger för att hantera dessa känslor. Detta vittnar kategorin före detta 

familjehemsplacerade barn om, då ett av barnen hade en tidig alkoholdebut. 

En annan riskfaktor som identifierades under intervjun var att det kan bli ett dilemma 

mellan barn- och föräldraperspektivet. 

 

”Ja för det står ju i lagen att barnets behov ska komma före, men 

det har nog lika förbaskat vänt om till att föräldern ska ha rätt till 

sitt barn.” 

- Konsulent 

 

I socialtjänstlagen 1 kap 2 §, står det att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas och betonar att det arbete som socialtjänsten utför ska vara för barnets eget bästa 

(SFS 2017:809). I Enroths bok, Socialtjänstens ansvar för barn och unga (2014) framgår 

det även att FN:s (Förenta nationerna) barnkonvention betonar vikten av att vidta åtgärder 

för att stödja barn och unga. Barnkonventionen är ännu inte svensk lag men har lämnat 

spår i lagrum som RF (Regeringsform) SOL (Soclialtjänstag), LVU (Lag med särskillda 

bestämmelser om vård av unga) och FB (Föräldrabalk). Enroth & Leviner (2014) 

benämner även problemet som kan komma att uppstå när socialtjänsten har ett ansvar att 

värna för barnet men ska ändå respektera föräldern. Föräldrarnas rättigheter till sitt barn 

har sin grund i föräldrabalken som betonar att vårdnadshavaren har rättigheten och 

skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnet och att de får fatta beslut om sitt barn 

om barnets bästa kräver det. Det framgår också i föräldrabalken att om vårdnaden brister 

hos föräldern så är det socialnämndens ansvar att vårdnaden över barnet förflyttas till en 
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annan person. Det är även viktigt att socialnämnden ser till att barnet får sin röst hörd 

innan ett beslut fastställs i rätten (Wickström, 2011). I föräldrabalken  6 kap 2a §, så 

benämns att vid beslut om umgänge, vårdnad eller boende så ska barnets bästa alltid vara 

avgörande (SFS 1949:381). Detta framkommer även i propositionen till riksdagen då det 

benämns att vid ett beslut så ska alltid en socialtjänst yttra sig i utredningen 

(Prop.1990/91:8) Att ett dilemma mellan de två olika lagrummen ibland sker inom 

familjehemsplaceringar är inte svårt att förstå om det ses till hur lagrummen strävar mot 

varandra och det är också något som våra intervjupersoner vittnar om. 

6.2.2 Skyddsfaktorer 

Vår andra underkategori är skyddsfaktorer. Intervjupersonerna som hör till kategorin 

konsulenter beskrev ett flertal skyddsfaktorer. En central skyddsfaktor beskrivs vara 

förmågan till samarbete. Samarbete sker kontinuerligt med ett flertal olika parter, eftersom 

att ett samarbete behövs mellan familjen och konsulenten. Ett sammarbete behövs även 

mellan konsulenten, barnssekreteraren och barnets biologiska föräldrar. Om ett samarbete 

inte fungerar hos de nämnda aktörerna så kommer samarbetet kring barnet i stort inte att 

fungera.  

 

”Det är viktigt med ett samarbete med familjehemmet för då 

känner dom sig stöttade och sedda.” 

- Konsulent 

 

Som nämnts tidigare i forskningen så jobbar socialtjänsten med grundutbildningen ett hem 

att växa i. I utbildningen tar de upp samarbetet kring barnet som de väljer att kalla det 

tredelade föräldraskapet. I det tredelade föräldraskapet ska socialtjänsten, familjehemmet 

och den biologiska föräldern skapa en så bra förutsättning för barnet som möjligt, om en 

av dessa tre delar fallerar så kommer även samarbetet att göra det. Därför är samarbete en 

mycket viktig skyddsfaktor för barnet och nämnts ofta i intervjuerna med samtliga parter. 

Vad som också nämns av konsulterna är att det är viktigt att familjehemmet är orädda. I 

den benämningen menar konsulterna att det är viktigt att familjehemmet vågar ta på sig 

uppdraget utan att tveka och att dem ska ha inställningen, ”ja absolut vi fixar det här”. Det 

menar också på att det är viktigt att familjehemmen vågar ta konflikter på allvar och att de 

vågar sätta gränser. Familjehemmet ska också vara en mogen vuxen som redan har 

bearbetat sitt eget bagage. Det kan bli svårt för familjehemmen att hantera ett barns 

instabila emotionella läge om de inte är trygga och stabila i sig själva. 

Familjehemmen beskriver att en egenskap som är viktig att ha om du ska arbeta som 

familjehem är ett starkt engagemang för barnet som placeras. De uttrycker att det krävs ett 

intresse för att vilja lära känna det barn som placeras hos dem och även kunna bilda 

emotionella band, och det kan ta tid. Familjehemmen beskrev att barnen som placerats 

kommer från dysfunktionella hem där engagemang, tid och omsorg har varit bristfälliga 

och därför behöver barnen få en stadig och trygg relation med övriga medlemmar i 

familjen.  

 

”ja men alltså det är ju hjärta, vi engageras ju jätte mycket i dom 

och vi tycker väldigt mycket om dom och bryr oss om dom på alla 

sätt och vis… För barnet måste ju kunna känna sig omtyckt och 

sedd och att det finns ett engagemang.” 
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- Familjehem 

 

Att stå stadigt och tryggt i sin relation vittnar familjehemmen som en stor stöttepelare för 

att orka med de mer turbulenta perioderna. Då barnen som placeras kan ha svårt för att 

anpassa sig till ett nytt hem, nya regler och nya rutiner kan det uppstå konflikter. Det är då 

viktigt att stå enade och tillsammans med sin partner.  

Att familjen ska vara bra på att sätta gränser är något som samtliga kategorier av 

intervjupersoner vittnar om, de före detta familjehemsplacerade barnen berättar att det är 

viktigt att familjen sätter gränser för att det bidrar till att de går från något otryggt och 

osäkert till något som gör en stabil och lugn. Att båda parter i familjehemmet står fast för 

sina åsikter och är stabila tillsammans samt att dem sätter gränser, har rutiner och regler är 

också något som är viktigt för barnen. De berättar om att de inte hade stabila vuxna när de 

växte upp och att det därför är viktigt att familjehemmet är det då det skapar trygghet och 

stabilitet 

 

”Dom var inte eniga eller stadig i vad dom tyckte var okej eller 

inte, först var dom för slappa och sen blev det en hel omvändning 

och så fick jag massa regler att följa.” 

- Vuxen före detta familjehemsplacerat barn 

 

Många av de risk- och skyddsfaktorer som nämndes under intervjuerna stämmer överens 

med det som tidigare forskning menade var framgångsfaktorer vid en placering samt vad 

som kan hindra att en placering blir bra. Till exempel så nämndes hur viktigt det är med 

familjehemmets inställning till barnet och att det ska vara engagerade i placeringen 

(Vinnerljung et al. 2014). Mycket av de risk- och skyddfaktorer som de olika 

kategorierna nämnde stämmer även överens med varandra och mycket av vad de sade 

finns att läsa om i utbildningen ett hem att växa i (Socialstyrelsen, 2017). Detta visar att 

både konsulterna och familjehemmen är väl medvetna om framgångsfaktorer och hinder 

vid en placering och att deras agerande är märkbart för barnet.  

6.3 Tema 3, Organisation 

Under intervjuerna med konsulterna framkom vikten av att ett sammarbete inom 

socialtjänst fungerar, samt att ett samarbete mellan privat aktör och kommunal aktör 

behövs, därav temat organisation. Två underkategorier identifierats som resultatet kommer 

att diskuteras kring. Dessa två underkategorier är: 

• Verksamhets uppbyggnad 

• Samarbete mellan privat och kommunal aktör 

6.3.1 Verksamhets uppbyggnad 

Som tidigare nämnts så är samarbetet något som konsulterna ser som en mycket viktig del 

i placeringen. Därför uppkom temat organisation med underkategori 

verksamhetsuppbyggnad samt samarbete mellan privat och kommunal aktör. Konsulterna 

betonar att helhetsperspektivet på socialtjänsten är viktigt. Alla delar har sin roll och sin 

betydelse, kopplat till familjehemsplaceringar. För att en placering ska lyckas bra, krävs 

det att familjehemssekreterare, barnsekreteraren och även övrig socialtjänst ska ha ett gott 

samarbete och god arbetsmiljö. Då en bit faller bort, så kan inte heller de övriga delarna 

fullfölja sitt uppdrag till 100 procent.  
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Den socialtjänst som intervjuats, vittnar om att det har varit svajigt i vissa delar av 

socialtjänsten. Kommunen har valt att dela upp socialtjänsten i tre olika grupper, det är 

utredningsgruppen som utreder barnen som är i behov av stöd i form av familjehem. De 

kontaktar sedan familjehemsgruppen som ansvarar för att hitta ett passande familjehem för 

det barnet. När barnet sedan placeras så är det familjehemsgruppen och 

barnsekreterargruppens ansvar att skydda barnet i den nya familjen och se till att 

placeringen funkar för alla parter. Om en av dessa grupper inte fungerar så påverkar det 

helheten inom socialtjänsten. Det placerar både familjehemmet och barnet i en otrygg 

situation med en otrygg socialtjänst.  

 

”Jag tänker att det är viktigt att hela socialtjänsten fungerar, för vi 

står ju för hela socialtjänsten. Så att vi jobbar i nära samarbete med 

kollegor som är barnets socialsekreterare… Så är vi ju inte 

ensamma, utan vi jobbar ju tillsammans med kollegorna på 

placerings gruppen och utredningsenheten. Så vi är ju hela tiden i 

samarbete med dem och det är vår socialtjänst och det känns jätte 

tydligt.” 

- Konsulent 

 

Ett av familjehemmen berättar om en situation där ett av de placerade barnen har haft tre 

olika barnsekreterare på ett år. Eftersom att det tar tid för barnsekreteraren att lära känna 

barnet så kan detta skapa en otrygg och stressad miljö för barnet. Det är ett tydligt exempel 

på när det tredelade föräldraskapet inte fungerar och helheten fallerar. 

Konsulterna berättar också om att det är viktigt att de fungerar som ett team runt 

barnet. Att familjehemmet, biologisk förälder och socialtjänsten gör allt för att främja 

barnets välmående.  

 

”Att man ser att det här är ett samarbete det här tredelande 

föräldraskapet, socialtjänst, familjehem och biologisk förälder, att 

vi är ett team tillsammans. Det är ju viktigt att vi och det tredelade 

föräldraskapet fungerar för då blir familjehemmen nöjda.” 

- Konsulent 

 

Detta kan kopplas tillbaka till det tredelade föräldraskapet som nämnts tidigare. Tanken 

bakom det tredelade föräldraskapet är att de tre olika parterna ska fungera som ett skydd 

för barnet. Eftersom att det ibland är så att den biologiska föräldern inte bidrar till en trygg 

del av föräldraskapet så är det mycket viktigt att socialtjänsten alltid står fast och är den 

stadigaste grunden (Socialstyrelsen, 2017). 

6.3.2 Samarbete mellan privat och kommunal aktör 

Intervjuerna resulterade i ett tydligt problem då privata och kommunala aktörer använder 

sig av samma utredningsmetoder. Detta skapade underkategorin samarbete mellan privat 

och kommunal aktör. Konsulterna inom kommunen berättar att privata aktörer är en 

mycket viktig del vid familjehemsplaceringar. Till exempel så kan det vara så att de måste 

placera ett barn långt bort från kommunen eftersom att barnets nätverk bidrar till en otrygg 

miljö. Barnet kan ibland behöva placeras i ett skyddat boende långt bort från de biologiska 

föräldrarna. I en situation som denna så kan kommunen ta kontakt med en privat aktör som 

har verksamma familjehem i en annan del av Sverige.  
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” Ja men alltså, privat aktör behövs ju också, som till exempel när 

vi måste placera ett barn långt bort från … (aktuell stad i Sverige) 

Då kan ju inte vi handleda familjen och då kan vi ta hjälp av ett av 

företagen.” 

- Konsulent från kommunen 

 

Det framkommer under intervjuerna att kommunen är tvungna att utreda familjehem som 

kommer från en privat aktör. Det står  i 6 kap 6§ 2st, i socialtjänstlagen att socialnämnden 

inte får lämna sitt medgivande om vård utan att förutsättningarna för vård i hemmet är 

utredda av socialnämnden (SFS 2017:809). Detta innebär att kommunen är skyldiga att 

utreda de tjänster som de får från privata aktörer. Det ger som följd att en redan utredd 

familj från en privat aktör måste utredas även av kommunen innan ett barn placeras där. 

Eftersom att även privata aktörer använder sig av BRA-fam och nya Kälvestensmetoden 

för att utreda sina familjehem så kan inte kommunen använda sig av dem igen. Detta är på 

grund av att familjerna kommer ihåg frågorna och att det kan vinkla svaren de ger. Nya 

Kälvestensintervjun är dessutom en så pass djup intervju att det blir för genomgripande att 

göra den igen. Därför nämns det tydligt i instruktionerna som konsulterna har uppgett, att 

intervjun inte får göras om i närmsta framtiden. Då uppstår det ett problem eftersom att 

kommunen inte kan göra en omfattande bedömning av familjehemmet. Eftersom att de 

båda använder sig av nya Kälvestensmetoden och socialnämnden inte kan påverkan vem 

som får utbilda sig i metoden så skulle det vara mer gynnande för kommunen att ha en 

egen utredningsmetod som inte privat aktör använder sig av.  

 

”Privata aktörer använder olika utredningsmetoder för att utreda 

familjehem men det är mindre bra att dom använder Nya kälvesten 

för då tappar vi djupintervjun eftersom att man inte får utreda med 

den igen då fören efter kanske 4 år.” 

- Konsulent från kommunen 

 

En av konsulterna vittnar om att de nya vinjetterna från socialstyrelsen hade varit ett bra 

komplement för utredning av privata familjehem som redan är utredda med hjälp av nya 

Kälvestensmetoden. Vi som författare till denna stuide tar i beaktning att de riktlinjer och 

instruktioner som finns för nya kälvestensmetoden endast är byggt på intervjupersonernas 

information. Som nämnts tidigare så är det upphovsrätt på metoden och vi kan därför inte 

ta del av den. 

Det framgår i intervjuerna med främst konsulterna och familjehemmen att det är 

mycket viktigt att det finns ett samarbete, speciellt att arbetet med placeringen genomförs 

med både en familjehemssekreterare som arbetar med familjen och en barnsekreterare som 

arbetar med barnet. Båda parter anser att ett samarbete är centralt för att uppnå en god 

kvalité vid placeringen.  

6.4 Tema 4, Ekonomi 

En av våra frågeställningar var, kan det finnas ekonomiska fördelar samt nackdelar med 

familjehemsplaceringar? För att få svar på denna frågeställning så utformades vår 

intervjuguide med en pelare angående ekonomi. Under intervjuerna blev en tydlig skillnad 

mellan privat och kommunal aktör synlig. Detta ledde till de två underkategorierna  
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• Ekonomiskt bidrag från socialtjänsten 

• Ekonomiska skillnader mellan aktörerna 

6.4.1 Ekonomiskt bidrag från socialtjänsten 

I början av arbetet med studien så fanns en fördom om att familjehem fick en ekonomisk 

vinning av att ta emot ett familjehemsplacerat barn. Vår spekulation var även att detta kan 

utvecklas till att det finns en ekonomisk drivkraft hos vissa av de familjer som anmäler sitt 

intresse. I efterhand med mer erfarenhet erkänner vi att det var felaktigt. Det var ett svårt 

område att hitta information om och det fanns inte mycket tidigare forskning. Därför 

användes tidningsartiklar för att skapa en uppfattning samt en diskussion med 

intervjupersonerna. Nu i efterhand så har vi förstått att den kommunala aktör som vi har 

intervjuat ger sina familjer ett arvode och en omkostnadsersättning som är baserad på 

SKL:s rekommendationer vilket går att läsa om i tidigare forskning (SKL, 2017). 

Både konsulterna och familjehemmen inom den kommunala sektorn är eniga om att 

denna summa är för låg. Främst eftersom att rekommendationerna är baserade på en vård 

anställds lön och många av familjerna har en högre standard än den som ligger till grund 

för konsumentverkets beräkningar. Gemensamt för konsulterna inom kommunal sektor 

och familjehemmen är att arvodet inte är skäligt för det arbete som de gör och att en 

lösning på problemet hade varit att uppdraget skulle vara pensionsgrundande. Konsulterna 

berättar om att det har varit på tal många gånger och att det är uppe på tapeten igen 

eftersom att många av de familjehem som har varit verksamma i många år förlorar mycket 

i pensionspengar.  

 

”Jag tycker att familjen ska få mer och det är något som vi har lyft 

i omgångar och nu är det uppe på tapeten igen eftersom att det inte 

är pensions grundat.” 

- Konsulent från kommunen 

 

Det framkommer även under intervjun att det hade varit lättare att rekrytera fler 

familjehem om det inte hade inneburit en ekonomisk förlust för familjen. Ett av 

familjehemmen berättar även att ett placerat barn ska ha samma tillgångar som ett 

biologiskt barn i familjen, men med den omkostnadsersättning som de får från kommunen 

så är det omöjligt att barnen ska kunna ha samma standard. Det gäller därför att familjen 

har en stabil ekonomi innan en placering sker och att de har ett brinnande intresse för 

uppdraget och kan bortse från den ekonomiska förlusten. 

 

”Om man tänker ur en rekryterings synpunkt så blir det ju svårt för 

det finns ju många hem som har ett hjärta för det här men som inte 

kan ta steget eftersom att det skulle innebära en ekonomisk 

förlust.” 

- Konsulent från kommunen  

 

Konsulterna berättar att en trygghet som de kan ge familjerna är att om de är ett så kallat 

förstärkt familjehem, så får de sitt arvode oavsett om det finns ett placerat barn i familjen 

för tillfället. Omkostnadsersättningen får de dock endast vid ett placerande eftersom att de 

pengarna ska gå till barnet.  
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Eftersom att kommunen inte kan ge högre arvode och omkostnadsersättning så 

berättar konsulterna istället att de försöker utveckla en god kvalité på de hjälpinsatser som 

erbjuds i form av stöd och utbildning för familjehemmen. Detta vittnar även 

familjehemmen om, som tycker att stödinsatserna har varit av god kvalité och att de inte 

skulle vilja byta aktör. Även om kommunen försöker hålla en hög standard på deras 

insatser så vittnar konsulterna om att många familjer väljer att vända sig till privata aktörer 

istället, vilket bidrar till att det blir en form av marknad. 

6.4.2 Ekonomiska skillnader mellan aktörerna 

I intervjun med konsulenten från den privat aktören så framkommer det att familjer inom 

den privata sektorn får en högre omkostnadsersättning och arvode än familjer inom den 

kommunala sektorn. Det arvode och den omkostnadsersättning de får ska spegla den insats 

de gör och de vårdbehov som det placerade barnet har. På frågan om de följer SKL:s 

rekommendationer svarade därför konsulenten nej och förklarade att de familjehem som 

de har får mer än vad som rekommenderas av SKL.  

Som tidigare nämnts så har det blivit svårt för kommunen att rekrytera nya 

familjehem eftersom att flertalet familjehem väljer att vända sig till de privata företagen 

eftersom att de betalar mer i arvode och omkostnadsersättning. 

 

”Ja alltså vi har ju fått en konkurrens för att familjer väljer ju att gå 

till de privata företagen eftersom att de betalar mer i arvode och 

omkostnadsersättning.” 

- Konsulent från kommunen 

 

Konsulterna från kommunen berättar att det har kommit många nya privata aktörer den 

sista tiden och att det är svårt för kommunen att veta om det är en seriös aktör eller inte. 

Under intervjuerna så berättar konsulterna från både privat och kommunal aktör att IVO, 

inspektionen för vård och omsorg, ska påbörja en utredning av privata aktörer inom 

familjehemsplaceringar och att de starkt välkomnar denna undersökning. Detta är inget 

som det finns stöd för utan IVO hänvisar till att de utövar tillsyn över socialtjänsten och att 

det är socialtjänstens ansvar att utreda de privata företagens familjehem som de använder.  

Efter arbetet med studien så har våra fördomar kring den ekonomiska ersättningen 

till familjehemmen för det uppdrag de utför kort sagt förändrats. Det beror även på att de 

olika sorters familjehem, förstärkt och traditionell var något som vi som författare till 

studien inte var medvetna om. Om en av parterna i en familj väljer att stanna hemma för 

att ta emot ett barn på uppdrag av socialtjänsten så är det en självklarhet att även den 

personen ska få ett arvode som gör det möjligt till en pensionsbesparing. Dessutom ska 

familjen inte behöva utsättas för en ekonomisk förlust på grund av att de väljer att vara ett 

familjehem. Att den ekonomiska ersättningen ser ut som den gör idag ger en förståelse till 

att familjer väljer att vända sig till en privat aktör istället för en kommunal. 

 

7. Diskussion 

Under arbetet med studien så har tre problemområden identifierats. De har redan nämnts i 

resultat och analys och är: 

• Svårigheten med att placera ungdomar med stora behov i familjehem. 
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• Problematiken familjehemssekreterare hamnar i när de måste följa barnperspektivet 

men ändå måste ta hänsyn till den biologiska förälderns rättighet till sitt barn. 

• Att det blir en svårighet för kommunen att utreda privata familjehem eftersom att 

de privata företagen använder sig av samma utredningsmetoder som de kommunala 

aktörerna. 

• En diskussion kring vår uppfattning av kvalité vid familjehemsplaceringar i 

Sverige utifrån våra fyra frågeställningar. 

7.1 Svårigheter med att placera ungdomar med stora behov i familjehem 

Problemet med att placera en ungdom med stora behov togs upp av samtliga 

intervjupersoner. Svårigheten som konsulterna ställs inför är att de under många 

placeringar med ungdomar har blivit sammanbrott och att ungdomen sedan förflyttas till 

ett HVB hem, eftersom att de förstår att vårdbehovet är för stort för ett familjehem. Efter 

att ungdomen har flyttat så har många familjehem mått mycket dåligt. Konsulterna 

förklarar det som att, placerandet av svåra ungdomar ”bränner ut familjehemmen”. 

Vi förstår att utredningsidan av socialtjänsten vill placera en ungdom i familjehem, 

alla barn ska få samma möjlighet att få växa upp i en trygg och kärleksfull familj istället 

för på en institution. Men det skapar ett problem för familjehemssekreterare som försöker 

vädja om familjehemmen och som vill att en placering ska bli så smärtfri och bra som 

möjligt. Det har framgått under studien att ungdomar löper en större risk till en tidig 

alkoholdebut och droganvändning. Det blir något som familjehemmen kan få handskas 

med, vilket blir en mycket svår situation för familjen. Ett av familjehemmen berättar om 

att skolgången för ungdomar som har varit med om mycket kan bli komplicerad eftersom 

att de har så mycket med sig i bagaget. Detta kan också leda till konflikter i placeringen 

mellan barnet och familjehemsföräldrarna. Ett av de före detta familjehemsplacerade 

barnen berättar att det hade varit bättre om hen hade placerats i ett HVB hem från början 

eftersom att vårdbehovet var så pass stora. På HVB hemmet så hade ungdomen striktare 

regler och även närvarande personal som gav bättre förutsättningar att utvecklas på ett bra 

sätt och slutföra sin skolgång. Denna ungdom berättade för oss att hen ofta kände att 

socialsekreteraren inte lyssnade på åsikterna kring insatserna som gavs av socialtjänsten. 

Det står dock i socialtjänstlagen att innan ett beslut fastställs i rätten så ansvarar 

socialnämnden för att ett barns röst blir hörd. Det är svårt för ett barn eller en ungdom att 

veta vad det de har för rättigheter. Så tror vi att det kan det ha varit i detta fall eftersom att 

ungdomen fick frågan om hen ville förflyttas till familjehemmet och efter sammanbrott så 

tillfrågades även ungdomen om placeringen i HVB-hem. I båda fallen så accepterades 

placeringarna som gavs men att hen förstår i efterhand att en placering på enbart HVB-

hem hade varit det ultimata i just detta fall. Det är förståeligt att socialtjänsten vill placera 

barnen i familjehem i första hand eftersom att det är ett mer ekonomiskt alternativ 

långsiktig.  

För att lösa detta problem så anser vi att det hade varit bra om ungdomen blev mer 

informerad över vad dess handlingar kan få för konsekvens och vad det finns för 

alternativa vårdinsatser. Till exempel att en socialsekreterare sitter ner med ungdomen och 

förklarar vad det finns för olika alternativ och vad de olika alternativen skulle innebära. 

Att konsulenten förklarar för ungdomen att vårdbehovet är så pass stort så att det kan blir 

svårt för familjehemmet att hantera, men att ungdomen får den möjligheten om den vill. I 

vissa fall är detta omöjligt, då det är svårt att veta vårdbehovet innan en placering har skett. 
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Det förklaras att ett sammanbrott skulle innebära det andra alternativet vilket blir HVB-

hem, sedan att samma sak förklaras för familjehemmet. Då kan familjehemmet få en 

trygghet i att det är en svår placering och att dem har ett stöd från socialsekreteraren och 

för att dem inte ska känna att det är deras insats som inte var tillräcklig för ungdomen 

Vanligtvis så sker inte placering på ett HVB-hem så lättvindigt, utan flera olika 

familjehemsplaceringar testas först. Vi tror att detta kan bero på att det är en så pass stor 

ekonomisk förlust att placera ungdomar i HVB-hem.  

Det framkom även i tidigare forskning att det är en skyddsfaktor att barnet 

familjehemsplaceras i en så tidig ålder som möjligt (Vinnerljung et al, 2014). Ett problem i 

den biologiska familjen kan uppstå när barnen är lite äldre och därför är det helt förståeligt 

att även ungdomar måste familjehemsplaceras. Det är viktigt för familjehemssekreteraren 

att förstå att det är bra om det sker så tidigt som möjligt. Det är också en stor skyddsfaktor 

att barnet får ha sina biologiska föräldrar närvarande under uppväxten så att en insats till 

att försöka få barnet att bo kvar hos sin biologiska familj är också centralt. Det kan dock få 

till följd att det dras ut på processen med placeringen.   

7.2 Barnperspektivet kontra föräldrarnas rättighet till sitt barn 

Under intervjuerna så framkom det från ett före detta familjehemsplacerat barn att hen 

hade uppfattat ett bristfälligt stöd från socialtjänsten sida vid placeringen. Det framkom att 

hens mamma gjorde motstånd till placeringen i familjehemmet och att mamman lämnade 

in överklagan till olika instanser. Detta skapade ett dilemma för socialtjänsten där det före 

detta familjehemsplacerade barnet kände att hens röst inte blev hörd. Detta har vi som 

författare till denna studie och även konsulterna förstått har att göra med ett dilemma 

mellan barn- och föräldraperspektivet. Det är en mycket svår situation som socialtjänsten 

hamnar i eftersom att de enligt lagrum ska se till barnets bästa och  att de insatserna som 

barnet får värnar om barnets bästa. Dessutom är det socialnämndens skyldighet att se till 

att ett barns röst blir hörd i utredningar. Samtidigt som lagrum kring en förälders 

rättigheter ger föräldern rättigheten till sitt barn. Vad väger egentligen tyngst? 

Det finns många olika lagrum som stödjer både föräldern och barnet, som till 

exempel FN:s Barnkonvention, som ännu inte blivit svensk lag men som har lämnat spår i 

många av de lagar som finns i Sverige idag. Till exempel så nämner de i föräldrabalken 6 

kap 2a §, att vid utredningar som rör vårdnaden av ett barn, barnets boende och barnets 

umgänge med en förälder så ska alltid det bästa för barnet komma i det främsta rummet. 

Detta styrker även en proposition till riksdagen där det framkommer att en socialnämnd 

alltid ska yttra sig vid dessa beslut (Prop. 1990/91:8). Som nämnts tidigare så har 

socialnämnden enligt SoL 1 kap 2 §, alltid en skyldighet att se till barnets behov och att de 

insatser som barnet får alltid är det bästa för barnet. 

Så enligt de lagrum som finns i Sverige idag betonas det att ett barnperspektiv ska 

vara det främsta för en socialtjänst. Konsulterna menar på att de måste se till de svagaste i 

samhället vilket är barnen, eftersom att barnet ofta inte kan föra sin egen talan. I 

intervjuerna så framkom det att det inte alltid är så lätt att motsträva barnets egna föräldrar 

eftersom att de också har sina rättigheter. Varför är det så att föräldrarnas rättigheter ibland 

väger tyngre än vad som är det bästa för barnet, som i det fall med vår intervjuperson som 

kände att hens behov och talan inte var av störst vikt för socialtjänsten. Vår egen tanke är 

att det kan vara en jobbig rättsprocess när föräldern överklagar ett beslut från 

socialtjänsten och att socialtjänsten därför försöker undvika konflikter som kan leda till en 
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rättsprocess. Men de som hamnar i kläm vid detta agerande är barnen, som till exempel vår 

intervjuperson som kände att socialtjänsten försökte undvika hens vilja för att rädda sitt 

eget skinn. Det finns rättspraxis som socialtjänsten ska följa och har belägg till att följa när 

denna situation uppkommer, men att konsulterna ändå beskriver detta som ett problem 

eftersom att fokusen på de olika perspektiven skiftar. Så som slutsats på detta problem så 

anser vi som författare till denna studie att lagrum finns för att socialtjänsten ska agera 

utifrån ett barnperspektiv men att det inte alltid görs, eftersom att föräldrarätten väger så 

pass tungt. Detta kan leda till konflikter och att socialtjänsten får fatta nya beslut för att 

försöka gynna båda parter, alltså både barn och biologisk förälder. 

 

7.3 Kommunal och privat aktörs användning av samma utredningsmetoder 

Som tidigare nämnt är det ett komplext marknadsläge mellan privata och kommunala 

aktörer inom familjehemsplaceringar. De privata erbjuder sina tjänster till kommunen i 

form av tjänsten färdigutredda familjehem och som är redo att ta emot ett placerat barn.  

I lagen 6 kap 6 § 2 st, så betonas det att socialtjänsten måste utreda alla familjehem 

som tar emot ett barn inom kommunen. Problemen uppstår då i och med att samma 

utredningsmetoder används inom den privata sektorn som den kommunala. Nya 

Kälvestensmetodens djupintervju får enligt våra intervjupersoner inte upprepas då det 

finns en risk med att göra denna djupintervju för tätt inpå det förra tillfället. Som tidigare 

nämnts så kan familjehemmen komma ihåg frågor och därför vinkla sina resultat vilket 

innebär att de utredningsmetoder som redan använts av de privata aktörerna inte kan 

användas igen. Det medför att kommunen inte har möjligheten att göra en fullgod 

utredning av det potentiella familjehemmet, utan måste därför förlita sig på de privata 

aktörens utredning. Eftersom att kommunen inte har en kompletterande metod för 

familjehemsutredningar så fastnar dem i ett problem med att de endast kan förlita sig på 

den utredning som de får ut från den privata aktören och sedan göra ett eget förarbete på 

familjen med registerutdrag och referenstagning.  

En tanke under arbetet med studien är att det hade varit mycket bättre om kommunen 

hade implementerat en ny utredningsmetod som inte används av privata aktörer. Eftersom 

att de då hade kunnat göra en omfattande utredning på familjen men ändå tillgodose den 

utredning som redan är gjord på familjen av den privata aktören. 

Det finns fördelar med att ha samma utredningsmetod, som då påvisar en transparents och 

likvärdiga bedömningar av samtliga familjer som utreds för att bli ett familjehem. Som 

socialstyrelsen har gått ut med, rekommenderar de socialtjänsten att använda sig av Casey 

Home Assessment som då skulle lösa problemet med att de privata aktörernas utredning 

gör det svårt för de kommunala att göra en egen fullständig utredning. Under intervjuerna 

har även konsulterna önskat att det fanns ett komplimenterande underlag till utredningen i 

form av vinjetter. Där de kan ta upp specifika händelser och svåra situationer där familjen 

får förklara och motivera hur de skulle gå tillväga.  

Som tidigare nämnts är EBP en teori som har stark koppling till vår studie. Vi anser 

att socialtjänsten har evidensbaserad praktik i åtanke vid arbetet med 

familjehemsplaceringar. Resultatet från intervjuerna med konsulterna stämmer väl överens 

med forskningsfältet vid skydd- och riskfaktorer samt utredningsmodellen BRA-fam, som 

är baserad på forskning av socialstyrelsen. Stödinsatser från socialtjänsten vid 

familjehemsplaceringar ger också ett starkt resultat för att EBP följs. Då både kategorierna 
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familjehem och konsulterna ger samma typ av stödinsatser och där familjehemmen har 

uppfattningen av att deras behov är det som styr stödinsatsen. Dessvärre har de intervjuade 

före detta familjehemsplacerade barnen, upplevt att deras åsikter är någonting som inte 

alltid tas i beaktning vid placeringar. Det finns även inte tidigare forskning kring nya 

Kälvestensmetoden. Vi kan inte styrka att EBP följs vid valet av att använda sig av 

modellen nya Kälvestensmetoden. Då socialstyrelsen har gått ut och informerat att de 

rekommenderar en annan metod nämligen, Casey home Assessment.  

7.4 Vår analys kring kvalitén vid familjehemsplaceringar i Sverige 

Vi anser att vid metoderna som används för utredning av familjehem så håller de till viss 

del en hög kvalité. Dels så är förarbeterna väl använda samt att de har gott stöd i lagrum. 

Metoden BRA-fam håller också en hög kvalité eftersom att den har en hög evidens vilket 

betyder att den har ett gott forskningsstöd. Det tycker vi att den har eftersom att den är 

mycket omtykt av både konsulenterna som använder sig av metoden, familjerna som blir 

utredda med hjälp av metoden samt att den har ett gott forskningsstöd. Vi ser mycket 

kritiskt till användningen av den nya Kälvesten metoden eftersom att vi anser att den inte 

har en bra evidens. Detta på grund av att både konsulenter och intervjuade familjehem 

hade kritik kring metoden och för att vi inte har hittat forkningsstöd för metoden då den är 

under upphovsrätt.  

 Som tidigare nämnts så är det även ett problem med att kommunala och privata 

aktörer använder sig av samma utredningsmetoder, detta eftersom att socialtjänsten då inte 

kan genomföra en bra utredning av de privata aktörernas familjehem. Vilket kan sänka 

kvalitén vid utredningen av familjehemmen. 

Vår tredje frågeställning handlar om framgångsfaktorer samt hinder vid 

familjehemsplaceringar. En av de insatser som socialtjänsten har för att stötta 

familjehemmen är grundutbildningen ”Ett hem att växa i” som användes av både 

kommunal och privat aktör. Utbildningen tar upp framgångsfaktorer som stämmer väl 

överrens med forskningsfältet samt att den tar upp redskap för att handskas med eventuella 

hinder vid placeringen. Eftersom att den är mycket uppskattad och omtyckt av både 

konsulenter och familjehem samt att den har stöd från forskning så anser vi att även den 

håller en hög kvalité.  

 Vår uppfattning om de ekomonomiska skillnaderna mellan privata och kommunala 

familjehem är att vid det kommunala familjehemmen så kan den ekonomiska förlusten 

leda till att familjehemmen inte har har en ekonomisk tillgång till att skapa det bästa 

förutsättningarna för det placerade barnet. En högre ekonomisk tillgång hos de privata 

akötrerna kan leda till att familjer blir familjehem av fel anledningar, då ett ekonomiskt 

vinstintresse kan finnas. Vi anser därför att de ekonomiska skillnaderna bidrar till en sämre 

kvalité för både de som utför insatserna och de som tar emot.  

 I det stora hela så anser vi att evidensbaserade insatser är en bra utgångspunkt vid 

familjehemsplaceringar i Sverige, eftersom att vi anser att de då får ett gott stöd från 

samtliga grupper som vi intervjuat samt att vi kan koppla dem till den forskning som finns 

på forskningsfältet. Hade en evidensbaserad forkning funnits att ta del av vid användna 

metoder så som nya Kälvesten metoden så hade kanske vår uppfattning av kvalité för den 

metoden varit högre.  
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8. Slutsats 

Under studien gång så har vi som författare till denna studie funnit ny kunskap. 

Socialtjänstens utför en omfattande utredning av familjehem och konsulterna är angelägna 

till metoderna som används. Metoderna har använts under en längre tid och 

familjehemssekreterarna har blivit skickliga på att använda dem. De har även utvecklat 

metoderna så att de fyller de behov som socialtjänsten kräver. 

Dessutom är det förvånande att nya Kälvestenmetoden används i den utsträckning 

som den brukas idag. På grund av upphovsrätten till nya Kälvestensmetoden så har det 

varit svårt att bilda en uppriktig uppfattning om utredningsmetoden. Att vi har haft en 

strävan till en bättre förståelse för metoden är en bedrift, men efter alla försök att få ut 

material och att till och med upphovsmakarna nekat oss detta fick vi medge oss 

överväldigade.  

Att de privatiserade företagen använder sig av samma utredningsmetoder som de 

kommunala aktörerna är självklart också ett problemområde som är väl uppmärksammat 

av de kommunala aktörerna. Mycket för att de är skyldiga att utreda de privata 

familjehemmen men samtidigt i behov av dem på grund av marknaden som existerar. Att 

Casay Home Assesment är en bra komplettering av de metoder som används idag är 

möjligtvis mer rimligt för oss än för socialtjänsten eftersom att det krävs resurser i form av 

tid och pengar för att implementera en ny metod. Men vi anser att det skulle vara ett bra 

verktyg för att kunna lösa dilemmat.  

Skydds- och risk faktorerna som litteraturen nämnde stämde bra överens med den 

respons som intervjupersonerna gav. Det märktes att de var väl insatta och att de var 

aktsamma om att placeringen skulle fungera så väl som möjligt. Konsulterna informerade 

ofta om vikten att ha en fungerande socialtjänst och ett bra samarbete vilket är en röd tråd 

genom hela vår studie. Om alla bitar faller på plats, och alla relationer fungerar så blir det 

en bra placering med en hög kvalité. Relationer innefattar, familjehem, placerat barn, 

biologisk förälder och socialtjänst. Att där även få in vikten av att ha ett bra samarbete 

mellan privat aktör och kommunal aktör ökar kvalitén på tjänsten eftersom att kommunal 

aktör är så beroende av de privata aktörerna. Att det dessutom nämndes av våra 

intervjupersoner att IVO ska göra en undersökning av de privata aktörerna ses som en 

betydande del eftersom att det skulle innebära ett bättre samarbete mellan privat och 

kommunal aktör. Vi har dock inte kunnat verifiera den informationen om den utredning 

som IVO ska göra. Det som nämns på IVO:s hemsida är att socialtjänsten ansvarar för 

utredning av privat aktör och socialstyrelsen ansvarar för att utreda socialtjänsten. Det 

skulle även innebära att vinstdrivande företag hade avlägsnats från marknaden. Det 

eftersträvas att vår studie kommer att vara av en intresseväckande karaktär för läsning av 

konsulter som arbetar med familjehemsplacering och även till allmänheten. Hade en mer 

gedigen studie gjorts finner vi det mycket intressant att studera vidare på hur 

barnperspektivet och föräldrarätten speglar sig i svensk socialtjänst. Vi har blivit 

informerade om att forskning kommer att ske på nya Kälvestensmetoden vilket anses bra. I 

det stora hela anser vi ha funnit en bredare kunskap kring ämnet och värderar högt den 

kunskap som vi fått under arbetet med studien.  
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Bilagor 
Bilaga, 1.  

Tema: Utredningsmetoder  

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vi ger information om 

vilka barn som kan 

placeras och vad 

uppdraget skulle kunna 

innebära. 

 

Information gör att 

vissa drar sig ur för att 

dom tycker att 

uppdraget är för stort 

 

Vi gör ett eller två 

hembesök för att se hur 

hemmet ser ut och för 

att kunna träffa 

biologiska barn 

 

finns det förekomst i 

socialregister eller 

polisregister, då är det 

ju bra att det kommer 

fram på en gång eller 

att dom berättar om det 

och det brukar de flesta 

göra om det finns 

någonting. Så kan man 

prata om vad det 

betyder idag, om det 

har betydelse eller inte. 

Så bara för att det finns 

förekomst så då kan 

man inte bli 

familjehem 

 

Information 

 

 

 

 

 

 

Info-sållar 

 

 

 

 

Hembesök 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register 

 

 

Förarbeten 

 

Tillvägagångssätt vid 

Utredning av 

familjehem.  

Då satt vi ner med dom 

en och en, var för sig, 

för det kan ju vara så 

att frågorna är lite 

kluriga så att dom vill 

fråga, hur har ni tänkt 

där? 

  

Ett bra material för då 

kan man sitta med dom 

i efterhand och be dom 

förklara om det finns 

några frågetecken. 

 

 

Enskild ifyllning 

 

 

 

 

 

 

Underlag diskussion 

 

BRA-Fam 

 

Tillvägagångssätt vid 

Utredning av 

familjehem. 

Metoden undersöker 

om man har förmågan 

att mentalisera. 

 

 

Mentalisering 

 

 

 

Nya 

Kälvestensmetoden 

 

Tillvägagångssätt vid 

Utredning av 

familjehem. 
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Vill se om dom har ett 

reflekterande sinnelag 

för har dom inte det så 

går dom inte att 

handleda. 

 

Man vill se det 

känslomässiga, är 

familjen känslomässigt 

tillgängligt för att 

kunna ta till sig barnet. 

 

Det här ska vara en 

ganska formell och 

fyrkantig kontext, man 

ska inte hjälpa till och 

inte ställa några 

följdfrågor 

 

Reflekterande 

sinnelag 

 

 

 

 

 

Känslomässig 

tillgänglighet 

 

 

 

Fyrkantig, strikta 

regler 

 

 

Folk som inte kan tala 

för sig själva faller, 

samt utlandsfödda med 

sämre ordförråd. 

 

Ingen metod är 100%, 

man kan aldrig veta hur 

en person kommer att 

vara. 

Finns inget 

komplement till nya 

Kälvestensmetoden 

utan gör bara BRA-fam 

och går på magkänsla. 

 

Språklig metod 

 

 

 

 

 

 

Bristfällig 

 

 

Kritik Tillvägagångssätt vid 

Utredning av 

familjehem. 

 

Bilaga, 2.  

Tema: Risk- och skyddsfaktorer 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Under kategori Kategori 

Men dom som hela 

tiden påpekar att barnet 

mår dåligt före och 

efter umgänge och 

försöker förhindra 

umgänge. 

Om bioföräldern 

känner sig motarbetad 

så kan föräldrarna 

ansöka om nytt beslut 

för att den känner sig 

allt mer kritisk 

 

Viktigt att prata om 

problem i tid annars 

brakar det ihop och 

man förstår inte riktigt 

vad det är som har 

 

 

 

 

 

Förhindrat Umgänge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikter 

 

 

 

Riskfaktorer 

 

Framgångsfaktorer 

och hinder vid 

placeringar 
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hänt. 

Nej vi löste aldrig våra 

konflikter och vi fick 

ingen hjälp med att 

göra det heller 

 

oftast för att barnet 

hade ett större omsorgs 

behov än vad dom 

känner att dom klarar 

av. Dom kan ju ha 

diagnoser t.ex. 

 

Men svåra ungdomar 

blir för svårt för 

familjehem men ändå 

har man beslutat att 

dom ska till familjehem  

 

Det kan ju vara att 

barnets beteende är för 

svårt för 

familjehemmet att 

hantera. 

 

Alkoholkonsumtion 

kan också va att man 

har såna vanor som gör 

det svårt att tänka att 

man måste göra en 

förändring i sitt liv. 

 

Vår mamma hade 

ensam vårdnad över 

oss eftersom att min 

pappa blev psykiskt 

sjuk och låg inne  

Det började med att 

min mamma blev sjuk i 

bl.a. diabetes 

 

Jag hade ett dåligt 

umgänge så vi hängde 

mycket på stan och 

hade min första fylla 

redan när jag var 13 

bast 

 

Jag halkade efter i 

skolan, redan i 1, 2 

klass så var jag dålig i 

skolan. 

Ungdomar som har 

varit med om mycket 

kan ju ha det mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoser 

 

 

 

 

 

Ungdomar 

 

 

 

 

 

För stora behov 

 

 

 

 

 

Alkoholvanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande/ sjuk 

förälder 

 

 

 

 

 

Tidig alkohol debut 

 

 

 

 

 

 

 

Svår skolgång 
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jobbigt i skolan för att 

dom har mycket med 

sig själva. 

 

Ja för det står ju i lagen 

att barnets behov ska 

komma före, men det 

har nog lika förbaskat 

vänt om till att 

föräldern ska ha rätt till 

sitt barn. 

Socialtjänsten 

anpassade sig efter min 

mamma för att hon 

gick in med överklagan 

till olika instanser. 

 

Dom var inte eniga 

eller stadig i vad dom 

tyckte var okej eller 

inte, först var dom för 

slappa och sen blev det 

en hel omvändning och 

så fick jag massa regler 

att följa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn/föräldra 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej samspelta vuxna 

För barnet måste ju 

kunna känna sig 

omtyckt och sedd och 

att det finns ett 

engagemang. 

För det jag var glad 

över när jag kom dit 

det var ju att man kom 

till nån som lyssna på 

vad man sa och dom 

hade tid för en 

ja men alltså det är ju 

hjärta, vi engageras ju 

jätte mycket i dom och 

vi tycker väldigt 

mycket om dom och 

bryr oss om dom på 

alla sätt och vis. 

 

Att man ska kunna 

sätta gränser ser jag 

som en viktig egenskap 

Men ja, att kunna sätta 

gränser är ju också 

viktigt naturligtvis 

beroende på barnets 

ålder 

 

Det är bra att bara 

orädd och tänka att det 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagemang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätta gränser 

 

 

 

 

 

 

Orädd 

 

 

Skyddsfaktorer 

 

Framgångsfaktorer 

och hinder vid 

placeringar 
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löser sig alltid 

 

Det är viktigt med ett 

samarbete med 

familjehemmet för då 

känner dom sig stöttade 

och sedda 

 

Att dem är nyfikna på 

Barnet, att dem visar 

kärlek, omtanke och 

god omsorgsförmåga 

det är jätte viktigt. Att 

skapa trygghet, att gå 

nära, att orka mycket 

man måste vara tålig 

och orka stå ut 

 

Många av dom här 

barnen har ju aldrig 

haft regler och så det 

kan ju vara som en va? 

Och det invaggar ju 

trygghet och det syntes 

ju väldigt mycket på 

barn  

 

Nä men alltså dem va 

stabila, de dem sa och 

det dem gjorde stämde 

överens. 

 

ja, en stor 

framgångsfaktor är hur 

man är tillsammans, 

alltså sin partner, alltså 

hur man är inställd på 

det tillsammans.. min 

parter är ju lika 

engagerad som jag så 

hur man samspelar som 

par är också en 

framgångsfaktor, skulle 

jag vilja säga. 

 

Man ska vara en mogen 

vuxen, så man är 

liksom klar med sig 

själv.  

 

 

Samarbete 

 

 

 

 

 

Trygghet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler/rutiner 

 

 

 

 

 

Stadig grund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet från hela 

familjen 

 

 

 

 

 

 

 

Egen mognad 

 

 

 

 

 

 
Bilaga, 3. 

Tema: Organisation 
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Meningsbärande 

enhet 

Kod Under kategori Kategori 

Jag tänker att det är 

viktigt att hela 

socialtjänsten fungerar, 

för vi står ju för hela 

socialtjänsten. Så att vi 

jobbar i nära samarbete 

med kollegor som är 

barnets 

socialsekreterare. 

Vilket det ofta är inom 

socialtjänsten att man 

brottas med 

personalproblem, 

stress, sjukskrivningar, 

rutiner som tappas. Då 

blir det ofta dåliga 

samarbeten och det blir 

akuta lösningar och så 

står familjerna i en 

otrygg situation med en 

otrygg socialtjänst. 

 

Så är vi ju inte 

ensamma, utan vi 

jobbar ju tillsammans 

med kollegorna på 

placerings gruppen och 

utredningsenheten. Så 

vi är ju hela tiden i 

samarbete med dem 

och det är vår 

socialtjänst och det 

känns jätte tydligt. 

 

Jag tycker att det har 

varit stabilt på 

familjehemssidan men 

mer svajigt på den 

andra sidan och det 

påverkar ju helheten 

Jag tror att det är bra att 

vi startade den här 

uppdelningen med 

barngrupp och 

familjegrupp för att vi 

mer kan stötta 

familjegruppen. 

Men om det är så att 

barnhandläggaren 

slutar så funkar det 

ändå inte så då spelar 

det ingen roll om dom 

satsar på oss för 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungerande 

socialtjänst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdelad socialtjänst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete påverkar 

helheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatser från 

socialtjänsten 

Verksamhets 

uppbyggnad  
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helheten funkar inte. 

 

Att man ser att det här 

är ett samarbete det här 

tredelande 

föräldraskapet, 

socialtjänst, familjehem 

och biologisk förälder, 

att vi är ett team 

tillsammans. 

Det är ju viktigt att vi 

och det tredelade 

föräldraskapet fungerar 

för då blir 

familjehemmen nöjda. 

 

Vi ska ju utreda dem 

som är från privata 

aktörer också om dem 

inte är utredda av en 

kommun 

 

Privata aktörer 

använder olika 

utredningsmetoder för 

att utreda familjehem 

men det är mindre bra 

att dom använder Nya 

kälvestensmetoden för 

då tappar vi 

djupintervjun eftersom 

att man inte får utreda 

med den igen då fören 

efter kanske 4 år 

 

 

 

 

 

 

 

Tredelat föräldraskap 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalaktör 

måste utreda privat 

aktör 

 

 

 

 

 

Privat aktör samma 

utredningsmetoder 

 

Bilaga, 4.  

Tema: Ekonomi 

Meningsbärande 

enheter 

Kod Under kategori Kategori 

Jag tycker att familjen 

ska få mer och det är 

något som vi har lyft i 

omgångar och nu är det 

uppe på tapeten igen 

eftersom att det inte är 

pensions grundat.  

Det är viktigt att våra 

familjehem får bra 

ersättning för det 

uppdrag som dom får 

 

Vi har diskuterat det 

här med att det inte är 

pensionsgrundande, så 

 

 

 

 

 

 

Arvode 

 

 

 

 

 

 

Ej 

pensionsgrundande 

 

Ekonomiskt bidrag 

från socialtjänsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska faktorer 

vid 

familjehemsplaceringar 
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familjehem som har 

varit det i flera år utan 

att arbeta förlorar 

jättemycket pengar. 

 

Om du är ett förstärkt 

familjehem hos oss så 

får du en ersättning 

oavsett om du har ett 

barn placerat hos dig 

eller inte och det är ju 

en trygghet. 

 

Ja, vi följer SKL:s 

synpunkter, sen finns 

det ju olika nivåer i 

SKL också så att vi 

höjer upp beroende på 

olika svårighetsgrader 

men sen finns det ju 

löslästar också som 

förhandlar själva.  

 

Ja alltså vi har ju fått en 

konkurrens för att 

familjer väljer ju att gå 

till de privata företagen 

eftersom att de betalar 

mer i arvode och 

omkostnadsersättning. 

 

Om man tänker ur en 

rekryterings synpunkt 

så blir det ju svårt för 

det finns ju många hem 

som har ett hjärta för 

det här men som inte 

kan ta steget eftersom 

att det skulle innebära 

en ekonomisk förlust. 

 

Det finns alltid dom 

som har ett ekonomiskt 

intresse, det finns till 

och med dem som 

vänder sig hit för att 

dom är mer 

intresserade av pengar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk trygghet 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKL:s 

rekommendationer  

 

 

 

 

 

 

 

Marknad finns 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrytering svårt 

pga. Ekonomisk 

förlust 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk drivkraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska 

skillnader 

 

  

 

Bilaga, 5. Vår intervjuguide. 
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 Socialtjänsten Familjehem Vuxna som växt 

upp i familjehem 

Metoder för att 

utvärderdering av 

familjehem. 

Tillvägagångsätt vid 

familjehemsplacering. 

Använd metod, fördelar 

och nackdelar. 

SOSFS. 

Process vid placering, 

före, under och efter. 

Information och 

utbildning. 

Kontakt med 

konsulent. 

Sammanbrott? Varför. 

Uppfattning av 

familjehemsplacerin

g, före, under och 

efter. 

Plats för egen åsikt. 

Konsultens 

agerande. 

Framgångsfaktorer 

vid 

familjehemsplaceringa

r samt hinder. 

Vad är 

framgångsfaktorer/hind

er vid en 

familjehemsplacering. 

Har tillvägagångssättet 

utvecklats. 

Ett hem att växa 

i/skolfam. 

Jobb med relationer. 

Tillvägagångssätt och 

utveckling. 

Nätverkskarta. 

Framgångsfaktorer 

och hinder vid 

placering. 

Förbättringar. 

Berätta om tiden i 

familjehemmet. 

Bra/mindre bra med 

din placering. 

Lärdom av 

placering. 

Ekonomiska fördelar 

samt nackdelar med 

familjehemsplaceringa

r. 

Fler än ett barn 

placerade i ett hem. 

SKL 

rekommendationer 

kring arvode. 

Marknad på grund av 

ekonomiskt intresse. 

Arvode, skäligt. 

Diskuterbart? 

Tillräckligt med 

resurser för ett bra 

familjehemsplacerand

e? 

Anledning till att ni 

ville ta emot ett barn. 

Val av kommunal 

aktör/privat? 

Fysiska behov 

fyllda. 

Ekonomiska drifter 

från familjehemmet. 

Transparens kring 

ekonomi. 

Samma tillgångs 

som biologiska barn. 
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Bilaga, 6. Informationsbrev. 

 

UMEÅ UNIVERSITET  

Examensarbete ht17  

Intuitionen för socialt arbete 

 

 

 

 

Hej, är du intresserad av att ingå i vår studie? Vi 

heter Max Vikander och Johanna Thorén och går socionomprogrammet T6, vid Umeå 

Universitet. Vi skriver ett examensarbete där vi vill ta reda på framgångsfaktorer vid 

familjehemsplacering av barn. 

 

Vi kommer att genomföra en intervju med vuxna före detta familjehemsplacerade barn, 

socialsekreterare samt med familjehem. Intervjun kommer att pågå i ca 1 timme.  Vi kommer 

att genomföra en kvalitativstudie där vi utgår från ett snöbollsurval, vilket innebär att det 

skulle underlätta för oss att ni kan rekommendera vidare detta brev till personer som du 

anser är av intresse för vår studie, så som kollegor som arbetar med familjehemsplacering 

eller har varit/är ett aktiv familjehem eller är en vuxen person med erfarenhet av att ha varit 

familjehemsplacerad.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet kommer att ske i form av en 

examensuppsats vid Umeå Universitet. Informanterna kommer att avidentifieras så att det 

inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Skulle du vilja ta del av resultatet av examensarbetet, eller har ytterligare funderingar kan du 

nå oss på telefonnummer: 073-9501869 eller 072983667 eller per mail på 

max_vikander93@hotmail.se eller johannathoren@live.se .  

Vi kommer att handledas av Ove Grape, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, 

Umeå universitet. 

  

Vi skickar detta brev till dig som är en möjlig informant för vår studie.   

 

 

 

mailto:max_vikander93@hotmail.se

