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Sammanfattning 

Av de 17 500 barn som varje år placeras i samhällsvård i Sverige idag slutar var fjärde 
placering i ett så kallat sammanbrott, vilket betyder att placeringen avbryts i förtid. Tidigare 
forskning menar på att det höga antalet sammanbrott kan bero på att matchningen mellan barn 
och familjehem inte alltid sker optimalt. Syftet med studien var att undersöka vad anställda 
vid socialtjänsten upplever att de har för förutsättningar för att genomföra en god matchning 
mellan barn och familjehem, samt hur anställda vid socialtjänsten upplever att de kan 
förebygga den instabila samhällsvården. För att få en djupare förståelse inom ämnet valdes en 
kvalitativ metod där vi använde oss av djupintervjuer för att på bästa sätt fånga 
respondenternas upplevelser och syn på området. Enligt 6 kap 6c§ SoL har socialtjänsten ett 
ansvar för att tillgodose den utbildning som familjehem och jourhem har behov av när de ska 
ta emot placerade barn. Socialtjänsten ska även enligt 6 kap 7a § SoL se till att det finns råd, 
stöd och övrig behövlig hjälp som familjehemsföräldrar kan behöva. I studien framkommer 
att respondenterna upplever att det stöd de bistår familjehemmen med ofta är minimalt, en 
orsak till detta är ofta att tiden inte räcker. Studiens viktigaste slutsats är att bristen på 
familjehem försvårar arbetet för socialtjänsten att göra en optimal matchning.  
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1. Inledning 
Av de 17 500 barn som varje år placeras i samhällsvård i Sverige idag avbryts var fjärde placering 
i förtid, placeringen slutar i ett så kallat sammanbrott (Socialstyrelsen, 2012a). I nästan hälften av 
fallen (45 %) var det familjehemmen som valde att avbryta uppdraget, ofta på grund av dålig 
kommunikation med socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2012a). Forskning visar att många barn i 
samhällsvård ofta kan uppleva en instabil samhällsvård med sammanbrott i sin vårdmiljö, det 
skulle kunna förklaras med att placeringar ofta sker utan någon större matchning av vårdmiljö och 
barnets behov (Skoog, 2013). För att se till barnens bästa ska nämnden ha utrett familjehemmen 
så grundligt som möjligt. Flera utredningar visar på bristfällande kvalité och flera länsstyrelser har 
uppmärksammat hur familjehemmen och barnen är dåligt matchade mot varandra (Länsstyrelsen, 
2006). 
Ett av de största problemen som följer när matchningen misslyckas och sammanbrott sker är att 
barnens möjligheter till nära relationer försvåras (Broberg, 2008). Det är sedan lång tid tillbaka 
känt att det för barn är plågsamt att skiljas från de personer de knutit an till (Broberg, 2008). Barn 
som placeras bryter för det första kontakten med de första anknytningspersonerna, och om 
matchningen inte görs med de bästa förutsättningarna ökar risken att barnet återigen ska behöva 
omplaceras (Broberg, 2008). 
Vi vill med hjälp av denna uppsats belysa vad anställda vid socialtjänsten upplever att de har för 
förutsättningar när de ska matcha barn och familjehem, samt vad de upplever att de kan göra för 
att förebygga sammanbrott. Anledningen till varför vi har valt att avgränsa vår studie till anställda 
vid socialtjänstens upplevelser och erfarenheter är för att i den mesta tidigare forskning som gjorts 
ligger fokus på barnen och familjehemsföräldrarnas syn. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda vid socialtjänsten upplever att de har för 
förutsättningar vid matchning mellan barn och familjehem samt hur socialtjänsten upplever att de 
kan förebygga instabil samhällsvård. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur upplever anställda vid socialtjänsten att matchning mellan barn och familjehem 

fungerar? 
• Vilket stöd upplever anställda vid socialtjänsten att de kan ge till familjehemmen i deras 

roll som familjehemsföräldrar? 
• Vad upplever anställda vid socialtjänsten att de kan göra för att förebygga sammanbrott? 

 

1.3 Studiens avgränsning 
Undersökningen är begränsad till de anställda vid socialtjänstens upplevelser och erfarenheter 
av matchning mellan barn och familjehem samt hur de förebygger sammanbrott i familjehem. 

1.4 Centrala begrepp 
 
För att underlätta läsningen av denna studie förklaras nedan några centrala begrepp som är 
återkommande i studien. 
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1.4.1 Familjehem 

Familjehem tar emot barn, unga och vuxna som är i behov av stöd under en tid i sitt hem för 
vård och fostran på uppdrag av socialnämnden. Mål som man som familjehemsförälder 
strävar mot är att barnet i slutändan ska kunna återförenas med sina biologiska föräldrar om 
det är möjligt. Familjehemmen öppnar upp sitt hem för insyn och granskning av socialtjänsten 
och barnet biologiska nätverk. Hur länge barnet stannar i familjehemmet skiljer sig mycket, 
det beror ofta på anledningen till att barnet placerades. Ibland kan barnet vara placerat i några 
månader och ibland i flera år.  

1.4.2 Matchning 

Socialtjänsten försöker matcha varje barn på bästa sätt med rätt familjehem. De ser över barnets 
behov, bakgrund, ålder och eventuell problematik för att sedan försöka hitta ett familjehem som 
passar just till det barnet. 

1.4.3 Sammanbrott 

Sammanbrott betyder att en familjehemsplacering av ett barn oplanerat avbryts, oavsett vart 
barnet flyttar. En placering anses avbruten då barnet permanent flyttar från familjehemmet. Med 
oplanerat menas att socialtjänstens placering inte fullföljs och vården avbryts plötsligt 
(Socialstyrelsen, 1995). 

1.4.4 Tredelat föräldraskap 

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att få till ett samarbete mellan socialtjänsten, 
vårdgivarna och barnens föräldrar för ett barn som är i samhällsvård. Med tredelat föräldraskap 
menas att socialtjänsten, vårdgivarna och barnets föräldrar alla har olika ansvar för barnet. 
 
 

2. Metod 
I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt och metod att presenteras samt 
motiveras. Vidare beskrivs urvalet av informanter och litteratur, beskrivning av 
analysmetoden samt resonemang kring etiska frågor och studiens validitet och 
generaliserbarhet.                                     

Vi valde att använda en kvalitativ metod i denna uppsats. Genom en kvalitativ metod 
hoppades vi kunna få en djupare förståelse kring matchningsprocessen mellan barn och 
familjen utifrån de anställda på socialtjänstens synvinkel. Jacobsen (2012) menar på att en 
kvalitativ metod är mest passande i studier där frågeställningarna avser att undersöka hur en 
viss grupp människor upplever vissa företeelser och situationer. När kvalitativa intervjuer 
genomförs strävar forskare efter att försöka förstå och se världen utifrån informantens 
perspektiv (Jacobsen, 2012). Eftersom vi avsåg att fånga upplevelser hos anställda vid 
socialtjänsten angående matchning ansåg vi att denna metod var mest lämpad som 
undersökningsmetod för vår uppsats.  

Bryman (2011) menar på att man med en kvalitativ metod ger målgruppen större frihet att 
lämna sina synpunkter än om en kvantitativ metod använts då möjligheterna till en 
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tvåvägskommunikation begränsas. Vi valde därför den kvalitativa metoden som ger en 
djupare kunskap, samt då den passar oss bättre eftersom vi vill skapa en förståelse för 
intervjupersonernas egna beskrivningar, jämfört med den kvantitativa metoden som 
undersöker mer på bredden. 

2.1 Tillvägagångssätt                       

Relevant litteratur till studiens syfte och frågeställningar anskaffades genom sökningar i 
databaserna EBSCOhost, Google Scholar och SwePub. De sökord som användes i 
sökningarna var: familjehem*, foster care*, social worker*, socialsekreterare*, 
sammanbrott*, matchning*, samarbete*, upplevelser*. För att på bästa sätt få fram litteratur 
och kunskap inom ämnesområdet kombinerades de olika orden vid sökningarna. 
Litteratursökningens största fokus var relationen mellan socialtjänsten och 
familjehemsföräldrarna samt hur socialtjänsten arbetade för att förebygga sammanbrott. För 
att få en helhetsförståelse för ämnesområdet lästes även lagar, riktlinjer och handböcker för 
socialtjänsten.  

Datainsamlingen skedde genom intervjuer med fyra familjehemssekreterare, en 
familjehemskonsulent samt en socialsekreterare. I studien har en semistrukturerad 
intervjuguide använts (se bilaga 1). Vi bedömde att det var den lämpligaste metoden till vår 
studie då en semistrukturerad intervjuguide enligt Bryman (2011) ger intervjupersonerna 
friheten att dela med sig av sina upplevelser, samtidigt som intervjuguiden ger en struktur för 
att inte viktiga och relevanta frågor glöms bort under intervjuerna samt möjligheten att ställa 
följdfrågor. Med hjälp av en intervjuguide menar Bryman (2011) att syftet är att 
intervjupersonerna ska berätta så mycket som möjligt utan att det ledas av den som intervjuar. 
En annan datainsamlingsmetod som hade kunnat användas är exempelvis enkäter, dock ansåg 
vi att intervjuer passar vår studie bättre då enkäter inte kan ge samma djupa förståelse som 
syftet ämnade att undersöka (Bryman, 2011).  

Vi skrev intervjufrågor som passade de tre områdena vi valde att undersöka, dessa områden är 
matchning, samarbete och stöd samt sammanbrott. Genom att utgå från större frågeområden 
fördes samtalet mer naturligt och lät intervjupersonen, i viss utsträckning, styra i vilken 
ordning olika saker diskuterades. På grund av tidsbrist fanns inte någon möjlighet att 
genomföra en testintervju innan, detta anser vi kan ses som en brist då det framgick under 
intervjuernas gång att vissa frågor påminde om varandra vilket hade kunnat spara tid. 
Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på socialtjänsten, efter respondenternas egna 
önskemål. Efter att ha fått intervjupersonernas tillåtelse spelades intervjuerna in, detta för att 
inte gå miste om information som skulle kunna ha missats om vi exempelvis istället endast 
fört anteckningar. Kvale och Brinkmann (2014) menar på att genom att spela in intervjuerna 
fångas informanternas utsagor mer oföränderligt. Innan intervjun startade fick 
intervjupersonerna ta del av de etiska riktlinjer som finns för att de skulle känna en trygghet i 
medverkandet av studien. Under intervjuerna var båda författarna aktiva och närvarande och 
intervjuernas längd varierade mellan 40 minuter och 80 minuter. Inledningsvis ställdes några 
frågor som handlade om respondenternas utbildning samt år som verksamma inom yrket och 
fortskred med frågor kring våra tre områden. Alla frågor i intervjuguiden ställdes till samtliga 
respondenter, enligt Kvale och Brinkmann (2014) ges då respondenterna samma möjligheter 
att dela sin åsikt om samma frågor.  

Parallellt med intervjuerna genomfördes det transkriberingar av det insamlade datamaterialet. 
Bryman (2011) anser att med inspelning av intervjuer och transkriberingar kan man få en 
noggrann redogörelse för svaren som framkommer samt att det blir tydligare hur 
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intervjupersonerna säger det. Varje inspelning skrevs rakt av med markeringar för pauser, 
upprepningar av enskilda ord och hummanden skrevs ej ned i transkriberingen då detta inte 
ansågs relevant att ha med.  

 

2.2 Urval 
Ett strategiskt urval (Bryman, 2011) valdes att användas i studien för att få kontakt med de 
intervjupersoner som var relevanta för studiens syfte, det vill säga intervjupersoner som 
kunde beskriva sina upplevelser av vilka förutsättningar de har i matchning mellan barn och 
familjehem. Enligt Andersson och Ahnlund (2009) möjliggör ett strategiskt urval att forskarna 
kan välja ut intervjupersoner som bedöms vara relevanta för studien. Personerna som deltog i 
studien var utsedda av oss tillsammans med en enhetschef från socialtjänsten utifrån deras 
lämplighet, då de har profession inom ämnet för den här uppsatsen. Vi är medvetna om att 
genom enhetschefens medverkan kan urvalet av informanter till viss del ha styrts av 
enhetschefens tanke på lämpliga respondenter för studien då enhetschefen var med och valde 
informanter, trots detta ansåg vi att urvalet lämpade sig bäst till vår studie då de informanter 
vi ville intervjua endast gick att nå genom kontakt med enhetschefen. Efter valet av 
informanter skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) där intervjupersonerna bads ta 
kontakt med oss ifall de var intresserad av att medverka i studien. De intervjupersoner som 
hörde av sig bestämde tillsammans med oss tid och plats för den kommande intervjun. De 
respondenter som svarade på vårt informationsbrev var fyra familjehemssekreterare, en 
familjehemskonsulent samt en socialsekreterare. Antalet yrkesverksamma år inom 
socialtjänsten varierar något mellan de olika respondenterna, fyra av respondenterna har över 
20 yrkesverksamma år, de andra två har 6 respektive 11 yrkesverksamma år.  

2.3 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 
2011). Det transkriberade materialet lästes upprepade gånger för att få en känsla för helheten, 
därefter valdes meningsbärande enheter ut, det vill säga meningar med information som är 
relevant för frågeställningarna. Efter en transkribering kodades och grupperades de 
meningsbärande enheterna i kategorier som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna 
Slutligen formulerades teman utav de utvalda kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). 
Några av de koder som plockades ut var akut placering, bristande information, samarbete, 
olika behov, tillit, förtroende, förberedelse, behov, stöttning, kunskap, verktyg, tyst kunskap, 
kommunikationssvårigheter, höga krav. Några av de kategorier som framkom därefter var 
“Det viktiga stödet”, “Matchningens betydelse”, “Tydlig information”, “Utreda sammanbrott” 
och “Förståelse för den andres roll i uppdraget”. De teman som sedan formulerades var “Att 
finna lämpliga familjehem genom matchning”, “Stödet socialtjänsten kan ge till 
familjehemsföräldrarna” samt “Bidragande faktorer som leder till sammanbrott” som vi även 
har valt att presentera vår empiri och analys efter (se bilaga 4) 

2.4 Metodologiska reflektioner 
Validiteten bedöms utifrån forskningens kvalité, om den undersöker det som den avser att 
mäta, det vill säga det uttalade syftet med undersökningen (Bryman, 2011). Med ett tydligt 
syfte och med frågeställningar som förtydligar vad studien vill undersöka samt att 
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undersökningens slutsatser har god täckning i resultatet har förutsättningar för bra validitet 
skapats. Holme och Solvang (1997) menar på att forskarens närvaro kan ha en påverkande 
effekt på forskningen genom att respondenterna kan svara på ett sätt som de tror förväntas av 
dem istället för det de själv egentligen tycker, och forskaren kan frestas att ställa ledande 
frågor eller välja respondenter som man tror kommer att svara önskvärt under intervjun. Detta 
var dock inget som upplevdes under intervjuerna men man kan aldrig utgå från att vår närvaro 
inte påverkade respondenterna så detta är något vi är medvetna om kan ha påverkat resultatet. 
Intervjuguiden utformades med öppna frågor så att det skulle finnas möjlighet till 
efterfrågande information, dock ställdes det inte så mycket följdfrågor under själva 
intervjuerna utan dessa kom i efterhand när vi analyserade den insamlade datan. Därför valde 
vi att kontakta intervjupersonerna för att komplettera området angående beställningar av 
familjehem de gör hos de privata aktörerna.  Enheterna valdes med förväntningar att finna 
intervjupersoner som har kunskap inom området. Intervjuguiden skickades inte ut till 
intervjupersonerna, utan de fick bara information om vilket område som skulle beröras. Som 
Bryman (2011) beskriver det så görs detta för att undvika att handläggarnas egna åsikter och 
tankar skulle påverkas av arbetsbeskrivningar eller från chefer. 

Målet med generaliserbarhet är att försöka fastställa det som är typiskt, det allmänna (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Bryman (2011) menar att generaliserbarhet handlar om att resultatet i 
forskningen ska kunna generaliseras och vara giltig för den population som undersökningen 
gjort sitt urval från. Studien är för liten för att några generella slutsatser ska kunna dras, men 
det har inte heller varit undersökningens mening. Målet har varit att studera socialtjänstens 
uppfattningar inom ämnet utifrån intervjuer och tidigare forskning. Resultatet kan inte 
generaliseras till socialtjänsten runt om i Sverige, utan resultatet ger djupare förståelse för de 
intervjupersonerna som har deltagit i undersökningens upplevelser. Däremot är det troligt att 
resultatet är överförbart till liknande studier eftersom att det styrks av den tidigare 
forskningen och de intervjupersonerna som deltog i studien gav till mestadels liknande svar. 
Som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det så hade resultatet däremot kunnat se 
annorlunda ut ifall undersökningen hade genomförts av en annan forskare eller om andra 
teoretiska utgångspunkter hade använts. Bryman (2011) tar upp att en nackdel att ha i 
beaktande när man använder en kvalitativ metod är att den som håller i intervjun både 
medvetet och omedvetet kan påverka resultatet i undersökningen genom sin närvaro samt att 
det ofta inte går att dra generella slutsatser utifrån en kvalitativ undersökning om en målgrupp 
då metoden är induktiv, det vill säga att den endast ger en fördjupad analys av enstaka 
fallstudier. Vi är medvetna om att slutsatserna med denna metod då i allmänhet inte kan 
generaliseras till andra fall. Även om så är fallet valde vi denna metod då urvalet av personer i 
undersökningen ändå speglar målpopulationen vilka syftet var att undersöka.  

2.5 Etiska överväganden 
I studien har de fyra etiska grundprinciperna som Bryman (2011) tar upp beaktats- 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 
2011). Intervjupersonerna informerades om att det är frivilligt att delta i studien. Vi 
meddelade studiens syfte samt att det är möjlighet att dra sig ur studien när de vill eller inte 
svara på en fråga som känns opassande. För att uppfylla samtyckeskravet ska informanterna 
ha lämnat sitt samtycke, detta gjordes innan intervjuerna startade. Information om att de 
insamlade uppgifterna endast skulle användas för forskningens ändamål framställdes så att 
informanterna var medvetna om hur deras svar skulle användas, det vill säga nyttjas. 
Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarna får uppgifter om att undersökningen görs med 
största möjliga anonymitet där personuppgifterna förvaras så att inga obehöriga kan få 
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tillträde dem. Alla uppgifter behandlades anonymt och namnen har bytts ut till en förkortning 
på intervjuperson och en siffra för att det inte ska kunna återföras till enskilda individer (t.ex. 
IP 2). Ljudinspelningarna fördes över till en dator där de lösenordskyddades så att inga 
obehöriga kunde lyssna på materialet. Som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det så 
följdes de etiska grundprinciperna för att förhindra att någon skulle komma till skada eller att 
deras medverkan i studien skulle få några negativa konsekvenser. 

2.6 Ansvarsfördelning 
 
Utgångspunkten för ansvarsfördelningen i studien har varit att vi båda ska vara lika delaktiga 
och bidragande i alla avsnitt i uppsatsen. Detta för att få ett enhetligt intryck samt att båda ska 
känna sig tillfredsställda med det slutgiltiga resultatet. Det föll sig naturligt under arbetets 
gång att vi antog oss mer ansvar för vissa delar av studien som vi sedan tillsammans hjälptes 
åt att slutföra, detta har för oss varit ett bra arbetssätt. Även fast det skedde vissa uppdelningar 
har utgångspunkten alltid varit att tillsammans reflektera och diskutera de olika delarna i 
uppsatsen, och för att på bästa sätt utföra detta valde vi att arbeta i sällskap av varandra. 
Samarbetet har fungerat väl, vi har kommit bra överens och alltid lyssnat till varandras åsikter 
och synpunkter.  
 
Malin Jansson hade ansvar över den större delen av resultatet och Elina Olofsson hade ansvar 
över större delen av metodkapitlet, resterande delar av arbetet har skrivits 
gemensamt.                                                

3. Kunskapsöversikt     

Kunskap och tidigare forskning inom ämnesområdet presenteras nedan i form av en historia 
kring familjehemmens uppkomst, hur samhällsvården ser ut idag samt socialtjänstens ansvar. 
Därefter presenteras relevanta lagar och riktlinjer inom ämnet samt metoder socialtjänsten 
använder sig utav vid utredning av nya familjehem.  

 

3.1 Historia om lagen kring familjehem 

Bergman (2011) belyser att vi i alla tider har haft barn som av olika skäl inte har kunnat bo 
kvar hos sina biologiska föräldrar. Lösningarna på dessa problem har varierat. Höjer (2001) 
menar på att vi i historiskt sett i Sverige har en lång tradition av att placera övergivna eller 
föräldralösa barn i familjehem. Redan år 1785 fanns det en uppfattning om att det skulle vara 
mer fördelaktigt att placera barn i familjehem än på “barnhusinrättningar” som man sa på den 
tiden (Höjer, 2001). Barnens utsatta situation uppmärksammades men det var inte förrän 1894 
det tillsattes en speciell kommitté som skulle utreda just denna fråga. Det tog ytterligare åtta 
år, 1902, innan det antogs en lag om fosterbarns vård. Dock riktades genast kritik mot denna 
nya lag då den bara omfattade barn under sju år. År 1902 instiftades även en lag om 
uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn. Denna lag omfattade barn 
över sju år, upp till 15. Lagen innebar att samhället hade rätt att ingripa mot föräldrarnas vilja 
om man ansåg att barnet var vanartat eller “i sedligt avseende försummat”. Egentligen var inte 
syftet med lagen att skydda barnet från att fara illa utan för att förebygga framtida brottslighet 
(Höjer, 2001). 
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Det kom en ny barnavårdslag 1924 som innebar att varje kommun skulle ha en 
barnavårdsnämnd. Denna barnavårdsnämnds uppgifter skulle bland annat vara att utöva 
kontroll över fosterbarn, att omhänderta barn i behov av skydd mot en dålig miljö i 
föräldrahemmet, t.ex. vid kroppslig vanvård samt omhänderta barn som själva visat vanart 
eller fört ett oordentligt liv och behövde tillrättaföras genom samhällets försorg (Höjer, 2001). 
När denna lag introducerades 1924 fanns det få professionella socialarbetare utan det var 
främst de med medicinsk kunskap som arbetade inom den sociala barnavården. Under 40- och 
50-talet ökade antalet professionella tjänstemän inom den sociala sektorn och socialarbetarna 
blev mer synliga än tidigare. Under 70- och 80- talet fick också anknytningsteorier ett stort 
genomslag inom den sociala barnavården. Dessa teorier hade stort fokus på den primära 
anknytningen mellan mor och barn då det menas att de första åren i ett barns liv är avgörande 
för barnets utveckling. Separationer anses medföra ofrånkomliga skador om de skedde under 
de första barnaåren. Mycket av den svenska forskningen grundades i John Bowlbys teorier 
som betonar att de första barnaåren har stor betydelse samt vikten av att ha en stabil och 
kontinuerlig kontakt med en vårdare (Höjer, 2001). 1980 kom Socialtjänstlagen som än idag 
är aktuell inom den sociala barnavården. Den nya Socialtjänstlagen tog avstånd från 
samhällsskyddsperspektivet och la istället vikten på ansvaret för barns välbefinnande (Höjer, 
2001). Socialtjänstlagens tyngdpunkt flyttades från kontrollen hur arbetet ska utföra till frågor 
kring innehållet och stöd i de insatser som utförs. Den äldre lagstiftningen betonade tillsyn 
och kontroll av familjehemmen medan den nuvarande lagstiftningen är mer inriktad mot en 
behandlingsideologi där barnen ska ha mer kontakt med sin biologiska familj (Höjer, 2001). 

3.2 Familjehemmens historia 
Bergman (2011) beskriver att under det tidiga 1900-talet så var barnlösa familjehemsföräldrar 
på landet de mest eftertraktade. Familjehemmen handlade då mycket om hälsa, frisk luft, 
hygien, tillräckligt med kläder och mat samt en möjlighet att lära sig att arbeta. Under mitten 
av 1900-talet ökade vikten av att barn skulle bli mer sociala personer som kunde fungera i ett 
modernt samhälle. Skolgången sågs som mer väsentlig och hemmen fick inte längre vara för 
avlägset placerade. Barnen skulle även få en större tillgång till jämnåriga lekkamrater. 
Bergman (2011) menar på att det skedde stora förändringar runt 1970-talet då 
familjehemsföräldrarna nu skulle ha erfarenhet av barn och gärna tidigare familjehemsbarn. 
Det ansågs inte som lika betydelsefullt att hemmen var placerade på landsbygden även om 
man ansåg att landet var bra för vissa barn som kunde behöva ett miljöombyte från staden. 
Psykologiska teorier fick även ett genombrott inom den sociala barnavården, detta visade sig 
genom att familjehemsföräldrarnas egen barndom och uppväxt blev mer väsentligt i 
familjehemmens utredningar (Bergman, 2011). 

3.3 Samhällsvård i Sverige idag 
Många barn i Sverige får idag inte den omsorg de behöver få av sina vårdnadshavare, i de 
familjer där barn inte får den omsorg de behöver ges stöd i form av behovsprövade insatser 
från socialtjänsten. Insatserna kan förekomma i öppenvård, barnet bor då kvar hemma med 
hjälp av socialtjänstens stöd, ett annat alternativ är att barnet placeras i samhällsvård, då kallas 
det för heldygnsinsatser som t.ex. familjehem (Andersson & Sallnäs, 2012; Khoo & Skoog, 
2014). Vinnerljung, Sallnäs och Westermark Khyle (2001) beskriver att orsaker till att barn 
omhändertas kan vara både utifrån barnets egen problematik och utifrån deras 
hemförhållanden som kan bestå av bland annat missbruksproblematik och föräldrar med 
psykisk ohälsa. 
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Att separera föräldrar från sina barn för att placera barnet i vård är utan tvekan den mest 
påträngande insatsen staten kan begära i förhållande till barn och deras familjer (Khoo & 
Skoog, 2014). Trots den påträngande insatsen har staten ett ansvar att ingripa när barnet far 
illa hos sina nuvarande vårdnadshavare. Varje kommun har en socialnämnd som har ett 
övergripande ansvar för att skydda de barn som far illa och är i behov av skydd och stöd 
(Khoo & Skoog, 2014).  

Butler och Charles (1999) beskriver att det finns forskning om barns erfarenheter att vara 
placerade i samhällsvård som visar att barns rättigheter inte fungerar helt i praktiken då barn 
ofta upplever att de placeras snabbt och inte får tillräcklig information om deras situation. De 
upplever även att de inte blir tillfrågade om val av vårdmiljö eller inte får veta skälet till 
varför de behöver byta vårdmiljö. På så vis upplever barnen att de tappar kontrollen över sina 
liv och känner att det inte är någon som lyssnar till dem (Butler & Charles, 1999). Corsaro 
(2005) menar att barn i allmänhet befinner sig i en underordnad position i förhållande till 
vuxna men att barn som tillhör samhällsvården ofta kan beskrivas som att de är dubbelt 
utsatta då det har många vuxna att förhålla sig till.  

Socialtjänsten har ansvar för de barn som placeras, men detta ansvar kan delas med de 
biologiska föräldrarna som behåller den juridiska vårdnaden om barnet samt de vårdgivare 
som tillgodoser barnets behov av omsorg och tillsyn. Detta kallas i Sverige för det tredelade 
föräldraskapet (Skoog, 2013). När är en placering sker är det viktigt att barnet, föräldrarna 
och familjehemsföräldrarna får tid och stöd att lära känna varandra och planera inför en 
fortsatt kontakt samt att socialtjänsten ger familjehemmen tydlig information innan en 
placering (Wåhlander, 1990). Vid tredelat föräldraskap har socialtjänsten det övergripande 
ansvaret att få till ett samarbete mellan socialtjänsten, vårdgivarna samt barnets föräldrar. I 
Sverige finns en intention om att det tredelade föräldraskapet ska gynna det enskilda barnet. 
Socialtjänsten, vårdgivarna och barnets föräldrar har alla olika ansvar för barnet. 
Socialnämnden ska se till att barnets behov av kontakt med föräldrar eller andra närstående 
tillgodoses dock kan det tredelade föräldraskapet vara svårt att få att fungera då det ofta sker 
byten av socialsekreterare (Skoog, 2013). Familjehemsföräldrar ansvarar över den dagliga 
omsorgen av barnet, exempelvis se till att barnet får mat samt kommer iväg till skolan. Ett 
problem som Whiting (2000) nämner när det finns så många viljor är att det är lätt att barnet 
får det svårt att göra sin röst hörd. Utifrån Skoogs (2013) forskning framkommer dock att 
barn med omfattande erfarenheter av instabil samhällsvård inte får uppleva ett fungerande 
föräldraskap. Av den ovanstående forskningen framgår ingen entydig bild inom området om 
det tredelade föräldraskapet, detta skulle kunna bero på att man utgått från olika perspektiv 
vid forskningen vilket då kan skapa två skilda resultat. 
 

3.4 Socialtjänstens stöd till familjehemsföräldrarna 

Familjehemsföräldrarna är i behov av att få information av socialtjänsten om uppdraget samt 
ha en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten (Länsstyrelsen, 2008). Khoo och Skoog (2014) 
beskriver i sin undersökning att familjehemsföräldrar upplever att de har lite kontakt med 
socialtjänsten och att den kontakten är svår att skapa. När kontakten är bristfällig vänder de 
sig till andra insatser för stöd och frågor, bland annat Barn och ungdomspsykiatrin. 
Familjehemsföräldrarna visar ändå på en förståelse för att socialtjänsten inte har tid och för att 
de har mycket andra arbetsuppgifter som påverkar deras kontaktmöjligheter (Khoo & Skoog, 
2014). 
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Kirton, Beecham och Ogilvie (2007) menar på att för att en god kontakt mellan socialtjänsten 
och familjehemmen ska fungera behövs det ett välutvecklat samarbete mellan dem med en 
förståelse för att de har olika roller och uppgifter men att de är lika viktiga i barnets vård. 
Wåhlander (1990) menar på att socialtjänsten behöver ge familjehemmen stöd för att 
familjehemmen ska kunna ge god vård och för att fler familjehem ska vilja fortsätta sitt 
uppdrag samt för att omplaceringar av barn ska minska. Familjehemsföräldrarna upplever att 
det är lättare att hantera svåra situationer och frustrationen som kommer när uppdragen 
innebär stora behov när det finns en öppen och rak kommunikation med socialtjänsten 
(MacGregor, Rodger, Cummings & Leschied, 2006). Maclay, Bunce och Purves (2006) 
menar på att många familjehemsföräldrar ofta kan känna sig oförberedda inför uppdragen och 
många familjehemsföräldrar blev även chockade över hur mycket uppdraget innebar och 
upplevde att det varit naiva inför uppdraget. 

Fisher, Gibbs, Sinclair och Wilson (2000) menar på att för att familjehemsföräldrar ska känna 
att samarbetet fungerar så behöver de känna att socialtjänsten informerar dem och stödjer dem 
i deras uppdrag som familjehemsföräldrar genom att vara tillgänglig och ha en känslomässig 
närvaro. I de fall där familjehemsföräldrarna känner att de inte får tillräckligt med stöd och 
relevant information vid nya placeringar eller avslutande placeringar känner de sig inte 
uppskattade eller stöttade av socialtjänsten (Cavazzi, Guilfoyle & Sims, 2010). Det är dock 
viktigt att betona att inte alla familjehemsföräldrar känner att de inte får tillräckligt med stöd 
eller känner sig undervärderade hela tiden. Många familjehemsföräldrar känner att samarbetet 
fungerar och de uttrycker sin tacksamhet gentemot enskilda socialarbetare och 
tillfredsställelse med socialtjänsten för stöd och utbildning som de tillhandahåller (Maclay et 
al., 2006). 

Wåhlander (1990) menar att det är brister i form av utbildning till familjehemmen men att de 
är i behov och har rätt till utbildning, handledning och avlastning från socialtjänsten i sitt 
uppdrag som familjehemsföräldrar. Valentinsson och Henningsons (2010) menar på att 
behovet av handledning är som störst vid en ny placering då det är vid starten som många 
frågetecken uppstår. Valentinsson och Henningsons (2010) menar på att oavsett antal år som 
familjehem så är det viktigt med handledning som t.ex. samtalsgrupper där socialtjänsten 
ordnat så att familjehem kan ta del av andra familjehems upplevelser. Länsstyrelsens (2008) 
granskning visar på socialtjänsten erbjuder familjehem kompetensutveckling genom 
föreläsningar, konferenser och studiecirklar samt handledning i grupp och enskilt, detta är 
något som många familjehem uppskattar. Nordkvist (2004) menar på att möjligheterna till 
handledning, information och utbildning är få i familjehemmen. En rapport från Länstyrelsen 
(2008) visar på missnöjda familjehemsföräldrar ofta upplever att de fått för lite stöttning och 
vägledning i uppdraget som familjehemsföräldrar, samt att socialtjänsten sällan kommer på 
besök och är svåra att få tag i när det behövs. Den största kritiken till socialtjänsten ligger 
dock på de täta personalbytena som familjehemmen och barnen ofta upplever som påfrestande 
(Länsstyrelsen, 2008).  Det framgår ingen entydig bild inom området handledning, utbildning 
och stöd, detta skulle kunna bero på att man utgått från olika perspektiv vid undersökningarna 
vilket då kan ge två olika resultat. 
 

3.5 Sammanbrott inom familjehemsplaceringar 
I socialstyrelsens (1995) rapport har sammanbrott definierats som att barn och ungas 
familjehemsplaceringar oplanerat avbryts. De som kan vara involverade i sammanbrottet är 
barnet, familjehemmet, de biologiska föräldrarna och socialtjänsten. Dessa aktörer kan genom 
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sitt agerande avbryta en placering på olika sätt. Barnet kan uppträda våldsamt, rymma eller 
bara välja att avsluta placeringen, familjehemmet kan välja att säga upp avtalet och 
föräldrarna kan välja att hämta hem barnet om placeringen inte är gjord enligt LVU. Detta är 
något som också styrks av Khoo och Skoog (2014).  
 
Brown och Bednar (2006) tar upp att familjehemsföräldrar upplever att orsaken till instabilitet 
kan vara bristande matchning samt att barnens behov inte kan tillgodoses av familjehemmen 
och vården avbryts. Forskning tyder på att instabilitet också kan bero på systemfaktorer t.ex. 
att placeringar sker för snabbt så chansen till en god placering minskas (Rostill-Brookes, 
Larkin & Churchman., 2011). Att lämna sin sociala tillvaro och inte få någon information om 
vad det är som händer kan göra att många barn upplever en stressfylld tillvaro (Rostill-
Brookes et al., 2011). Det är viktigt att påpeka att även om instabilitet kan medföra svåra 
känslor för barnen i vissa fall så kan en flytt ändå upplevas som nödvändig och positiv om 
barnet får lämna en placering som de inte trivs i (Rostill-Brookes et al., 2011). 
 
Socialstyrelsens rapport (1995) visar på att det kan finnas olika faktorer bakom ett 
sammanbrott. En tydlig faktor som läggs fram är barnets ålder vid en placering. För barn som 
placeras före två års ålder sker det minst sammanbrott om man jämför med barn som är över 
fem där sammanbrott sker betydligt oftare. En särskilt sårbar ålder som lyfts fram är åren 
mellan puberteten och vuxen ålder (Socialstyrelsen, 1995). Socialstyrelsen (2009) menar att 
en annan faktor som kan bidra till sammanbrott är att det idag råder stor brist på bra utredda 
familjehem att matcha med vilket i sin tur kan leda till att socialtjänsten behöver göra akuta 
placeringar som oftast leder till sammanbrott. 
 
Riksdagens revisorer granskade familjehemsvården i början på 1990-talet och konstaterade att 
samhällets insatser för tillsyn, stöd, utbildning och handledning av familjehemmen var 
bristfälliga. Slutsatsen drogs då att problem inom familjehemsvården kunde speglas mot 
samhällets bristande engagemang för denna typ av vårdform. Statens engagemang för att 
kontrollera och utveckla familjehemmen har varit fortsatt låg trots granskningen som gjordes. 
I juni 2001 beslöt Riksdagen att på nytt genomföra en granskning av familjehemsvården, 
granskningen visade då att det fortfarande finns brister inom familjehemsvården 
(Socialstyrelsen, 2009). Vinnerljung et al. (2001) menar på att den vanligaste orsaken som 
socialtjänsten upplever vid ett sammanbrott är att förhållandena i vårdmiljön är otillräckliga 
samt att familjehemmen inte lever upp till de krav som ställs. 
 
Socialstyrelsen (2012b) betonar att när barnen eller familjehemmen ger varningssignaler till 
socialtjänsten är det viktigt att socialtjänsten agerar snabbt för att i största mån undvika ett 
sammanbrott. Socialstyrelsens (2012b) rapport visar på att socialtjänsten behöver bli bättre på 
att identifiera riskfaktorer så att de kan förebygga att placeringar avbryts i förtid samt att de 
behöver bli bättre på att ge stöd till både barnen och familjehemmen. Enligt Khoo och Skoog 
(2014) kan sammanbrott minskas när familjehemmen får korrekt information om barnen 
innan en placering sker samt om socialtjänsten ger familjehemmen stöd och avlastning i 
uppdraget. Detta stöds av Brown och Bednar (2006) som tar upp att familjehemsföräldrar har 
delgett att bristande information från socialtjänsten angående barnet inför en placering samt 
bristande stöd under placeringen är en bidragande faktor till att vården avslutas. Vinnerljung 
et al. (2001) menar på att en regelbunden kontakt med socialtjänsten gör även att 
familjehemmen känner sig tryggare samt har det visat sig att ifall socialtjänsten har pågående 
insatser för barn när de är placerade så kan vården bli stabilare och förekomsten av 
sammanbrott kan då minska. 
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3.6 Lagar och riktlinjer 
Socialtjänsten arbetar efter de grundläggande principerna i Socialtjänstlagen (2001:453) som i 
1 kap 1 § arbetar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Detta ska enligt 
3 kap 5 § SoL utformas och genomföras tillsammans med individen och de samhällsorgan 
som det berör. Enligt 5 kap 1§ 7st är det socialnämndens i varje kommun ansvar att se till att 
barn och ungdomar får det stöd och skydd de behöver om det finns risk för att de utvecklas 
ogynnsamt. Om behov finns ska barn och unga få vård och fostran utanför det egna hemmet 
genom t.ex. en placering i ett annat hem (Lundgren, Sunesson & Thundved, 2014). 

Vård i ett annat hem är en viktig resurs som finns inom socialtjänsten. 6 kap 1§ SoL beskriver 
att socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas i ett annat hem än det egna, tas 
emot i ett familjehem. I 6 kap 1 § 2 st förtydligas det att det är socialnämnden som ansvarar 
för att den som flyttat in i ett familjehem ska ges god vård och utformas så att den främjar den 
enskildes samhörighet med anhöriga, andra närstående samt hemmiljön. I denna lag gäller 
principerna om kontinuitet, flexibilitet och närhet. Principen om kontinuitet utgår från 
förutsättningen att skapa trygga och förtroendefulla relationer för att få ett framgångsrikt 
individuellt behandlingsarbete. Det är viktigt att den enskilde får möjligheter att hålla kontakt 
med samma socialarbetare även när behandlingsformerna ändras. På så vis bör man kunna 
undvika att klienterna slussas fram och tillbaka mellan olika befattningshavare. Det är viktigt 
att de sociala tjänsterna anpassas för den enskildes behov och till hans eller hennes totala 
sociala situation. Idén om flexibilitet kommer från att man vill undvika en stel vård- och 
behandlingsfilosofi. Insatserna bör bedömas utifrån sin ändamålsenlighet i varje särskild 
situation och ses i ett bredare perspektiv. 

Enligt 6 kap 6c§ SoL så ansvarar socialtjänsten för att tillgodose den utbildning som 
familjehem och jourhem har behov av när de ska ta emot placerade barn. Socialtjänsten ska 
även enligt 6 kap 7 a § SoL se till att det finns råd, stöd och övrig behövlig hjälp som 
familjehemsföräldrar kan behöva. Enligt 11 kap 3 § SoL ska det upprättas en vårdplan för den 
individ som behöver vårdas i ett familjehem, där ska det beskrivas den anordnade vården från 
socialtjänsten, en genomförandeplan skapas som beskriver hur vården ska genomföras. 
Socialnämnden ska även enligt 6 kap 7 b § SoL granska och följa den vård som den placerade 
barn och unga får i familjehemmen (Lundgren et al., 2014). 

3.7 Utredningsmetoder 
Enligt Socialstyrelsen (2011) ska kommunerna i Sverige utreda och rekrytera familjehem för 
att säkra kvalitén i vården. En av de viktigaste delarna i socialtjänstens arbete är att 
utredningen av potentiella familjehem är av hög kvalitet (Socialstyrelsen, 2009). Nedan 
presenteras två av de metoder som socialtjänsten kan använda sig av vid en utredning av 
blivande familjehem.  
 

3.7.1 Kälvestensmetoden 

Kälvestensmetoden utvecklades i början av 1980-talet och har sedan dess varit en av de mest 
använda metoderna inom utredning av familjehem, den har nu utvecklats och benämns som 
den nya Kälvestensmetoden där syftet är att få fram känslomässig tillgänglighet och ett 
reflekterande sinnelag (Socialstyrelsen, 2009). Metoden som utformades av Anna-Lisa 
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Kälvesten och Graziel- la Meldahl bygger framförallt på djupintervjuer med 
familjehemsföräldrar (Socialstyrelsen, 2009). Metoden har sina rötter i psykodynamisk teori 
och används både i kommunal och privat verksamhet. Intervjumetoden består av två delar, 
den ena delen tar upp frågor som rör individens historia och den andra delen tar upp frågor 
om individens nuvarande situation. Det är en halvstrukturerad intervju med ett 
tregenerationsperspektiv där betoningen är lagd på anknytning, affekter och mentalisering. 
Vikten läggs på hur man berättar sin historia. Efter att alla frågor har besvarats är det 
vanligast att en utomstående psykolog med utbildning inom metodiken tolkar svaren som 
socialsekreterarna sedan använder sig av när de gör en familjehemsplacering (Socialstyrelsen, 
2009). 
 

3.7.2 PRIDE, Parents Resources for Information Development and Education 

Sundell och Thunell (1997) beskriver att PRIDE-metoden utvecklades i USA år 1993 och 
infördes i Sverige våren 1994 som ett pilotprojekt av Allmänna barnhuset. Metoden är ett 
utbildningsprogram där man samtidigt med utbildningen också genomför en utredning. 
PRIDE är ett utbildningsprogram som förbereder, utvecklar, stödjer och utreder familjehem 
(Socialstyrelsen, 2009). Metodens målsättning är att kunna ge familjehemsplacerade barn en 
trygg uppväxt med goda förutsättningar för familjehemmet att klara uppdraget. Metoden 
består av två delar, en grundutbildning och utredning av familjer som vill bli familjehem samt 
en fortbildningsdel med verksamma och erfarna familjehem. Utbildningen leds av en 
socialsekreterare samt en erfaren familjehemsförälder där familjehemsföräldern ses som 
jämlik med socialsekreteraren i deras roll som PRIDE-ledare (Sundell & Thunell, 1997). 
Utbildning- och utredningsprocessen är upplagd på det viset att tio par träffas vid tio tillfällen 
där deltagarna får lära sig den aktuella lagstiftningen kring familjehem, vilka rättigheter och 
skyldigheter de har som familjehem och även möjlighet till känslomässig förberedelse för 
kommande placeringar. Efter avslutad utbildning diskuterar familjen tillsammans med 
PRIDE-ledarna om möjligheter för familjen att bli familjehem. Detta utifrån familjens 
kompetens, inställning och förmåga att arbete i team (Sundell & Thunell, 1997). 

4. Empiri 
Intervjuerna bestod av fyra familjehemssekreterare, en familjehemskonsulent samt en 
socialsekreterare, yrkeserfarenheten varierade mellan sex till tjugo år. Nedan presenteras 
resultatet utifrån de tre teman som bildades under genomgång av intervjumaterialet. Dessa tre 
teman är “Att finna lämpliga familjehem genom matchning”, “Stödet socialtjänsten upplever 
att de kan ge till familjehemsföräldrarna” samt “Bidragande faktorer som kan leda till 
sammanbrott”. 

4.1 Att finna lämpliga familjehem genom matchning 
I intervjuerna med studiens respondenter framgick det att alla tycker att matchningen mellan 
barn och familjehem är väldigt viktig för att på bästa sätt tillgodose barnets behov och för att i 
största möjliga mån undvika ett sammanbrott. Respondenterna förklarade att en förutsättning 
för att en matchning ska gå så bra som möjligt krävs att familjehemmet först och främst är 
grundligt utrett. För att utreda om en familj är lämplig som familjehem använder sig 
respondenterna av Kälvestensmetoden där man bland annat plockar fram styrkor och 
svagheter hos familjehemsföräldrarna, ser vad de har för anknytningsmönster, 
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mentaliseringsförmåga, möjliga utvecklingsområden samt motivet till att bli familjehem. 
Detta gör man genom djupintervjuer med familjehemsföräldrarna. Respondenterna upplevde 
att matchningen mellan barn och familjehem blev mer säker om denna metod användes. När 
utredningen är klar och djupintervjuerna analyserats uppgav respondenterna att de fått en god 
bild av familjehemmet. 
Respondenterna har inte alltid använt sig av Nya Kälvestensmetoden och därför är inte alla 
familjehemmen som de har placeringar hos utredda enligt den metoden, utan de är utredda 
enligt den gamla versionen av Kälvestensmetoden. Resultatet visade på att i de fall där 
respondenterna behöver placera barnen i ett familjehem som inte har blivit utrett genom 
Kälvestensmetoden så litar de på sin erfarenhetsbaserade kunskap vid en placering. 

 
Alla är ju inte utredda enligt nya Kälvesten med den här fördjupningen, förmåga att 
dela anknytning, mentalisering, utan de flesta är ju gamla familjehem, då blir det en 
magkänsla när man tänker de här, dem som haft placeringar, att de visat sig vara 
duktiga på det men haft svårighet med vissa saker. (IP 4) 

 
Trots att många äldre familjehem inte är utredda enligt den nya Kälvestensmetoden menade 
respondenterna på att de upplever att de känner sina familjehem väl och vet deras styrkor och 
svagheter, och på så vis kan respondenterna ändå känna sig lugna i sina beslut om vart de ska 
placera barnet. 

Om man har jobbat länge så får man nog en känsla för det här och man känner sina 
familjehem väl, man kan tänka sig vilka sorts barn dem har varit bra på att möta förut 
och hur det står det här barnet i förhållande till dem, det väger man nog in också. (IP 
1) 

Grunden till matchningen är barnets behov av vård och omsorg, familjehemssekreterarna 
matchar sedan detta emot familjehemmets förmågor, kompetens och tidigare erfarenheter men 
flera av respondenterna uppgav att de saknar förutsättningar som till exempel rätt verktyg och 
metod att arbeta med när de kommer till att göra en bra matchning mellan barn och 
familjehem “Vi skulle kunna bli duktigare på att slipa verktygen, våra metoder, hur är det vi 
gör, prata mer om vad det är som är viktigt vid matchning”- (IP 1). Några av respondenterna 
efterlyste en bättre modell eller hjälpmedel att använda sig av vid en matchning, då de just nu 
beskriver att de upplever att de ofta litar på sin tysta kunskap de har arbetat upp under åren. 

 
Vårt jobb går ut på det, oavsett om man jobbar som socionom så är man ju själv 
redskapet och genom att vi ändå gör så pass djupa intervjuer med familjerna så lär vi 
ju känna dem och ja, jag är ju mitt eget verktyg så att magen måste vara med, kopplat 
till huvudet absolut (IP 3) 

 
Flera av respondenterna lyfte fram att matchningen inte alltid sker på ett optimalt sätt, utan 
många placeringar sker akut och det finns då inte mycket tid över till att göra en väl utförd 
matchning mellan barn och familjehem. Detta är något många respondenter uppgav vara ett 
problem. När dessa akuta placeringar måste göras menade en av respondenterna på att de 
känner sina familjehem väl men att det tyvärr inte finns någon möjlighet att hinna lära känna 
barnen på den korta tiden och matchningen mellan barn och familjehem blir då inte optimalt 
“Ibland blir det en akut placering och då känner man ju inte barnet så väl så då blir det 
kanske inte lika bra placering.” (IP 2). 
 
Det var flera av respondenterna som påpekade att vikten av att känna sina familjehem alltid är 
viktigt. Barns behov skiljer sig mycket åt och alla familjehem har inte samma förmågor samt 
resurser att ta hand om barn med särskilda behov. Det är därför viktigt att respondenterna 
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känner sina familjehem väl så att det kan göra en så pass bra matchning som möjligt även vid 
en akut placering. 

 
Ja, nånstans, barn är ju dem dem är, det kan vi inte göra om, de har de behov de har 
när de kommer till oss. Utan det vi, det är ju liksom att hitta familjehem som kan möta 
upp de här behoven. Och då är det ju viktigt att vi känner familjehemmen, att man kan 
förstå var det kan finnas brister någonstans (IP 4). 

 
Alla respondenter menar på att en av förutsättningarna för att de ska kunna göra en bra 
matchning är att det finns tillräckligt med familjehem att tillgå. Flera av respondenterna i 
studien påpekade vid ett flertal tillfällen att den största anledningen till både felmatchning och 
sammanbrott beror på att det är stor brist på familjehem. Enligt respondenterna gör de sitt 
bästa utifrån de förutsättningar de har för att uppfylla barnens behov när de matchar barn och 
familjehem, men måste i många fall göra matchningar som inte alltid känns optimala. Detta 
ansåg flera av respondenterna kändes jobbigt då de inte alltid kan uppfylla det som bör väga 
tyngst, barnens behov. 

 
Vi borde ha mer familjehem som gör att vi har en större möjlighet att matcha, för 
många gånger så måste vi göra en ganska grov matchning. (...) Många gånger 
handlar det om att lösa ett svårt läge och då när vi inte har så många familjehem så 
måste vi använda de som vi har eller hitta lösningar (IP1) 

 
Respondenterna såg stora svårigheter att matcha barn och familjehem i och med den rådande 
bristen på familjehem, en av lösningarna blir då att göra beställningar av familjehem hos 
privata aktörer. En av respondenterna förklarade att socialtjänsten har upphandlade avtal med 
vissa privata företag som har familjehem och hos dessa privata företag kan socialtjänsten göra 
beställningar vid behov, det kan t.ex. vara när de inte har något familjehem ledigt som 
stämmer in på matchningen eller vid omfattande vårdbehov som kräver en viss typ av 
familjehem eller erfarenhet av en viss problematik. De privata företagen gör då en matchning 
och kommer med förslag på familjehem, men vid en placering måste kommunerna själva 
utreda dessa hem innan det kan placera ett barn där. Det privata företaget står sedan för stödet 
till familjehemmet under placeringen, i nära samarbete med barnets socialsekreterare. 

 
Jag tror att det här med att vi ska känna våra familjehem, det är väl det optimala. Vi 
anlitar ju många familjer på den privata sidan eftersom vi inte har resurser själva, 
och de familjerna är ju bara en utredning och ett namn och en kort beskrivning, vi 
känner dem ju inte (IP4) 

 
Något en respondent tog upp under en intervju är vikten av att en placering måste vara hållbar 
utifrån barnets välmående men också för att undvika eventuellt sammanbrott. 

 
Alltså att man får en bild av vilka föräldrar man söker om jag säger så. I den mån vi 
kan, vi har ju tyvärr inte sådär jättemycket att välja på när det gäller familjehem men 
vi försöker ju tänka på att det ska vara hållbart (IP 4) 

 

4.2 Stödet socialtjänsten upplever att de kan ge till 
familjehemsföräldrarna  
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För att en placering ska fungera optimalt beskrev alla respondenter att stöd och samarbete är 
väldigt viktigt. Att förbereda samt informera familjehemmet så mycket som möjligt om 
barnet, barnets bakgrund, barnets nätverk och barnets största behov var något respondenterna 
lägger stor vikt vid. Respondenterna betonade samarbete som en av de viktigaste faktorerna 
till en lyckad placering där det finns stabilitet för barnet. Eftersom många placeringar sker 
akut beror bristen på förberedelse och viktig information på att tiden inte räcker till. Flera 
respondenter menade på att vissa placeringar som leder till sammanbrott hade kunna 
förhindrats om det hade funnits mer tid i början av placeringen till att ge familjehemmet den 
förberedelse och information de behöver. 

 
Vid jour kan det ju vara att jag får väldigt lite information och att det är ett akut läge, 
men jag försöker ju att ta all information jag kan få och jag försöker ju ge dem all 
information som de kan få som är relevant kring den här personen.  (IP 1) 

 
I vissa fall kan det också handla om att respondenterna helt enkelt inte hinner få den 
information de behöver från barnets socialsekreterare. De har då inte så mycket information 
att delge familjehemmet vilket i sin tur leder till att familjehemmet inte är beredd på vad som 
kan vara en risk just med det här barnet då det blir placerat, IP 4 beskriver det som “Att man 
inte vet så mycket om barnet eller om nätverket inledningsvis, att man köper lite grisen i 
säcken”. 
 
Respondenterna poängterade vikten av att familjehemsföräldrarna får tydlig information om 
vilket barn det är som kommer till familjehemmet. Med tydlig information kan 
familjehemsföräldrarna förbereda sig på de svårigheter som kan dyka upp kring barnet. Några 
av respondenterna påpekade även att en del familjehemsföräldrar har en tendens att säga ifrån 
sig uppdraget snabbare om de inte har fått tillräckligt med stöd tidigt i placeringen när de 
märker att uppdraget är för svårt. 

 
Om det är en planerad placering, så att vi har mer om det är en utredning, om man 
vet mer om barnet och barnets behov, då kan jag ju lämna ut mycket till 
familjehemmet om vad det här är för barn, vad det är för bakgrund, vad det är för 
situation som barnet är i som faran leder att man behöver placeras, men också kring 
allt som kan vara till hjälp kring det här barnet, kring beteende och eventuella 
svårigheter och vad som visat sig fungera tidigare - (IP 1) 

 
Ett flertal av respondenterna påpekade att familjehemsföräldrarna ofta uppträder lugnare när 
de har fått mycket information kring barnet och dess situation. Många av respondenterna 
önskade sig också mer tid i handläggningen och förberedelsen till barnen och 
familjehemsföräldrarna innan en placering. Detta för att kunna skapa en tryggare känsla för 
alla parter innan en placering görs. 

 
Man skulle väl önska kanske att det var mer tid, för det är ju ganska ofta ändå att det 
är akuta lägen, att det är ganska bråttom när barn behöver placeras. Och den här 
förberedelsetiden tror jag är viktig. Att det är ju viktigt att familjehemmen får kunskap 
om barnet och barnets behov. Att föräldrar blev trygga, fick träffa familjehemmet mer 
innan placeringen. (IP 6) 

 
Något respondenterna var eniga om var vikten av att sätta in tidiga stödinsatser för att skapa 
en trygghet i familjehemmen samt förebygga sammanbrott. En av respondenterna, IP 4, 
resonerade kring att nya familjehemsföräldrar kunde känna att de fått får lite information och 



	   20	  

att de inte var riktigt förberedda på vad en placering skulle innebära “Men jag tror att de som 
blir familjehem, de har ett rum över och de har stort hjärta, man kanske, man kanske är lite 
naiv”. Det var tydligt bland respondenternas resonemang i intervjuerna att det också fanns en 
stor medkänsla och förståelse för familjehemmen och vad de faktiskt ska klara av i 
uppdragen, ett exempel från IP 3 “Man ska hantera väldigt svåra saker och många 
familjehem har sagt att de känner sig lämnade, att det har varit svårt”. 
 
Respondenterna får ofta höra från familjehemmen att de efterfrågar mer stöd och att de många 
gånger känner sig lämnade i sina uppdrag samt att uppdraget är för svårt. 

 
Till stor del tror jag att det handlar om att man har fått ett för svårt uppdrag för vad 
man har för kapacitet. Man kanske inte har fått det stöd man riktigt känner att man 
får. Att dem känner sig ganska lämnade i sina uppdrag emellanåt. (IP 5) 

 
En del respondenter menade på att många av familjehemsföräldrarna har ett extra stort behov 
av stöd ifrån socialtjänsten i början av uppdraget som familjehemsförälder och att det därför 
är extra viktigt att snabbt agera med extra resurser när familjehemmen flaggar att uppdraget 
har blivit för tungt. En del av respondenterna påpekade dock att det finns en del familjehem 
som inte är i så stort behov av stöd eller villig att ta emot det stöd som erbjuds, men att 
respondenterna ändå är där och försöker ge så gott stöd det kan. 

 
Det är ju olika från familj till familj, hur det fungerar mellan oss och huruvida de tar 
emot det här stödet och tycker att det är till hjälp men flera är ju väldigt erfarna och 
kanske inte frågar efter hjälp i första taget utan det är ju som en del av det och vara 
där och knacka på, vi vill ju att dem ska ta vara på det (IP1) 

 
Några av respondenterna menade på att det absolut inte är alla som känner så utan det finns 
flera familjehem som är i stort behov av stöd och uppbackning i många frågor. 

 
Vissa ringer jätteofta med ångest och småfrågor, och vissa hör aldrig av sig så ja det 
är jätteolika. Vissa kör sitt eget race och vissa tänker mer på att de jobbar efter ett 
uppdrag från oss på socialtjänsten, det skiljer sig jättemycket åt (IP 2) 

 
En av respondenterna menade på att det inte är konstigt att vissa familjehem känner sig osäkra 
i rollen som familjehemsföräldrar då det ställs höga krav på dem att klara av uppdraget och att 
det inte finns möjlighet att erbjuda så mycket stöd som skulle behövas i vissa fall “Vi sätter 
ganska höga krav på familjehemmen att fixa med, jag tycker att man kan ha rimliga 
förväntningar och jag är nog benägen att tänka att de stöd de får är ganska minimalt ändå” 
(IP 3). 
 
För att en placering ska fungera optimalt krävs det att ett gott samarbete mellan socialtjänsten, 
familjehemsföräldrarna samt de biologiska föräldrarna finns. Detta är något alla respondenter 
påtalade som viktigt för att det placerade barnet och uppdraget inte ska utvecklas negativt. På 
en fråga i intervjun som handlar om vad som krävs för att en placering ska fungera optimalt 
svarade IP 2 “Att familjehemmet samarbetar bra med socialtjänsten och föräldrar”. Det är 
detta som kallas för det tredelade föräldraskapet som är en intention om att dessa tre parter 
ska samarbeta kring det placerade barnet och det är något alla respondenter nämnde som en 
avgörande faktor till att en placering ska fungera på bästa sätt. 
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För att det ska fungera optimalt...det som dyker upp i mitt huvud så här spontant är ju 
samarbete och samverkan i det här… i alla fall mellan socialtjänsten och 
familjehemmen och naturligtvis är det ju bra om föräldrarna också är med på tåget 
(IP 3) 

 
En del respondenter menade på att det kan vara svårt att få del tredelade föräldraskapet att 
fungera, några anledningar till det kan vara det ständiga bytet av socialsekreterare och att de 
biologiska föräldrarna inte vill samarbeta. Många respondenter förklarade det som att 
familjehemmen och det placerade barnet upplever en viss frustration då man inte alltid vet 
vilken handläggare man ska vända sig till “Vi har ju en sådan organisation att vi har haft 
mycket byten av handläggare och att det ibland inte vetat vem som är deras handläggare och 
sådana saker och då har det blivit konflikter” (IP 3). 
 
Några av respondenterna menade på att de upplever det svårt när familjehemsföräldrarna 
väljer att fatta egna beslut rörande barnet, vilket respondenten menade på drabbar samarbetet 
mellan socialtjänsten och familjehemmen. 

 
Svårt när de kör sitt eget race och fattar egna beslut...ett barn som var omhändertaget 
enligt LVU och då tyckte familjehemsmamman att barnet skulle vara med sina 
föräldrar och körde nästan tillbaka barnet till sina föräldrar och det kan man ju inte 
göra - (IP 2) 

 
Respondenterna beskrev att samarbetet ser väldigt olika ut från familjehem till familjehem, 
med vissa fungerar samarbetet utan problem medan det med vissa fungerar mindre bra. En del 
av respondenterna menade på att det är otroligt viktigt att familjehemmen känner att 
socialtjänsten respekterar deras uppdrag som familjehemsföräldrar för att samarbete ska 
fungera. En del av respondenterna betonade även att det är viktigt att komma ihåg att 
familjehemsföräldrarna inte är utbildade och att kraven som socialtjänsten ibland ställer på 
familjehemmen inte alltid är rimliga att uppnå. Respondenterna menade på att det är viktigt 
att socialtjänsten då visar att de finns som stöd vid dessa tillfällen för att familjehemmen ska 
klara av uppdraget. 

 
Om ett familjehem reagerar väldigt starkt eller börjar agera väldigt konstigt tycker 
jag att man hela tiden ska ha i åtanke att det här är vanliga människor, de är inte 
utbildade eller professionella på något sätt, men de har olika mycket livserfarenhet 
och personligheter. (IP 3) 

 
De flesta av respondenterna var överens om att de vill ha resurser till att ge familjehemmen 
mer och bättre stöd. Några av respondenterna tog upp att för att kunna samarbete ska ske så 
bra som möjligt är det också viktigt att ha en förståelse för familjehemmen och försöka stötta 
dem i den mån de kan i uppdraget som familjehemsföräldrar. “Man måste ha en förståelse för 
familjehemmen. Så vi försöker peppa och boosta så gott det går” (IP 4). Detta visar på en 
förståelse för familjehemmen från socialtjänstens sida, att familjehemmen faktiskt inte är 
professionella utan endast utför ett uppdrag åt socialtjänsten. Respondenterna visade härmed 
också på en medvetenhet för att familjehemmen ibland kan ha svårigheter att klara av de 
svåra uppdragen.  
 
Respondenterna var eniga kring att för att man ska kunna bygga på ett bra partnerskap så 
krävs det en förståelse för den andres arbete. En del av respondenterna menade även att det är 
viktigt att det finns ett förtroende mellan socialtjänsten och familjehemmen för att det ska bli 
ett bra samarbete. 
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Jag har stor tilltro till familjehemmen och deras motiv, att dem vill barnet väl, sedan 
är det inte lätt att förstå socialtjänsten, våra beslut alla gånger och våra skyldigheter, 
hur vi måste följa lagen (IP 3) 

4.3 Bidragande faktorer som kan leda till sammanbrott 
En av respondenterna tog upp problematiken kring att barn ibland hinner placeras i 
familjehemmet innan familjehemsföräldrarna hunnit få den information de behöver. Flera 
respondenter menade på att vissa placeringar som leder till sammanbrott hade kunnat 
förhindrats om det hade funnits mer tid i början av placeringen till att ge familjehemmet den 
förberedelse och information de behöver. Det som ofta kan bli resultatet av detta är att 
placeringen slutar i ett sammanbrott och olyckligtvis är ännu ett uppbrott ett faktum för 
barnet. Att respondenten reflekterade över detta problem visar på en förståelse för vilken 
situation barnet hamnar i då det tvingas genomgå ytterligare en separation. 
Respondenterna gav många exempel på vad de ansåg krävas för att på bästa sätt kunna bygga 
en stabil grund från början för att undvika ett sammanbrott. En respondent menade på att en 
förutsättning för att förebygga sammanbrott är att man gjort en hyfsat bra matchning från 
början och pratar också om vikten av att man måste tro på det man gör. 

 
Inte att man rycker vem som helst, utan att vi tror faktiskt på det här och de kan möta 
upp. Och sen naturligtvis att man har uppföljning. Att de får en bra barnhandläggare 
som träffar barnet och följer upp som de ska, att de har tid med det. Och att vi också 
stöttar familjehemmet. Att vi samarbetar kring familjehemmet och att vi har nån slags 
regelbundenhet i kontakten. (IP 4) 

 
Noggrannhet i matchningen återkom i flertalet intervjuer och respondenterna var tydliga med 
att påvisa vikten av att inte chansa eller ta risker i vare sig utredning eller 
matchningsprocessen, utan att alltid vara noggrann och eftertänksam. IP 1 betonade också att 
det är socialtjänstens ansvar att tidigt sätta stopp om man misstänker att familjehemmet inte 
ännu är redo att anta sig uppdrag. 

 
Om man är noggrann med matchningen och att man inte tar de där riskerna som är så 
lätt att man gör om man måste hitta en lösning, så man chansar ändå fast man vet att 
det finns de där riskfaktorerna, att inte göra så utan att vi är noggranna från starten. 
(IP 1) 

 
Något annat som flertalet respondenter upplever som värdefullt och viktigt är att 
familjehemmen själva faktiskt vågar signalera när de känner att belastningen blir för stor eller 
att det uppstår problem som de själva inte kan lösa. Respondenterna påtalade att det är viktigt 
att familjehemsföräldrarna vänder sig till dem när uppdraget har blivit för svårt för att 
respondenterna ska ha en möjlighet att ingripa innan det är för sent då detta ofta är en av 
orsakerna till att ett sammanbrott sker. Vissa respondenter menade på att de upplever att 
familjehemmen är duktiga på att höra av sig då de har frågor eller funderingar “Och det är väl 
det man nånstans försöker få fram, att det är så viktigt att man är öppen med vad som är 
problem. Men det är det många tror är fel, alltså dom vill kanske inte säga att “vi orkar inte” 
eller “det här vart för svårt”, utan tvärt om ser vi ju det som en styrka att säga att man 
behöver hjälp. (...) Man vill att dom ska signalera tidigt innan det blir ett för stort problem. 
(IP 5) 
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Bristen på familjehem var något som hela tiden återkom som en av de större anledningarna 
till att matchningen försvåras och sammanbrotten blir fler “Det jag tänker på matchning först 
och främst, det är ju just det här att man matchar rätt, då behöver det inte bli så mycket 
sammanbrott, men vi har ju inte så mycket att matcha med många gånger” IP 5. En 
respondent diskuterade om anledningen till bristen på familjehem kan bero på att det idag 
ställs högre krav på föräldrar än för till exempel 30 år sedan “Det var inte samma krav på 
föräldrar då. Man ska sälja lotter till olika föreningar, och vem orkar idag? Vem har extra tid 
och engagemang? (...) Så att det är ju lite av den tidsandan vi befinner oss i” (IP 5). IP 5 
önskade att det kunde erbjudas mer till familjehemmen än vad det gör idag för att kunna 
rekrytera nya familjehem, inte nödvändigtvis pengar då respondenten ansåg att en ersättning 
inte ska vara anledningen till att man vill bli familjehem utan det skulle kunna vara till 
exempel tjänstledigt för att känna att man både hinner samt orkar med att ta sig an ett barn 
som kanske är i behov av extra mycket omsorg. 

 
Som jag tänker, att man måste kunna erbjuda betydligt mer. Även om det inte ska 
vara, det ska inte bli den moroten att man ska tjäna pengar på det. Men man kanske 
måste göra nåt för att, eller att det ska vara givet att man jobbar halvtid eller så (IP 
5). 

 
Resultatet visade på att det är viktigt att respondenterna alltid informerar 
familjehemsföräldrarna om barnet innan en placering så att de kan förbereda sig eller säga 
ifrån sig uppdraget ifall de inte tror sig klara av det, “Det som jag tycker är tråkigt i ett 
sammanbrott som blir, är när familjehemmet upplever att de inte klara av sitt uppdrag, att det 
blev svårare än förväntat” (IP 3) 
 
I de placeringar där det sker ett sammanbrott menade respondenterna på att det är viktigt att 
undersöka vilka faktorer som ligger bakom sammanbrottet, men att det i många fall kan vara 
väldigt svårt att hitta den exakta orsaken till att sammanbrottet skedde. 

 
Vi vill ta hand om det men det är inte så lätt att göra det och ibland kan det ju vara 
jättesvårt att reda ut den där situationen men vi måste ju alltid göra det och försöka 
klura ut hur vi ska göra det på bästa sätt (IP 1 ) 

 
Respondenterna betonade att det är viktigt att undersöka ett familjehem efter ett sammanbrott 
för att ta reda på orsaken till sammanbrottet då problemet i vissa fall kan ligga i själva 
familjehemmet och inte i barnets agerande, detta för att förebygga framtida sammanbrott. 
Resultatet visade på att respondenterna ville undersöka ifall familjehemsföräldrarna kan 
uppfylla barnens behov, då detta är av största vikt. Respondenterna ville undersöka ifall de 
kan ha ett fortsatt samarbete med familjehemmet och om familjehemsföräldrarna har 
kapacitet för att fortsätta vara ett familjehem “Och sen måste ju vi fundera på om, har vi 
fortsatt förtroende för det här familjehemmet. Kan vi tänka oss en ny placering?” (IP 4) 
 
En av respondenterna tog upp att dessa undersökningar skjuts upp i vissa fall då tiden inte 
räcker till, det skapar då problem när man i ett senare skede behöver göra en placering i det 
familjehemmet men inte kan använda det eftersom att en utredning inte är gjord. 

 
Ibland blir sånna här saker liggande för att man inte har tid att ta tag i dom. Och då 
kan vi inte använda det här hemmet och så går det så lång tid och så ska man börja 
rota i saker som har varit en lång tid tillbaka, vilket är väldigt olyckligt, så vi försöker 
tänka nu för tiden att vi försöker prioritera det och ta tag i det på en gång, för det bli 
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bara jobbigare ju längre tiden går. Jo, vi försöker tillsammans ta tag i det så fort som 
möjligt, att bena ut vad som hänt. (IP 4) 

 
Resultatet visade på att det är viktigt att respondenterna agerar snabbt när ett sammanbrott har 
skett för att se ifall någon i familjehemmet har tagit skada av det skedda sammanbrottet, 

 
Har det blivit mot familjens vilja eller blivit ganska dramatiskt sammanbrott så kan de 
få stöd, handledning och krissamtal om vi säger att barnet kanske har agerat ut eller 
blivit farligt eller om det blivit något sådant då kan man få krissamtal (IP 3) 
 

5. Analys 

Resultatet i studien visade på att för att matchningen mellan barn och familjehem ska bli så 
bra som möjligt krävs det först och främst att familjehemmet är grundligt utrett. Detta resultat 
är något som styrks av en rapport från socialstyrelsen som säger att för att en matchning 
mellan barn och familjehem ska ha störst chans till en stadigvarande placering, krävs det att 
en ordentlig utredning är gjord (Socialstyrelsen, 2009). Resultatet i studien visade på att 
respondenterna här frångick rapporten ett steg då de också påpekar vikten av att känna sina 
familjehem, en förtrogenhet som sträcker sig längre än vad olika metoder kan ge. 
Familjehemmen utreds efter Kälvestensmetoden, vilket respondenterna menade ger en bild 
om familjen passar att bli familjehem. Resultaten i studien visade på att matchningen blir mer 
säker av att denna metod används. Dessa resultat styrks av Socialstyrelsen (2009) vilka anser 
att Kälvestensmetoden syftar till att få fram egenskaper bland annat känslomässig 
tillgänglighet, mentaliseringsförmåga och anknytningsförmågor. Dock visar Socialstyrelsens 
(2009) rapport att Kälvestensmetoden har vissa brister, men dessa brister reflekterar inte 
respondenterna över. Socialstyrelsen (2009)  menar också på att PRIDE ses som en bra metod 
att använda vid utredning av familjehem, då PRIDE är ett utbildningsprogram som utreder, 
förbereder och stödjer familjehemmen. PRIDE är ingen metod som respondenterna tog upp 
som ett komplement till den redan nuvarande. 
 
Respondenterna i studien menade på att den största anledningen till att matchningsprocessen 
försvåras är att det råder brist på familjehem. Detta resultat styrks av en rapport från 
socialstyrelsen som säger att det är stor brist på familjehem i Sverige vilket leder till 
svårigheter att hitta ett bra hem där både barnet och familjehemsföräldrarna känner att det 
blev en god placering (Socialstyrelsen, 2009). Något respondenterna tog upp som en lösning 
till bristen på familjehem är att de vänder sig till privata aktörer och använder familjehem 
därifrån. Dessa resultat är ingenting vi har hittat tidigare forskning om. Respondenterna 
menade på att de många gånger blir tvungna att göra beställningar på familjehem hos de 
privata aktörerna men menade samtidigt på att detta inte är optimalt då de inte känner 
familjehemmet, vilket är något respondenterna menade är viktigt för att kunna säkerställa att 
en placering blir så bra som möjligt. 
 
Något som även tas upp i tidigare forskning men som respondenterna i studien inte nämnde är 
att barnets ålder kan vara en av många anledningar till varför en placering inte håller (Khoo & 
Skoog, 2014) 
 
I studien framkom det att akuta placeringar försvårar matchningen, detta resultat är något som 
stöds av Socialstyrelsens rapport (1995) som menar på att en förklaring till det är att många 
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barn placeras akut och möjligheten till en bra matchning blir då svårare. När barn placeras 
akut finns det inte möjlighet till att hinna planera eller matcha barnet med familjehemmet på 
ett optimalt sätt (Skoog, 2013). 
 
I studien framkom det att respondenterna saknar rätt verktyg och metod att arbeta med i 
matchningsprocessen, många respondenter efterlyste en bättre modell eller ett hjälpmedel som 
de kan använda sig av vid matchning. Detta samstämmer med en av socialstyrelsens rapporter 
som visar på att socialtjänsten i stor utsträckning saknar kunskaper om vad man bör leta efter 
vid en placering (Socialstyrelsen, 2009). 
 
I studien framkom det att respondenterna ansåg att samarbete är en av de viktigaste faktorerna 
för en lyckad placering. De menade också på att för att få till en hållbar placering och 
förebygga sammanbrott måste det finnas tid för att hinna informera familjehemmet om det 
kommande uppdraget. Om man jämför detta resultat med Maclays et al. (2006) tidigare 
forskning som menar att det är viktigt att socialtjänsten förbereder familjehemmen inför 
uppdraget då många familjehemsföräldrar har blivit chockade över hur mycket uppdraget 
innebar, så ser man att det stämmer överens. Maclay et al. (2006) menar även på att 
familjehemsföräldrarna kan vara lite för naiva inför uppdraget och utan förberedelse och 
information från socialtjänsten kring barnet kan det då i ett senare skede leda till 
sammanbrott. Detta är något som stämmer överens med det en av respondenterna har uttryckt 
angående familjehemsföräldrarna. Vissa av respondenterna menade nämligen på att om det 
brister i information och stöd till familjehemmen innan en placering kan det hända att 
familjehemsföräldrarna blir chockade över uppdragets karaktär, och till följd av detta kan ett 
sammanbrott vara ett faktum. 
 
Studien visade på att för att en placering ska fungera optimalt krävs det ett gott samarbete 
mellan socialtjänsten, familjehemsföräldrarna samt de biologiska föräldrarna, det samarbete 
som brukar benämnas som det tredelade föräldraskapet. Respondenterna menade dock på att 
det är svårt att få detta samarbete att fungera, bland annat av den anledningen det förekommer 
ett ständigt byte av socialsekreterare. Dessa resultat får stöd i Skoogs (2013) tidigare 
forskning som just menar på att det tredelade föräldraskapet är svårt att få att fungera då det 
ofta sker byten av socialsekreterare.  
 
I denna studie framkom det att respondenterna såg förståelse för familjehemmen som en 
viktig del i att familjehemsföräldrarna ska klara av uppdragen de får. Respondenterna 
betonade att det är viktigt att komma ihåg att familjehemsföräldrarna inte är professionella, de 
menade att om man visar den förståelsen för dem så har de många gånger lättare att klara av 
uppdragen. Detta resultat finner stöd i Kirtons et al. (2007) tidigare forskning där de menar att 
det är viktigt att både familjehemmen och socialtjänsten har en förståelse för varandras vikt i 
uppdraget. 
 
I studien framkom att respondenterna upplevde att stödet familjehemmen får ofta är minimalt 
utifrån det perspektiv att det ställs höga krav på familjehemsföräldrarna. Resultaten visade på 
att de allra flesta respondenter upplevde att familjehemmen efterfrågar mer stöd och att de 
känner sig lämnade i sina uppdrag. Respondenterna menade också på att det inte är konstigt 
att familjehemmen kan känna sig osäkra i uppdragen då respondenterna upplevde att det inte 
finns möjlighet att erbjuda så mycket stöd som det faktiskt behövs. Tidigare forskning menar 
på att utifrån att familjehemmen är i behov av en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, 
handledning, utbildning samt avlastning i hemmet, är det viktigt att socialtjänsten kan erbjuda 
familjehemmen stöd och hjälp i uppdraget (Wåhlander, 1990). Länsstyrelsens granskning 
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(2008) visar på att socialtjänsten erbjuder kompetensutveckling genom föreläsningar, 
konferenser och studiecirklar, samt även handledning i grupp och enskilt. Om man ser till 
Wåhlanders (1990) tidigare forskning, menar han på att det är brister i form av utbildning till 
familjehemmen, dock kan man fråga sig om denna forskning fortfarande är relevant då den är 
av “äldre slag”, men om man ser till Nordkvists (2004) forskning ser man att möjligheterna 
till handledning, information och utbildning fortfarande är bristfällig. Denna forskning finner 
också stöd i denna studie då respondenterna menade på att stödet familjehemmen erbjuds 
oftast är minimalt. 
 
I studien visade ett resultat på att det är viktigt att respondenterna alltid informerar 
familjehemsföräldrarna om barnet som ska placeras innan en placering sker för att 
familjehemsföräldrarna ska kunna förbereda sig så bra som möjligt och för att förebygga 
sammanbrott. Detta resultat stöds av bland annat Khoo och Skoogs (2014) tidigare forskning 
som menar att det är av vikt att socialtjänsten ger familjehemmet korrekt information om 
barnet innan placeringen för att förebygga sammanbrott, samt Wåhlander (1990) som även 
påpekar vikten av tydlig information till familjehemmen från socialtjänsten innan en 
placering. Respondenterna betonade även att det är viktigt med information till 
familjehemsföräldrarna så att det ska ha en möjlighet att säga ifrån sig uppdraget om de 
upplever att de kommer att bli för svårt. Respondenternas resonemang om att familjehemmen 
ska få information så att de kan säga ifrån sig uppdraget innan det blir för svårt var inget som 
stöds av den tidigare forskningen, utan bara vikten av information om barnet så att 
familjehemsföräldrarna ska vara förberedda innan uppdraget. 
 
Studiens resultat visade på att respondenterna var medvetna om vikten av att inte chansa och 
ta risker när de gör en matchning, utan att de alltid behöver vara noggranna och 
eftertänksamma så att de inte missar viktiga delar i bedömningen. Trots att respondenterna 
menade på att det är uppmärksamma på att inte ta chansningar i bedömningen menar en av 
socialstyrelsens rapporter på att socialtjänsten behöver bli bättre på att identifiera de 
riskfaktorer som finns så att inte placeringar slutar i sammanbrott (Socialstyrelsen, 2012b) 
En av respondenterna betonade att det är viktigt att socialtjänsten sätter stopp för en placering 
ifall man misstänker att familjehemmet inte är redo att ta på sig uppdragen. Flera andra 
respondenter menade även på att det var väldigt värdefullt och viktigt att familjehemmen 
känner att de har tillit till socialtjänsten så att de vågar signalera när de känner att belastningen 
har blivit för stor eller när de uppstår problem de inte kan lösa och att de tar familjehemmen 
på allvar när denna information kommer fram. Detta är något som samstämmer med en av 
socialstyrelsens rapporter som visar på att Socialstyrelsen (2012b) betonar att det är viktigt att 
socialtjänsten lyssnar på familjehemmen när de ger varningssignaler och agerar därefter 
snabbt för att i största mån undvika ett sammanbrott. 
 
I studien framkom att respondenterna menade på att det är viktigt att undersöka 
familjehemmen efter ett sammanbrott har skett, för att se ifall familjehemmet har kapacitet att 
fortsätta vara familjehem, dock tog de även upp att dessa undersökningar ofta skjuts upp då 
tiden inte räcker till, vilket skapar problem i ett senare skede när en placering behöver göras. 
Detta resultat är inget vi funnit stöd om i tidigare forskning. 

 
6. Avslutande diskussion 
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I detta avslutande kapitel följer en diskussion av resultatet samt förslag på framtida forskning 
inom ämnet. Uppsatsens syfte var att undersöka vad anställda vid socialtjänsten upplever att 
de har för förutsättningar vid matchning samt hur anställda vid socialtjänsten upplever att de 
kan förebygga instabil samhällsvård. Även om vårt syfte var att undersöka vad anställda vid 
socialtjänsten upplevde att de hade för förutsättningar framkom det dock mest i studien vilka 
förutsättningar respondenterna känner att de saknar.  
Studiens resultat visar på att det råder brist på familjehem idag vilket leder till att 
matchningen försvåras, vilket i vissa fall leder till ett sammanbrott. Detta resultat kan tolkas 
som att det finns ett samband mellan brist på familjehem och instabil samhällsvård. När 
respondenterna inte har några familjehem att matcha med framkom det i studiens resultat att 
respondenterna vänder sig till privata aktörer och använder familjehem därifrån. Resultatet 
visade dock på att använda privata aktörers familjehem som lösning på bristen på de egna 
familjehemmen inte heller är optimalt då de inte känner dessa familjehem. Så vad är 
egentligen lösningen på bristen av familjehem? Varför råder det över huvud taget brist på 
familjehem? I studien resonerar en av respondenterna kring de höga kraven som ställs på 
familjehemmen, kombinerat med det stöd de får som många gånger kan anses vara minimalt. 
Kan dessa resultat tolkas som att socialtjänsten i vissa fall ställer så högra krav på 
familjehemmen att det i sin tur leder till att familjehemsföräldrarna känner sig så pass osäkra i 
sin roll som familjehemsföräldrar att de väljer att sluta? En annan tolkning kan vara att detta 
även leder till att det blir svårare att rekrytera nya familjehem då ryktet om att de ställer högra 
krav kan spridas vidare.  
 
Resultat i studien visar på att en förutsättning för att kunna göra en bra matchning där en 
placering ska vara hållbar och inte sluta i ett sammanbrott krävs det att familjehemmen är 
ordentligt utredda enligt Kälvestensmetoden. Respondenternas resonemang kring att det är 
viktigt med en ordentlig utredning kan stärka den bild kunskapsöversikten från 
Socialstyrelsen inom ämnet ger, som säger att för att en matchning mellan barn och 
familjehem ska ha störst chans till en stadigvarande placering, krävs det att en ordentlig 
utredning är gjord (Socialstyrelsen, 2009). Många respondenter ansåg att Kälvesten är en bra 
metod till att utreda familjehemmen men att de ofta saknar rätt verktyg att använda sig av vid 
själva matchningsprocessen. En anledning som en av respondenterna lyfter fram till att det 
saknas metoder och verktyg är att respondenten anser att det saknas forskning på området. 
 
För att förebygga framtida sammanbrott visar studiens resultat på att det är viktigt att 
undersöka vad det var som orsakade sammanbrottet. För att ett familjehem som varit med om 
ett sammanbrott ska kunna ta emot nya placeringar behövs en utredning göras. I studien 
framkom det att dessa utredningar inte alltid prioriteras i den utsträckning de kanske bör, 
dessa uteblivna utredningar leder i sin tur till att familjehemmet inte kan ta emot placeringar. 
En fundering som väcktes under studiens gång är varför socialtjänsten inte lägger större 
prioritet på att utreda de familjehem som de har när det har skett ett sammanbrott. Under 
studien påtalade respondenterna ofta att instabil samhällsvård beror på bristen på familjehem. 
Varför lägger socialtjänsten inte större vikt vid utredningen, även om det anses ta lång tid, så 
att de kan ta tillvara på de familjehem som faktiskt finns tillgängliga? Utifrån resultaten 
tolkade vi det som att en av anledningarna till att utredningarna dröjer är att tiden inte räcker 
till och att andra akuta saker prioriteras. 
 
I studien framkom det att för att kunna förebygga instabil samhällsvård krävs det att 
socialtjänsten erbjuder familjehemmen det stöd de behöver. En av frågeställningarna i studien 
handlade om vilket stöd de anställda vid socialtjänsten upplever att de kan ge till 
familjehemmen i deras roll som familjehemsföräldrar. Resultatet visar på att det stöd 
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respondenterna betonar som viktigast är att ge familjehemmen tydlig information under 
placeringen, men framför allt innan en placering sker. Detta för att trygga familjehemmen 
genom att berätta vad som kommer att ske, men också för att en tydlig information även 
förebygger sammanbrott då familjehemsföräldrarna vet från början vad de ger sig in på, och 
inte väljer att avbryta placeringen på grund av att uppdraget inte var det de förväntade sig. 
Detta resonemang stärker bilden av tidigare forskning inom ämnet av Wåhlander (1990) som 
menar på att socialtjänsten behöver ge familjehemmen stöd för att fler familjehem ska vilja 
fortsätta sina uppdrag samt för att omplaceringar av barn ska minska. Vi tolkade resultatet 
som att information enligt respondenterna är ett av de viktigaste stöden för att en placering 
ska kunna fungera. Studiens resultat angående att familjehemmen behöver få mer stöd i form 
av information föll det sig naturligt för respondenterna att betona samarbete mellan 
socialtjänsten och familjehemmen som en viktig faktor till att förebygga sammanbrott. 
Respondenterna benämner inte heller samarbete som ett stöd, men vi tolkar deras resonemang 
som att ett gott samarbete är en grundförutsättning för att få till en stadigvarande placering. 
 
Förenklat skulle det kunna sammanfattas som att det handlar om att det behövs stöd i form av 
att familjehemmen förses med tydlig information innan och under placeringen i större 
utsträckning än vad det gör idag, detta för att familjehemmen helt enkelt ska orka med 
uppdragen. Familjehemsbristen är också en av de stora anledningarna till att matchningen 
försvåras. Att hitta lösningar som underlättar stöd och utbildning till familjehemmen samt att 
förebygga trivseln för de redan befintliga familjehemmen kan vara något att ha i åtanke för att 
förebygga de alltför många sammanbrott som barn och unga får uppleva idag. Var fjärde 
placering som sker i Sverige idag slutar i ett sammanbrott, detta är en siffra vi anser måste 
sänkas. 
 
Vår studie belyser anställda vid socialtjänstens upplevelser kring arbetet med familjehemmen. 
Det finns lite forskning kring detta ämne och mycket av den tidigare forskningen har varit 
utifrån familjehemmens samt barnens perspektiv. Skulle man utvidga denna forskning så 
torde en väg vara att genomföra samma forskning men denna gång utifrån de anställda vid 
socialtjänstens syn då det vore intressant att se om deras syn stämmer överens med den syn 
som uppvisas via familjehemmen.  
 
 

 

 
 

 

 

 



	   29	  

 

7. Referenslista 
Andersson, G., & Sallnäs, M. (2012). Social barnavård och barns utsatthet. I I. Höjer, M. 
Sallnäs & Y. Sjöblom (Red.), När samhället träder in – Barn, föräldrar och social barnavård 
(s. 13-30). Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersson, K., & Ahnlund, P. (2009). Urvalets betydelse för kvalitativa intervjustudier i teori 
och praktik. I Dahlgren, L. & Sauer, L. (red.), Att forska i socialt arbete: Utmaningar, 
förhållningssätt och metoder (s. 181-196). Lund: Studentlitteratur.  
     
Bergman, A-S. (2011). Fosterbarnsvårdens historia. Avhandling. Växjö: Linnéuniversitet 
 
Broberg, A. (2008). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. (1. utg.) 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Brown, J. D., & Bednar, L. M. (2006). Foster parent perceptions of placement breakdown. 
Children and Youth Service Review, 28(12), 1497-1511. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Butler, S., & Charles, M. (1999). The past, the present, but never the future: Thematic 
representation of fostering disruption. Child and Family Social Work, 4(1), 9-19. 
 
Cavazzi, T., Guilfoyle, A., & Sims, M. (2010). A phenomenological study of foster 
caregivers’experiences of formal and informal support. Illinois Child Welfare, 5(1), 125-141. 
Från http://ww w. il li no is c hild we l fare.o r g/a rc hive s/ vo lume5/ ic w5 - cava zzi.pd f 
 
Corsaro, W. (2005). The sociology of childhood. London: Pine Forge Press. 
 
Fisher, T., Gibbs, I., Sinclair, I., & Wilson, K. (2000). Sharing the care: The qualities sought 
of social workers by foster carers. Child and Family Social Work, 5(3), 225-233. Hämtad från 
databasen CINAHL med fulltext. 

Graneheim Hällgren, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 
Today, 24(2), 105–112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 
 
Holme, I.M., & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 

Höjer, I. (2001). Fosterfamiljens inre liv. Göteborg: Göteborgs universitet 

Jacobsen, D.I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB. ISBN: 978-91-44-08142  
     



	   30	  

Khoo, E., & Skoog, V. (2014). The road to placement breakdown: Foster parents ́ experiences 
of the events surrounding the unexpected ending of a child’s placement in their care. 
Qualitative Social Work, 13(2), 255-269. doi: 10.1177/1473325012474017 
 
Kirton, D., Beecham, J., & Ogilvie, K. (2007). Still the poor relations?: Perspectives on 
valuing and listening to foster carers. Adoption and Fostering, 31(3), 6-17. doi: 
1177/030857590703100303  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 
 

Lundgren, L., Sunesson, P., & Thunved, A. (2014). Nya sociallagarna: Med kommentarer i 
lydelsen den 1 januari 2014. Stockholm: Norstedts juridik. 

Länsstyrelsen (2006). Socialtjänsten och barnen: Länsstyrelsens granskning av den social 
barn- och ungdomsvården 2006-2007 Hämtad 2014-11-04 från 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2008/socia
ltjansten-och-barnen.pdf 
 
Länsstyrelsen (2008). Hem för vård eller boende för barn och unga Slutrapport från en 
nationell tillsyn 2006–2008 Hämtad 2014-11-04 från 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2009/hem-
for-vard-eller-boende-for-barn-och-unga-slutrapport.pdf 
 
MacGregor, T. E., Rodger, S., Cummings, A. L., & Leschied, A. W. (2006). The needs of 
foster parents: A qualitative study of motivation, support, and retention. Qualitative Social 
Work, 5(3), 351-368. doi: 10.1177/1473325006067365 
 
Maclay, F., Bunce, M., & Purves, D. (2006). Surviving the system as a foster carer. Adoption 
and Fostering, 30(1), 29-38. doi: 10.1177/030857590603000105 

Nordkvist, C. (2004). Så kände vi. En utvärdering om familjehemmens upplevelse av FIA, 
projektet Fosterbarn I Anknytning. FoU-rapport 2004:13. Västernorrland: Forsknings- RL 

Rostill-Brookes, H., Larkin, M., Toms, A., & Churchman. C. (2011). A shared experi- ence of 
fragmentation: Making sense of foster placement breakdown. Clin- ical Child Psychology and 
Psychiatry 2011;16(1):103–27. 
 
Sallnäs, B., W, M., Westermark Khyle, P. (2001). Sammanbrott vid tonårsplaceringar: Om 
ungdomar i fosterhem och på institution. Stockholm: Socialstyrelsen 
 

Skoog, V. (2013). Barn som flyttas i offentlig regi: En studie av förekomst och upplevelser av 
instabil samhällsvård för barn. Avhandling. Umeå: Umeå universitet 

Socialstyrelsen (1995). Sammanbrott i familjehem. Stockholm: Socialstyrelsen 
 
Socialstyrelsen (2009). Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem Hämtad 2014-11-
05 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8741/2008-126- 
117_2008126117_rev.pdf 



	   31	  

Socialstyrelsen (2011). Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem 
Hämtad 2014-11-17 från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18226/2011-1-11.pdf 

Socialstyrelsen (2012a). Barn och unga i familjehem och HVB: Handbok om socialnämndens 
ansvar och uppgifter. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2012b). Oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar yngre barn och 
långvarigt placerade barn Hämtat 2014-11-15 från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18913/2012-11-28.pdf 

Sundell, K., & Thunell, M. (1997). Att arbeta som familjehem. FoU-Rapport, Stockholm: 
Tryckgruppen. 

Valentinsson, S., & Henningsson, E. (2010). Ett sätt att leva - en livsstil: En kvalitativ studie 
om hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag. Högskolan Kristianstad, Sektionen för 
Hälsa och Samhälle.     

Vinnerljung, B., Sallnäs, M., & Kyhle Westermark, P. (2001). Sammanbrott vid 
tonårsplaceringar. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 
Whiting, J. (2000). The view from down here: Foster children’s stories. Child and Youth Care 
Forum, 29(2), 79-95. 
 
Wåhlander, E. (1990). Familjehem - stöd och hjälp. FoU-rapport1990:133. Stockholms 
stad:  Forsknings- och utvecklingsenheten. 

 

 

 

 

 
 

 
 



	   32	  

 

8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1 
Intervjuguide 

Inledande frågor: 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du varit yrkesverksam efter avslutad utbildning? 
• Hur länge har du arbetat som socialsekreterare/familjehemssekreterare? 

Matchning: 

• Hur gör ni för att undersöka ett familjehem innan en placering? 
• Hur sätter ni er in i barnens situation för att tillgodose deras behov vid en placering? 
• Använder ni er av någon speciell metod när ni matchar barn och familjehem? 
• Hur fungerar den metoden i så fall? 
• Hur följer ni upp arbetet för att kontrollera att det blev en bra matchning? 
• Hur upplever du att din magkänsla spelar sin roll i matchningen? 
• Vad tror du behövs förändras för att matchning mellan barn och familjehem ska 

fungera optimalt? 

Samarbete och stöd: 

• Hur kommunicerar ni med barnen vid en placering? 
• Hur kommunicerar ni med familjehemsföräldrarna vid en placering? 
• Hur upplever du att samarbetet med familjehemmen fungerar? 
• Hur upplever du att kommunikationen med familjehemsföräldrarna fungerar? 
• Berätta om en situation där kontakten med ett familjehem har fungerat bra 
• Berätta om en situation där kontakten med ett familjehem inte har fungerat bra 
• Vad upplever du är svårast med att samarbeta med ett familjehem? 
• Hur ofta besöker ni familjehemmen? Hur brukar dessa besök gå till? 
• Vad är förutsättningarna för att en familjehemsplacering ska fungera optimalt? 
• Vad erbjuder ni för stöd och hjälp till familjehemmen under uppdraget? 
• Upplever du att du kan ge familjehemsföräldrarna tillräckligt med stöd? 

Sammanbrott: 

• Hur vanligt är det att en placering avbryts? 
• Kan du ge exempel på orsaker som gör att en placering inte fungerar? 
• Hur gör ni för att förebygga sammanbrott? 
• Hur hanterar ni sammanbrott? 
• Vad gör ni vid misstanke om eventuellt påbörjat sammanbrott? 
• Vad gör ni efter ett sammanbrott? 
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• Har du någon gång avbrutit ett uppdrag med ett familjehem? Vad grundade det sig på 
då? 

 
 
 
 
 

8.2 Bilaga 2 
Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser vid Umeå Universitet termin 6 och ska just till att 
påbörja att skriva vår kandidatuppsats. Vi vill undersöka hur anställda vid socialtjänsten 
upplever att de har för förutsättningar vid matchning mellan barn och familjehem samt hur 
anställda vid socialtjänsten upplever att de kan förebygga instabil samhällsvård. Vi är därför 
intresserade av att fånga era upplevelser av detta genom individuella intervjuer. Våra namn är 
Elina Olofsson och Malin Jansson. Vi har inga uppgifter om att ni arbetar inom detta område, 
utan det är först när ni kontaktar oss som vi får reda på vilka ni är. 

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 arbetar på socialtjänsten 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. Materialet vi får ut av intervjuerna kommer endast att 
användas i vår uppsats. 

Vid intresse eller vidare frågor är du varmt välkommen att kontakta: 

Elina Olofsson 

Mail: info@hotmail.com 

Tel.nr: xxxxxxxxxxxxx 

eller 

Malin Jansson 

Mail: info@hotmail.com 

Tel.nr: xxxxxxxxxxxxx 

 
 

 
 
 



	   34	  

 
 
 
 
 

 

8.3 Bilaga 3 
 

Forskningsetiska principer 

 
Informationskravet 
Syftet med denna studie är att undersöka vad socialtjänsten upplever att de har för 
förutsättningar vid matchningen mellan barn och familjehem samt hur socialtjänsten upplever 
att de kan förebygga den instabila samhällsvården. Det är frivilligt att delta i denna 
undersökning och ni har rätt att avbryta den om så önskar. 
 
Samtyckeskravet 
Ni har rätt att själv bestämma över er medverkan i denna undersökning. Ni kan välja att 
avbryta intervjun när som helst eller kontakta oss i efterhand. 
 
Konfidentialitetskravet 
När du är med i denna undersökning så kommer uppgifter om er behandlas med största 
möjliga konfidentialitet. Personuppgifter kommer att förvaras så att obehöriga ej kan ta del av 
dem. Er identitet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer ej att redovisas på ett sätt 
som röjer er identitet 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifterna kommer endast att användas för forskningsändamål. Materialet kommer att kodas 
av oss som driver undersökningen, och det är även vi som kommer att förvara allt material i 
ett låst skåp som endast vi har tillgång till. Efter studien är avslutad kommer materialet att 
förstöras. 
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8.4 Bilaga 4 
   Kodningsmall 

 
              Tema                             Kategorier                                      Koder 
 
 
 
 
 
 
Att finna lämpliga 
familjehem genom 
matchning 

 
Matchningens 
betydelse 
 
 
 
 
 
 
Avsaknaden av 
familjehem 

 
Samarbete, dialogtid, metod, 
magkänsla, verktyg, barnens bästa, 
dialogmall, Kälvestensmetoden,  
 
 
 
 
 
Brister, outredda familjehem, tulla 
på känslan, vaksam, ostrukturerad, 
rekryteringssvårigheter 

 
 
 
 
 
 
Stödet socialtjänsten 
upplever att de kan ge 
till 
familjehemsföräldrarna 

Det viktiga stödet 
 
 
 
 
Förståelse för den 
andres roll i 
uppdraget 
 
 
 
 
Utbildning och 
handledning 

Behov, förutsättningar, fråga om 
hjälp, stöttning, mer träffar, 
samverkan, tillgänglighet 
 
 
Tilltro, samarbete, kunskap, 
kommunikation, ömsesidighet, att 
lyssna, förståelse 
 
 
 
 
Mer handledning, mer stöd, bättre 
utbildningar, mer tid, ta vara på 
resurser 

	  
	  
	  
 
Bidragande faktorer 
som kan leda till 
sammanbrott	  

 
Utreda sammanbrott 
 
 
 
 
Tydlig information 

	  
Höga krav, lite hjälp, frustration, nya 
möjligheter, agerande, kris, viktiga 
faktorer, signaler, förbättrad 
utredningsmetod, akut placering 
 
Dålig kommunikation, osäkerhet, 
dåligt samarbete mellan 
organisationerna, lite information, 
otydliga uppdrag, dålig 
informationsöverföring 
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