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Sammanfattning 
Samhällsvården av barn består till drygt 60 % av placeringar i familjehem och dessa utgör 

därmed en viktig resurs för samhället. Trots detta finns det inte mycket forskning utifrån 

familjehemsföräldrarnas perspektiv och den som genomförts är framförallt internationell. 

Socialtjänsten är enligt 6 kap 7a § Socialtjänstlagen (2001:453) ansvarig att erbjuda 

familjehemsföräldrar det stöd och den rådgivning de är i behov av. Syftet med studien är 

därför att undersöka familjehemsföräldrars upplevelse av kontakten med och stödet från 

socialtjänsten gällande deras uppdrag som familjehem, samt undersöka 

familjehemsföräldrarnas motiv till att ta uppdrag som familjehem. Datamaterialet består av 

semi-strukturerade intervjuer med åtta familjehem i Örnsköldsvik respektive Umeå kommun. 

Intervjuerna har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i sex 

huvudkategorier och dessa utmynnade i tre tolkande teman, Motiv till att vara 

familjehemsförälder, Yrke eller livsuppgift – vad definierar familjehem? och Vad 

familjehemsföräldrarna behöver. Intervjupersonerna upplever att kontakten med och stödet 

från socialtjänsten är bristande och att det finns mycket att arbeta med för att uppnå en 

förbättring. Trots de upplevda bristerna uppvisar familjehemsföräldrarna en stor förståelse för 

socialsekreterarnas arbetssituation och de begränsningar som organisationen utgör. Ett viktigt 

förslag som framkommer är att professionalisera familjehemsuppdraget för att höja statusen, 

öka tryggheten och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för familjehemmen. Slutsatserna 

är att familjehemmen efterfrågar mer stöd men för att detta ska kunna ske måste 

arbetsförhållandena för socialsekreterarna förändras. 
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Förord 
 

Ett varmt tack till alla er familjehemsföräldrar som tog er tid att medverka i vår studie. Ni gör 

ett fantastiskt arbete och utan er hade den här studien aldrig varit möjlig! Tack för att ni 

delade med er av era upplevelser!  

Vi vill också rikta ett stort tack till resurssamordnarna vid Örnsköldsviks kommun och Umeå 

kommun som hjälpte oss att komma i kontakt med familjehemmen. Vi vet hur mycket ni har 

att göra så tack för att ni tog er tid att hjälpa oss! 

Arbetet har fått stöd genom ett mindre ekonomiskt stipendium från Umeå studentkår, 

Samhällsvetarsektionen.  

 

Kristin Hylander & Josefine Lundmark 

Umeå  

22 april 2014 
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Inledning  
Under år 2012 var 18 961 barn och unga i åldrarna 0-20 år någon gång placerade i familjehem 

i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Det innebär att drygt 60 % av alla placeringar av barn och 

unga i samhällsvård utgjordes av familjer som var villiga att öppna sina hem för utsatta barn. 

Övriga placeringar av barn och unga i samhällsvård utgörs av institutionsplaceringar. Detta 

visar vilken viktig resurs familjehemmen är för att samhället ska kunna bereda barn och unga 

vård. Vi genomförde båda vår verksamhetsförlagda utbildning i Örnsköldsvik och fick under 

den tiden ta del av upplevelser av familjehemsvård från både socialtjänstens sida och 

familjehemsföräldrarnas perspektiv. Dels såg vi en frustration från båda sidor då det bland 

annat fanns brister i såväl kommunikation som information mellan socialtjänst och 

familjehem samt att insatserna betraktades på olika sätt. Dessutom verkar det vara en ständig 

brist på familjehem i Örnsköldsvik och många familjer mäktar inte med att vara familjehem 

under en längre tid. Vi frågade oss vad detta berodde på och undrade om det är så att den här 

viktiga resursen som familjehemmen är inte tas tillvara och värdesätts. Beror detta på brister 

från socialtjänstens sida och vad kan i så fall göras för att förbättra relationen mellan 

socialtjänsten och familjehemmen samt förhindra att familjehemsföräldrar bränner ut sig?  

Bakgrund  

Enligt Socialtjänstlagens (2001:453) femte kapitel ska socialnämnderna verka för att barn och 

unga får trygga och goda uppväxtförhållanden. Efter beslut från socialnämnden kan barn som 

är i behov av vård utanför det egna hemmet placeras i ett familjehem (Socialstyrelsen, 2012). 

Principerna som ska styra arbetet med familjehemsplacerade barn och unga är kontinuitet, 

flexibilitet, närhet, helhetssyn, frivillighet och självbestämmande samt normalisering. Den 

svenska lagstiftningen och rättspraxis från Europadomstolen visar på vikten av dessa, men 

principen om barnets bästa är den överordnade som alltid ska beaktas i första hand (ibid.). 

Tanken med vård i familjehem är att barnet ska kunna återförenas med sina föräldrar. 

Familjehemsplaceringar kan därför ses som en del i behandlingen att ge förutsättningar för 

barnet att under trygga förhållanden återskapa gemenskapen med de biologiska föräldrarna 

(ibid.). 

Samhällsvård, då barn av olika anledningar inte kan bo kvar hemma, kan i Sverige grovt delas 

upp i de två kategorierna familjehemsvård och institutionsvård. Därefter kan 

familjehemsvården ha olika former, exempelvis jourhemsplaceringar, traditionella familjehem 

och konsulentstödda familjehem. Barn i samhällsvård är en utsatt grupp och många barn som 

placeras upplever en instabil vård med sammanbrott och planerade byten av vårdmiljöer. En 

förklaring som ges till detta är att placeringar sker snabbt utan någon större möjlighet till 

planering och matchning av barnets behov och vårdmiljön (Skoog, 2013). Genom en 

placering i familjehem får barn och unga en chans att utveckla sin sociala kompetens eftersom 

vården innebär att barnet samspelar med familjen. Familjehemsföräldrarna kan ge barnet en 

möjlighet att lära sig att fungera i ett familjesystem och även i samhället som stort. Eftersom 

den rådande åsikten idag är att barn som inte kan bo och leva med sina biologiska familjer 

lämpligast placeras i familjehemsvård är majoriteten av barnen i det sociala 

barnavårdssystemet placerade i familjehem (Khoo & Skoog, 2014; Socialstyrelsen, 2012).  



7 
 

Många av barnen som placeras i samhällsvård - familjehem eller institution - har under sin 

uppväxt upplevt problem och missförhållanden i hemmiljön, så som exempelvis psykisk 

sjukdom hos föräldrarna, våld eller sexuella övergrepp och föräldrars alkoholmissbruk (Khoo, 

Skoog & Dalin, 2012). Enligt Khoo et al. är det vanligare att yngre placerade barn upplevt 

dessa tidigare problem än äldre barn och ungdomar. Vid placeringstillfället är det vanligare att 

de anledningar som anges för placeringen rör egna beteendestörningar hos de äldre barnen 

jämfört med yngre barn där problem i hemmiljön oftare anges som orsak till placering 

(Franzén, Vinnerljung & Hjern, 2008; Khoo et al., 2012). Exempel på olika orsaker till 

placering som anges i barnens socialtjänstakter är beteendestörningar, relationsproblem, 

försummelse och bristande omsorg från föräldrarna, misshandel och sexuellt utnyttjande 

(Khoo et al., 2012). Ett kännetecken för samhällsvården i Sverige är ett tydligt fokus på 

frivillighet och samtycke från föräldrar och barn i största möjliga utsträckning, och lagrummet 

som utnyttjas vid placeringar av äldre barn är oftast Socialtjänstlagen jämfört med yngre barn 

då placeringar oftare sker enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(ibid.). Det har under åren skett en förändring bland barnen som placeras i familjehemsvård i 

och med att deras problem idag är svårare och mer komplexa (Triseliotis, Borland & Hill, 

2000). Majoriteten av de barn som placeras i samhällsvård i Sverige kommer i likhet med hur 

det ser ut i andra länder från socialt utsatta familjer (Khoo et al., 2012).  

Problembeskrivning 

Tidigare forskning har visat att relationen och kommunikationen mellan 

familjehemsföräldrarna och socialarbetarna är en viktig faktor som påverkar familjehemmets 

intention att fortsätta med sitt uppdrag (Maclay, Bunce & Purves, 2006). En undersökning där 

familjehem som avslutat sitt uppdrag ingick visar att de ofta uppgav bristande relationer och 

kommunikation med socialarbetarna som anledningar till att de inte fortsatte som familjehem 

(Rhodes, Orme & Buehler, 2001). Därför anser vi att det här ämnet är viktigt att belysa och 

diskutera eftersom familjehemmen är en viktig resurs (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014) 

som vi inte vill mista inom samhällsvården. Det finns internationell forskning (se till exempel 

Geiger, Hayes & Lietz, (2013) och Kirton, Beecham och Ogilvie (2007)) som undersökt 

familjehemsföräldrarnas upplevelser, men det finns endast lite nationell forskning som utgått 

från deras upplevelser av kontakten med socialtjänsten trots att mycket visar på hur viktigt 

detta är för familjehemmen. Även om det finns internationell forskning behövs det forskning 

som utgår från den svenska kontexten för att synliggöra problematiken och skapa förståelse 

för hur familjehemsföräldrar i Sverige upplever kontakten med socialtjänsten.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka familjehemsföräldrars upplevelse av kontakten med och 

stödet från socialtjänsten gällande deras uppdrag som familjehem, samt undersöka 

familjehemsföräldrarnas motiv till att ta uppdrag som familjehem. Frågeställningarna som ska 

besvaras är: 

 Vad uppger familjehemsföräldrarna för motiv till att vilja bli familjehem och hur ser 

de på sin roll som familjehemsförälder?  
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 Vilket stöd beskriver familjehemsföräldrarna att de får från socialtjänsten och vilket 

stöd uppger de att de saknar? 

 Hur upplever familjehemsföräldrarna att kontakten med socialsekreterarna fungerar? 

 Vad uppger familjhemsföräldrarna för förslag som kan förbättra arbetet med 

familjehemsuppdragen? 

 

Definitioner  

När ordet barn används i studien avses alla individer under 18 år med utgångspunkt i 

definitionen enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 2 §, SoL. Ibland används begreppet 

barn och unga, vilket då inkluderar ungdomar upp till 20 års ålder (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt 3 kap 2 § Socialtjänstförordningen (2001:937) är ett familjehem ett hem som tar emot 

barn för vård på uppdrag från socialtjänsten och att verksamheten inte genomförs 

yrkesmässigt. Med begreppet traditionellt familjehem åsyftas de familjehem som får uppdrag 

med placeringar direkt från kommunens socialtjänst (3 kap 2 § Socialtjänstförordningen). Ett 

konsulentstött familjehem är däremot anställt av ett konsulentföretag som arbetar med att 

rekrytera, utbilda och handleda familjehem som sedan får uppdrag från socialtjänsten 

(Lindberg, 2003; Rasmusson & Regnér, 2013). Jourhem är familjehem som tar emot akuta 

placeringar där placeringstiden begränsas till maximalt två månader efter avslutad utredning 

(6 kap 6 § tredje stycket SoL). Familjehemsförälder definieras enligt 2 kap 16 § 

Socialförsäkringsbalken (2010:110) och avser den som har tagit emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets biologiska 

föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet. 

Avgränsning 

Studien begränsas till enbart de intervjuade familjehemsföräldrarnas i Örnsköldsviks kommun 

och Umeå kommun upplevelser av deras kontakt med socialtjänsten. Denna avgränsning görs 

utifrån den begränsade tidsram studien har vilket innebär att det inte finns möjlighet att belysa 

ämnet utifrån alla parters perspektiv. Valet att avgränsa oss till familjehemsföräldrarnas 

upplevelser motiveras av att deras perspektiv är svårt att finna i tidigare forskning, samtidigt 

som det är viktigt med kunskap för att förstå deras upplevelser och för att bemöta dem i 

samhällsvården.  
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Kunskapsöversikt 
Kunskapen inom ämnesområdet presenteras nedan i form av relevanta lagar och riktlinjer för 

familjehemsuppdragets utformning, en sammanställning av internationell och nationell 

forskning samt en sammanfattande beskrivning av innebörden av socialsekreterares 

handlingsutrymme.  

Lagar och riktlinjer 

Socialtjänstens arbete bygger på den grundläggande principen i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen 

(2001:453) om människors rätt till självbestämmande och integritet. I 3 kap 5 § SoL uttrycks 

detta genom bestämmelsen om att insatser från socialnämndens sida ska utformas tillsammans 

med den enskilde individen. Detta innebär att insatser från socialtjänstens sida ska bygga på 

frivillighet och samtycke, men undantag från denna grundregel kan göras för att exempelvis 

skydda underåriga och då Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

är tillämplig för tvångsomhändertagande av unga (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014). 

Socialnämnden ansvarar bland annat för att enskilda och de familjer som behöver får omsorg, 

service, stöd och vård samt ekonomisk hjälp och bistånd enligt femte strecksatsen i 3 kap 1 § 

SoL. Detta ansvar och övriga uppgifter som ingår i 3 kap 1 § SoL kan sammanfattas i tre 

kategorier som visar socialtjänstens funktioner i samhället, där de strukturella respektive 

allmänt inriktade insatserna utgör två delar och de individuellt inriktade insatserna utgör den 

sista (Lundgren et al., 2014). I kategorin de individuellt inriktade insatserna ingår 

socialtjänsten uppgift att tillhandahålla behandling och vård i olika former, till exempel 

familjehemsvård (ibid.). 

Socialtjänstlagens 5 kap 1 § anger socialnämnden i respektive kommuns särskilda ansvar vad 

gäller barn och unga. Den sjunde strecksatsen behandlar socialtjänstens uppgift att, i 

samarbete med hemmen, se till att barn och ungdomar får det stöd och skydd de behöver om 

det finns risk att de utvecklas ogynnsamt. Vid behov ska barn och unga få vård och fostran 

utanför det egna hemmet, om det motiveras av att det är det bästa för den unge. Kan inte den 

vård som behövs ges den unge i hemmet ska socialtjänsten besluta om en placering i ett annat 

hem för den unge och detta ska i första hand ske i samråd med vårdnadshavarna. Om en 

placering i ett annat hem bedöms nödvändig för att den unge ska få behövlig vård men 

vårdnadshavarna inte samtycker till detta kan det bli aktuellt med ett omhändertagande enligt 

LVU (Lundgren et al., 2014).  

Om någon behöver vård eller bostad i ett annat hem än det egna är det enligt 6 kap 1 § SoL 

socialnämndens ansvar att denne tas emot i ett familjehem eller ett hem för vård och boende 

(HVB-hem). I andra stycket förtydligas att det är socialnämnden som ansvarar för att den som 

de placerat i ett familjehem får god vård, samt tredje stycket behandlar vikten av att vården 

utformas på så sätt att den placerade kan behålla kontakten med anhöriga och andra 

närstående. I första hand ska ett övervägande ske om barnet kan placeras hos en anhörig eller 

annan närstående enligt 6 kap 5 § SoL, men ett så kallat nätverkshem måste också utredas 

innan en placering och barnets bästa är vad som avgör beslutet. Det är varje kommuns ansvar 

att se till att det finns familjehem tillgängliga vid behov för en placering (6 kap 2 § SoL). 

Dessa hem som kan ta emot barn och unga för placeringar måste vara utredda av 
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socialtjänsten, och barn får inte placeras hos dem utan ett beslut av socialnämnden enligt 6 

kap 6 § SoL. Detta gäller även så kallade jourhem, hem som vid flera tillfällen tar emot barn 

och unga för vård som är tillfällig. Vilket innebär placeringar som är maximalt två månader, 

om det inte finns särskilda skäl för att placeringen ska vara längre, efter att socialnämnden har 

avslutat barnavårdsutredningen enligt 11 kap 2 § SoL (6 kap 6 § fjärde stycket SoL).  

Enligt 6 kap 6 c § SoL är socialtjänsten ansvarig för att tillgodose den utbildning som 

familjehem och jourhem har behov av när de ska ta emot placerade barn. Socialtjänsten måste 

också tillhandahålla råd, stöd och övrig behövlig hjälp som familjehemsföräldrarna behöver 

(6 kap 7a § SoL). Detta ansvar om att tillhandahålla kontinuerligt stöd till familjehemmen 

beskriver Socialstyrelsen i sin handbok om ansvar och uppgifter i fråga om placering av barn 

och unga i familjehem och HVB (Socialstyrelsen, 2012).  

Socialtjänsten ska samverka med andra organ och ska vara drivande för att denna samverkan 

kommer till stånd när det finns en risk att barn far illa, detta enligt 5 kap 1a § SoL. I 

föreskrifter utfärdade av Socialstyrelsen påvisas socialtjänstens ansvar att samverka med 

andra instanser för att barn och unga i familjehem ska få den utbildning de har behov av (3 

kap 2 § SOSFS 2012:11).  

När en individ behöver vård i familjehem ska dels en vårdplan upprättas som beskriver den 

anordnade vården från socialtjänsten, dels ska en genomförandeplan skapas som beskriver hur 

vården ska genomföras (11 kap 3 § SoL).  6 kap 7 b § SoL rör bestämmelserna om att 

socialnämnden måste granska och följa den vård som placerade barn och unga får i 

familjehem. Socialstyrelsen (2012) påpekar vikten av en noggrann uppföljning där områdena 

hälsa, utveckling och socialt beteende, skolgång och relationer till anhöriga och andra 

närstående alltid ska följas upp. Uppföljningen ska genomföras för att kontrollera att barnet 

har en trygg och rättssäker vård som tillgodoser dess behov utifrån vård- och 

genomförandeplanen.  

Tidigare forskning 

Den nationella forskningen som genomförts om familjehem och placerade barn i 

samhällsvården i Sverige har framförallt fokus på barnen och deras utveckling. Sallnäs och 

Vinnerljung (2009) har genom en uppföljande registerstudie undersökt hur tonåringar som 

varit placerade i samhällsvård i Sverige klarar sig när de blir unga vuxna. Även Höjer och 

Sjöblom (2011) har undersökt hur de placerade barnens liv utvecklas. Det finns även nationell 

forskning om relationen mellan de biologiska föräldrarna, fosterföräldrarna och socialtjänsten 

utifrån undersökningar av de biologiska föräldrarnas upplevelser av att deras barn är 

placerade i samhällsvård (Höjer, 2009) samt barnens kontakter med föräldrarna (Lundström & 

Sallnäs, 2009). Höjer och Nordenfors (2006) har även forskat kring familjehem med 

utgångspunkt i frågeställningar om hur de biologiska barnen upplever att växa upp i familjer 

som tar emot placerade barn. Andersson (2001) beskriver att forskning om familjehemsvården 

i Sverige oftast har fokus på barnen och inte familjehemsföräldrarna, men hennes forskning 

har undersökt familjehemsföräldrarnas motiv att ta emot placerade barn. En översiktlig 

granskning av den nationella forskning som genomförts om familjehem visar att det inte finns 

någon forskning som utgått från familjehemsföräldrarnas upplevelse av kontakten med 
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socialtjänsten som forskningsfråga. Inom detta ämnesområde finns det däremot internationell 

forskning som undersökt familjehemsföräldrars upplevelser. Den internationella forskningen 

visar sammantaget att upplevelser hos familjehemsföräldrar av en dålig kontakt, för lite stöd 

och bristande kommunikation med de professionella socialarbetarna är viktiga orsaker till att 

familjehem avslutar sina uppdrag (Maclay et al., 2006). När detta däremot fungerar 

tillfredställande enligt familjehemsföräldrarna ökar chansen att de fortsätter som familjehem. 

Hudson och Levasseur (2002) förvånas över att så lite av litteraturen inom området 

familjehemsvård fokuserar på det faktum att samhällstendensen är att det behövs fler 

familjehem och att de barn som placeras idag har en mer komplex problembild.  

Motiv att vara familjehem 

MacGregor, Rodger, Cummings och Leschied (2006) undersökte i en kvalitativ studie med 

nio fokusgrupper och totalt 54 familjehemsföräldrar som deltagare motivation, stöd till och 

viljan att fortsätta som familjehem i Kanada.  Resultaten från undersökningen visar att 

familjehemsföräldrar har olika motiv till att ta uppdrag som familjehem men vanligast är de 

inre altruistiska motiven. Föräldrarna uppger att de vill bidra till en förändring för barn som är 

utsatta genom att ta emot dem i familjehem och förklarar att de känner kärlek och ett ansvar 

för de placerade barnen (ibid.). Även Khoo och Skoog (2014) visar genom intervjuer med 

familjehemsföräldrar i Sverige att det omhändertagande perspektivet är viktigt för att förstå 

familjehemmens motiv då viljan att ta hand om, skydda och stödja barn är vanlig.  

Familjehemsföräldrarna uppgav även som motiv att de önskade fortsätta ha barn i hemmet då 

deras biologiska barn vuxit upp (MacGregor et al., 2006), och dessa motiv kopplat till 

familjesammansättningen har även Andersson (2001) visat är viktiga drivkrafter för 

familjehemsföräldrar. Undersökningen av MacGregor et al. visade att det framförallt var de 

inre motiven som byggde upp familjehemsföräldrarnas vilja att ta emot placerade barn, de 

yttre motiveringarna – exempelvis ekonomiska – var inte lika viktiga. Även Kirton (2001) och 

Triseloitis et al. (2000) har funnit i tidigare undersökningar att det ekonomiska arvodet inte är 

någon stark motiverande faktor för familjehemsföräldrar. MacGregor et al. visar dock att 

ekonomin är viktigt för föräldrarna i den bemärkelsen att de uppger att de vill att de placerade 

barnen ska ha tillgång till aktiviteter och kläder som gör att de känner tillhörighet med andra 

barn i samhället. Hudson och Levasseur (2002) visar att en stor del av familjehemmen 

påpekar vikten av en relevant ekonomisk ersättning till familjehemmen för att de ska kunna 

klara av att ta emot barnen. Isomaki (2002) beskriver i sin undersökning från Finland att en 

del familjehem ser möjligheten till ett tillskott i familjens inkomst tack vare 

familjehemsarvodena som motivation till att de tar emot placerade barn. Det är dock den 

altruistiska tanken och det ideella engagemanget som är djupast förknippat med viljan att bli 

familjehemsförälder (ibid.).    

Avgörande för fortsättning eller avslut som familjehem 

Geiger, Hayes och Lietz (2013) skriver att familjehem är en viktig del av den sociala 

barnavården eftersom de tillhandahåller vård och omsorg för barn när deras biologiska 

familjer inte klarar av den uppgiften. Trots denna viktiga uppgift som familjehemmen innehar 

konstaterar de att det inte finns mycket forskning om familjehemsföräldrarnas motiv att 

fortsätta sina uppdrag och vad som påverkar dessa beslut. De har därför undersökt 
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familjehemsföräldrars beslut om att fortsätta sina uppdrag eller avsluta dem och vad som 

påverkar dessa beslut. Undersökningen genomfördes i USA via en internetbaserad enkät till 

649 familjehemsföräldrar och resultaten visade att föräldrarnas egna inre motiv, 

tillfredsställelse med familjehemsuppdraget och känsla av kontroll samt praktiskt och 

känslomässigt stöd har positiv inverkan på viljan att fortsätta som familjehem. Geiger et al. 

beskriver inledningsvis att få undersökningar de senaste tio åren genomförts med 

familjehemsföräldrar trots den viktiga uppgift som familjehemmen har i det sociala 

barnavårdssystemet. Geiger et al. skriver fortsatt att relationen mellan familjehemsföräldrar 

och socialtjänsten och de enskilda socialarbetarna i den tidigare forskning som genomförts 

alltid visat sig vara en viktig faktor för familjehemsföräldrarnas känsla av tillfredsställelse 

med uppdragen. Denna känsla samverkar med deras vilja att fortsätta som familjehem. Deras 

resultat visar på fler faktorer som samspelar med föräldrarnas vilja att fortsätta som 

familjehem. Föräldrarna i undersökningen har bland annat uppgett att svårigheter att 

överblicka systemet, minskad nivå på den ekonomiska ersättningen de får, förändringar i det 

kvalificerade stödet som ges till både barnen och familjehemsföräldrar samt ett svagt stöd 

både praktiskt och känslomässigt från socialtjänstens sida påverkar deras vilja att fortsätta 

med uppdragen. I överrensstämmelse med tidigare forskning (Eaton & Caltabiano, 2009) 

visar resultaten på att familjehemmens tillfredsställelse och vilja att fortsätta beror av 

familjehemsföräldrarnas upplevelse av kontroll och socialt stöd. För rekryteringen av nya 

familjehem och för att behålla dem som har uppdrag visar Geiger et al. samt Eaton och 

Caltabiano att stöd praktiskt, socialt och känslomässigt är viktigt. Stödet är viktigt eftersom 

det ökar familjehemsföräldrarnas tillfredsställelse och innebär att föräldrarna kan fokusera på 

sin uppgift som vårdgivare för barn som är placerade hos dem. Familjehemsföräldrarna i 

undersökningen uttryckte också att uppskattning, respekt och att deras kunskaper och åsikter 

om barnen blir lyssnade på är viktigt för dem. Detta är även bekräftat av Hudson och 

Levasseur (2002) i tidigare forskning. Denna uppskattning från de professionella 

socialarbetarna behöver dessutom kombineras med ett genuint stöd från 

familjehemsföräldrarnas sociala nätverk, exempelvis släktingar och vänner, samt andra 

familjehemsföräldrar som kan delge och förstå erfarenheter och upplevelser som ett 

familjehemsuppdrag innebär (Geiger et al., 2013; MacGregor et al., 2006; Maclay et al., 2006; 

Sinclair, Gibbs & Wilson, 2004). Undersökningen av Geiger et al. visade även på 

familjehemsföräldrarnas upplevelse av att hinder och problem i systemet påverkar deras vilja 

att fortsätta. Det handlar till viss del om att den ekonomiska ersättningen måste vara stabil och 

relevant för att familjehemmen ska kunna genomföra sina uppdrag, då föräldrarna ofta kan 

vara tvungna att ta ledigt från arbetet för att hinna med inbokade mötestider, besök och 

eventuella domstolsförhandlingar med det placerade barnet. Utöver den finansiella biten i 

systemet som familjehemsföräldrarna påpekar vikten av, uttrycker föräldrarna också behovet 

av socialarbetare som är engagerade och stödjande samt förändringar i barnavårdssystemet 

som gör att barnen och föräldrarnas rättigheter tas till vara på bästa sätt (ibid.).  

Enligt undersökningen i Kanada visade upplevelsen hos familjehemsföräldrarna av negativa 

relationer till socialarbetaren ett samband med att familjehemmen inte fortsatte med sitt 

uppdrag (MacGregor et al., 2006). Undersökningen visade också att känslan av samarbete, 

fungerande kommunikation med och förtroende för de professionella socialarbetarna däremot 
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samverkade med familjehemsföräldrarnas tillfredsställelse och vilja att fortsätta ta emot 

placerade barn. MacGregor et al. visar precis som tidigare resultat från Hudson och Levasseur 

(2002) samt Rhodes, Orme och McSurdy (2003) att familjehemsföräldrarna önskar att deras 

åsikter blir tagna på allvar och att de ska ses som en del i samarbetet kring vården för barnet. 

Föräldrarna vill ha insyn i och möjlighet att påverka beslut som rör det placerade barnet.  

När familjehemsföräldrarna känner att de kan överblicka det sociala barnavårdssystemet och 

har kunskap om vilken hjälp de kan få och efterfråga upplever de att de får mer stöd. Detta 

innebär att det är troligare att de vill fortsätta som familjehem än de familjehemsföräldrar som 

upplever dåliga relationer till socialtjänsten, svårigheter med systemet och små stödresurser 

(Chipungu & Bent-Goodley, 2004; Coakley, Cuddeback, Buehler, & Cox, 2007; Maclay et al. 

2006). Familjehemsföräldrarna i undersökningen av MacGregor et al. (2006) påtalade vid 

frågan om stöd från socialarbetarnas sida vikten av att de får relevant utbildning för 

uppdragen som familjehem, och att de behöver avlastning från uppdragen ibland. Viktigt är 

även att de är väl informerade och förberedda på vad det innebär att vara familjehem för att 

möjligheten att de fortsätter som familjehem ska öka. Hudson och Levasseur (2002) menar 

även att det är viktigt att familjehemsföräldrarna känner att deras arbete uppskattas och 

respekteras från socialtjänstens sida för att de ska vilja fortsätta ta emot uppdrag från 

socialtjänsten. Rodger, Cummings & Leschied (2006) och Rhodes et al. (2001) har i tidigare 

forskning visat att familjehemsföräldrar ofta uppger svåra och negativa relationer till barnets 

socialarbetare samt en dålig kommunikation med socialarbetarna som anledningar när de 

överväger att sluta med sitt uppdrag. 

Familjehemsföräldrars kontakt med socialtjänsten 

Flera äldre internationella undersökningar har visat att familjehemsföräldrarna behöver få 

känna att socialarbetarna stödjer dem i deras uppdrag genom en fysisk tillgänglighet samt en 

känslomässig närvaro. Att socialarbetarna besvarar telefonsamtal och att 

familjehemsföräldrarna upplever att det är en öppen och ärlig kommunikation mellan dem och 

socialarbetarna bidrar till detta (Fisher, Gibbs, Sinclair & Wilson, 2000; Hudson & Levasseur, 

2002; MacGregor et al., 2006; Rhodes et al., 2001). Om familjehemsföräldrarna upplever att 

de inte får tillräcklig och relevant information vid exempelvis nya placeringar eller när en 

placering ska avslutas känner de sig inte uppskattade och stöttade av socialarbetarna (Cavazzi, 

Guilfoyle & Sims, 2010). Att familjehemsföräldrarna tillfrågas och att deras åsikter 

värdesätts, samt att de får vara en del i samarbetet kring barnet innebär däremot att 

familjehemsföräldrarna upplever att de får stöd från de professionella socialarbetarna och 

deras tillfredsställelse samt vilja att fortsätta som familjehem påverkas i positiv riktning 

(McDonald, Burgess & Smith, 2003). 

Enligt Fisher et al. (2000) är meningsskiljaktigheter mellan socialarbetare och 

familjehemsföräldrarna inte ovillkorligen något negativt, eftersom barnets behov och de 

faktorer som styr socialtjänstens arbete ibland kan gå isär och på så sätt göra att 

familjehemsföräldrarna hamnar i en spänningskonflikt. Det Fisher et al. menar är viktigt 

utifrån detta är hur dessa meningsskiljaktigheter behandlas av socialarbetarna, och att det är 

när familjehemsföräldrarna upplever att de blir svikna och känner att de inte får det stöd de 

önskar som innebär problem. Detta eftersom konflikter med socialtjänsten har visat sig ha en 
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negativ påverkan på föräldrarnas vilja att fortsätta som familjehem (Wilson, Sinclair & Gibbs, 

2000).   

Tydligt i Khoo och Skoogs (2014) undersökning är att familjehemsföräldrar i Sverige 

upplever att de har lite kontakt med socialsekreterarna och att denna är svår att skapa. De 

hanterar detta genom att till exempel vända sig till andra instanser än socialtjänsten med 

frågor och för att söka stöd, bland annat skola och Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). 

Familjehemsföräldrarna uttrycker en förståelse för att socialsekreterarna har för lite tid och för 

mycket arbetsuppgifter vilket de tror påverkar kontaktmöjligheterna (ibid.). 

Eftersträvansvärt är att samarbetet mellan familjehemsföräldrarna och socialarbetarna 

fungerar så bra att föräldrarna upplever sig som en värdefull, uppskattad och jämlik del i 

samarbetet kring barnets vård (Maclay et al., 2006). Tidigare forskning visar dock att 

praktiken inte är så då familjehemsföräldrarna uppger att de inte är involverade i beslut som 

påverkar barnets vård, de påpekar ofta att information kring barnet undanhålls dem och att de 

har svårt att påverka matchningen av barn som ska placeras med deras familj (Triseliotis et 

al., 2000). För att en god kontakt och ett välutvecklat samarbete mellan socialarbetarna och 

familjehemmen ska kunna skapas menar Kirton, Beecham och Ogilvie (2007) att det behövs 

en förståelse för att familjehemsföräldrarna och socialarbetarna har olika uppgifter och roller 

men att de är lika viktiga i vården av utsatta barn. Kirton et al. menar utifrån sin undersökning 

att det finns både fördelar och nackdelar med en eventuell professionalisering av 

familjehemmen. Att familjehemsföräldrarna känner mer uppskattning och att deras arbete 

värdesätts är troliga positiva följder men en professionalisering skulle kunna innebära att de 

altruistiska grunderna i familjehemsföräldrarnas motiv går förlorade.      

Stöd till familjehem 

Internationella undersökningar som använt enkätsvar från familjehemsföräldrar har visat att 

deras upplevelse av om de får tillräckligt med stöd i olika former, exempelvis känslomässigt, 

relevant utbildning samt ekonomiskt och praktiskt, samspelar med deras vilja att fortsätta ta 

emot placerade barn (Hudson & Levasseur, 2002; Kirton, 2001; Rhodes et al., 2001). 

Kvalitativa undersökningar har bidragit med en djupare förståelse kring vilka former av stöd 

föräldrarna önskar och vad de anser är viktigast för dem (MacGregor et al., 2006). 

Familjehemsföräldrar har till exempel uttryckt att det blir lättare för dem att hantera svåra 

situationer, frustrationen som uppdragen ibland innebär och placeringar med stora behov om 

det finns en öppen och rak kommunikation med socialsekreterarna (ibid.). Det är viktigt att 

socialsekreterarna tar hänsyn till de åsikter familjehemsföräldrarna uttrycker, för att de ska 

känna att deras arbete uppskattas. Familjehemsföräldrarna påpekar att eftersom de lever med 

barnen i vardagen önskar de att de hade mer att säga till om i frågor och beslut kring barnet, 

eftersom detta bidrar till att familjehemmen upplever en större känsla av erkännande från de 

professionellas sida (Kirton et al., 2007; MacGregor et al., 2006). Sammanfattningsvis behövs 

en blandning av de praktiska stöden till familjehemsföräldrarna, känslomässigt stöd och en 

god relation mellan socialarbetare och familjehem för att familjehemsföräldrarna ska känna 

tillfredsställelse i sina uppdrag, vilket då ökar chansen att de fortsätter ta emot barn 

(MacGregor et al., 2006).      
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Sinclair et al. (2004) påvisar vikten av stöd från familj och vänner till familjehemsföräldrarna, 

ett stöd som inte är formellt eller reglerat, för att de ska kunna vara ett gott hem för de barn 

som de tar hand om. Dessutom ökar chansen att familjehemsföräldrarna ska vilja fortsätta om 

de har möjlighet att dela sina erfarenheter med andra familjehem och på så sätt både få stöd 

och även utgöra ett stöd för andra (MacGregor et al., 2006; Maclay et al., 2006; Sinclair et al., 

2004). Avsaknad av tillräckligt stöd har enligt Sinclair et al. (2004) en stor inverkan på 

familjehemsföräldrarnas vilja att fortsätta.  

Khoo och Skoog (2014) har undersökt svenska familjehemsföräldrars upplevelser av plötsliga 

avslut på placeringar, så kallade sammanbrott i vården. De skriver att om en placering bryter 

samman påverkar det barnet, men även de biologiska föräldrarna, familjehemsföräldrarna och 

socialsekreterarna. Att placeringar avslutades hastigt hade olika anledningar, exempelvis var 

det barnet eller familjehemsföräldrarna som påtalade viljan att avbryta placeringen, de 

biologiska föräldrarna kunde ha återtagit samtycket till vården eller så avslutade socialtjänsten 

placeringen. Oavsett vilken part som initierat sammanbrottet var familjehemsföräldrarnas 

upplevelse att de var svåra. Familjehemsföräldrarna uttryckte missnöje med det stöd de fick 

vid sammanbrott eftersom de ansåg att det var för litet och att socialtjänsten inte bekräftade 

deras behov av stöd i dessa situationer. Enligt Khoo och Skoog hade sammanbrott kunnat 

undvikas i större utsträckning om familjehemsföräldrarna fått korrekt information om barnet 

inför placering samt relevant stöd och tillräcklig avlastning i uppdraget.   

Socialsekreterarnas handlingsutrymme 
Johansson (2007) anser att relationen mellan socialsekreteraren och klienten är av dubbel 

karaktär då båda parterna måste förhålla sig till varandra såväl som den organisatoriska 

ramen. Organisationen påverkar förutsättningarna för relationen och båda parterna i relationen 

måste anpassa sig till detta. Inom dessa ramar finns det ändå en möjlighet för egna 

bedömningar från socialsekreteraren vilket Johansson betecknar som handlingsutrymme. 

Socialsekreterarnas handlingsutrymme påverkas, förutom av organisationens utformning, av 

professionella tolkningar, traditioner, individuella faktorer hos socialarbetare och arbetsrutiner 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  
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Metod 

Studien är en kvalitativ undersökning med en induktiv utgångspunkt då den söker förståelse 

genom att utgå från den empiriska verkligheten och inte utgår från teori (Thomassen, 2007). 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen med dess fokus på kvantifiering av data är den 

kvalitativa forskningen inriktad på ord och tolkning vid insamling och analys av data 

(Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning finns olika tillvägagångssätt men grunden i 

processen kan översiktligt beskrivas i sex steg. Först skapas de generella frågeställningar som 

är forskningens utgångspunkt, vilket följs av att relevanta undersökningspersoner och platser 

väljs ut. Det tredje steget innebär insamlingen av data som sedan tolkas. I det femte steget 

sker ett teoretiskt arbete med resultaten och avslutningsvis redovisas resultat och slutsatser i 

en rapport (ibid.).     

Datainsamling 

Eftersom studiens syfte är att undersöka familjehemsföräldrars upplevelse av kontakten med 

socialtjänsten gällande deras uppdrag som familjehem skedde datainsamlingen genom 

intervjuer med familjehemsföräldrar (Kvale & Brinkmann, 2009). I studien har en 

semistrukturerad intervjuguide använts (se bilaga 1) för att ge intervjupersonerna frihet att 

framföra sina upplevelser samtidigt som intervjuguiden innebär en struktur så att ingen 

relevant fråga glöms bort vid de olika intervjuerna. Den semi-strukturerade intervjun gav 

också god möjlighet att följa upp intervjupersonernas berättelser med följdfrågor (Bryman, 

2011). Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att få förståelse för familjehemmens 

bakgrund och familjesammansättning, och fortskred med frågor kring 

familjehemsföräldrarnas upplevelser av kontakten med och stödet från socialtjänsten. Vid 

intervjutillfällena var studiens båda författare närvarande och aktiva genom att intervjuguiden 

var uppdelad med olika teman som respektive författare ansvarade för. Intervjuerna 

genomfördes i fem av fallen med en av föräldrarna från familjehemmen och vid tre av 

intervjuerna deltog båda familjehemsföräldrarna. Intervjupersonerna fick själva bestämma var 

intervjun skulle äga rum. Fyra av intervjuerna genomfördes därför hemma hos 

intervjupersonerna, två vid intervjupersonernas arbetsplats och två i Umeå universitets lokaler 

på Campus Örnsköldsvik. Intervjuernas längd varierade mellan 40 minuter och 90 minuter. 

Med alla intervjupersonernas tillåtelse spelades intervjuerna in och transkriberades sedan 

ordagrant (ibid.). Ljudinspelningen och transkriberingen användes för att få en noggrann 

redogörelse för intervjupersonernas svar eftersom vad de säger framkommer samtidigt som 

det blir tydligt hur de säger detta (ibid.).       

Urvalsförfarande 

Ett strategiskt urval (Bryman, 2011) utfördes för att komma i kontakt med intervjupersoner 

som var relevanta för studiens syfte, det vill säga intervjupersoner som kunde beskriva sina 

egna upplevelser av att vara familjehemsförälder och kontakten med socialtjänsten. 

Strategiskt urval görs för att möjliggöra en variation i stickprovet genom att forskaren 

teoretiskt väljer ut enheter som bedöms vara relevanta för studien (Andersson & Ahnlund, 

2009). Ett informationsbrev skrevs som beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt samt en 

förfrågan om deltagande i intervjuer (se bilaga 2 och 3). Socialtjänsten i Örnsköldsviks 

kommun respektive Umeå kommun kontaktades och de tillfrågades att vidarebefordra brevet 
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via sina resurssamordnare till de familjehem som har uppdrag hos dem. Örnsköldsviks 

resurssamordnare vidarebefordrade brevet till 50 familjehem och resurssamordnarna i Umeå 

till 30 av deras familjehem. Elva stycken familjehem besvarade vår fråga och ville delta i 

intervjuer. De kriterier som utgjorde grunden i det strategiska urvalet var att familjehemmen 

som valdes ut för intervjuer skulle ha olika karaktärsdrag, i form av exempelvis antal 

placeringar och placeringarnas längd, eftersom det bedömdes som intressant för studiens syfte 

att intervjupersonerna hade olika erfarenheter. Begränsningen av antalet intervjuer bestämdes 

till åtta stycken på grund av studiens tidsbegränsning. Om stickprovet vid en undersökning 

måste vara litet är det olämpligt med sannolikhetsurval eftersom risken då är stor att urvalet 

blir skevt och skiljer sig från populationen som helhet. Därför menar Perlinski (2009) att ett 

handplockat, så kallat strategiskt urval, är bättre i dessa fall liksom när sällan förekommande 

egenskaper ska undersökas. Kvalitén på urvalet bestäms av forskarens kunskap om hur 

representativa undersökningsenheterna är för populationen eller i det andra fallet om 

enheterna verkligen har de egenskaper som forskaren vill undersöka. I studien användes ett 

strategiskt urval och inte något sannolikhetsurval då informationsbrevet inte skickades till alla 

familjehem inom respektive kommun. Sex stycken av familjehemmen fick sina uppdrag från 

socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun och två stycken från socialtjänsten i Umeå kommun. 

Sex av familjehemmen hade pågående placeringar vid intervjutillfället medan två av 

familjehemmen hade avslutat sina uppdrag som familjehem.   

Analysmetod 

Det transkriberade datamaterialet analyserades därefter genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Materialet lästes igenom noggrant av studiens båda författare och meningsbärande enheter 

(Kvale & Brinkmann, 2009) plockades ut ur intervjuerna. Dessa granskades kritiskt av båda 

författarna och deras innehåll kodades (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). De koder 

som hade liknande innebörd sammanfördes och strukturerades i huvudkategorier och 

underkategorier, och en analys av innehållet gav övergripande och tolkande teman 

(Graneheim Hällgren & Lundman, 2004). Bakgrundsinformationen om familjehemmen 

sammanställdes i en översiktlig tabell (se tabell 1). Detta för att få en bättre överblick över 

deras bakgrund och förenkla möjligheten att se samband mellan dessa förhållanden och 

intervjusvar. Kategorierna analyserades och tolkades i förhållande till varandra, enskilda 

intervjusvar, tidigare forskningsresultat och de teoretiska utgångspunkterna för studien. 

Trovärdighet 

För att en studie ska bedömas trovärdig krävs att den uppfyller fyra kriterier. I den utförda 

studien exemplifieras de skapade kategorierna med citat från intervjupersonerna vilket visar 

på närheten mellan analys och datamaterial och därför blir studien tillförlitlig (Bryman, 2011).  

Det andra kriteriet är överförbarhet och den utförda studiens resultat har stöd i tidigare 

internationell forskning, vilket tillsammans med att kontexten för studien utförligt beskrivs 

med bakgrundsinformation om familjehemmen och var intervjuerna utfördes gör att 

möjligheten att överföra resultaten till andra liknande förhållanden stärks (ibid.). Pålitlighet är 

det tredje kriteriet och innebär att alla steg i forskningsprocessen ska vara noggrant 

redovisade. I denna studie beskrivs genomförandet grundligt från sökandet av 

intervjupersoner till analysen av datamaterialet, detta för att dels skapa transparens och dels 
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för att studien ska kunna upprepas av andra (ibid.). Det sista kriteriet för god trovärdighet är 

Möjlighet att styrka och konfirmera vilket handlar om att visa på att forskaren inte medvetet 

styrts av egna värderingar eller teoretiska inriktningar och att resultaten kan styrkas i 

tillräckligt stor utsträckning (ibid.). Författarna till denna studie har förhållit sig så objektiva 

som möjligt genom att dels vara medvetna om den förkunskap som funnits utifrån egna 

erfarenheter och därmed kunnat undvika att den styrt studiens inriktning. Dels genom att 

använda intervjuguiden vid intervjutillfällena för att undvika att de enskilda intervjuerna 

skulle få för stor spridning av fokus på grund av intervjuarnas egna värderingar. Dessutom 

kan studiens resultat i god utsträckning styrkas av tidigare internationell forskning inom 

området.      

Validitet och generaliserbarhet 

Forskningens kvalité bedöms också utifrån dess validitet, vilket behandlar huruvida den 

undersöker det som är det uttalade syftet med undersökningen (Bryman, 2011). Genom ett 

tydligt syfte i den genomförda studien och frågeställningar som förtydligar vad som ska 

studeras samt att slutsatserna har god täckning i det empiriska resultatet har förutsättningar för 

god validitet skapats (ibid.).  

Generaliserbarhet handlar om forskningens resultat kan generaliseras och sägas vara giltig för 

den population som urvalet gjorts från (Bryman, 2011). Att generalisera resultaten är ofta 

målet i den kvantitativa forskningen medan den kvalitativt inriktade forskningen har svårare 

att generalisera resultaten. Detta eftersom en kvalitativ undersökning i regel bygger på ett 

mindre urval som inte alltid är slumpmässigt. Den kvalitativa forskningens syfte är istället att 

skapa en större förståelse för ett visst fenomen i den kontext undersökningen genomförs. 

Därför bör generaliseringen inom kvalitativ forskning istället ske utifrån teorin. Genom att 

den utförda studien inte bygger på ett sannolikhetsurval kan resultaten inte generaliseras till 

alla familjehem i Sveriges kommuner, utan resultaten ger en djupare förståelse för 

upplevelserna hos de familjehemsföräldrar som deltagit i intervjuerna. Utifrån teoretiska 

resonemang och slutsatser från de empiriska resultaten, samt kopplingen till tidigare forskning 

och beskrivningen av studiens kontext kan överförbarheten av resultaten till liknande 

förhållanden diskuteras. Det är troligt att resultaten är överförbara till liknande förhållanden, 

eftersom de styrks av den tidigare forskningen (ibid.) och att intervjupersonerna i denna studie 

gav till stor del liknande svar.        

Litteratursökning 

Anskaffning av för studiens syfte och frågeställningar relevant litteratur har skett genom 

sökning i databaserna EBSCOhost, SwePub, Libris och Google Scholar. De sökord som 

användes i arbetet var: familjehem*, familjehemsförälder, fostering, foster parent*, foster 

care, family care, family home, social worker, social work, support, support service. Dessa 

sökord kombinerades i olika konstellationer och sökningar för att få fram litteratur som kunde 

bidra med information och kunskap inom det aktuella ämnesområdet. Den litteratur, 

framförallt i form av vetenskapligt granskade artiklar, som bedömdes innehålla relevant 

information valdes ut och lästes noggrant. Litteratur har även hittats vid läsningen genom 

referenser och hänvisningar från den litteratur som databassökningarna resulterade i. 

Litteratursökningen fokuserade i första hand på litteratur om relationen mellan 
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familjehemmen och socialtjänsten samt familjehemsföräldrars motiv att ta uppdrag, 

svårigheter som familjehem och stöd som finns till familjehem. Läsning av lagar, riktlinjer 

och handböcker för socialtjänsten samt böcker med personliga berättelser och erfarenheter 

från familjehem har skett för att få en helhetsförståelse för ämnesområdet. 

Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetoden som användes bestod av semistrukturerade intervjuer och valdes 

eftersom det bedömdes som den lämpligaste metoden för att få fram familjehemsföräldrarnas 

egna upplevelser. En annan metod som exempelvis enkäter hade inte gett samma djupa 

kunskap och förståelse för familjehemsföräldrarnas upplevelser av kontakten med 

socialtjänsten, vilket studiens syfte är. Studien vill bidra med en djupare förståelse kring 

ämnet, och det hade varit svårt att uppnå utan intervjuer med de berörda. En svaghet med den 

valda metoden är att även om den ger en djup förståelse för det valda ämnet blir den 

insamlade kunskapen begränsad till de intervjupersoner som ingick i studien. Detta eftersom 

urvalet inte var ett sannolikhetsurval och därför påverkas studiens generaliserbarhet (Bryman, 

2011).  

I detta arbete som innehöll ostrukturerad data i form av semistrukturerade intervjuer var en 

kvalitativ innehållsanalys användbar för att få bättre förståelse och struktur i innehållet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Textmaterialet ordnades in i olika kategorier och blev på så vis lättare 

att överblicka och mönster i datamaterialet framträdde tydligare (Bryman, 2011). Därför 

lämpar sig den valda analysmetoden för den här studiens syfte. En tänkbar alternativ 

analysmetod hade varit en tolkande fenomenologisk analys. Fenomenologin fokuserar på 

människors individuella upplevelser och det är forskarens uppgift att tolka dessa upplevelser 

utifrån intervjupersonens perspektiv för att få fram essensen och innebörden i ett visst 

fenomen (Szklarski, 2009). Men eftersom denna studie inte undersöker ett tydligt och 

avgränsat fenomen valdes den kvalitativa innehållsanalysen eftersom dess fördel är att den 

skapar en bra överblick över det insamlade datamaterialet. Intervjupersonerna i studien 

förmedlade olika typer av upplevelser och uppfattade händelser olika. Detta beror på såväl 

deras bakgrund som nuvarande livssituation. För att få en djupare förståelse för det insamlade 

datamaterialet är det viktigt att ha detta i åtanke.  

Etiska överväganden 

Övervägande gällande eventuell risk för att intervjupersonerna lider psykisk eller fysisk skada 

eller att de utsätts för integritetsintrång och hur riskerna för detta skulle begränsas har gjorts 

vilket är viktigt i forskning med människor (Kalman & Lövgren, 2012; Vetenskapsrådet, 

2011). En risk är att intervjupersonerna upplever att de frågor vi ställer vid intervjuerna är 

påfrestande och svåra att prata om utifrån deras individuella upplevelser. Genom att alla 

intervjupersonerna deltagit frivilligt och fått information om studiens syfte innan intervjuerna 

har denna risk beaktats. Familjehemsföräldrarna fick efter att de fått informationsbrevet om 

studien själva ta kontakt med studiens författare och meddela om de ville delta. De fick vid 

intervjutillfällena information om möjligheten att när som helst avbryta intervjun och att de 

inte måste besvara frågor de kände sig obekväma med. De fyra etiska grundprinciperna - 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  (Bryman, 

2011; Kalman & Lövgren, 2012) har beaktats i studien. Samtyckeskravet uppfylldes genom 
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att forskningsdeltagarna fick grundlig information om studien innan de tog ställning till om de 

ville medverka eller inte. Informationen innehöll studiens syfte och hur den skulle 

genomföras, att det insamlade datamaterialet hanteras konfidentiellt och att vi som 

socionomstudenter är ansvariga för studien, samt information om hur personliga uppgifter och 

liknande kommer att figureras så att ingen individ eller grupp kan identifieras när resultaten 

från studien presenteras. Det tydliggjordes att medverkandet var frivilligt och att 

intervjupersonerna alltid hade rätt att avbryta sin medverkan om de ville. När deltagarna fått 

denna information skapades ett informerat samtycke (Kalman & Lövgren, 2012). Det är 

viktigt att intervjupersonerna får information om hur deras uppgifter och data hanteras och 

publiceras för att de ska kunna känna sig trygga i studien och ge ärliga och öppna svar. 

Informationen om att studien publiceras i databasen DiVA, vilket gör studien till en offentlig 

handling, gavs innan intervjuerna inleddes. Likaså information om att datamaterialet, så som 

exempelvis ljudinspelningar och transkriberingar, förstörs så snart som möjligt då arbetet med 

studien färdigställts. Nyttjandekravet är knutet till konfidentialitetskravet på så sätt att även 

det värnar om individens integritet. De uppgifter som inhämtades från intervjupersonerna 

användes endast för denna studie (ibid.). 

Inom forskning gör man en skillnad mellan forskningsetik och forskaretik. Forskningsetik 

handlar om hur forskningspersonerna blir behandlade och relationen mellan forskare och 

forskningsdeltagare (Kalman & Lövgren, 2012). Studien innebär att intervjupersonerna 

ombeds lämna ut personlig information om inte bara sin familj och privatliv utan även 

relationen till och åsikter om sina uppdragsgivare. En aspekt som kan ha påverkat det etiska i 

studien är att en av författarna av studien har haft en arbetsrelation med en av 

intervjupersonerna. Denna relation kan tänkas påverka intervjupersonens ärlighet i sina svar, 

vilket gör att vi är medvetna om att konfidentialitetskravet är av särskilt stor vikt för att 

personerna ska våga ge uttryck för sina upplevelser. Genom att förfrågningarna om 

deltagande distribuerades genom resurssamordnarna i Örnsköldsviks kommun och Umeå 

kommun hade studiens författare ingen påverkan eller kännedom om vilka familjehem som 

tillfrågades. Detta och informationen om frivilligt deltagande i studien innebär att 

intervjupersonerna beslut om att delta var självständigt. Forskaretik är kopplat till forskarens 

ansvar mot forskningen och forskarsamhället och rör frågor som publicering och vetenskaplig 

oredlighet (ibid.). Studien utgår från tidigare internationell forskning och vid utnyttjande av 

deras resultat hänvisas till den forskningen på ett korrekt sätt.   

Ansvarsfördelning 

Arbetsprocessen har utgjorts av ett väl fungerande samarbete då båda författarna varit 

delaktiga i hela arbetet. Båda författarna var närvarande och aktiva vid alla intervjutillfällena 

samt när sammanställning och analys av datamaterialet genomfördes. Likaså diskuterades 

materialet och slutsatser skrevs tillsammans. Ansvaret för arbetet som helhet är gemensamt.  
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Empiri och analys 

Intervjuerna bestod av totalt åtta familjehem och elva familjehemsföräldrar som har haft 

uppdrag i som längst tjugo år respektive ett år som kortast uppdragstid (se tabell 1). Två av 

familjehemmen hade vid intervjutillfället sagt av sig sina uppdrag år 2013. De flesta av 

familjehemmen har haft relativt få placeringar, mellan ett och fem barn under sin uppdragstid. 

De två familjehem som haft uppdrag under längst tid har tagit emot mellan femton och tjugo 

placeringar. De sex familjehem som vid intervjutillfället tog emot uppdrag hade mellan ett till 

tre barn placerade hos sig. Alla familjehem utom ett hade biologiska barn och alla familjer var 

traditionella familjehem förutom ett som även var konsulentstött under en tid. I alla 

familjehem fanns minst en förälder som arbetade utöver uppdraget och deras arbetstid 

varierade mellan 50 % till 100 %. I sex av familjerna arbetade båda föräldrarna utöver 

uppdraget. 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om intervjupersonerna 

 Uppdrag 

som 

familjehem 

sedan år 

Totalt antal 

placeringar under 

uppdragstiden 

Antal 

nuvarande 

placeringar 

Egna 

barn 

Typ av 

familjehem  

Arbetstid 

utöver 

uppdrag 

Familjehem A 2002 3 3 Ja Traditionellt 80 % 

Familjehem B 2009 1 1 Ja Traditionellt 75 % 

Familjehem C 2000 5 1 Ja Traditionellt 80 % 

Familjehem D* 1998 15 2 Ja Traditionellt 100 % 

0 % 

Familjehem E* 2008 3 3 Ja Traditionellt 50 % 

0 % 

Familjehem F* 2000 2 1 Nej Traditionellt 100 % 

100 % 

Familjehem G 1994-2013 20 0 Ja Traditionellt 

och 

konsulentstött 

100 % 

Familjehem H 2012-2013 2 0 Ja Traditionellt 80 % 

* = Båda familjehemsföräldrarna deltog i intervjun 

 

De sex deskriptiva huvudkategorier som bildades vid genomgång av intervjumaterialet var 

Faktorer som bidrar till upplevelse av bra stöd från socialtjänsten, Faktorer som bidrar till 

upplevelsen av bristande stöd från socialtjänsten, Familjehemsföräldrarnas förslag till 

förbättringar, Egenskaper som präglar en fungerande kontakt med socialsekreterarna, 

Egenskaper som präglar en bristfällig kontakt med socialsekreterarna och Faktorer som 

påverkar valet att vara familjehem (se bilaga 4). Utifrån dessa sex kategorier presenteras 

nedan de tre tolkande teman som analysen resulterat i, Motiv till att vara familjehemsförälder, 

Yrke eller livsuppgift - vad definierar familjehem? och Vad familjehemsföräldrarna behöver.  

 

Motiv till att vara familjehemsförälder 

Det mest framträdande motivet som familjehemsföräldrarna uppgav till att börja ta uppdrag 

var av altruistisk art och utifrån ett omhändertagande perspektiv. De ville bland annat hjälpa 
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utsatta barn när de såg det stora behovet av fungerande familjehem, ge tillbaka till samhället 

för det stöd de själva fått under sin uppväxt, ville göra en skillnad för barnet och se den 

positiva utvecklingen i barnens framsteg. Dessa resultat finner stöd i forskning av Khoo och 

Skoog (2014) som visat att viljan hos familjehemsföräldrar att ta hand om, skydda och stödja 

barn är vanliga motiv för att de tar emot uppdrag. Bland det bästa med att vara 

familjehemsförälder var enligt Intervjuperson C “Att få vara en del av det här barnets eller 

ungdomens liv och på nåt sätt få vara med och packa väskan inför livets resa”. Även i annan 

tidigare forskning har de altruistiska motiven visat sig vara den viktigaste anledningen till att 

familjer tar uppdrag som familjehem (MacGregor et al., 2006). Inget av familjehemmen i 

denna studie har någonsin sagt nej vid en förfrågan om placering men fyra av familjehemmen 

har när omständigheterna krävt det avsagt sig ett påbörjat uppdrag. När placeringar avslutas 

hastigt och oplanerat på detta sätt benämns det som sammanbrott i vården (Khoo & Skoog, 

2014). Anledningarna till dessa sammanbrott uppgav familjehemsföräldrarna i denna studie 

var en blandning av bristande information om placeringens behov och stöd från socialtjänsten, 

samt att matchningen inte fungerat då familjen inte hade möjlighet att tillgodose barnets 

behov. Den ekonomiska ersättningen har inte utgjort något motiv för familjehemsföräldrarna 

att ta emot placerade barn men de uppger att den är en viktig faktor för att de ska kunna utföra 

uppdragen och fortsätta ta emot placeringar.  

 

För undra hur det skulle vara om man hade sett... valt att ha familjehem som ett jobb. Att man 
är anställd... alltså det kan ju bli fel det också om man tar det för pengarna då. Men utan 
pengarna så har man ju svårt att ställa upp också. (Intervjuperson E1) 

 

Detta stämmer överens med MacGregor et al. (2006), Kirton (2001) och Triseliotis et al. 

(2000) som i tidigare forskning visar att de yttre motiven i form av exempelvis ekonomisk 

ersättning inte är drivkrafter för familjehem. Men som Hudson och Levasseur (2002) påpekar 

behövs den ekonomiska ersättningen för att familjehemsföräldrar ska klara av att ta emot 

placerade barn rent praktiskt och ekonomiskt. Ett familjehem uppger att de för nuvarande 

slutat ta emot uppdrag från socialtjänsten på grund av att deras ekonomiska situation blev 

ohållbar utifrån den ersättning de får och skattesystemet i Sverige. Intervjuperson G beskriver 

att de vill fortsätta som familjehem men att det i nuläget är omöjligt för dem ”Jag skulle 

hemskt, hemskt, hemskt gärna velat ha en placering, men det går inte. Vi har inte råd, 

skatterna knäcker oss”. Dock är denna upplevelse av ohållbar ekonomi inte delad av alla 

intervjupersoner då en annan familj anser att uppdraget som familjehem och den ekonomiska 

ersättningen fungerar som ett bra komplement till den övriga arbetsinkomsten.     

 

Flera av familjehemsföräldrarna har själva växt upp i en hemmiljö där placerade barn förekom 

och en förälder beskriver sin uppväxtmiljö som mycket öppen och hjälpsam mot personer och 

barn i behov av hjälp. Dessa intervjupersoner anser att deras uppväxtförhållanden påverkat 

deras beslut att bli familjehem när det helt enkelt kändes som ett naturligt steg att ta.  

 

Jag [är] uppvuxen med olika typer av uppdrag så på så sätt är det liksom inget nytt så ( …. ) 
Det var en självklarhet att det finns barn som behöver föräldrar och vi skulle kunna bli 
föräldrar som har mycket att ge till ett barn. (Intervjuperson B) 
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Resultaten från Höjer (2004) visar att flera familjehemsföräldrar uppger möjligheten att få 

utlopp för sin erfarenhet, kunskap och kompetens i omhändertagande som motiv till att vara 

familjehem. Beskrivningar av motiven som är kopplade till erfarenheter från uppväxten hos 

familjehemsföräldrarna i denna studie kan därför tolkas i förhållande till Höjers resultat. 

Familjehemsföräldrarna använder tidigare erfarenheter som förklaring till varför de vill ta 

uppdrag som familjehem eftersom de på så sätt redan hade en del kunskap innan om vad ett 

familjehemsuppdrag innebar.  

 

Vår andra stora flicka ( … ) hon kommer säkert bli familjehem sen eftersom hon har varit 
avlastning för oss hela tiden ( … ) Så det tror jag att hon kommer att bli. För det är ju, jag tror 
det är en familjegrej det här. Man är ju som man är i familjen och det är väl så med våra 
rötter bakåt. (Intervjuperson A) 

 

Två av familjehemföräldrarna såg även fördelar med uppdraget, inte enbart för det placerade 

barnet, utan även för sina biologiska barn. De ansåg att barnen fick bra och viktiga lärdomar 

och en sorts förståelse som barnen kanske inte kunnat få på något annat sätt. Intervjuperson 

E1 säger “Våra barn har ju fått en erfarenhet, har en erfarenhet som inte går att köpa”. 

Dessa resultat är samstämmiga med det som Höjer (2004) visar på utifrån en enkät- samt 

intervjustudie med familjehemsföräldrar i Göteborg där föräldrarna uttrycker att deras 

biologiska barn fått erfarenheter, insikter och lärdomar genom sina familjehemssyskon som 

de annars inte kunnat få. Vissa av respondenterna beskrev enligt Höjer en oro för att deras 

biologiska barn fått se och varit med om för svåra situationer utifrån deras ålder i och med 

komplicerade placeringar. Detta är inget som familjehemsföräldrarna i denna studie uttryckte 

utan de framhöll de positiva erfarenheterna, även om en av föräldrarna beskrev att beteendet 

hos den biologiska mamman till det placerade barnet ibland varit skrämmande för deras 

biologiska barn.   

 

Yrke eller livsuppgift - vad definierar familjehem? 

I familjehemsföräldrarnas nuvarande situation beskriver de sin syn på familjehemsuppdraget 

som ett altruistiskt uppdrag som de utför för att göra en skillnad för ett barn i behov av 

trygghet. Familjehemsuppdraget definieras av dem som en livsuppgift. Barnet ses därför som 

en familjemedlem istället för ett uppdrag av socialtjänsten. Intervjuperson B beskriver att 

“[Barnet] är en sådan naturlig del i vår familj och i vår vardag att om jag ska vara ärlig så 

tänker jag inte så mycket på att [barnet]  är placerad, eller att det skulle vara något 

annorlunda.”. En annan intervjuperson berättar också att de placerade barnen är som en del 

av familjen och betonar vikten att de inte behandlas annorlunda än de biologiska barnen. 

Detta visar på att familjehemsföräldrarna inte ser uppdragen som ett arbete utan som en del av 

vardagslivet. Berrick och Skivenes (2012) påpekar vikten av att inkludera placerade barn så 

att de blir en jämlik del av familjen för att målen med familjehemsvården ska kunna 

uppfyllas. Det familjehemsföräldrarna i deras studie uttrycker är att det handlar om att visa 

kärlek, skydda och skapa en känsla av lika värde och likabehandling för alla barn i hemmet 

(ibid.). Familjehemsföräldrarna i denna studie definierar inte uppdragen som ett yrke, men 

däremot uttrycks en syn på att det som familjehemmen utför för barnet och socialtjänsten 

motsvarar ett arbete.  
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Vi gör ju inte det här för pengarnas skull, men det måste ändå finnas pengar så vi kan säga att 
det här tjänar jag för att jag tar hand om andras ungar 24/7. Eftersom en barnskötare på ett 
daghem, hon kan ha en 17-18.000 i månaden i handen. Hon jobbar 8 timmar med friska ungar 
till funktionella föräldrar. Vi jobbar oftast med ungar som är mer eller mindre dysfunktionella, 
med totalt dysfunktionella föräldrar. (Intervjuperson G) 

 

Därför menar familjehemsföräldrarna att det skulle skapa mer trygghet, bättre ekonomiska 

förutsättningar och bättre stöd till familjehemsföräldrar om familjehem skulle betraktas som 

ett yrke av socialtjänsten och samhället i stort. Detta för att dels försäkra nuvarande 

familjehem en dräglig inkomst och dels för att det bidrar till en viss trygghet som 

uppdragstagare vilket i sin tur skulle kunna locka fler familjer att söka uppdrag. Dessa åsikter 

som familjehemsföräldrarna uttrycker stämmer överens med tidigare forskning i ämnet, då 

Kirton et al. (2007) menar att en fördel med en professionalisering inom familjehemsvården 

skulle innebära att arbetet blir mer uppskattat och värdesatt. ”Vi har sagt att ett familjehem 

ska vara en anställd institution av socialtjänsten ( …. ) Det ska vara som vilket arbete som 

helst ( … ) Vettigt betalt och vettig utbildning [skulle locka fler familjehem]” (Intervjuperson 

G). Med dagens ekonomiska ersättning anser många av familjehemmen att det är en 

omöjlighet att enbart arbeta med uppdragen även om det ibland skulle behövas för att möta 

barnets behov. Intervjuperson D1 berättar att det är tack vare möjligheten att arbeta mycket 

hemifrån som de kunnat ta emot sina nuvarande placeringar, och anser därför att alla 

familjehem borde få möjligheten att alltid ha en vuxen hemma på heltid. Många av 

familjehemmen berättar att de har fått skära ner på arbetstid på grund av uppdragen. 

Intervjuperson B uttrycker att ”Utan att jobba deltid så tror jag inte att vi skulle ha fått ihop 

vardagen”.  

 

Vad familjehemsföräldrarna behöver 

Vid analysen av kategorierna framträder det övergripande temat Vad familjehemsföräldrarna 

behöver. I detta avsnitt presenteras och analyseras de faktorer som familjehemsföräldrarna 

uttrycker att de behöver för att klara av att genomföra sina uppdrag på ett bra och fungerande 

sätt för placeringen och deras egen familjesituation.  

  

Man vill inte bara vara ett hem, utan även kunna... ge det där lilla extra, alltså stöd, som en 
ungdom eller ett barn behöver i form av behandling. ( … ) Det är inte bara ett barn som 
behöver tak över huvudet... och mat för dagen, utan det är mer som behövs. (Intervjuperson C) 

Utbildning 

Familjehemsföräldrarna i studien uttrycker att de saknar tillräcklig och relevant utbildning. 

Enligt Socialtjänstlagen 6 kap 6c § är socialtjänsten i respektive kommun skyldig att 

tillhandahålla den utbildning familjehem som tar emot placerade barn behöver. Hälften av 

familjehemsföräldrarna berättar att de upplever den fortsatta utbildning som socialtjänsten 

erbjuder dem under tiden som familjehem som otillräcklig, och några familjehemsföräldrar 

berättar att de inte fick någon utbildning alls när de började som familjehem. 

 

Men vi fick ingen utbildning innan, men det tror jag också var för att det gick väldigt snabbt 
när vi utreddes. Och det kan man ju på ett vis tycka är synd ( … ) Jag tror man behöver veta 
jättejättejättemycket om allt från umgängen till att man egentligen inte är part och om andras 
tolkningsföreträde ( …. ) Hur lagstiftningen fungerar, väldigt mycket kring lagstiftningen tror 
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jag är jätteviktigt att veta. Det mesta om anknytningstörningen, beteenden, litteraturtips, allt 
möjligt ( … ) Men utbildning tycker jag är a och o. (Intervjuperson B) 

 

Intervjuperson D1 ansåg även att den PRIDE- utbildning som erbjuds familjehem vid uppstart 

inte var tillräcklig ”Den var ganska… mycket oväsentlig. Faktiskt, egentligen”. PRIDE- 

utbildningen (Parent Resources for Information, Development and Education) är en modell 

utvecklad i USA som genomförs i samband med utredning i form av en grupputbildning för 

de blivande familjehemsföräldrarna (Fredriksson & Kakuli, 2011; Isomaki, 2002; Rasmusson 

& Regnér, 2003). Metoden är dock dåligt utvärderad och det riktas därför kritik mot att 

kommuner utreder många familjehem för dåligt (Fredriksson & Kakuli, 2011; Rasmusson & 

Regnér, 2003). Två av familjehemmen uppger att de är nöjda med PRIDE- utbildningen ”Den 

var jättebra, det var den. Där fick vi ju en hel del ändå” (Intervjuperson C). Tre familjehem 

berättar dessutom att de anser att den fortsatta utbildningen de fått under sin tid som 

uppdragstagare varit bra. 

 

Det är utbildningsdagar vartannat år med övernattning på hotell. Det tycker jag har varit 
jättebra. Sen har vi haft någon studiedag när vi bara varit över dagen ( …. ) Det har varit allt 
möjligt, alltså blandad kompott, och det har varit jättebra. (Intervjuperson A) 

 

Dessa resultat visar att det finns en upplevelse hos familjehemsföräldrarna om att den 

utbildning de tillhandahålls av socialtjänsten inte är tillräcklig, även om resultaten inte är helt 

samstämmiga. Det är viktigt att socialtjänsten uppfyller ansvaret att utbilda 

familjehemsföräldrar enlig 6 kap 6 c § SoL och utifrån att några familjehem anser att de är i 

behov av mer utbildning kan detta ansvar behöva ses över. Två familjehemsföräldrar berättar 

dessutom att de inte blivit erbjudna någon utbildning alls under uppdragstiden och en tycker 

att det som erbjuds är otillräckligt. Dessa familjer anser att de hade behövt mer utbildning för 

att kunna hjälpa det placerade barnet på bästa sätt. Resultaten som visar familjehemmens 

upplevelser av utbildningen är relevanta i förhållande till tidigare forskning som visat att 

utbildning är viktig som stöd för familjehemsföräldrar (MacGregor et al., 2006), och eftersom 

deras vilja att fortsätta som familjehem påverkas av om de anser att de får tillräckligt med 

stöd i form av exempelvis utbildning (Hudson & Levasseur, 2002; Kirton, 2001; Rhodes et 

al., 2001).    

 

En bestående, tillgänglig och engagerad socialsekreterare 

Intervjupersonerna beskriver att handläggarbyten påverkar upplevelsen av kontakten med 

socialtjänsten eftersom det inte blir någon kontinuitet i förhållandet till socialsekreterarna. 

Ständiga handläggarbyten upplevs som jobbigt för både barnet och familjehemsföräldrarna 

själva. De anser att det är svårt att veta vilken information som socialsekreterarna har och det 

är tröttsamt att behöva upprepa saker i de fall då nya handläggare inte har all information om 

dem som familjehem och placeringen. 

 

Men för [barnets] skull spelar det ju roll, för [barnet] hinner ju, alltså det är ju ett nytt ansikte 
varje gång ( …. ) Men det blir ju ingen kontinuitet, det blir ju liksom ingen, man ska sitta och  
rabbla samma sak hela tiden: vad har hänt, hur har det varit, va jamen, lite grann så.  
(Intervjuperson F1) 
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Två av familjehemsföräldrarna berättar att den kontinuitet de haft med handläggarna varit 

viktig för dem och betytt mycket för deras kontakt med socialtjänsten eftersom handläggarna 

har följt barnen ända sedan placeringen genomfördes. Detta gör att det kan byggas upp en 

relation och ett förtroende mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreterarna, något som 

de andra familjehemsföräldrarna uppger att de saknar. Intervjuperson F1 berättar att det tar 

emot att vända sig till socialtjänsten när det uppstår svåra situationer i familjehemsuppdraget 

eftersom det inte finns någon relation och därmed inget förtroende uppbyggt med 

socialsekreterarna.  

 

Tydlighet och tillgänglighet är två viktiga underkategorier för familjehemmens upplevelse av 

en fungerande kontakt med socialsekreterarna. De två familjehemmen som tog emot uppdrag 

från Umeå kommun uppvisade en frustration över att socialsekreterarna var svåra att komma i 

kontakt med på grund av den begränsade telefontid de har avsatt. Familjehemmen som var 

uppdragstagare i Örnsköldsvik uppgav en mer positiv bild av kontakten med 

socialsekreterarna där de upplevdes som mer lättillgängliga. Familjehemsföräld rarna 

uppskattar att socialsekreterarna snabbt återkopplar vid frågor, då det bidrar till upplevelsen 

av engagerade och intresserade socialsekreterare. Dock är det några av familjehemmen i 

Örnsköldsvik som saknar detta och upplever att socialsekreterarna inte är intresserade av hur 

det går för placeringen eftersom de inte hör av sig. Flera av familjehemsföräldrarna önskar att 

socialsekreterarna skulle visa mer engagemang genom en mer spontan kontakt i form av 

kortare uppföljningssamtal via telefon och träffar. ”Det behöver inte vara nåt´ länge, bara ett 

tio minuters samtal” (Intervjuperson F1). Resultaten som visar på vikten av engagerade och 

stödjande socialsekreterare som är fysiskt tillgängliga genom exempelvis snabb kontakt via 

telefon stärks av tidigare forskning (Fisher et al., 2000; Geiger et al., 2013; Hudson & 

Levasseur, 2002; MacGregor et al., 2006). 

 

Tre familjehem ansåg att stödet och kontakten med socialtjänsten har förbättrats sedan den 

genomförda omorganisationen i början av år 2014. Omorganiseringen innebär att 

socialtjänsten arbetar utifrån att en socialsekreterare är riktad mot familjehemmet medan en 

annan socialsekreterare har ansvaret för det placerade barnet. Det familjehemsföräldrarna 

upplever som positivt med förändringen i organisationen är att socialsekreterarna nu är mer 

lättillgängliga och att det skapats en tydlighet över ansvarsfördelningen.  

 

Däremot tycker jag att det systemet som de har nu, nu har de ju en riktad mot alltså 
familjehemmen och resurserna, den ekonomiska biten och en är mer riktad mot 
omvårdnadsbiten. Det tycker jag är bra också. Det blir lite mer tydligt. (Intervjuperson E1) 

 

Hänsyn till krav och önskemål 

Några av familjehemsföräldrarna beskriver vikten av att socialtjänsten lyssnar till de 

önskemål de har för att placeringen ska utfalla på ett bra sätt. “ Vi sa det erbjuder ni inte nu 

någon långtidsplacering som är varaktig då går vi över till Attendo [konsulentföretag] . Så det 

var de som erbjöd dem ( … )  De ordnade fram dem” (Intervjuperson D1). Att finna rätt 

familjehem till rätt placering är svårt men viktigt. Matchningen av familjehem och placering 

blir lättare desto fler rekryterade familjehem kommunen har, men samtidigt är det en 

omöjlighet för socialtjänsten att ha hur många kontrakterade familjehem som helst eftersom 
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socialsekreteraren måste lära känna familjehemmet för att kunna finna en passande placering. 

Samtidigt är det inte rätt arbetssätt att leta ett familjehem först när en placering uppkommer. 

Detta kan leda till att matchningen inte passar eller att barnet tvingas vänta på en lämplig 

familj (Fredriksson & Kakuli, 2011). Hänsyn bör tas i så stor mån som möjligt till såväl 

familjehemsföräldrarnas, barnets och de biologiska föräldrarnas önskemål. Även geografiskt 

läge, religiös och kulturell bakgrund och familjehemsföräldrarnas erfarenheter och kompetens 

ska tas i beaktning. Förutom allt detta är det givetvis också en fråga om personkemi mellan 

barnet och familjehemmet (Rasmusson & Regnér, 2013). Allt detta innebär att det är svårt och 

krävande för socialsekreterarna att alltid finna rätt hem för barnen då många placeringar måste 

genomföras så snart som möjligt. Matchningen är dock viktig för att barnen ska trivas och 

känna trygghet, samtidigt som familjehemsföräldrarna ska ha förutsättningar att tillgodose 

barnens behov och få placeringen att fungera. Eftersom det är många faktorer som påverkar 

en god matchning kan det vara svårt att alltid ta hänsyn till familjehemmens önskemål. Det är 

dock viktigt att familjehemsföräldrarna upplever att socialtjänsten lyssnar på dem och tar 

hänsyn till deras önskemål eftersom det bidrar till känslan av stöd i uppdraget (Rhodes et al., 

2003). Intervjuperson E2 berättar hur deras önskemål möttes upp av socialtjänsten i deras 

uppdrag. 

 

Det vi hade sagt innan var ju att våra önskemål var att vi skulle få små barn, typ som var i 
våra egna barns ålder (… ) och att det skulle vara varaktiga, alltså en länge tids placering. 
Men det kan ju vara svårt att veta i förhand, men såhär i efterhand kan vi ju se att vi fick ju vår 
drömplacering. 

 

Handledning och stöd 

Hälften av familjehemsföräldrarna berättar att de fått bra handledning vid både uppstart och 

under sin tid som familjehem. Fungerande handledning bidrar till upplevelsen av bra stöd från 

socialtjänsten genom att familjehemsföräldrarna beskriver att det är en hjälp i svåra 

situationer och ett tillfälle att ventilera sina funderingar. Intervjuperson C poängterar hur 

viktigt det är med en fungerande handledning ”Den är livsviktigt. Den är helt enkelt 

livsviktig”. Handledningen är viktig för intervjupersonen eftersom den hjälper familjen att 

klara mer i uppdraget än vad de annars skulle göra. De övriga fyra familjehemmen saknar en 

fungerande handledning och samtliga efterfrågar detta. Det är viktigt att handledningen utförs 

av någon professionell då flera av familjehemsföräldrarna ansåg att handledning av ett annat 

familjehem var otillräckligt. Professionell handledning blir viktig för att familjehemmen ska 

få tillfälle att diskutera svåra situationer och få relevant vägledning. Intervjuperson B uppger 

att de saknar såväl ärendehandledning och utbildningshandledning och anser att handledning 

borde vara obligatorisk för alla familjehem. Detta för att en kontinuerlig handledning kan ge 

mer insyn och skulle kunna fungera som en kvalitetssäkring där familjehemmens attityder och 

mående stäms av.  

 

Löpande [handledning saknas] för då tror jag att mycket hade blivit lättare i stort. Som för oss 
så är det ju väldigt stor del av vår vuxentid som går åt till att prata om [barnet] och hur vi ska 
kunna hjälpa [barnet] och vad som har hänt. (Intervjuperson B) 

 

Intervjuperson C uttrycker att det svåraste med att vara familjehem är när en placering 

avslutas och att en trygg och stabil relation med socialsekreteraren då är viktig för att 
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familjehemsföräldrarna ska orka igenom separationen. “Sorgen måste man gå igenom själv. 

Den hjälp man behöver är en socialsekreterare med väldigt högt i tak, som kan ta smällar      

( …. ) Att socialsekreteraren ändå står kvar, och väntar tills man ridit ut stormen”. Vidare 

anser Intervjuperson C att det vid ett avslut är behövligt med samtalskontakt i form av 

professionell handledning för att kunna stötta familjehemsföräldrarna genom den jobbiga 

perioden. Dessa resultat får stöd av en undersökning av Khoo och Skoog (2014) som visat i 

intervjuer med familjehemsföräldrar att de anser att stödet de fått från socialtjänsten efter en 

placerings sammanbrott varit för svagt, och att de är missnöjda för att socialtjänsten inte 

bekräftat behovet av stöd. Dessutom framkommer att intervjupersonerna tror att med bättre 

stöd från socialtjänsten och relevant avlastning i uppdragen hade till viss del sammanbrott i 

placeringar kunnat undvikas (ibid). Det empiriska materialet i denna studie visar med stöd av 

tidigare forskning att professionell handledning och relevant stöd från socialtjänsten för 

familjehemsföräldrarna är viktigt för att de ska klara av uppdragen.   

 

Nätverk 

Tidigare forskning av Geiger et al. (2013), MacGregor et al. (2006) Maclay et al. (2006) och 

Sinclair et al. (2004) påpekar vikten av en god kontakt och utbyte mellan 

familjehemsföräldrar. Möjligheten till ett socialt nätverk med andra familjehemsföräldrar är 

viktigt eftersom det skapar bra förutsättningar för föräldrarna att ge god vård (Berrick & 

Skivenes, 2012). Detta för att familjehemmen då kan söka stöd och vägledning av varandra 

eftersom familjehem med liknande upplevelser har en förhöjd förståelse, vilket intervjuperson 

E1 uttrycker ”Andra familjehem fattar på en gång utan att man behöver förklara det”. Enbart 

två av familjehemmen uppgav att de hade regelbunden kontakt med andra 

familjehemsföräldrar och de ansåg att denna kontakt var väldigt givande och viktig för deras 

utförande av och utveckling i uppdraget. Resterande familjehem saknade denna möjlighet till 

kontakt och efterfrågar tillfällen där de får möjlighet att träffa andra familjehem. De beskrev 

önskemål om träffar där de kan utbyta erfarenheter, prata av sig, få tips och råd och förståelse 

för svårigheter som uppdragen kan innebära. 

 

Då borde det vara familjehemsträffar under en hel dag eller någonting, så flera bara kan sitta 
och bara surra. Det hade kunnat ge någonting ( … ) Men något sådant har aldrig ordnats så 
länge jag har varit med. Det är en liten miss av dem [socialtjänsten]. (Intervjuperson D1) 

 

Enligt 5 kap 1a § SoL ska socialtjänsten arbeta för ett fungerande samarbete med andra 

verksamheter. Tre familjehem upplever dock att socialtjänstens samarbete med andra är 

bristande. De saknar dels samverkan i form av gemensamma träffar inför års-planeringar och 

dels utbyte av information mellan olika instanser. En sådan samverkan skulle kunna spara tid 

för såväl socialsekreterare som familjehem och behövs för att familjehemsföräldrarna ska få 

bättre överblick över barnets hela nuvarande situation. Intervjuperson F2 uttrycker att de blivit 

dåligt bemötta av Örnsköldsviks socialtjänst och därför hellre vänder sig till Barn- och 

Ungdomsspykiatrin (BUP) och skola för stöd och vägledning i sitt uppdrag. Detta har lett till 

att en betydligt tryggare relation och en tätare kontakt har etablerats till dessa andra instanser. 

Intervjupersonen berättar till exempel om ett tillfälle då deras initiativ till samverkansmöte 

nonchalerades fullständigt av socialtjänsten. 
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Spontant kan jag ju bara berätta om när jag föreslog att vi skulle ha en gemensam sittning, 
alltså både skola, BUP och socialtjänst, då var det kalla handen från socialtjänsten det kändes 
direkt.”Vi jobbar inte på det sättet”, säger de. Medans skolan och BUP, de var liksom på 
direkt. ( … ) Så vi hade ju en sån träff och soc var inte med. 

 

Khoo och Skoog (2014) visar att ett sätt att hantera upplevelsen av bristande kontakt med 

socialtjänsten är att istället vända sig till andra instanser, till exempel skola och BUP, vilket 

därmed stödjer denna studies resultat av familjehemsföräldrarnas handlingsstrategier. Ett 

familjehem berättar att de vänder sig till Habiliteringen för stöd eller när de har frågor rörande 

sin placering istället för till socialtjänsten i vissa situationer. De anser att de har tur som får 

stöd från Habiliteringen och att andra familjehem borde erbjudas möjligheten till en likande 

kontakt. 

 

Nej men det skulle behövas en sån här kuratorhab för de som inte har habben. Åt familjehem. 
Det är också något som inte riktigt erbjuds. Nä skulle man inte vilja vända sig till en 
socialtjänst så borde det vara en kurator. Men då borde kanske socialtjänsten ha någon till 
hands som de säger "här finns det någon till hands som du kan prata med om du skulle vilja". 
Det har de hittills aldrig gjort. (Intervjuperson D1) 

 

Förståelse för socialtjänstens begränsningar 

Många av familjehemsföräldrarna påtalade under intervjuerna att de upplever brister i 

kontakten med och stödet från socialtjänsten och önskar därför förbättringar inom vissa 

områden. Trots detta fanns ofta en förståelse hos familjehemsföräldrarna för 

socialsekreterarnas arbetsbelastning och budgetgränser. De uppvisade en insikt om att 

socialsekreterarna måste förhålla sig till ramarna inom organisationen som utgör 

socialtjänsten. Familjehemsföräldrarna behöver denna förståelse för socialsekreterarnas 

arbetsbelastning samt organisatoriska begränsningar för att ha överseende med de upplevda 

bristerna. Att inneha denna förståelse är en förutsättning för att familjehemmen ska vilja och 

orka fortsätta med uppdragen trots de brister som finns för nuvarande. 

 

Socialsekreterarna måste ges förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Och det tycker 
jag inte att de gör idag, alltså jag tycker inte att de får rätt förutsättningar idag. De är alldeles 
för hårt belastade, och det tycker jag känns fel. För jag är helt övertygad om att de flesta 
socialsekreterarna vill göra ett bra jobb och de är måna om barnen, de är måna om 
familjehemmen. (Intervjuperson C) 

 

Även familjehemsföräldrarna i Khoo och Skoogs (2014) undersökning visar förståelse för de 

brister de upplever i kontakten med socialtjänsten med förklaringen att socialsekreterare har för 

lite tid och för mycket arbetsuppgifter.  

 

Känsla av uppskattning 

Att vara familjehemsförälder är svårt och krävande i många avseenden. Flera av 

familjehemsföräldrarna beskriver att de upplever att de inte får relevant uppskattning i 

förhållande till uppdragens art. Två av familjehemsföräldrarna berättar om den problematik 

som kan uppstå när man som förälder tar hand om någon annans barn, men inte är 

vårdnadshavare. I detta skapas en paradox där familjehemsföräldrarna förväntas ta ansvar 

över barnets bästa och mående genom föräldraskapet, men saknar den bestämmanderätt 
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vårdnadshavare innehar (Höjer, 2002). Intervjuperson B uttrycker denna svårighet och 

berättar att det skapar starka känslor när andra har tolkningsföreträde över det barn 

familjehemmet känner utan och innan. Att ständigt ha de biologiska föräldrarna i åtanke när 

det gäller beslut om de placerade barnen skapar dessutom en kluvenhet hos 

familjehemsföräldrarna. De vill se på de placerade barnen som en del av familjen, men måste 

samtidigt påminna sig om att de inte är deras rent biologiskt och formellt. 

 

Men det är ändå, det sitter ju i dig att de är ju som våra fast ändå inte. De har ju en annan 
mamma och pappa. Men de är ju som våra ändå ( … ) man ska inte ta de till sig som sina egna 
man ska älska dem som de är, men de blir ju aldrig sina egna. De är ju inte biologiska. 
(Intervjuperson E1) 

 

Familjehemsföräldrarna uttrycker att de vill kunna vara delaktiga i beslut kring det placerade 

barnet vilket även tidigare forskning visat (Kirton et al., 2007; MacGregor et al., 2006). I 

samarbetet mellan familjehemsföräldrarna och socialtjänsten är det viktigt att hänsyn tas till 

vad föräldrarna uttrycker eftersom de då upplever att deras arbete värdesätts, uppskattas och 

att deras kunskap och åsikter om barnet som de lever med i vardagen erkänns av de 

professionella (ibid). Familjehemsföräldrarna i denna studie beskriver att de känner att de 

skulle vilja ha mer uppskattning av socialtjänsten för det uppdrag de utför. ”Varför ska vi 

hålla på såhär när vi inte uppskattas för det vi gör? Vi gör ändå ett fantastiskt arbete i 

samhället, alla familjehem.” (Intervjuperson G). Deras upplevelse av att inte bli värdesatta 

påverkar deras vilja att fortsätta som familjehem, vilket visar att uppskattning och erkännande 

från socialtjänsten samt samhället i övrigt är viktiga faktorer för att föräldrar ska vilja ta 

uppdrag som familjehem.  

 

Ja, ibland har man varit arg, tyckt att nej, de bryr sig inte. Är vi inte värd mer än så här så då 
får det va. Och då har vi tagit time-out också, och funderat på att gå över till andra, privata 
familjehem. (Intervjuperson C) 

 

Sammanfattningsvis finns många likheter i resultaten från studien med den tidigare forskning 

som genomförts. Intervjupersonerna i studien uppger liknande brister i kontakten med 

socialtjänsten som familjehemsföräldrar visat i tidigare internationella undersökningar 

(Geiger et al., 2013), dessutom vill de på samma sätt ha en tätare kommunikation och ett 

bättre samarbete med socialsekreterarna (Fisher et al., 2000; MacGregor et al., 2006). 

Motiven att vara familjehem för intervjupersonerna i studien är också av likande art som 

framkommit i tidigare forskning (Khoo & Skoog, 2014; MacGregor et al., 2006). Därutöver 

betonar familjehemsföräldrarna i studien vikten av stöd i uppdraget från andra 

familjehemsföräldrar vilket även bekräftas i den internationella forskningen (MacGregor et 

al., 2006; Maclay et al., 2006; Sinclair et al., 2004). Den förståelse som intervjupersonerna i 

studien uppvisar angående att bristerna i kontakten med och stödet från socialtjänsten inte 

beror på socialsekreterarna utan de organisatoriska förutsättningarna finns dock inte utförligt 

beskrivet i tidigare forskning. 
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Diskussion 
De empiriska resultaten och analysen i studien diskuteras nedan med utgångspunkt i de tre 

tolkande teman som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Vidare sker en reflektion 

kring studiens styrkor och svagheter samt förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser. 

Familjehemsföräldrarnas motiv och definiering av uppdragen 

Alla familjehemsföräldrar i studien har samma motiv att ta emot placeringar i sina hem, de 

drivs av en vilja att hjälpa utsatta barn. MacGregor et al. (2006) samt Khoo och Skoog (2014) 

visar liknande motiv till att vara familjehem i resultatet från deras undersökningar. Det är 

tydligt att familjehemsföräldrarna i denna studie tar uppdrag utifrån omhändertagande motiv 

och egna tidigare erfarenheter av familjehemsvård. Kunskapen om de motiv som 

familjehemsföräldrarna uppger är viktig för att erhålla en djupare förståelse för vilka 

drivkrafter som finns hos de familjehem som har uppdrag för närvarande. Denna kunskap är 

även viktig i rekryteringsprocessen av nya familjehem eftersom det skapar bättre förståelse 

för vilken information och vilket stöd som behövs för att fler familjer ska vilja ta uppdrag. 

Genom att skapa bättre förutsättningar och villkor för familjehemsföräldrarna tror 

intervjupersonerna att fler familjer skulle söka uppdrag hos socialtjänsten. För att förbättra 

rekryteringsmetoden är det också viktigt att nå ut till familjerna med konkret, tydlig och ärlig 

information om vad ett uppdrag innebär. Detta för att skapa en bättre förståelse och undvika 

felaktiga föreställningar om uppdragets innebörd.  

 

Motiven hos familjehemsföräldrarna är också grunden för att förstå hur de ser på och 

definierar familjehemsuppdragen. För att samhällsvården av barn ska fungera och kunna 

anpassas till olika barns behov är familjehemmen en viktig resurs eftersom de ger utsatta barn 

en möjlighet att placeras i en familj istället för på HVB-hem. Därför är det av största vikt att 

socialtjänsten kan behålla familjehemmen och att nya familjehem kan rekryteras. Att vara 

familjehemsförälder är krävande utifrån att barnets behov ofta är stora, de olika 

omständigheter kring placeringen och kontakten med olika instanser som måste ske 

(Chipungu & Bent-Goodley, 2004). Familjehemsföräldrarna i denna studie definierar 

uppdragen som en livsuppgift eftersom deras motiv är altruistiska och de tar inte emot barn 

för någon ekonomisk förtjänst, men de uttrycker också att utifrån det de utför borde det 

motsvara och ersättas som andra sociala omsorgsarbeten. I datamaterialet framkommer ett 

förslag från familjehemsföräldrarna om att socialtjänsten måste börja arbeta med att höja 

statusen på familjehemsföräldrarnas arbete. Genom att erbjuda familjehemmen lön i liknande 

utsträckning som i andra sociala omsorgsarbeten ges familjehemsföräldrarna större 

ekonomisk trygghet i uppdragen. Att se familjehemsuppdragen som ett yrke skulle förutom 

den ekonomiska tryggheten underlätta för familjehemsföräldrarna att tillgodose barnens 

behov om en förälder i större utsträckning kan vara hemma när barnet behöver det. Ett 

förhållningssätt till eventuell professionalisering av familjehemsuppdraget är att se det som en 

möjlighet att motivera föräldrar att ta uppdrag (Wilson & Evetts, 2006). Fördelarna som det 

kan innebära är att familjhemsföräldrar får bättre möjlighet att efterfråga utbildning, 

professionell handledning och stöd men Wilson och Evetts påpekar att det är viktigt att vara 
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kritisk till en eventuell professionalisering. Risken vi ser utifrån denna studie är att motiven 

att vara familjehem kan förändras från det altruistiska till ett ekonomiskt vinstintresse. De 

altruistiska motiven är grundläggande eftersom det krävs genuint engagerade vuxna för att 

placeringen ska bli så bra som möjligt för barnet. Ersätts detta med ett vinstintresse är faran 

att barnets behov kommer i andra hand och att familjer ansöker om uppdrag med fel 

intentioner. Hollin och Larkin (2011) menar att ett lyckat familjehemsföräldraskap bygger på 

en god anknytning och att skapa naturlig trygghet samt stabilitet för barnet, som behöver få 

vara en del i ett vanligt familjeliv. Möjligheten till detta ökar om familjehemsföräldrarnas 

motiv är genuina och altruistiska och inte av ekonomiska skäl.  

 

Familjhemsföräldrarnas behov i uppdragen 

Tydligt i det empiriska materialet är att familjehemsföräldrarna uttrycker att de har behov av 

mer stöd i uppdragen i form av exempelvis relevant utbildning och handledning, ett stöttande 

socialt nätverk, en känsla av uppskattning för vad de utför och en socialsekreterare som är 

tillgänglig, bestående och engagerad. Denna kunskap är viktig för att socialtjänsten ska veta 

vad de behöver arbeta med för att förbättra förhållandet och relationen till familjehemmen, 

eftersom intervjupersonerna uttrycker att fungerande stöd är viktigt för att de ska vilja vara 

kvar i uppdraget. Att stödet är viktigt för att familjehemsföräldrar ska fortsätta med uppdragen 

får även stöd av tidigare forskning (Khoo & Skoog, 2014; MacGregor et al., 2006; Maclay et 

al., 2006). Det är av stor vikt att familjehemsföräldrarna får sina behov av stöd tillgodosedda 

för att de ska kunna vara mer än bara ett hem för barnen, vilket föräldrarna i denna studie 

uttrycker att de vill.    

 

Familjehemsföräldrarna upplever ständiga handläggarbyten som påfrestande för både dem 

och barnet och en faktor som negativt påverkar upplevelsen av kontakten med socialtjänsten. 

Detta eftersom det inte blir någon kontinuitet vilket försvårar möjlighet att bygga upp ett 

förtroende och en relation mellan familjehemmet och socialsekreteraren.  Intervjupersonerna 

som fick uppdrag från Örnsköldsviks kommun upplevde en förbättring inom detta i och med 

den omorganisationen som skett i början av år 2014 och som ledde till ett förtydligande av 

ansvarsfördelningen. Betydelsen av möjligheten att möta samma handläggare under uppdraget 

syns också i resultaten genom att två av familjehemmen upplevt det som det mest positiva i 

kontakten med socialtjänsten. Att det är viktigt med handläggarkontinuitet kan förklaras med 

att det ger en möjlighet att skapa en relation mellan socialsekreterare, barn och 

familjehemsföräldrar som kan bidra till bättre förståelse och kännedom om barnets behov av 

insatser samt familjehemsföräldrarnas behov av stöd i uppdraget. Eftersom detta är en viktig 

del i hur familjehemsföräldrar upplever kontakten med socialtjänsten då socialsekreterarna 

representerar organisationen bör socialtjänsten stäva efter att ha så få handläggarbyten som 

möjligt i uppdragen. Att ha en bestående socialsekreterare är utifrån det empiriska materialet 

särskilt viktigt i vad familjehemsföräldrarna uttrycker att de behöver, eftersom detta påverkar 

helhetsupplevelsen av kontakten med socialtjänsten. 

  

Framträdande i resultaten är att stödet till familjehemmen och familjehemsföräldrarnas 

upplevelse av kontakten med socialtjänsten varierar stort beroende på vilka socialsekreterare 

de kommer i kontakt med. Familjehemsföräldrarna påpekar själva att det är avgörande hur 
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socialsekreterarna är som individer och vilket arbetssätt de har för vilket stöd familjehemmen 

får och vilken relation som skapas. Socialsekreterarna har till viss del möjlighet att göra 

anpassade val och bedömningar inom organisationens ramar, vilket betecknas som 

handlingsutrymme (Johansson, 2007). Utifrån detta kan familjehemsföräldrarnas varierade 

upplevelse av stödet från och kontakten med socialtjänsten till viss del förstås. 

Familjehemsföräldrarna möter de enskilda socialsekreterarna som då blir representanter för 

socialtjänsten och deras individuella arbetssätt påverkar därmed familjehemmens upplevelse 

av kontakten med socialtjänsten. Eftersom lagstiftningen betonar socialtjänstens ansvar att ge 

familjehemmen rådgivning och det stöd som de är i behov av (6 kap 7a § SoL) är det inte 

godtagbart att familjehemmen inte får tillräckligt med stöd i uppdragen och att vissa känner 

sig bortglömda av socialtjänsten. Trots att många av familjehemmen upplever ett bristande 

stöd från socialtjänsten uppvisar de en förståelse för detta. Familjehemsföräldrarna ursäktar 

dessa brister, socialsekreterarnas beteende och det de saknar i kontakten med hänvisning till 

en förståelse för den arbetsbelastning socialsekreterarna utsätts för och de organisatoriska 

begränsningar som finns i exempelvis budgetförhållanden och den politiska styrningen. 

Denna förståelse är beundransvärd utifrån familjehemsföräldrarnas perspektiv då deras 

upplevelser av kontakten med socialtjänsten i vissa fall varit otillfredsställande och stödet 

bristfälligt. Eftersom familjehemmen är en sådan viktig resurs i samhällsvården borde de inte 

behöva uttrycka denna förståelse för de brister de upplever. Ett förslag är att det kan behöva 

utarbetas tydligare riktlinjer för att familjehemmen ska veta vad de har rätt till och för att de 

ska behandlas mer likvärdigt och rättvist. Svårigheter med riktlinjer är dock att det sociala 

arbetet med människor inte är standardiserat utan behandlar individuella fall, och att de 

ekonomiska och politiska förutsättningarna varierar i olika kommuner vilket påverkar 

möjligheten att erbjuda olika former av stöd och resurser. En avlastning av socialsekreterarnas 

arbetsbörda skulle vara önskvärt eftersom många av familjehemmen uttrycker önskemål om 

en tätare och mer spontan kontakt i inledningen av uppdraget och vid kristillfällen för att de 

ska ta sig igenom den svåra perioden. Familjehemsföräldrarna uttrycker en förståelse för att 

tidsbristen påverkar denna möjlighet, i samstämmighet med Khoo och Skoogs (2014) resultat, 

men de påpekar också att det är viktigt för nya familjehem att ha tät kontakt och känna att 

stödet finns där för att de ska klara av uppdraget. Detta skulle dock kräva mer resurser eller 

förändrade prioriteringar och en större organisationsförändring inom socialtjänsten, men 

eftersom det kan resultera i att fler familjehem blir kvar i uppdragen skulle det ändå kunna 

vara lönsamt i ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att förstå och bemöta de behov 

familjehemsföräldrarna har utifrån uppdragets art eftersom de är en viktig resurs i samhällets 

vård av utsatta barn.  

 

Under de olika intervjuerna kom många familjehemsföräldrar med flertalet liknande konkreta 

förslag på förbättringar i socialtjänstens förhållningssätt gentemot familjehem. Som tidigare 

nämnts var förslaget om professionalisering av familjehemsuppdraget återkommande i flera 

intervjuer. Ett annat förslag som samtliga intervjupersoner påtalade var tillfällen att träffa 

andra familjehemsföräldrar för att utbyta erfarenheter och få stöd. De påpekar behovet och 

vikten av ett socialt nätverk som ett form av stöd, vilket även bekräftas i tidigare forskning 

(MacGregor et al., 2006; Maclay et al., 2006; Sinclair et al., 2004). Flera av familjehemmen 

efterfrågar att socialtjänsten tar initiativ och skapar möjlighet för detta. Intervjupersonerna 
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tror att det är viktigt att ha kontakt med andra familjehemsföräldrar och att dessa träffar dels 

kan bli basen för att skapa ett socialt nätverk och dels fungera som en form av handledning 

och stöd. Om sådana träffar genomfördes skulle det bespara socialtjänsten både tid och pengar 

eftersom familjehemsföräldrarna får en möjlighet att hjälpa varandra. Det vore en 

kostnadseffektiv lösning som till viss del kan tillgodose det saknade stödet från socialtjänsten 

och ge möjlighet att ventilera med andra familjehemsföräldrar som har förståelse för de 

svårigheter som kan uppkomma i uppdragen. För några av familjehemmen skulle dessa träffar 

i viss mån väga upp den upplevda avsaknaden av handledning från socialtjänsten. Genom att 

familjehemsföräldrarna på sådana här träffar får möjlighet att diskutera med och fråga 

varandra om råd blir socialsekreterarna på så sätt avlastade när det gäller mer vägledande och 

vardagliga frågor. Kontakten med andra familjehemsföräldrar kan fungera som bra 

vägledning och stöd i uppdragen men familjehemsföräldrarna påpekar även vikten av 

professionell handledning för att klara av svårare situationer. Den professionella 

handledningen behöver inte alltid vara kontinuerlig utan skulle kunna vara mer 

situationsbunden. Detta kan skapa en trygghet för familjehemsföräldrarna genom att de har 

någon att vända sig till när svåra situationer uppstår och då få hjälp och stöd snabbt för att 

reda ut svårigheter. 

Studiens styrkor och svagheter 

Datamaterialet som insamlades i denna studie är gediget och innehållsrikt och allt kan därför 

inte presenteras i omfånget av detta arbete. Flera delar i datamaterialet innehöll intressanta 

aspekter och viktig kunskap om familjehemsuppdraget, men bedömdes inte helt relevant för 

besvarande av syfte och frågeställningar i studien och utelämnades därför från 

empiripresentationen. Det hade varit intressant att redovisa och diskutera dessa men studiens 

omfattning tillät inte detta. 

 

Även om resultaten från denna studie inte kan generaliseras till populationen som helhet, 

bland annat på grund av att urvalet som gjordes var strategiskt, kan de bidra till en djupare 

förståelse för familjehemmens upplevelser av kontakten med socialtjänsten. Studiens styrka är 

därmed den heltäckande och djupgående kunskapen om de intervjuade 

familjehemsföräldrarnas upplevelser som den genererat. Genom den valda intervjumetoden 

blev datamaterialet uttömmande och fylligt vilket gav ett bra underlag för en väl underbyggd 

analys. I studien intervjuas familjehemsföräldrar som är uppdragstagare vid två olika 

kommuner, Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun, vilket gör att en del skillnader och 

likheter mellan de båda socialtjänsternas förhållningssätt kunde utläsas i datamaterialet. Dessa 

jämförelser kan bidra till att skapa förändringar och förbättringar genom kunskapsutbyte och 

utveckling av idéer grundat i de båda socialtjänsternas olika erfarenheter och arbetssätt. 

En svaghet med studien är dess urvalsmetod eftersom förfrågan om att delta i studiens 

intervjuer för det första inte skickades till alla familjehem i de två kommunerna på grund av 

att det hade krävt mycket tid och arbete. För det andra så var familjehemmen fria att välja att 

besvara frågan om deltagande, vilket gör att det är omöjligt att bedöma om de som hörde av 

sig och ville delta i intervjuerna skiljer sig från dem som inte hörde av sig på för studiens 

syfte avgörande punkter. De familjehemsföräldrar som valdes ut av dem som besvarat frågan 

är alltså inte representativa för alla familjehem i kommunerna. Vidare kan 
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familjehemsföräldrarnas anledning att delta i intervjuerna och dess påverkan på resultaten 

diskuteras. Alla intervjupersoner som ställde upp på intervjuerna berättade att deras 

livssituation med placeringen för tillfället var i en lugnare period där arbetet flyter på. Grundat 

i dessa uttalanden är det troligt att de familjehem som befinner sig i en svårare period med 

sina placeringar inte valde att besvara frågan om deltagande. Det var även tydligt i 

intervjusituationerna att alla familjehemsföräldrar som deltog hade någon åsikt som de ville få 

möjlighet att framföra, och dessa var i majoriteten av fallen av negativ karaktär. 

Samstämmigheten mellan studiens resultat och tidigare internationellt genomförd forskning är 

intressant utifrån denna studies trovärdighet och relevans i andra sammanhang. Att 

familjehemsföräldrarna i studien visar liknande motiv och bland annat beskriver kontakten 

med socialtjänsten på samma sätt som tidigare undersökningar kommit fram till ökar 

möjligheten att överföra studiens resultat till andra liknande förhållanden bland 

familjehemsföräldrar. Det ger även en djupare förståelse för möjligheten att använda 

resultaten från internationell forskning i den svenska kontexten. 

Vidare forskning 

Det område som undersöks i studien är viktigt eftersom en stor del av de samhällsvårdade 

barnen är placerade i familjehem. Familjehemmen behöver få relevant stöd för att klara av att 

utföra sitt uppdrag under en längre tid och därför är det betydelsefullt att forskningen 

undersöker vilket stöd som efterfrågas och vad som fungerar i systemet idag. Vår studie har 

enbart belyst problemområdet utifrån familjehemsföräldrarnas sida, och i vidare forskning 

vore det därför intressant och givande att undersöka socialsekreterarnas erfarenheter och 

åsikter då det hade kunnat ge en bredare kunskap om ämnet. Vid fortsatt forskning vore det 

även intressant att undersöka vad socialtjänsterna i Sverige anser att de erbjuder för stöd till 

familjehemmen och om detta överensstämmer med vad familjehemsföräldrarna uppger att de 

faktiskt får. I några av intervjuerna framkom att familjehemsföräldrarna upplevde att det stöd 

som lovades dem vid uppstart inte infriades. Detta område kunde inte utforskas närmare på 

grund av studiens begränsningar men det är ett ämne som hade behövt undersökas mer i 

vidare forskning då det kan påverka familjehemmets beslut att stanna kvar i uppdraget. En 

annan aspekt som kräver vidare forskning är hur de placerade barnen upplever sitt stöd och 

hur de anser att familjehemsföräldrarnas kontakt med socialtjänsten påverkar dem. Mycket av 

den internationella forskningen genomfördes runt 2000-talets början och eftersom samhällen 

och sociala välfärdssystem förändras innebär det att den börjar bli utdaterad. Inom nationell 

forskning finns inte mycket i detta ämne vilket gör att vår studie och fortsatt forskning är 

viktigt för kunskapsutvecklingen. 

 

Eftersom denna studies resultat är begränsade till de familjehemsföräldrar som ingått i 

undersökningen på grund av den valda urvalsmetoden så har den inte någon generaliserbarhet 

till andra delar av Sverige. Därför skulle en större undersökning över hela Sverige vara 

relevant och intressant för att studera familjehemmens upplevelser av kontakten med 

socialtjänsten i olika kommuner. Det skulle vara givande kunskapsmässigt att undersöka om 

det finns någon skillnad i familjehemsföräldrarnas upplevelser beroende på hur de olika 

kommunernas socialsekreterare arbetar med familjehemmen. På så sätt skulle jämförelser 
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kunna genomföras vilket kan leda till förändringar och förbättringar och att nationella 

riktlinjer för arbetet med familjehemmen kan utvecklas. 

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av studiens resultat är att de viktigaste motiven för 

familjehemsföräldrarna att ta uppdrag är altruistiska och omhändertagande samt att många 

familjehem upplever behov av mer stöd från socialtjänsten. Familjehemsföräldrarna vill ha 

mer kontakt med socialsekreterarna och känna att de uppvisar ett intresse och engagemang i 

uppdragen och relationen. Dock visar familjehemsföräldrarna tolerans och förståelse för att 

dessa förhållanden inte alltid uppfylls. Vad gäller förbättringar och förändringar i denna 

relation kräver familjehemmen inte särskilt mycket. Att socialsekreterarna är lättillgängliga 

och engagerade i uppdragen, ger tydlig information och att familjehemsföräldrarna har 

någonstans att vända sig vid svåra situationer skulle minska känslan av ensamhet i uppdragen 

och påverka upplevelsen av kontakten med socialtjänsten positivt. En tät och kontinuerlig 

kontakt mellan socialsekreterare och familjehem är särskilt viktig i början av ett uppdrag när 

både familjemedlemmarna och barnet ska anpassa sig till en ny livssituation. Detta behov av 

tätare kontakt blir mindre när familjehemmen har mer erfarenhet och när 

familjehemsföräldrarna känner sig mer trygga i uppdraget, relationen till barnet och 

socialsekreteraren. Studien visar att det är ett flertal olika faktorer som påverkar 

familjehemsföräldrars upplevelse av kontakten med socialtjänsten. Det förslag till förbättring 

som familjehemsföräldrarna anser är viktigast är att utforma familjehemsuppdraget som ett 

yrke eftersom det skulle bidra till en förhöjd status och ekonomisk säkerhet. Förslaget är 

relevant eftersom det diskuteras i såväl litteratur som tidigare forskning men kräver 

överväganden av fördelar respektive nackdelar samt utformning av yrkesupplägget innan det 

kan bli aktuellt. Det är ytterst viktigt att socialtjänsten ständigt arbetar med att förbättra 

relationen till sina klienter genom att förtydliga och förenkla både kontaktmöjligheterna och 

informationsspridningen. Eftersom en kontinuitet med socialsekreteraren är viktig i skapandet 

av relationen med familjehemmen och barnet är detta något som socialtjänsten aktivt måste 

arbeta med för att förbättra. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Innan intervjun 

- Presentation, studiens syfte 
- Inspelning, samtycke? – Materialet kommer att förstöras så fort som möjligt 

- Publicering i Diva – offentlig handling.  
- Integritetsskydd och anonymitet - Socialtjänsten kopia 

- Känner du dig bekväm med detta, vill du fortsätta med intervjun? 
Era synpunkter är viktiga eftersom det kan leda till positiva förändringar och att vi får 

kunskap om det som fungerar och som är viktigt att behålla. 

 Om familjen 
- Civiltillstånd? 

- Egna barn? 
- Har du någon placering nu? Hur många? Hur länge?  
- Är ni ett konsulentstött eller traditionellt familjehem? 

- Om du arbetar, hur mycket? Med vad?  
- Hur länge har du haft uppdrag som familjehem? 

- Ungefärligt antal placeringar totalt 
- Gör ni någon typ av urval i placeringarna? Har ni sagt nej till en placering någon 

gång? Varför/varför inte? 

 

 Förväntningar 

- Kan du berätta vad som fick er att vilja bli familjehem? 
- Var/hur fick ni information om det? 
- Vad förväntade du dig? 

- Berätta om på vilket sätt dina förväntningar infriades eller inte infriades 
- Fick du tillräckligt med information om vad det innebar att bli familjehemsförälder?  

 

 Utbildning 

- Fick du någon typ av utbildning av socialtjänsten när ni först började som familjehem? 
- Får du någon form av utbildning nu? I så fall vad 
- Upplever du att det är tillräckligt? 

- Vad saknar du? 
- Erbjuds du någon handledning? 

 

 Kontakten med socialtjänsten 

- Kan du berätta hur du upplever kontakten med socialtjänsten? 
- Berätta om en situation när du saknat något i kontakten med socialtjänsten 
      Kan du komma på fler liknande händelser? 

- Hur upplever du att kommunikationen med socialsekreterarna fungerar?  

- Kan du beskriva vilka typer av frågor du vänder dig med till socialsekreterarna?  
- Om du skulle beskriva den perfekta kontakten med socialtjänsten där allt fungerade, 

hur skulle den se ut? 
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- Kan du berätta vilket stöd du fått/får? 

- Hur har du upplevt stödet? Är det tillräckligt? Vad har fungerat bra/dåligt? 
 

 Upplevelser av att vara familjehem 
- Vad är enligt dig det bästa/svåraste med att vara familjehem? 

- Har du någon gång övervägt att säga av er uppdraget som familjehem? Vad grundade 
sig det på? Vad fick dig att fortsätta då? Hade socialtjänsten kunnat stödja dig mer då? 

- Skulle du rekommendera andra att söka uppdrag hos socialtjänsten som familjehem? 

Varför/varför inte?  
- Vad tror du krävs för att det ska bli fler familjehem? 

 

 Socialt nätverk 

- Vart vänder du dig för stöd om socialtjänsten inte är ett alternativ? 
- Har du någon kontakt med andra familjehemsföräldrar? 
- Hur viktigt tror du det är att ha kontakt med andra familjehemsföräldrar? 

 

 Är det något som vi glömt att fråga om som du skulle vilja berätta om? 

 Om du undrar något eller kommer på något i efterhand är det bara att du hör av dig 

 Tack för att du ville medverka!  
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Bilaga 2 

Informationsbrev till familjehem i Umeå 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser vid Umeå Universitet termin 6 och ska just till att 

påbörja att skriva vår kandidat-uppsats. Vi vill undersöka hur familjehemsföräldrar upplever 

bemötande, stöd, relation och kontakt med socialtjänsten. Vi är därför intresserade av att 

fånga era upplevelser av detta genom individuella intervjuer. Våra namn är Kristin och 

Josefine, och vi kontaktade familjehemscentrum i Umeå för att de skulle förmedla vår fråga 

om att delta som intervjuperson till er som har uppdrag som familjehem. Vi har därför inga 

uppgifter om att ni är familjehem, utan det är först när ni kontaktar oss som vi får reda på det. 

Att delta är helt frivilligt, och vi hoppas att just du vill ställa upp för att bidra med dina 

upplevelser och erfarenheter till vår uppsats.  

 

Om du som förälder i ett familjehem i Umeå med omnejd är intresserad av att ställa upp som 

intervjuperson vore vi väldigt tacksamma! Era uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att alla namn kommer att anonymiseras och endast användas i vår uppsats.   

 

Vid intresse eller vidare frågor är du varmt välkommen att kontakta: 

 

Kristin Hylander  

 

Mail: student.1@hotmail.se 

Tel.nr: 070-xxx xx xx 

 

eller 

 

Josefine Lundmark  

Mail: student.2@hotmail.com  

Tel.nr: 073-xxx xx xx 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till familjehem i Örnsköldsvik 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser vid Umeå Universitet termin 6 och ska just till att 

påbörja att skriva vår C-uppsats. Vi vill undersöka hur familjehemsföräldrar upplever 

bemötande, stöd, relation och kontakt med socialtjänsten. Vi är därför intresserade av att 

fånga era upplevelser av detta genom individuella intervjuer.  

 

Om du är förälder i ett familjehem i Örnsköldsvik med omnejd och vore intresserad av att 

ställa upp som intervjuperson vore vi väldigt tacksamma! Era uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att alla namn kommer att anonymiseras.  

 

Vid intresse eller vidare frågor är du välkommen att kontakta: 

 

Josefine Lundmark (student.2@hotmail.com)  

 

eller 

 

Kristin Hylander (student.1@hotmail.se) 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

Kristin och Josefine 
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Bilaga 4 

Beskrivning av kategorier och underkategorier 

Huvudkategorin Faktorer som bidrar till upplevelse av bra stöd från socialtjänsten 

delades in i sju stycken underkategorier av de koder som hade liknande innebörd och därför 

kunde sammanfogas. De underkategorier som skapades var Handläggarkontinuitet, Tydlig 

information, Fungerande handledning, Relevanta utbildningar, Bättre stöd genom 

omorganisation, Hänsyn till krav och önskemål och Förståelse för socialtjänstens 

arbetsförhållanden.  

Huvudkategorin Faktorer som bidrar till upplevelsen av bristande stöd från 

socialtjänsten består av underkategorierna Upplevelse av oengagerad socialtjänst, 

Rådgivningsbrist, Upplevelse av ensamhet i uppdraget, Bristande samverkan mellan 

socialtjänst och andra verksamheter, Känsla av ouppskattning, Avsaknad av stöd, Icke 

fungerande arbetssätt, Upplever bättre stöd från andra instanser, Handläggarbyten, 

Otillräcklig information, Avsaknad av utbildning och Avsaknad av handledning. 

De fyra underkategorierna Familjehem som yrke, Rätt resurser och stöd, Mer kunskap om 

uppdraget och Kontakt med andra familjehemsföräldrar bildar huvudkategorin 

Familjehemsföräldrarnas förslag till förbättringar.   

Huvudkategorin Egenskaper som präglar en fungerande kontakt med socialsekreterarna 

delades in i underkategorierna Tydlighet, Tillgänglighet, Förståelse och hjälpsamhet och Bra 

relation till de placerade barnen. 

De tre underkategorierna Otillgänglighet, För lite kontakt och Nonchalans ingår i 

huvudkategorin Egenskaper som präglar en bristfällig kontakt med socialsekreterarna.  

Huvudkategorin Faktorer som påverkar valet att vara familjehem består av de åtta 

underkategorierna Tidigare erfarenheter under egen uppväxt, Vill ha en större familj, Vill 

hjälpa och göra skillnad, Att se positiv utveckling, Lärdomar för de biologiska barnen, 

Möjlighet att vara hemma, Ekonomiska omständigheter och Svårigheter med att vara 

familjehem.  

 


