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Abstract 

Objectives: The aim of this study is to examine how the Swedish contact family system works in 

practice. The main focus of the study is on the relationship between the contact families and the 

social services. What kind of help can the contact families expect to get from the social services and 

what do they feel could be added to that information? I also focus on the perspective of the social 

services and ask what kind of support they usually try to give contact families both before and during 

an assignment.  

Theory: The theoretical framework draws on ideas about which kind of families are connected to the 

ideal family, who the contact family system should support, role of the contact family, problems 

surrounding the system and the teamwork between social services and the contact families. 

Methods: The study is based on four semi-structured interviews with one social secretary and three 

contact families selected through a targeted selection.  

Results: I found that that the contact families are dependent on the social services and their support in 

order to complete their assignment. Good relations between the social services and contact families is 

an essential part of this since confidentiality agreements make it difficult for the contact families to 

confide in other parties. There are a variety of things that could help contact families, such as 

education, one specific contact at the social services among other things. However these actions need 

to be led by the social services since a part of their job is to protect the children. As it is today the 

contact families feel that the support is lacking a bit, due to the difficulties connected with reaching 

the right parties in the social services, among other things. The respondents had a variety of 

suggestions connected to strengthening the system. 

Conclusions: The results show that the social services do not have any kind of official support to 

offer the contact families, however the social secretaries usually take it upon themselves to support 

the contact families even though they don't have any official time set out for it, since it is needed in 

order to enable the contact families to carry out their assignments. In order to strengthen the system it 

could be helpful for the contact families to have their own social secretary who is theirs regardless of 

their assignment. 

Keywords: Contact family, Evaluation, Ordinary family, Family ideal. 
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1. Inledning 

Uttrycket att vi föds som ett oskrivet blad är rätt välkänt, men inte alla tänker på meningen 

bakom orden. Idén kring uttrycket grundades av den brittiske filosofen John Locke som 

menade att det mänskliga medvetandet vid födseln var tomt och att vi genom erfarenhet fylls 

på och utvecklas (www1). Nordenfors (2012) skriver att föräldrars inflytande har en 

avgörande betydelse för barns utveckling i relation till övrig yttre påverkan som kan finnas. 

Socialstyrelsen (2013) menar att barns utveckling påverkas av både individuella egenskaper 

samt de samspel som finns med andra faktorer av kulturell, känslomässig och 

socioekonomisk karaktär. Den kulturella bakgrunden gör att uppfostran och socialisation kan 

se väldigt olika ut hos barn beroende av familjestruktur, religionen och etniskt ursprung 

(Giddens, 2007; Socialstyrelsen, 2013). De förväntningar som föräldrar har på sina barn 

sätter grund för deras förutsättningar (Hundeide & Järvå, 2006). Vad händer då med barnet 

om det inte finns ett gott familjeförhållande utan relationerna är tärda, eller det kanske endast 

finns en förälder som har individuella problem såsom missbruk med mera. 

 Enligt Socialstyrelsen (2013) är barns grundläggande behov under uppväxten direkt 

kopplade till deras hälsa, utbildning, identitet, beteendemässiga och känslomässiga 

utveckling, familj, sociala relationer, socialt uppträdande samt deras förmåga att klara sig på 

egen hand. Med detta i åtanke betyder det att föräldrars ansvar är starkt förbundet till omsorg, 

säkerhet, känslomässig tillgänglighet, vägledning, stimulans, gränssättning samt stabilitet i 

barnets vardag. Dock är det inte alltid möjligt för föräldrarna att kunna ge sitt barn allt som är 

anslutet till de grundläggande behoven. I samband med införandet av socialtjänstlagen 1982 

skapades insatsen kontaktfamilj. Denna är en förebyggande och frivillig insats för familjer 

som uttrycker att de behöver avlastning och stöd vad det gäller rollen som förälder (Berg 

Eklundh, 2010). Det finns ett flertal skäl kopplade till behovet av kontaktfamiljer relaterade 

till antingen barnets behov eller föräldrarnas livssituation. Enligt socialtjänsten ska 

kontaktfamiljen bidra med en trygg miljö för barnet att vistas inom samt vara ett stöd för 

föräldrarna. Det handlar om att vara någon som lyssnar och uppmuntrar barnet och som finns 

där som ett stöd kopplat till den klientfamiljens resurser. Frågan är dock om 

kontaktfamiljerna har det stöd och resurser som krävs för att hantera de problem som kan 

dyka upp i samband med ett uppdrag. Då kontaktföräldrar är lekmän betyder detta att de är 

amatörer inom området i fråga och därav kan sakna viss kunskap som krävs för att hantera 

eventuella situationer. Av denna anledning är det viktigt att kontaktfamiljerna har stöd och 

hjälp ifrån socialtjänsten för att kunna hantera de problem som dyker upp på vägen då dessa 
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problem kan se väldigt olika ut baserat på klientfamiljens problematik. Det är därför viktigt 

att skapa ett ömsesidigt förtroende klient- och kontaktfamilj emellan (www2; www3). De 

krav som finns i dagsläget för att bli kontaktfamilj är att man ska ha fysiskt och emotionellt 

utrymme för att ta emot barn i sitt hem, ha en trygg och stabil livssituation, ha ett intresse för 

människor, gilla och ha tid för att umgås med andra samt ha fyllt 25 år (www2). Frågan är 

dock vad kontaktfamiljerna egentligen kan tänkas behöva för stöd samt vilken typ av stöd det 

finns för dem i dagsläget via socialtjänsten.  

1.1 Fenomenet kontaktfamilj 

Enligt socialtjänsten är kontaktfamilj en resurs som finns inom det Svenska välfärdssystemet 

som åsyftar till att kontaktfamiljen finns där som avlastning och stöd i föräldrarollen genom 

att hjälpa, stödja och uppmuntra barnet och därigenom även hjälpa klientfamiljen (Andersson 

& Bangura Arvidsson, 2001; Berg Eklundh, 2010). Kontaktfamiljen är alltså en “vanlig” 

familj som barnet kan komma och vara hos omkring 1-2 helger per månad, med målet att 

barnet ska få ta del av kontaktfamiljens vardagsliv och intressen. Ungefär 10 barn/unga av 

1000 får insatsen. Kontaktfamilj är en insats som beviljas med stöd ifrån SoL 

(Socialtjänstlagen). Det finns andra insatser som har ungefär samma syfte såsom 

kontaktpersoner som går under SoL lagstiftningen samt stödfamiljer, stödpersoner, 

familjehem med mera. Dessa sista går dock inte under samma lagstiftning och kraven för att 

få en av insatserna ser olika ut. Det finns ett flertal anledningar till varför man kan få en 

kontaktfamilj. Det vanligaste är att barnet bor hos en ensamstående förälder med ett begränsat 

socialt nätverk, eller att barnet skulle må bra av att få erfarenhet av hur ett annat hem kan 

fungera. Dessutom behöver inte hela kontaktfamiljen jämt vara lika engagerad i uppdraget. 

Det väsentliga med insatsen kontaktfamilj är dock att man ska finnas där som en stabil 

grundpelare i barnets liv, vilket betyder att kontaktfamiljen bör vara medveten från start att 

insatsen kan finnas under en längre tid (www2; Andersson & Bangura Arvidsson, 2001).  

 Det krävs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj utan det handlar till största 

del om att man ska ha ett intresse för att hjälpa till och vara tillsammans med andra 

människor, att man ska ha en trygg och stabil tillvaro samt ett känslomässigt utrymme för att 

ta emot ett barn i sitt hem. Även om vem som helst kan bli kontaktfamilj finns det vissa krav 

socialtjänsten ändå tar hänsyn till såsom ålder, yrke och bostadsplats då kontaktfamiljen ska 

fungera som en stödjande medmänniska (Andersson, 1992). Dessa krav finns till för att sätta 

vissa gränser kring vem som kan bli kontaktfamilj då uppdraget innefattar att man ska ha 

sociala nätverk, fysiskt utrymme för barnet i ens hem samt att man ska vara mogen nog för att 
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kunna ta på sig uppdraget. Sedan utifrån riktlinjerna gör socialtjänsten en utredning av den 

blivande kontaktfamiljen samt en matchning mot klientfamiljer (www2; Andersson & 

Bangura Arvidsson, 2001). Andersson (1992) tar även upp vikten av att matcha rätt i relation 

till om insatsen är tänkt mer som ett stöd eller avlastning då det finns kontaktfamiljer som 

hellre vill inrikta sig på att ta hand om barn, medan andra vill fokusera på vuxenstödet. Det är 

vanligt att de familjer som rekryteras är tvåföräldersfamiljer, samt att insatsen vanligen 

används på mindre barn då de större vanligen hellre kan få en kontaktperson (Berg Eklundh, 

2010).  

 Vid ett nytt uppdrag kan Socialtjänsten komma med en genomförandeplan som sätter 

grund för uppdraget. Dessa planer är starkt kopplade till BBIC (Barns behov i centrum), dock 

verkar inte alla kommuner lägga vikt vid dessa planer (www3). Insatsen kontaktfamilj 

omfattas av sekretesslagstiftningen, vilket betyder att man inte får berätta om uppdraget för 

andra. Så klart får man informera de i sin omgivning om att man är kontaktfamilj och vad det 

innebär, men man får inte tala om klientfamiljen och uppdraget i sig. Kontaktfamiljen får 

även ersättning för de omkostnader som finns kopplade till uppdraget och vanligen sker 

uppföljningar med jämna mellanrum för att se hur uppdraget fortlöper (www2). 

 Enligt Nilsson (2005) har en syn på insatsen kontaktfamilj skiftat med åren och ibland har 

man varit mer restriktiv kring vilka som skulle få kontaktfamilj, medan det vid annan 

tidpunkt varit väldigt generöst då det setts som positivt för barnen. Kontaktfamilj ska inte 

vara av övervakande karaktär från socialtjänstens sida utan frivilligt. Insatsen ska inte heller 

användas vid tunga ärenden utan då bör andra former av stöd nyttjas. Dock har 

kontaktfamiljen anmälansplikt enligt myndighets perspektiv. Även Andersson & Bangura 

Arvidsson (2001) finner dock att insatsen används vid mer tunga ärenden. Andersson (1992) 

tar även upp att insatsen inte bör användas vid för tunga ärenden. Den intressanta delen är det 

hon påpekar att insatsen heller inte ska användas vid för lätta ärenden som kan tillgodoses på 

annat håll, såsom inom familj, närstående eller gruppverksamhet med mera.   

 Vad det gällde målet med biståndet kontaktfamilj kopplat till avlastning och stöd för 

barnet fann Sundell, Humlesjö, & Carlsson (1994) att 92 % av socialsekreterarna ansåg att 

insatsen var till för att stödja barnen och 90 % av socialsekreterarna ansåg att insatsen var 

kopplad till avlastning för föräldrarna. Även kontaktfamiljerna instämde med detta då 86 % 

av dem ansåg att insatsen skulle vara ett stöd för barnen och 80 % ansåg den skulle användas 

som avlastning. Klientföräldrarna hade dock en lite annan bild då 74 % tog upp avlastning 

men endast 48 % nämnde insatsen som stöd för barnen. Vad det gällde barnens sida ansåg 43 

% av barnen att insatsen handlade om avlastning medan 37 % av barnen inte ens kunde 
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uppfatta något mål. Detta visar på en viss otydlighet vad det gäller målen med insatsen. Vad 

är då egentligen målet med insatsen kontaktfamilj, ska den vara tänkt som stöd eller 

avlastning, eller kanske bägge? Hur ser egentligen kontaktfamiljer och socialtjänsten på 

stödet? Finns det utvecklingsmöjligheter som skulle kunna förbättra systemet samt hjälpa 

kontaktfamiljerna att uppnå de utsatta målen med uppdragen? I dagsläget sätter socialtjänsten 

upp mål tillsammans med kontaktfamiljen och klientfamiljen vid uppdragets start som de 

sedan baserar sina uppföljningar på som sker ungefär var sjätte månad under hela uppdragets 

gång. 

1.2 Syfte 

Denna studie är av utvärderande karaktär där målet är att undersöka hur 

kontaktfamiljordningen fungerar i praktiken. Fokus ligger på relationen mellan 

kontaktfamiljerna och socialtjänsten.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilken formell och informell roll har socialtjänsten vad det gäller att stötta 

kontaktfamiljerna och vägleda dem i sitt uppdrag? 

 Hur upplever kontaktfamiljerna stödet som de får från socialtjänsten?  

 Vilka åtgärder skulle kunna stärka kontaktfamiljordningen? 

1.4 Disposition 

Denna uppsats kommer ta upp tidigare forskning på området kontaktfamilj för att sedan gå in 

på det teoretiska ramverk som har använts. Nästa del av uppsatsen handlar om den metod 

som har använts vid utförandet av arbetet samt etiska problem metoden kan medföra. Sedan 

kommer resultatdelen som börjar med en exposé över informanterna för att sedan gå in på 

analysen utifrån olika teman som har framstått. Inom varje tema kommer det även dras 

kopplingar till teorin. Till sist tas det upp vilka slutsatser jag har kommit fram till utifrån 

mina frågeställningar. Det handlar om vad studien funnit samt vad man skulle kunna tänkas 

behöva arbeta mer med för att stärka kontaktfamiljsordningen. Dessa slutsatser kopplas även 

vidare till det teoretiska ramverket. 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt handlar om hur kontaktfamiljsinsatsen har utvecklats med åren samt synen på 

klientfamilj, kontaktfamilj, barnen och socialtjänstens samspel ser ut enligt forskarna. Det 

sista som tas upp är angående de roller och förväntningar som finns hos klientfamilj, 

kontaktfamilj, barnen och socialtjänstens samt den problematik som finns kopplat till 

systemet. 

2.1 Kontaktfamiljinsatsens framväxt 

Enligt Andersson & Bangura Arvidssons (2001) kunskapsöversikt kring 

kontaktfamiljordningen existerade först barnavårdslagen, nykterhetslagen, socialhjälpslagen 

och barnomsorgslagen som kom att ersättas mot SoL (Socialtjänstlagen) på grund av att den 

var mer omfattande. Tanken var att socialtjänsten inte skulle ha den tidigare tydligt 

övervakande karaktären längre. I samband med att SoL trädde i kraft 1982 skapades även 

möjligheten för socialtjänsten att kunna hjälpa barnfamiljer genom att med frivilligt bistånd 

skapa en kontaktverksamhet i ett förebyggande syfte, men redan 1972 kunde man finna en 

liknande insats i Uppsala kommun som kallades kontakthem och var till för att avlasta 

föräldrar. Målet med insatsen som trädde i kraft 1982 var att åstadkomma trygghet och 

kontinuitet för barnen i fråga utan att behöva placera om dem (Berg Eklundh, 2010; 

Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). Med samhällsstrukturens utveckling skapandes nya 

former av familjeliv och därav påverkades även biståndet kontaktfamilj. 

 Berg Eklund (2010) skriver om hur den traditionella kärnfamiljen (man, kvinna och barn) 

kontinuerligt förändrades och det blev allt vanligare med andra familjeformer såsom 

ensamstående föräldrar, styvföräldrar och samkönade par. Med dessa förändrade 

familjemönster påverkades behovet för insatsen kontaktfamilj och de förväntningar som 

fanns kring denna, eftersom många familjer bodde utan släktnätverk i anslutning till deras 

bostadsort (Berg Eklundh, 2010). Enligt Andersson & Bangura Arvidsson (2001) fanns en 

förhoppning inom socialtjänsten om att insatsen kontaktfamilj skulle bli en tillgång inom det 

förebyggande arbetet. Kontaktfamiljverksamheten skulle vara en positiv resurs kopplad till 

respekt för människors integritet. Dessutom ansågs det att verksamheten inte borde användas 

vid “tunga fall” såsom kraftiga missbruksproblem, om det inte var i kombination med andra 

insatser som socialt eller psykologiskt stöd (Berg Eklundh, 2010). Den skulle alltså inte 

ersätta andra sociala verksamheter utan istället vara sammanlänkad med dessa för att skapa 

ett mer fulländat totalt stöd (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). 
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 Andersson (1993) skriver om hur kontaktfamiljerna fick sitt uppdrag och sedan blev 

lämnade lite vind för våg kring hur de sedan skulle hantera detta. Kontakt- och 

klientfamiljerna hade dock en positiv inställning till uppdraget. Hon kom fram till att insatsen 

i sig var positiv och förtjänade att utvärderas ytterligare. Sedan dess har 

kontaktfamiljsordningen utökats väsentligt och enligt Vinnerljung & Franzén (2005) har 

intresset för insatsen ökat och blivit vanligare sedan 1997, både för yngre och äldre barn.  

 Något som påtrycks i en stor del av forskningen är, som Andersson & Bangura Arvidsson 

(2001) poängterar att insatsen är populär både bland föräldrar, socialarbetare samt 

kontaktfamiljer. Det vill säga att alla parterna verkar nöjda med insatsen som helhet även om 

anledningarna kan variera. Inga parter uppfattar i alla fall insatsen som kopplad till 

kontrollambitioner hos socialtjänsten vilket dessutom var meningen med att skapa SoL och ta 

bort de fyra andra lagarna jag nämnt i det inledande kapitlet.
1
 

2.2 Vem får kontaktfamilj? 

De socioekonomiska ramarna samt livsvillkoren utgör ett stort problem inom de familjer som 

söker kontaktfamilj. Vinnerljung, Brännström & Hjern (2011) menar att de som får en 

kontaktfamilj vanligen är lågutbildade mammor som fått barn i tonåren, saknar jobb eller är 

sjukskrivna. Det finns ofta psykisk ohälsa eller missbruk inom familjen. Även Johansson & 

Regnér (2006) beskriver liknande förhållanden då de tar upp att klientfamiljerna ofta bor i 

trångbebodda lägenheter, till skillnad från kontaktfamiljen som ofta lever inom en mindre 

utsatt situation och i en bättre bostadsmiljö. De har även ett bristande socialt nätverk till 

skillnad från kontaktfamiljen som både är mer ekonomiskt välstående och ofta har breda 

kontaktnätverk. Kontaktfamiljerna har dessutom ofta goda relationer till både släkt och 

vänner och kan därigenom även förvänta sig stöd från dessa, vilket klientfamiljerna saknar.  

 Enligt Regnér (2006) är en av anledningarna till att man känner ett behov av kontaktfamilj 

att det finns en avsaknad av en manlig förebild. I Sundell, Humlesjö, & Carlssons (1994) 

intervjustudie med målet att öka kunskapen kring biståndet kontaktfamilj fann de att en 

tredjedel av socialsekreterare anser att bristande sociala nätverk låg till grund för att man 

skulle få kontaktfamilj. 25 % av socialsekreterarna ansåg att insatsen var kopplad till att 

klienten vara ensamstående förälder. Betydligt färre socialsekreterare ansåg att anledningen 

till insatsen var att få stöd i föräldrarollen (12 %) samt avlastning (10 %). Av de familjer som 

fått kontaktfamilj visade det sig att mer än hälften av föräldrarna hade allvarliga sociala 

                                                 

1 Barnavårdslagen, nykterhetslagen, socialhjälpslagen och barnomsorgslagen. 
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problem som missbruk och/eller psykiska problem. 80 % av dem var ensamstående mammor 

där fadern var helt ur bilden. Enligt Johansson & Regnérs (2006) rapport om forskning på 

området kontaktfamiljer finner de att ensamföräldern vanligen behöver anpassa sig till 

barnens nivå genom kompromisser. Detta för att få vardagen att fungera eftersom de är 

ensam i föräldrarollen. Studien fann att dessa föräldrar kände att de inte kunde räcka till samt 

att de hade svårt att sätta gränser. De kände sig dessutom ensam i den ansvarstagande rollen 

och hade dåligt tålamod (Regnér, 2006; Johansson & Regnér, 2006).  

2.3 Barnens roll 

Enligt socialtjänsten är kontaktfamilj huvudsakligen till för barnet. Dock visar ett flertal av de 

undersökningar jag studerat att fokus till större del har lagts på klientföräldrarna, samt att 

kontaktfamiljen till största del ses som avlastning för föräldern/föräldrarna, och som 

kompensering av brister i hemmiljön. Det verkar inte vara barnen i sig som har problem 

(Nilsson, 2005). Andersson (1993; 2003) och Nilsson (2005) fann att socialtjänsten 

fokuserade mer på föräldrarna än barnen som de knappt hade någon kontakt med i samband 

med insatsen. Socialtjänsten ansåg att det som var bra för mamman skulle vara bra för barnet 

med. Om mamman fick stöd och avlastning skulle det ha en positiv inverkan på barnet. 

Insatsen kontaktfamilj kan även ses som ett stöd för ensamma mammor till skillnad från 

andra förebyggande insatser som finns inom samhället för att förhindra framtida placeringar 

(Andersson & Bangura Arvidsson, 2001; Johansson & Regnér, 2006). 

 Andersson (1993) anser att barn av en lägre socioekonomisk status ofta är 

överrepresenterade bland barn i samband med ämnet välfärd. Föräldrarna till dessa barn är 

ofta lågavlönade och utan utbildning samt har instabila familjerelationer där de kanske inte 

har någon kontakt med övrig släkt. Dessutom finns det ofta individuella problem inom dessa 

familjer såsom missbruk eller mentalsjukdom vilket gör att de får uppmärksamhet. Enligt 

Anderssons (2003) undersökning gör detta att kontaktfamiljer har en stor betydelse för 

barnen. Barnen som hade kontaktfamilj trodde dock att det anordnats av föräldrarna och de 

visste inte om socialtjänstens inblandning (Andersson, 2003). I många fall verkade 

socialtjänsten inte ens talat med barnen om deras behov eller åsikter. Även om meningen är 

att barnet ska stå i fokus vid kontaktfamiljinsatsen är det alltså inte säkert om systemet 

faktiskt är inriktat på dem. Stöd för familjen är ofta enligt Nilsson (2005) sett som avlastning 

av modern som skickar iväg barnen till en kontaktfamilj. Nilsson finner att endast 10 % av 

barnen som får kontaktfamilj anser att den faktiskt är till för dem. Barnen verkar vanligen 

tolka insatsen som att modern behöver en paus från dem och de egentligen skulle föredra att 
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vara hemma. Dock får barnen genom kontaktfamiljen ett vuxet stöd eller förebilder, en 

utvidgad familj som kan hjälpa dem med skolarbete, aktiviteter och uppmuntran med mera.  

 Andersson (2003) skriver att familj är av vikt för barn och därigenom behöver även 

modern i fråga stöd för att hon ska kunna finnas där för barnet. Vid valet av kontaktfamilj är 

socialtjänsten därför försiktig eftersom kontaktfamiljernas uppdrag med tiden kan utvecklas 

och de kan bli fosterfamilj till barnet. Dock bör man ha i åtanke det Nilsson (2005) tar upp 

om att barn som kommer från familjer med någon form av problematik ofta hyser oro för sina 

föräldrar och syskon i hemmet. Det betyder att socialtjänsten behöver väga barnets behov av 

skydd emot deras andra behov. Detta på grund av att det inte alltid är säkert att de 

behandlingsinsatser som kan erbjudas av socialtjänsten är väl emottagna av klientfamiljen.  

2.4 Den "normala" familjen 

Utgångspunkten vad det gäller vilka som blir kontaktfamilj är kopplat till normativa 

föreställningar som finns kring den “normala" familjen och den "goda" familjen (Berg 

Eklundh, 2010, Johansson & Regnér, 2006). Johansson & Regnér menar att familj och 

föräldraskap kan ses som en resurs då det kopplas till det sociala arbetet som kontaktfamiljer 

gör. Detta till skillnad från de föräldrar som ses som otillräckliga och orsakar problem hos 

barnen. Även om kontaktfamiljer vanligen är normala familjer har de vanligen goda 

ekonomiska förhållanden, sociala nätverk samt att de lever i en normal parrelation (man och 

kvinna).  

 Enligt Sundell, Humlesjö, & Carlsson (1994) lever kontaktfamiljer i ekonomiskt välstånd, 

vilket kommer tas upp mer i detalj i början av nästa avsnitt. Detta tyder på att det finns en 

socioekonomisk skillnad mellan klient- och kontaktfamiljer. Klientfamiljer upplever tydliga 

skillnader i relation till kontaktfamiljen kopplade till ekonomiska aspekter. Enligt Regnér 

(2006) kunde klientfamiljerna nästan se det som ett nederlag i sig att behöva ta hjälp i form 

av insatsen kontaktfamilj just på grund av att de inte kunde leva upp till de föreställningar 

som fanns kring den "normala" familjen. 

2.5 Kontaktfamiljen och deras roll 

När man ser till anledningarna bakom att bli kontaktfamilj finner Vinnerljung & Franzén 

(2005) att hälften av kontaktfamiljer själva sökt efter uppdraget, samt att 42 % av dem kände 

klientfamiljen på förhand och därigenom fick information kring uppdraget. Sundell, 

Humlesjö & Carlsson (1994) finner att 87 % av kontaktfamiljerna bestod av sambopar eller 

gifta med en genomsnittlig ålder på 44 år (annars gick det mellan 21-67 år). De var vanligen 
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av svensk härkomst och flertalet var högutbildade i relation till befolkningen i stort. 

Kvinnorna jobbade ofta inom socialtjänsten, skola eller hälso- och sjukvård medan det fanns 

en spridning vad det gäller männen. Kontaktfamiljerna bodde i större utsträckning i 

villa/radhus och över hälften var aktiva inom föreningslivet. De hade även goda tidigare 

erfarenheter med barn och 66 % av kvinnorna kom även i kontakt med barnen via sitt yrke.  

 I Vinnerljung & Franzéns (2005) registerstudie kring kontaktfamiljordningens omfattning 

finner de att 52 % av kontaktfamiljerna sökte till positionen på grund av att de ville hjälpa 

den specifika klientfamiljen. Även Andersson (2003) skriver att anledningen till att man 

blivit kontaktfamilj ofta var kopplad till en känsla av att vilja hjälpa till och att målet var att 

kontaktfamiljen skulle vara ett stöd i föräldrarollen och uppfostran. Insatsen kontaktfamilj 

kan även ses som ett viktigt stöd för klientfamiljen då dessa ofta har bristande sociala 

nätverk. Andersson & Bangura Arvidsson (2001) menar att insatsen kontaktfamilj handlar om 

att skapa en god relation till någon annan vuxen utanför familjen i syftet att skapa ett stöd i 

närmiljön som därigenom kan ge ett socialt stöd. På detta vis kan man finna alternativa 

förebilder till barnet, samt att ge möjlighet till fritidsintressen. Kontaktfamiljen ska alltså 

finnas där som en extra familj till barnet som inspirerar barnet till att testa nya saker och finna 

egna intressen. Dessutom ska kontaktfamiljen vara där som ett stöd för barnet om det har en 

tuff familjesituation. Den ska väga upp de brister som kan finnas inom klientfamiljen samt 

stärka deras nätverk. Vinnerljung, Brännström & Hjern (2011) kommer fram till att insatsen 

vanligen verkar vara kopplad till att förhindra existerande sociala problem inom familjen. I 

vissa fall är till och med kontaktfamiljen ett stöd för klientföräldrarna medan de i andra fall 

inte har någon kontakt alls med klientföräldrarna. Johansson & Regnér (2006) tar även upp 

vikten vid att sätta gränser och att detta är en del av uppdraget då det ofta är något som är 

bristande inom klientfamiljen.  

2.6 Problematik med ordningen 

Det första problemet som tidigare forskning visar på är kopplat till vem som faktiskt har rätt 

att få insatsen kontaktfamilj. Enligt Johansson & Regnér (2006) utgör de socioekonomiska 

ramarna samt livsvillkoren ett stort problem inom de familjer som söker kontaktfamilj. Dessa 

familjer upplever tydliga skillnader i relation till kontaktfamiljen vad det gäller ekonomiska 

aspekter. Även den önskvärda familjebilden har en inverkan på vem som får en 

kontaktfamilj. Normer kring familjebilden har en inverkan på socialsekreterarnas attityd till 

vilka som ska ha rätt att få en kontaktfamilj vilket gör att kraven för att få kontaktfamilj, samt 

bli kontaktfamilj, har förändrats med åren. I och med att samhällsidealet har blivit mer öppet 
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mot ett flertal olika familjeformer har även detta öppnat upp dörrar för vilka som kan få/ bli 

kontaktfamilj. Dock kan dessa förutsättningar variera en hel del kopplat till individerna i 

fråga, vilket gör att det inte finns en enig bild av vem som kan bli kontaktfamilj eller vem 

som har rätt att få insatsen kontaktfamilj.  

 Det går även att urskilja vissa problem som kan vara kopplade till kontaktfamiljen och 

dess förväntningar kring uppdraget. Även om man som kontaktfamilj har målet att hjälpa till 

betyder detta inte att man är villig att göra vad som helst. Andersson (1992) tar upp att 

motivet till att bli kontaktfamilj är anslutet till om man vill hjälpa barnet eller 

föräldern/föräldrarna och om man är ute efter att finnas där som avlastning eller som stöd. Att 

få en god matchning är inte alltid lätt och det finns konstant en brist på kontaktfamiljer, vilket 

i sin tur kan leda till att man får ta den kontaktfamilj som finns tillgänglig för att situationen 

kanske är så pass allvarlig att detta stöd är av vikt.  

2.7 Samarbetet mellan socialsekreterare och kontaktfamilj 

Enligt tidigare forskning finns det problem kopplade till samarbetet. Andersson (1993) tar 

upp att kontaktfamiljer bör ha kontinuerlig kontakt med socialsekreterare för att få stöd och 

uppsyn. Då det inte krävs någon utbildning eller andra specifika meriter för att bli 

kontaktfamilj kan det inte förväntas att de ska kunna hantera alla problem eftersom dessa kan 

variera kraftigt mellan klientfamiljerna. Andersson (2003) menar att det kan finnas ett 

missnöje vad det gäller samarbetet mellan socialsekreterare och kontaktfamilj på grund av att 

de sällan möts. Ofta kan kontaktfamiljen framstå som att den är närmare klientfamiljen än 

socialsekreteraren. Då det enligt Andersson sker många byten av socialsekreterare försvårar 

detta även samarbetet, och många kontaktfamiljer önskar att de haft mer hjälp och stöd för att 

lösa problem då de dykt upp. Andersson (1993) finner en brist vad det gäller samarbete 

mellan socialsekreterare och kontaktfamilj då de inte möts särskilt ofta eller har någon annan 

form av kontakt via telefon och så vidare. Dessutom föredrar ofta kontaktfamiljen att inte be 

socialsekreteraren om hjälp medan socialtjänsten ansåg att det fanns ett bra samarbete mellan 

dem och kontaktfamiljen. Det bör dock påpekas att kontaktfamiljen har rätt till stöd och 

handläggning av socialsekreteraren under insatsens gång, men att det är ovanligt att de 

faktiskt hör av sig, vilket kan bero på att de inte vill vara en börda och kräva för mycket 

(Andersson, 1992). Andersson och Bangura Arvidsson (2001) tar upp hur samarbetet mellan 

socialtjänsten och kontaktfamiljerna kan vara bristande främst vad det gäller uppmuntran. Ett 

visat intresse från socialsekreterarens sida verkade vara en av byggstenarna i relationen då 

kontaktfamiljerna kunde känna en brist angående information de fick kring klientfamiljen.   
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska aspekter jag har använt mig av vid den empiriska 

analysen. Eftersom syftet med studien är kopplat till hur kontaktfamiljsordningen fungerar i 

praktiken, med fokus på relationen mellan socialtjänsten och kontaktfamiljerna har jag valt 

att lägga fokus vid hur relationen mellan parterna är influerad av de olikheter som finns, och 

som hela tiden måste hanteras för att skapa ett fungerande samarbete och få ut bästa möjliga 

resultat av kontaktfamiljsordningen. Vid analysen kommer jag sedan använda mig av ett 

flertal ämnen som grundas i forskningsfrågorna. Indelningen sker enligt strukturen jag tar upp 

i metoddelen kring bearbetning av materialet. Utifrån de utvalda teman som jag tar upp 

kommer dessa i analysen kopplas vidare till Strauss teori kring sociala världar samt de 

förhandlingsstrategier som finns. 

3.1 Sociala världar och förhandlingsstrategier 

Enligt Baszangers (1998) artikel om Strauss skapade han en teori kring hur vi lever inom 

sociala världar där ordningen förhandlas fram utifrån dess bana. Han menade att historier, 

sociala situationer och identiteter byggs upp genom interaktion, samt att perspektiv och 

ambitioner skapas på ett dynamiskt sätt i relation till denna interaktion. Då varje mening både 

är kulturellt skapad och förmedlad leder det till att alla tolkningar och perspektiv av individer 

grundas i samhället och den sociala värld individen tillhör (Baszanger, 1998). I relation till 

min studie skulle man kunna tänka sig att det betyder att grupperna
2
 som är anknutna till 

kontaktfamiljordningen har olika syn på systemet och tolkar uppdraget olika beroende på 

deras tidigare erfarenheter.  

 Enligt Strauss teori är dessutom fenomenet komplicerat på grund av att samhällen och de 

sociala världarna inte är klart avgränsade och definierade, samt att individer vanligen deltar i 

flera samhällen eller sociala världar. Utöver detta deltar individer även i kontinuerliga 

processer för att skapa de sociala världar de är inblandade i (Baszangers, 1998). Detta betyder 

att individens sociala värld är under en konstant utveckling, vilket gör att det inte finns någon 

simpel relation som går att urskilja mellan perspektiv och tillhörighet till en gemenskap. 

Strauss fokuserade på identitet för att belysa de spänningar som finns mellan obestämdhet 

och struktur, identitet och sociohistoriska situationer, samt politiska val och grupp minne. 

 När sociala världar möts kommer det näst intill oundvikligen att ske någon form av 

kollision vad det gäller värderingar. Detta på grund av att aktörerna kommer ifrån olika 

                                                 

2 Kontaktfamiljer, socialtjänsten, klientfamiljer, andra myndigheter eller parter såsom till exempel 

barnavårdcentralen eller skola. 
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levnadsförhållanden som kan kopplas till ett flertal faktorer såsom klass, kön och etnicitet. 

Enligt Strauss teori behöver de olika involverade parterna/aktörerna finna arrangemang som 

kan hjälpa vid arbetet tillsammans. För att förstå teorin kring sociala världar kan det 

underlätta att se den i anslutning till jobbsfären och organisationer. Corbin & Strauss (1993) 

menar att faktorer som artikulation, arrangemang, processen att lösa problem och hållning är 

vitala delar att ta hänsyn till för att förstå helheten kring interaktion.  

 Arrangemang är kopplat till de mer formella beslut som finns kring ett uppdrag. I denna 

studie skulle det vara de formella regler som finns kring kontaktfamiljsordningen och vad 

uppdraget ska innebära. Det handlar om vilka aktioner som är nödvändiga för att utföra 

uppdraget. Problem som kan uppkomma anslutet till arrangemang kan enligt Corbin & 

Strauss (1993) vara till exempel frågor kring resurser som finns tillgängliga, teknologi och 

material som krävs för att utföra uppdraget. Genom organisationen ska alltså dessa 

arrangemang upprätthållas i koppling till de olika parterna. Detta åstadkoms genom det 

Strauss definierar som artikulation.  

 Artikulation (utformning) handlar i sin tur även om de arrangemang som finns inom 

organisationen, men är kopplad till koordination av arbetet. Det har att göra med de mer 

praktiska aspekterna för att uppnå målet med arrangemangen, vilket åsyftar de arrangemang 

som finns individer emellan, både inom och emellan de olika avdelningarna (Corbin & 

Strauss, 1993). Vid denna studie skulle man till exempel tänka sig att det kan handla om vad 

kontaktfamiljen egentligen behöver veta och göra för att få relationen med klientfamiljen, 

barnet och socialtjänsten att fungera. Att alla parterna vet vad syftet med uppdraget är och att 

de har kunskap kring hur de på bästa sätt kan uppnå detta syfte. Det handlar till stor del om 

samarbetet mellan de olika parterna/aktörerna som är direkt kopplade till uppdraget. 

 Problemlösning är enligt Corbin & Strauss (1993) interaktionsprocessen som sker genom 

de fastställda arrangemangen, frågor kopplade till hur dessa fungerar och om det behövs ske 

förändringar. Denna process handlar om en följd av interaktionsstrategier och motstrategier 

som vidtas av deltagarna som respons på något som har hänt. Dessa kan handla om 

förhandling, kompromisser, utbildning, diskussioner, övertalning, lobbyverksamhet, 

dominering, hotfullhet samt att använda tvång (Strauss, 1978). Kopplar man problemlösning 

till denna studie skulle det till exempel kunna handla om de förhandlingar som sker kring 

uppdraget i form av det stöd kontaktfamiljen kan behöva från socialtjänsten, samt de 

konflikter som kan ske om parterna inte är ens. Sedan är det möjligt att alla parterna kan 

behöva kompromissa för att det ska vara möjligt att uppnå målet med uppdraget. Vilken av 

strategierna man väljer är dock beroende av aktörerna och den aktuella situationen.  
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 Hållning handlar om vilken position de olika aktörerna har både kopplat till arbetet och 

problemlösningen. Enligt Corbin & Strauss (1993) är denna hållning ansluten till de 

maktrelationer som finns samt hur parten/aktören vill styra över de bredare strukturella och 

organisatoriska förutsättningarna som finns kopplade till arrangemanget. Detta handlar om 

inflytande över vad arrangemanget skall innefatta. Något man dock behöver förstå är att 

hållning inte bara handlar om perceptionen av makt och inflytande utan även aktörernas 

historia. Tidigare interaktioner, deras syn på meningen av arrangemanget, hur det borde 

fungera, aktörens kunskap kring arbetets natur samt vad som är nödvändigt för att utföra 

arbetet och uppnå dess syfte. Dessutom påverkar aktörernas personliga värderingar, 

ideologier och interaktionella färdigheter. Detta betyder enligt Corbin & Strauss (1993) att 

varje arrangemang och dess process bygger på aktörernas historia både kopplad till det 

personliga och organisationen. I anslutning till kontaktfamiljordningen kan man urskilja 

maktpositioner som baseras på att handläggaren hos socialtjänsten har en formell roll, i vilken 

det finns krav högre uppifrån anslutet till att uppdraget skall uppnå ett definierat mål. Därför 

är det upp till handläggaren att leda kontakt- och klientfamiljen mot detta mål. Enligt Strauss 

teori kommer det dock alltid finnas hinder på vägen mot målet som måste överkommas på 

olika vis utifrån de problemlösande aspekter som tagits upp. 

 Corbin och Strauss (1993) anser det vara viktigt att förstå att arbetsprestation är direkt 

ansluten till interaktion både på ett bredare och smalare plan. Det handlar både om 

artikulering av den kollektiva handlingen relaterat till arbetsprestation samt de 

interaktionsstrategier som används för att skapa och driva arrangemangen framåt på ett 

kollektivt plan.  

 För att sammanfatta är arbete inom en organisation ett koordinerat samspel mellan 

aktörerna. Eftersom det finns en variation av aktörer leder detta till att arrangemang behövs 

för att strukturera upp arbetet, samt vilka resultat som förväntas uppnås. Dessa arrangemang 

kan under arbetets gång förändras ifall det behövs genom problemlösning, vilket handlar om 

interaktionsstrategier som är influerade av aktörernas hållning. Dock kan arrangemang inom 

organisationer brytas ned på grund av oförutsedda händelser, vilket leder till problem 

anslutna till arbetets utformning. Poängen med Strauss teori kring sociala världar är alltså att 

interaktion sätter grunden för det mänskliga samspelet, samt att detta samspel påverkas av 

våra individuella egenskaper och värderingar som är kopplade till vår historia.  
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Handläggare Kontaktfamiljer 

Tematisering Planering Intervju Utskrift Analys Verifiering Rapportering 

4.Metod 

För att strukturera upp arbetet med uppsatsen har jag valt att använda mig av Kvale & 

Brinkmanns (2014) sju stadier i en intervjuundersökning som visas i figur 1 nedan. 

Författarna menar att ämnet är vad som ska sätta grund för den metod man använder vid 

forskning. Det första stadiet av en intervjuundersökning är att börja med det de kallar för 

tematisering, som innebär att man formulerar syfte och frågeställningar redan från start. 

Sedan kartlägger man även temat utifrån tidigare forskning på området och skapar en 

teoretisk förståelse för fenomenet. Då målet med studien är att undersöka hur 

kontaktfamiljordningen fungerar i praktiken, med fokus på relationen mellan 

kontaktfamiljerna och socialtjänsten, valde jag att använda av intervjuer eftersom detta ger 

informanterna möjligheten att utveckla sina svar fritt. I denna undersökning utgör även 

intervjufrågorna lösa riktlinjer för samtalet då det är öppet för informanten att berätta om sina 

erfarenheter (Bryman, 2011), vilket i sin tur gav mig möjlighet att få en naturlig konversation 

kring ämnet istället för att behöva ställa konstanta frågor. På detta vis fick jag ut mer 

information angående ämnet samt informanternas värderingar på ett helt annat sätt än vad 

som är möjligt vid till exempel enkätundersökningar. 

Figur 1. Kvale & Brinkmanns sju stadier av en intervjuundersökning (2014).  

 Vid det andra steget i Kvale & Brinkmanns (2014) modell (figur 1) lägger man upp en 

planering som grundas i vilken kunskap man eftersträvar samt hur man ska nå denna 

kunskap. Denna är både kopplad till ämnet, tidsramen och vilken metodologisk inriktning 

man väljer. För min del gick en stor del av tiden åt att få tag i informanter så jag skrev den 

teoretiska delen av arbetet samtidigt som jag jobbade på att finna personer att intervjua. 

4.1 Urval 

Bryman (2011) menar att kvalitativa studier 

vanligen använder sig av målinriktade urval, 

vilket innebär att utifrån syftet och 

frågeställningarna välja informanter med en 

direkt koppling till ämnet. Dalen (2013) menar 

att det vid vissa intervjustudier kan vara 

lämpligt att ha med mer än en informantgrupp. 

Med detta i åtanke har jag valt att använda mig av två grupper vilka visas i figur 2. Den första 

Figur 2. Valda urvalsgrupper  
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består av socialsekreterare som arbetar med handläggning av kontaktfamiljer och därav kan 

representera socialtjänstens perspektiv. Den andra urvalsgruppen är kontaktfamiljer, som 

representerar en annan sida av hur systemet fungerar. Som figur 2 visar är dessa två grupper 

sammanlänkade med varandra genom uppdraget. Detta visar på länken mellan mitt syfte och 

urvalet då jag vill se till relationen mellan socialtjänsten och kontaktfamiljerna. För att göra 

detta var det lämpligt att fokusera på socialsekreterare som har den kontinuerliga kontakten 

med kontaktfamiljen under uppdragets gång.  

 Jag har valt att använda mig av ett så kallat bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman 

(2011) bygger på att man använder sig av informanter som vid tillfället är tillgängliga. I detta 

fall har jag skickat ut ett meddelande via socialtjänstens e-post för att få informanter till 

undersökning, vilket tyvärr inte gav större resultat. Istället ringde jag till de som fått mailet 

för att få tag i handläggare som var villiga att ställa upp. Där fann jag en som kunde tänka sig 

att delta. Jag tog alltså ingen hänsyn till vilka socialsekreterare som medverkade utöver att de 

ska arbeta med handläggning av kontaktfamiljer. Vad det gällde att finna kontaktfamiljer 

vände jag mig till en grupp på Facebook för föräldrar, då många av de som blir 

kontaktfamiljer har egen familj, vilket även gav resultat. Jag har inte satt några begränsningar 

vad det gäller åldersgrupper, hur länge de varit kontaktfamilj eller liknande eftersom målet 

med studien är att få en överblick av informanternas syn på fenomenet i sig istället för att 

undersöka skillnader mellan grupper. Även om Bryman skriver att bekvämlighetsurval kan 

leda till missvisande resultat i relation till vilka som väljer att delta. Jag är medveten om att 

det kan vara svårt att göra mer övergripande uttalanden baserade på ett fåtal intervjuer vilket 

är en av anledningarna till att jag valt att göra det jag kallar för en djupdykning in i systemet. 

Detta istället för att se till kontaktfamiljsordningen som helhet då det skulle krävt fler 

informanter, speciellt från socialtjänstens sida. Vid denna studie har jag alltså inte varit ute 

efter att se till kontaktfamiljsordningen som helhet utan fokusera på informanternas 

uppfattning av insatsen, vilket är anledningen till att jag inte ser det som ett större problem att 

jag har med ett mindre antal informanter. 

 Genom att begränsa mig med fokus på de socialsekreterare som är handläggare för 

kontaktfamiljer under uppdragens gång skapade det möjlighet för mig att komma åt den 

grupp vars attityder jag är ute efter att undersöka. Vad det gäller urvalsstorlek menar Kvale & 

Brinkmann (2014) att dessa ofta kan bli för stora eller för små inom kvalitativa 

intervjustudier. Jag har valt att använda mig av fyra intervjuer som består av en handläggare 

och tre kontaktfamiljer. Kvale & Brinkmann (2014) uppmärksammar att många 

intervjustudier har vunnit på att ha färre intervjuer och istället lagt ned mer tid på 

https://www.facebook.com/
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förberedelser samt analys av materialet. För att vara lite självkritisk hade det för min del varit 

bra om jag fått med ytterligare en intervju med handläggare för socialtjänsten, då detta skulle 

kunnat ge en mer mångsidig syn på socialtjänstens perspektiv kring kontaktfamiljsordningen. 

Tyvärr var detta inte möjligt eftersom det var svårt att nå de personer hos socialtjänsten som 

matchade mitt urval, men i allmänhet borde inte detta ha några grava följder för mitt resultat 

eftersom socialtjänstens perspektiv till stor del handlar om den byråkratiska delen av 

ordningen. Det skulle dock ha varit intressant att få se till hur deras perspektiv på 

kontaktfamiljsordningen skulle kunna variera socialsekreterare emellan.  

4.2 Intervjuform och -frågor 

Det tredje steget vid en intervjuundersökning är själva intervjun. Denna baseras på ett flertal 

betingelser. Vid genomförandet av studien har jag valt att använda mig av en 

semistrukturerad intervjuform där jag lagt fokus vid ett antal teman som berörs under 

intervjuerna. Dessa teman kan urskiljas som underrubriker i intervjuguiderna (se Bilaga 1 & 

Bilaga 2). Semistrukturerade intervjuer bygger på att frågorna anpassas konstant under 

intervjuns gång, vilket lämnar utrymme för informanterna att komma med egna synpunkter 

(Bryman, 2011). Kvale & Brinkmann (2014) menar att en tematisk intervju grundas i att man 

lägger tonvikt vid olika ämnesområden, istället för att fokusera på bestämda frågeställningar, 

med målet att få ut sammanhängande berättelser kring uppfattningar kopplade till ämnet. En 

mer spontan intervjustruktur ger möjlighet till att erhålla livfulla och oväntade svar. Bryman 

(2011) skriver att det är centralt att man lägger vikt vid det informanterna anser viktigt, vilket 

är en av betingelserna som sätter grund för min intervjustruktur. På detta vis har 

intervjuguiderna blivit strukturerade utifrån teman som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 Vid utformningen av intervjufrågorna har jag valt att göra dessa så korta och enkla som 

möjligt då detta hjälper till vid intervjun genom att det skapar mindre förvirring. Eftersom 

intervjuforskaren är sitt eget forskningsverktyg krävs både kunskap och intresse för 

forskningsområdet samt sociala interaktioner under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Dalen (2013) skriver att personlig anknytning till forskningsområdet kan medföra en stark 

personlig involvering. Detta kan vara både till för- och nackdel då det kan påverka forskarens 

upplevelse av fenomenet, vilket jag haft i åtanke under studiens gång då jag har vissa 

erfarenheter från att vara kontaktperson. Dock bör inte mina erfarenheter ha särskilt stor 

inverkan på resultatet då dessa är sedan en längre tid tillbaka. Dessutom är jag medveten om 

att socialtjänstens arbetssätt kan ha förändrats. Vid själva intervjuerna skedde konversationen 
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rätt löpande som jag nämnt tidigare. Mina tidigare erfarenheter samt att jag själv har småbarn 

precis som kontaktfamiljerna i fråga hjälpte troligen till att bygga upp tilliten till mig som 

intervjuare och skapa en bekvämare stämning. För det mesta under intervjuerna behövde jag 

inte ställa särskilt många direkta frågor då informanterna berättade sin historia och 

konversationen flöt på rätt naturlig, vilket i sin tur troligen haft ett stort inflytande över 

resultatet eftersom det skapar en större öppenhet och insikt kring kontaktfamiljsordningen i 

sig. Detta gjorde att intervjuguiden mest användes som en checklista för att se till att jag fått 

med alla ämnesområden jag velat. Sedan var det bara att komplettera med de frågor som inte 

kommit på tal.  

 Valet att genomföra intervjuerna i informanternas hem eller utav dem vald plats skapade 

dessutom trygghet, vilket kan hjälpa till vid intervjun då informanterna kan känna sig mer 

avslappnade. Enligt Dalen (2013) är det en fördel att spela in intervjuerna för att få med 

informanternas egna ord. Hon tar även upp vikten av att ha en professionell hantering av 

hjälpmedlen. Med detta i åtanke valde jag att använda min mobiltelefon för att spela in 

intervjuerna då jag på förhand har en bra applikation för inspelning som jag använt vid ett 

flertal tillfällen utan några problem. Sedan fördes även anteckningar kring väsentliga 

reaktioner som inte märktes vid inspelningen utan förmedlades via kroppsspråk eller 

miner/gester. 

4.3 Bearbetning och analys av data 

Efter att själva intervjuerna var genomförda skrev jag ut intervjuerna och sedan började 

analysen av dem. Kvale & Brinkmann (2014) menar att det vid utskriften är en ständig 

balansgång angående översättningen från tal- till skriftspråk. Jag valde att skriva ut skratt och 

andra reaktioner i texten för att minnas den stämning som fanns kring ämnet i fråga. 

Betingelser som tonfall och kroppsspråk kan ha stor betydelse vid analysen av materialet, 

vilket även var en av anledningarna till att anteckningar fördes vid intervjuerna för att på så 

sätt notera sådant som inte kunde fångas upp i form av ljud. Dalen (2013) tar upp fördelarna 

med att transkribera intervjumaterialet direkt i samband med att intervjun avslutats för att 

kunna få återgivningen att bli så korrekt som möjligt. Genom att göra transkriberingen själv 

genomfördes dessutom första steget av analysprocessen i samband med detta. Jag valde att 

transkribera materialet så snart jag kom hem efter intervjun för att ha det så färskt som möjlig 

i minnet. 

 Det vanligaste sättet att hantera kvalitativ data är enligt Bryman (2011) genom att använda 

tematisk analys. Detta betyder att datamaterialet struktureras upp utifrån teman som visat sig 
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vid intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2014) menar att man kan analysera intervjumaterial 

genom att använda sig av fem steg där det första steget handlar om att läsa igenom texten för 

att få ett helhetsperspektiv Det plockas ut fraser som informanten beskriver som forskaren i 

det tredje steget formulerar dominerande teman utifrån. Fjärde steget är inriktat på frågor som 

är direkt koppade till studiens syfte och i det sista steget knyts sedan hela intervjun ihop och 

man för fram dess centrala teman. Denna struktur matchar Brymans (2011) tematiska analys 

vilket är varför jag har valt att använda mig av liknande struktur 

 Kvale & Brinkmann (2014) menar att man kan analysera genomgripande och komplexa 

intervjuer genom att söka efter det de kallar för "naturliga meningsenheter" samt få fram 

centrala teman som sedan kan användas för att göra genomgripande analyser. Även Braun & 

Clarke (2006) anser att tematisk analys är en av de fundamentala delarna man behöver förstå 

för att kunna utföra kvalitativ analys. En av de stora fördelarna med tematisk analys är dess 

flexibilitet som kan ge en rik och mer detaljerad analys samtidigt som det handlar om 

komplexa data. Eftersom meningen med min studie var att undersöka kontaktfamiljordningen 

kändes det naturligt att utgå ifrån olika teman då jag skulle göra min analys. Detta i relation 

till hur intervjuerna hade gått. Kvale & Brinkmann (2014) tar upp att man som intervjuare 

redan innan intervjun bör ha i åtanke att man behöver få fram rika och nyanserade 

beskrivningar. Detta kände jag att jag fick av informanterna då jag valt att använda mig av en 

semistrukturerad intervjuform som ger möjlighet för informanten att tala fritt och berätta sin 

historia, vilket så även var fallet vid min studie.  

 Efter att själva transkriberingen var genomförd började jag arbeta med kodning av texten 

som är ansluten till Kvale & Brinkmanns andra steg i analysprocessen. Dalen (2013) menar 

att kodningsprocessen i sig består av fem steg som börjar med en mer översiktlig kodning där 

man identifierar begrepp som kan tänkas ingå i olika kategorier. I de två nästa stegen blir 

analysen djupare och man skapar teman som sedan kan kopplas till själva kategoriseringen av 

teman som i sista steget kopplas vidare till ens teorier. En viktig del vid tolkningsprocessen är 

att se objektivt på ämnet och inte blanda in egna värderingar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 För att visa hur jag gick till väga vid kodningen av materialet har jag valt att illustrera 

detta här nedan med några exempel. Det första exemplet handlar om kontaktfamiljens kontakt 

med socialtjänsten.  

Citat Tema 

Det är viktigt att man vet vem man ska kontakta och om de gör byten, att de 

kontaktar familjerna och säger att nu har du fått den här handläggaren. Så att de 

presenterar sig och så. [...] Vissa handläggare meddelar ju när de slutar och 

informerar om att en ny kommit. 

Stöd för 

kontaktfamiljen 
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Ovan kan vi se hur informantens svar på frågan kan kopplas till temat stöd. För att förtydliga 

använder jag ytterligare ett exempel här nedan där frågan "På vilket sätt har socialtjänsten 

varit ett stöd för dig?" har ställts.  

Citat Tema 

Det beror ju lite på vilken typ av fråga det handlar om. Det kan vara frågan om 

vars jag ska begränsa mig så att jag kan luta mig tillbaka emot att 

socialsekreteraren säger att jag ska inte göra de här bitarna och så där och då 

har jag fått verifierat av henne att du kan säga så där. 

Stöd för 

kontaktfamiljen 

Än en gång kan vi se hur informantens svar har en tydlig koppling till temat, samt till frågans 

utformning. 

 Nedan använder jag ytterligare ett exempel som visar på hur temat även kan kopplas 

vidare till underteman som jag skapat för att lägga fokus på den egentliga meningen med 

texten. Jag har valt att använda mitt första exempel igen för att demonstrera detta. 

Citat Tema Undertema 

Det är viktigt att man vet vem man ska kontakta och om de gör 

byten, att de kontaktar familjerna och säger att nu har du fått 

den här handläggaren. Så att de presenterar sig och så. [...] 

Vissa handläggare meddelar ju när de slutar och informerar 

om att en ny kommit. 

Stöd för 

kontaktfamiljen 

Information 

Kontakt 

Här visas hur citatet kan kopplas till undertemana information och kontakt. Anledningen till 

detta är för att framhäva att det inte bara handlar om stöd utan om två olika andra ämnen som 

inte behöver tillhöra samma tema. Till exempel behöver inte temat information nödvändigtvis 

handla om stödet i sig utan även om vad kontaktfamiljens jobb är vid det specifika uppdraget, 

att de ska ha fått den information som behövs för att hantera uppdraget på ett bra sätt. På 

detta vis blir analysen mer personlig och trovärdig. Dessutom öppnar detta upp möjligheter 

för att läsaren ska kunna följa och göra egna tolkningar kring analysförandet.  

 De huvudteman jag till slut kom att använda mig av var "Socialtjänstens perspektiv", 

"Syftet med kontaktfamiljordningen", "Information kring uppdraget", "Valet att ta på sig ett 

uppdrag", "Stöd för kontaktfamiljer", "Inflytande över uppdraget", "Kontakten med 

klientfamiljen" och "Förbättringsförslag". Utifrån dessa teman strukturerade jag upp 

analysen. Lägg även märkte till att dessa teman inte skiljer sig särskilt mycket ifrån de 

rubriker jag valt att använda vid analysen. För att förtydliga kopplingen mellan syftet och 

teman har jag ställt upp mina forskningsfrågor och de teman jag valt att koppla till dessa i 

tabellen nedan. Det bör även uppmärksammas att vissa av dessa teman återkommer på två 

ställen, detta på grund av att de delvis hör till den formella och informella rollen hos 

socialtjänsten samt kontaktfamiljernas upplevelse kring temats ämnesområde.  
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Forskningsfråga Teman  

Vilken formell och informell roll har socialtjänsten vad det 

gäller att stötta kontaktfamiljerna och vägleda dem i sitt 

uppdrag?  

Socialtjänstens perspektiv 

Information kring uppdraget 

Syftet med kontaktfamiljordningen 

Hur upplever kontaktfamiljerna stödet som de får från 

socialtjänsten?  

Stöd för kontaktfamiljer 

Syftet med kontaktfamiljordningen 

Information kring uppdraget 

Valet att ta på sig ett uppdrag 

Inflytande över uppdraget 

Kontakten med klientfamiljen 

Vilka åtgärder skulle kunna stärka 

kontaktfamiljordningen? 

Förbättringsförslag 

På föregående sida visade jag hur mina teman kan kopplas vidare till underteman. Nedan 

visar tabellen ett urval av underteman som förekommit vid min analys.  

Teman Underteman 

Socialtjänstens perspektiv Positiv inställning, Ifrågasättande, Avlastning, Stöd, Barn, 

Föräldrar 

Information kring uppdraget Dölja information, Kommunikation, Diagnoser, God 

information, Dålig information 

Syftet med kontaktfamiljordningen Olika syn, Stöd, Avlastning, Vanligt hem 

Stöd för kontaktfamiljer Information, Kontakt, Formellt stöd, Informellt stöd, 

Uppdatering 

Valet att ta på sig ett uppdrag Information, Överväldigande, Kompromisser, Diagnoser, 

Nybörjareuppdrag, Avancerade uppdrag, Kunskap,  

Inflytande över uppdraget Positiv inställning, Negativ inställning, Respekt eller ej, 

Misstänksamhet, God relation, Ömsesidighet, Vägledning 

Kontakten med klientfamiljen Vigtig eller ej, Information om barnet, Tillvägagångssätt 

uppdraget, Engagemang från föräldrarna 

Förbättringsförslag - 

Utöver användningen av dessa teman har jag i analysen även kopplat dessa vidare till 

teoriavsnittets innehåll. Jag använder mig då av de termer som tagits upp i teoriavsnittet kring 

sociala världar, förhandlingsstrategier, arrangemang, artikulation, problemlösning och 

hållning.  

4.4 Trovärdighet 

Vid all forskning är det viktigt med validitet, att man undersöker det studien åsyftar att 

undersöka. Relevans är alltid betydelsefullt och det ska finnas en koppling mellan teori och 

empiri. Dalen (2013) skriver att många forskare tagit upp validitetsproblem vid 

intervjustudier. En viktig del då man talar om validitet är det Kvale & Brinkmann (2014) 

skriver om betydelsen av att kunna vara objektiv. Det är viktigt att man redan från start är 

medveten om sin egen ståndpunkt till forskningsämnet samt hur denna kan påverka resultatet. 

 I mitt fall har jag skrivit om mina tidigare erfarenheter kring ämnet kopplat till att jag varit 



21 

 

kontaktperson samt känt folk som arbetat som det. Jag tar även upp att detta troligen inte 

borde influera intervjuerna eller resultatet i sig då mina erfarenheter är äldre och jag är väl 

medveten om att det lär ha skett förändringar i systemet sedan dess. Dessutom har jag ingen 

egen direkt erfarenhet av att vara just kontaktfamilj.  

 Svenning (2003) skriver om hur man kan fånga verkligheten mer eller mindre väl inom en 

undersökning. Han menar faktorer som intervjufrågor, informanternas öppenhet och 

intervjuareffekten
3
 har en inverkan på validiteten. Det är därför viktigt att veta om ens egen 

ståndpunkt för att inte låta denna ha en inverkan vid intervjuerna. Ser man till 

frågekonstruktionen är det viktigt att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att man inte 

tagit med egna värderingar. Med detta i åtanke omarbetades frågorna till dess att de var så 

neutrala som möjligt. Sedan valde jag att försöka undvika begrepp som var direkt kopplade 

till undersökningen då det skulle kunna leda till att informanterna anpassade sina svar efter 

studiens syfte, vilket jag inte ville skulle ske då jag eftersträvade att få deras berättelser i sig 

utan några anpassningar. Konstruktion av frågorna har även varit baserad på att informanten 

ska ha friheten att berätta om sina erfarenheter och exemplifiera utan hinder.  

 Frågorna bör dessutom ställas på ett sådant sätt att informanten känner sig bekväm med 

situationen och kan svara på dem (Svenning, 2003). Kvale & Brinkmann (2014) menar att 

man genom att ställa olika frågor om samma ämne kan öka validiteten. Detta på grund av att 

information som informanten kanske ville undanhålla vid första frågan vid andra frågan kan 

ses som okej att ta upp. På detta vis går det att bekräfta de svar man får och öka på studiens 

validitet. I mitt fall har informanterna fått tala fritt till största delen och sedan vid funderingar 

kring mina frågor har jag försökt omformulera eller exemplifiera utifrån det de sagt tidigare. 

Genom att låta dem tala fritt har jag inte behövt ställa så många direkta frågor, utan fått 

svaren på ett mer naturligt sätt, vilket ökar validiteten. 

 Kvale & Brinkmann (2014) tar upp pragmatisk validitet som åsyftar att man ska verifiera 

sanningen. De menar att forskning ska bidra till den offentliga diskursen kring samhällsmål, 

vilket betyder att observationer och tolkningar ska vara förenade med handling. Dessutom 

bör man ha det Svenning (2003) kallar för ytvaliditet i åtanke då detta åsyftar forskarens egen 

bedömning av hur empirin överensstämmer med teorin. Detta är det mest dominerande sättet 

att kunna bedöma validitet samt att denna typ av bedömningsförmåga är något som utvecklas 

hos forskaren med erfarenhet. Eftersom jag tidigare använt liknande metod har min 

                                                 

3 Intervjuareffekten handlar om den eventuella snedvridning av svaren som kan ske vid en intervjuundersökning. 
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erfarenhet kring problem som kan uppstå i samband med metodvalet ökat, vilket leder till att 

ytvaliditeten under denna studie även har ökat. 

 Dalen (2013) menar att kvalitativa intervjuer bygger på det mänskliga samspelet och att 

det är viktigt att skapa ett samspel mellan forskaren och informanten. Det är viktigt att 

frågorna tolkas korrekt. Under intervjuerna valde jag som nämnt tidigare att ibland 

omformulera en fråga för att informanten inte skulle missförstå, samt dubbelkolla med dem 

om de förstått frågan. Ett sätt jag använde var att exemplifiera utifrån det informanten berättat 

för att sedan koppla det till den nuvarande frågan.  

 Valet att använda mig av informantens berättelser för att exemplifiera kan kopplas till att 

jag velat undvika intervjuareffekten. Intervjuareffekten kan uppstå om informantens tolkning 

eller svar har blivit influerat av intervjuaren. Jag ville inte ta risken att skapa någon 

snedvridning av svaren på grund av att jag sagt något som haft en inverkan på informantens 

tolkning.  

 Om urval och urvalsstorlek menar Kvale & Brinkmann (2014) att man bör vara försiktig 

med att inte välja för många eller få informanter vid kvalitativa intervjustudier. På grund av 

studiens begränsade tidsram var det logiska beslutet att inte göra för många intervjuer. För att 

motverka validitetsproblem kopplade till urvalet valde jag därför att använda mig av ett 

målinriktat urval, där jag valde jag att intervjua en socialsekreterare som arbetade med 

handläggning av kontaktfamiljer under uppdragets gång samt kontaktfamiljer. Att inrikta mig 

på just den yrkesgruppen gav bättre möjlighet till en djupare kunskap än om jag inte 

specificerat vilka socialsekreterare kopplade till kontaktfamiljer jag var ute efter att intervjua. 

Vid denna studie har jag alltså valt att inrikta mig mer på djupet än bredden, att skapa en 

djupare förståelse för kontaktfamiljsordningen. Dock har den litteratur jag granskat kring 

ämnet låtit mig fånga bredden till en viss del.  

 Ser man till studiens generaliserbarhet är det i mitt fall inte relevant här att generalisera till 

population, utan istället generaliserar jag i relation till mina teoretiska utgångspunkter. Detta 

betyder att informanterna inte är representativa för kontaktfamiljer i allmänhet, men de 

representerar vissa egenskaper som i sin tur är kopplade till de teoretiska utgångspunkter jag 

har och vad jag är ute efter att undersöka.  

4.5 Etiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (www4) handlar etik om att man ska arbeta med och upprätthålla en 

medvetenhet kring hur man bör handla. Det handlar inte bara om lagar och regler utan även 

om hur man bör ta sig an forskning utan att påverka deltagarnas perspektiv angående ämnet. 
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Enligt Kvale & Brinkmanns (2014) sju stadier av en intervjuundersökning (Figur 1) finns det 

etiska frågor kopplade till varje steg. Redan vid formulerandet av syftet behöver man ta 

hänsyn till både det vetenskapliga värdet och i vilken mån det kan förbättra den mänskliga 

situationen. Sedan behöver man även informanternas samtycke till att delta, detta inkluderar 

både att garantera deras konfidentialitet samt överväga hur deltagandet kan påverka 

deltagarna. Dessutom måste man se till de personliga konsekvenserna för deltagarna såsom 

stressen en intervju kan skapa samt hur deras självuppfattning kan förändras av att delta. Vid 

utskriften av intervjuerna ska man även ha i åtanke att man ska kunna säkra informanternas 

konfidentialitet samt skriva ut texten på ett sätt som är lojalt emot dem. Konfidentialitet är 

den genomgående viktigaste aspekten att ha i åtanke under en hel intervjuundersöknings 

process samt att man bör ha i åtanke vilka konsekvenser den publicerande rapporten kan ha 

för deltagarna samt den grupp som de tillhör. Bryman (2011) skriver om hur de 

forskningsetiska principerna består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och att det innebär att informanten ska vara 

medveten om att deras deltagande är helt frivilligt samt att de har möjligheten att inte besvara 

alla frågor om de inte känner sig bekväma med dem. Dessutom kan informanten avbryta 

intervjun när som helst. Före intervjuerna började såg jag till att informera kring de 

forskningsetiska principerna samt kring informanternas anonymitet och vad uppgifterna som 

insamlas skulle användas till. De namn och kännetecken som är kopplade till informanterna 

fingerades för att säkra deltagarnas anonymitet.  

 Som nämnt tidigare är en av de viktigaste aspekterna vid intervjuundersökningar att ha i 

åtanke hur undersökningen kan ha en inverkan på deltagarna. Man bör även ha i åtanke hur 

man formulerar sina frågor samt hur dessa kan ha en inverka på informanten. Det krävs att 

vara försiktig med frågor som är anslutna till känsliga ämnen. Ställer jag frågor som kan få 

deltagarna att omvärdera sina åsikter eller skapa nya reflektioner? Eftersom studien handlar 

om ett att finna ett djupare perspektiv på kontaktfamiljordningen kändes det inte som om 

frågorna jag valde att ta med skulle ha någon större inverkan på deltagarnas individuella 

uppfattning. Frågorna är heller inte utformade på ett sådant sätt att de skulle vara ledande. 

Genom att jag lät deltagarna berätta om sina erfarenheter med frågorna mer som riktlinjer 

kunde informanterna själv under intervjuprocessen avgöra vad de kände för att ta upp, vilket 

skapade en större frihet hos deltagarna. Dessutom bör man ha i åtanke att den information 

man får ut från studien kan användas för att förbättra kontaktfamiljsordningen, vilket är 

genomgripande positivt både för kontaktfamiljerna och socialtjänsten.   
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5. Empirisk redovisning & analys 

Vid studien har jag intervjuat en socialsekreterare som håller på med den kontinuerliga 

handläggningen av kontaktfamiljer under uppdragens gång samt tre kontaktfamiljer. Vid 

redovisningen av resultatet har jag valt att använda mig av ett tematiskt angreppsätt för att 

strukturera upp det hela. Därför har jag plockat ut ett flertal ämnesområden som representerar 

vad jag har funnit, och under dessa går jag djupare in på synen kring kontaktfamiljsordningen 

och hur den fungerar i praktiken. Dessutom gör jag även kopplingar till mitt teoretiska 

ramverk för att tydliggöra de mönster jag funnit. Mina hänvisningar till teorin kommer ske 

genom användningen av de begrepp
4
 jag tagit upp i teoridelen. Av etiska skäl är alla namn 

och centrala kännetecken hos informanterna fingerande. Innan jag ger mig in på analysen 

kommer en kort sammanfattning av informanterna och deras livssituation samt anledning till 

att bli kontaktfamilj.  

5.1 En exposé av informanterna och deras bakgrund 

Stefan är en socialsekreterare som arbetar med den kontinuerliga handläggningen av 

kontaktfamiljer under uppdragens gång. Han har arbetat vid socialtjänsten omkring fyra år 

både på specialistnivå och inom det som kallas för första linjen
5
. Även inom sina tidigare 

arbetsuppgifter hos socialtjänsten har han varit i kontakt med kontaktfamiljsordningen, och 

menar att arbetet han tidigare gjort inom socialtjänsten har skett under samma idé som det 

arbete han gör i dagsläget. Enda skillnaden är att han idag vid den kontinuerliga 

handläggningen arbetar mot mer avslutningsbara mål än han tidigare har gjort. Med detta 

åsyftas att man med insatsen kontaktfamilj ska arbeta mot ett klart mål och när detta är 

uppnått kan man se uppdraget som avklarat. 

 Kerstin är en kvinna i 50-årsåldern som har egen familj och vuxna barn. Hon har arbetat 

som kontaktfamilj i omkring tjugo år och har haft omkring 20-25 barn som hon har stöttat. 

Anledningen till att hon började som kontaktfamilj var enligt henne att hon precis som många 

andra kvinnor vill hjälpa till. Hon hade dessutom en väninna vars mamma arbetade som 

familjehem och tipsade henne om att kontaktfamilj kunde vara intressant för henne. Sedan 

dess har hon hunnit vara både kontaktfamilj och stödfamilj men även haft andra former av 

uppdrag som familjehem med mera. 

 Karin är en kvinna i 30-årsåldern som lever med sin man och två barn på landsbygden. 

Hon började som kontaktperson och avlösare. Eftersom hon gillar att arbeta med barn har 

                                                 

4 Sociala världar, förhandlingsstrategier, arrangemang, artikulation, problemlösning och hållning. 
5 Arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. 
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hennes mål varit att bli familjehem, men det har inte funnits möjlighet till att bli detta än. 

Sedan hade hon även varit med om hur tungt det kan vara att ha barn ibland, då hennes första 

barn hade en hjärtsjukdom samt sov extremt lite. Detta var en av betingelserna som 

motiverade henne till att bli kontaktfamilj samt familjehem. Hon har tidigare haft ett längre 

uppdrag som kontaktfamilj där hon dock var tvungen att avbryta på grund av flytt till ett 

annat län, och för tillfället väntar hon på att få ett nytt uppdrag. Hon har dessutom varit 

tvungen att tacka nej till ett för omfattande kontaktfamiljsuppdrag på grund av att det kändes 

ohanterligt för henne och hennes man.  

 Kristina är en kvinna i 30-årsåldern som lever med sin sambo och barn. När hon var liten 

var hon fosterbarn och därigenom hade hon ett flertal kortare placeringar. Av denna 

anledning vill hon nu ge tillbaka, och genom att hon haft sina tidigare erfarenheter kändes 

kontaktfamilj som det naturliga valet då hon hade lite koll på vad det kunde innebära. Hon 

har varit kontaktfamilj i lite över tre år och haft två uppdrag varav det senaste fortfarande 

pågår.  

5.2 Socialtjänstens perspektiv på insatsen kontaktfamilj 

Stefan beskrev hur kontaktfamilj och kontaktperson är de två insatser som är lagstiftade i SoL 

och att det innan dessa insatser inte funnits några som har varit tydligt definierande. Han 

menar dock att problemet är att det inte finns några tydliga kriterier för hur insatsen ska se ut 

eller vilka insatsen ska vara till för. Detta gör att individuell tolkning av lagen och meningen 

med den är oundviklig. Enligt Stefan gör det även att insatsen ser olika ut från kommun till 

kommun. Varje kommun skapar sina egna kriterier kring vad som krävs för att få insatsen; 

dessa kriterier kan av den anledningen vara olika tydliga. Ett problem med frågan kring vem 

som är berättigad att få insatsen är kopplat till vilken lag den ska gå under då 

kontaktfamiljer/kontaktpersoner ligger under SoL, medan stödfamiljer/stödpersoner istället 

tillhör LSS (Lagen om stöd och service). Då det kommer till funktionshinder finns det 

otydligheter vad det gäller vissa hinder såsom AD/HD, då dessa enligt Stefan vanligen inte 

inkluderas i LSS, men att inkluderingen beror på hur grav form av AD/HD det handlar om. 

Denna otydlighet leder till en konstant diskussion kring vilken avdelning fallen ska hamna 

hos. En annan svårighet vad det gäller vem som har rätt till att få kontaktfamilj är kopplat till 

om insatsen är tänkt som stöd och/eller avlastning. Stefan anser att avlastning egentligen inte 

är en anledning till att få kontaktfamilj då meningen med insatsen inte är att vara "en gratis 

barnvakt" åt klienten. Han exemplifierar detta genom att berätta om något som han stött på: 
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En gång blev jag uppringd av en BVC sköterska vid ett tillfälle som tyckte att en förälder skulle 

få den här insatsen och när jag frågade vad anledningen till det var så var det för att det var en 

ung mamma som behövde få gå ut och ha det lite roligt. (Stefan) 

 Stefan tar även upp vikten av att insatsen inte ska ses som en behandlingsinsats eftersom 

den utförs av lekmän. Han menar att kontaktfamiljen i sig inte ska arbeta med förändrings- 

eller behandlingsarbete, utan att meningen är att de ska vara ett stöd för klientfamiljen vid det 

han kallar för förändrings- eller behandlingsarbete. Stefan menar att näst intill enda gången 

det är okej att ta in en kontaktfamilj med avsikten att vara avlastning är om detta är ett 

komplement till förändrings- eller behandlingsarbetet för att bryta negativa mönster. Kanske 

klientfamiljen håller på att arbeta med sina vanor och ibland behöver hjälp med att skapa 

utrymme för vidare arbete genom att få en paus och låta den information man fått sjunka in 

lite, då många former av behandling kan vara väldigt psykiskt krävande. Poängen är alltså att 

det fortfarande ska finnas ett mål med insatsen. Nedan berättar Stefan om varför han anser att 

avlastning är en felmotivering till att få en kontaktfamilj:  

Hela sättet vi arbetar på socialtjänsten ska vara att man inte hjälper folk som inte behöver oss 

egentligen. Och sättet det har fungerat på med att det är avlastning, vi alla kan behöva 

avlastning, visst, men med det syftet gör vi nästan folk lite beroende av oss tycker jag. (Stefan) 

Grundtanken med insatsen kontaktfamilj är att den ska vara till för barnet, även om det kan 

vara svårt att dra gränser då många föräldrar resonerar att om de får avlastning kan detta 

påverka dem i en positiv riktning till att bli bättre föräldrar, och därigenom skulle insatsen 

även vara till hjälp för barnet. Den stora fördelen med kontaktfamiljordningen är att en 

kontaktfamilj kan finnas där för klienten på ett mer naturligt sätt än vad en myndighetsperson 

skulle kunna vid ett förändringsarbete.  

 Vad det gäller handläggningen av kontaktfamiljer är det först Familjecentrum som har 

hand om intervjuer, hembesök och liknande hos de som önskar bli kontaktfamilj. Enligt 

Stefan sköter de även själva matchningen av klient- och kontaktfamiljer. Sedan är det första 

linjen där Stefan arbetar som tar över då matchningen är klar och man ska starta upp ett 

uppdrag. De har hand om allt från att klient- och kontaktfamiljen möts hos socialtjänsten 

inför uppdraget och man kommer överens om vad målet med insatsen ska vara. Socialtjänsten 

har en så kallad genomförandeplan som beskriver deras syn på uppdraget samt vad man vill 

uppnå med det. Sedan skriver alla parterna under att de förstått vad målet med insatsen är, 

och vid senare uppföljningar är det även detta papper som används som grund för diskussion 
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och fortsatt planering kring uppdraget. Utöver detta sker sedan uppföljningar ungefär varje 

halvår som längst, dock beror detta lite på hur allt ser ut med uppdraget. Har det varit många 

meningsskiljaktigheter kring uppdraget kan det vara till fördel att tidigarelägga uppföljningen 

för att verkligen se till att allt fungerar som det bör. Då det sker meningsskiljaktigheter kring 

uppdraget är det upp till socialtjänsten att reda ut dessa så att det fungerar som det borde.  

5.3 Syftet med kontaktfamiljsordningen 

Något man kunde tyda kring meningen med kontaktfamiljsordningen är att både 

kontaktfamiljerna samt socialtjänsten hade svårt att ge en tydlig definition av vad uppdraget 

egentligen ska innefatta. Nedan beskriver handläggaren Stefan att upplevelsen av 

kontaktfamiljsordningen kan variera beroende på vilken part man tillhör: 

Att det är väldigt vagt vad syftet egentligen är och att det kan skilja väldigt mycket på vad en 

familj/förälder upplever syftet med det och vad barnet upplever och vad andra myndigheter till 

exempel en skola eller nåt tänker att det ska vara samt vad vi tänker att det ska vara till för. 

(Stefan) 

Det han åsyftar är att alla parterna som är involverade på något vis har sin egen syn på vad 

insatsen ska vara till för. Detta handlar inte bara som socialtjänsten, klient- och 

kontaktfamiljen utan även andra instanser såsom skola, sjukvård och så vidare. Enligt Strauss 

teori skulle man kunna koppla detta till de arrangemang som finns kring uppdraget. De 

formella regler som finns kring kontaktfamiljsordningen och ett specifikt uppdrag. Genom att 

dessa regler och riktlinjer inte är tydliga nog skapar det otydlighet kopplat till uppdraget. 

Stefan berättade även om hur kontaktfamiljsordningen är lagstiftad i SoL, men att det inte 

finns någon tydlig definition kring de kriterier som ska gälla för att man ska få en 

kontaktfamilj. Enligt Stefan kan dessutom socialtjänstens kriterier för att få kontaktfamilj 

variera vad det gäller tydlighet beroende av plats och tid. Han påtryckte även att avlastning 

inte är en vettig anledning att få kontaktfamilj i sig, då detta ofta i stort sett kan åsyfta att 

klientfamiljen egentligen är ute efter en "barnvakt". Stefan anser att kontaktfamiljsordningen 

ska vara till för att hjälpa behövande med att få de sociala förändringar de behöver för att 

sedan kunna klara sig själva. Detta åsyftar att kontaktfamiljen ska vara en del av en 

förändringsprocess och att uppdraget sedan ska kunna avslutas när denna förändring har 

skett. Även detta kan kopplas till Corbin & Strauss (1993)  syn på organisation och 

arrangemang. Det krävs tydlighet kring arrangemanget för att alla parterna enklast ska förstå 

meningen med det, samt en god artikulation kring vad som förväntas av kontaktfamiljen. Om 
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detta saknas skapas förvirring och osäkerhet kring uppdraget. Stefan menar även att en 

kontaktfamilj ofta ska vara ett komplement till annan form av behandling, och att avlastning i 

detta fall kan vara meningen med insatsen. Detta då det kanske ska ge föräldrarna möjlighet 

att koppla bort och distraheras vid en tung bearbetningsprocess. I grunden ska dock 

kontaktfamiljen vara till för barnet.  

 Kontaktfamiljernas syn på syftet med kontaktfamiljsordningen var enigt då de ansåg att 

det handlade om att man ska vara som en andra familj. Kerstin beskrev hur hon vid hennes 

första uppdrag hade varit överivrig och gjorde stora planer varje gång barnen skulle komma 

till henne. Snart insåg hon att det inte var meningen med en kontaktfamilj, hon uttrycker detta 

på följande sätt:  

Utan det ska ju ha ett vanligt hem att komma till, [...] vi gjorde vanliga aktiviteter som man 

kanske gör. Man far på badhuset på lördag och sedan så tar man det lugnt. Man kanske 

behöver göra några läxor eller någonting. Så då liksom funkade det bättre för mig också. 

(Kerstin) 

Kerstin menar att det kan vara lätt att glömma bort målet med uppdraget vid sitt första 

uppdrag på grund av att man vill göra ett bra jobb. Ett bra jobb innefattar dock inte att man i 

stort sett ska vara som en fritidsgård eller liknande. Kontaktfamiljerna var eniga om att det 

därför är av vikt att socialtjänsten försöker var så tydliga som möjligt redan vid start kring 

vad som förväntas av kontaktfamiljen, vilket leder in på nästa avsnitt som handlar just om 

detta. Likaså detta tyder på en otydlig artikulation kring arrangemanget. 

5.4 Vikten av tydlig information kring uppdraget 

Även om kontaktfamiljerna hade en liknande bild av uppdraget som helhet påtryckte de 

vikten av att socialtjänsten skulle vara tydlig kring uppdragets innebörd redan vid 

introduktionen, samt vilka förutsättningar det finns kopplat till uppdraget. Klarhet vad det 

gäller socialtjänsten och klientfamiljens förväntningar kring uppdraget var betydelsefullt. När 

jag frågande kontaktfamiljerna kring synen på information de fick inför ett uppdrag matchar 

Kristinas kommentar kontaktfamiljernas syn som helhet relativt bra: 

Nä, det är ju väldigt mycket så här att den här personen är en jättelätt person att ha att göra 

med, enkel och det blir nog inga problem och sedan får man höra från föräldrarna att de har 

både den ena och det andra diagnosen och det är ganska mycket saker man bör tänka på. 

Medan socialtjänsten försöker få det att låta så himla enkelt och allting. Men det är väl kanske 
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för att de ska få ut dem. Folk kanske ryggar tillbaka om barnen har AH/HD och ADD6. 

(Kristina)  

Citatet exemplifierar hur vikten av att få all väsentlig information kring uppdraget på förhand 

kan vara väsentligt för en kontaktfamilj då detta hjälper dem att skapa förståelse för 

situationen, och på så sätt underlätta vid hanterringen av eventuella situationer som kan dyka 

upp under uppdragets gång. Till exempel kan sådan information vara om det finns diagnoser 

såsom AD/HD eller ADD som kan skapa problem under uppdragets gång, vilket jag kommer 

gå in på ytterligare i nästa avsnitt.  

Den som blir stöd-, kontaktfamilj eller familjehem måste få ordentlig information så att det inte 

kommer en massa överraskningar hela tiden eftersom man har sekretess, det gör inget om man 

får lite för mycket information för det är ju bara bra, du måste ju kunna värdera, klarar du av 

det här eller inte. (Kerstin) 

Även ovanstående citat visar på vikten av att få all väsentlig information. Dessutom tar 

Kerstin upp hur denna information ger kontaktfamiljen möjlighet att redan på förhand veta 

vad uppdraget involverar, så att de kan överväga om de verkligen kan vara det stöd som 

klientfamiljen behöver, eller om uppdraget är för stort eller komplext för just dem att ta på 

sig. Detta kan även kopplas till Corbin & Strauss (1993) då det visar på att det finns önskemål 

kring tydligare information med målet att underlätta för kontaktfamiljerna, både vad det 

gäller om man ska ta på sig ett uppdrag och vad uppdraget innefattar.   

 En intressant faktor som inte kontaktfamiljerna ens nämnde var genomförandeplaner som 

enligt Stefans syn verkar vara en av grundpelarna för handläggningen av uppdragen:  

De flesta vet ju inte vad vår genomförandeplan är när vi träffar dem. Det vi tar för en 

självklarhet. Vilket är ett litet vitt papper där vi ska skriva ned våran syn på vad som ska göras 

och nu skriver vi under på det. Men det träffar jag många som är obekanta med tyvärr. För det 

kan också låta som pappersbruk som hjälper oss att få den där samsynen som vi talade om 

tidigare. När det står nedskrivet kan det bli tydligare. Men vad var det vi skulle göra, och så 

kan vi titta på det tillsammans på papperet, att det var det här vi kom överens om. Men jag 

upplever att vissa inte ens vet om att det ska finnas sådana och kontaktpersoner/familjer som 

har en bild av hur det ska vara att vara kontaktperson/familj kanske tänker att det ska vara som 

att vara en extrakompis. (Stefan) 

                                                 

6 AD/HD och ADD är störningar som innebär att man har svårt med koncentrationen och uppmärksamheten. 
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Enligt Stefan är genomförandeplanerna den grundläggande planeringen som finns kring 

uppdraget och är den information som handläggarna sedan använder vid uppföljningen av 

uppdraget. Därför menar han att det är viktigt att kontakt- och klientfamiljerna vet om dessa 

samt förstår meningen med dem på ett djupare plan än vad som enligt honom verkar vara 

fallet i dagsläget. Dessutom verkar handläggarna kunna värdera dessa genomförandeplaner 

olika och lägga olika vikt vid dem. Detta visar på att det faktiskt finns regler och riktlinjer 

kring arrangemanget, men att dessa inte alltid synliggörs av socialtjänsten då de verkar 

värderas olika högt beroende på handläggare, samt att det skulle skapa tydlighet om dessa 

genomförandeplaner synliggjordes. På det viset skulle artikulation av uppdraget tydliggöra 

och hjälpa kontaktfamiljen med dess förståelse av uppdraget. Stefan menar att aspekter kring 

uppdraget kan skapa onödiga slitningar mellan de olika parterna som lätt skulle kunna 

undvikas genom tydlighet kring uppdragen. Här kommer en ytterligare del av det Corbin & 

Strauss (1993) tar upp kring förhandlingsstrategier. Detta skulle kunna ses som en del av de 

problem som kan uppstå och att det därigenom krävs problemlösning i form av diskussioner, 

kompromisser och så vidare för att lösa dessa slitningar mellan de olika parterna. Stefan 

berättade även om att det ofta kan ske handläggarbyten inom socialtjänsten vad det gäller 

ansvarsuppdelning och hur uppdragen ska hanteras. På så vis skulle det underlätta för den 

socialsekreterare som tar över ett redan påbörjat uppdrag att veta hur hen ska gå till väga. 

Med detta i åtanke kan man anta att en sådan tydlighet i sin tur även kan tänkas ha en 

inverkan på både klient- och kontaktfamiljen då dessa skulle få en tydligare information på 

förhand, och veta vad den nya handläggaren talar om då hen tar upp genomförandeplanen, 

istället för att känna sig som stora frågetecken.  

5.5 Att ta på sig ett uppdrag eller ej 

Som nämnt ovan är det ytterst viktigt att kontaktfamiljen får ordentligt med information kring 

uppdraget så att de kan få överblick och kunna överväga om de kommer kunna hantera 

uppdraget i fråga. Då det finns en stor variation vad det gäller typen av uppdrag kopplade till 

klienten i fråga betyder det att kontaktfamiljens förutsättningar för att klara ett uppdrag hela 

tiden bör övervägas. Först avgör socialtjänsten genom matchning om en kontaktfamilj 

möjligen skulle kunna tänkas passa bra för klienten. Sedan är det upp till kontakt- och 

klientfamiljen att tillsammans känna om de kan finna gemensam mark kring uppdraget, om 

det klickar emellan dem. Utöver detta måste dessutom kontaktfamiljen överväga om 

uppdraget är lagom stort för just dem. Diagnoser, antalet barn det handlar om, hur ofta 

barnet/barnen ska vara hos kontaktfamiljen är av vikt vid avgörandet om man som 
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kontaktfamilj kan hantera ett uppdrag. Dessutom kan en kontaktfamilj ha hand om flera 

klientfamiljer på samma gång vilket kan hindra möjlighet att kunna uppfylla de förväntningar 

klienten har. Enligt Strauss teori kring sociala världar visar detta på att kontaktfamiljen kan 

leva i ett flertal sociala världar, och då åsyftar jag endast de världar som är kopplade till 

uppdragen de tar på sig. Varje uppdrag skulle kunna ses som en social värld då de är 

utformade på olika sätt beroende av klientfamiljen, socialtjänsten och uppdragets syfte som 

helhet. Utifrån dessa förutsättningar skapar sedan kontaktfamiljen en social värld anpassad 

till de olika parterna och uppdragens syfte.  

 Karin berättade om ett uppdrag hon först tog på sig men var tvungen att avbryta. Hon 

skulle vara kontaktfamilj åt tre syskon. Syskonens mamma hade själv AD/HD och sprudlade 

av idéer kring hur allt skulle vara. Enligt Karin skapade det svårigheter med kontakten med 

mamman och dessutom var barnen rädda för insekter, vilket i Karins mening även försvårade 

situationen då hon bor på landet och man inte kan undvika insekter. Den yngsta jagade 

hennes får och lyssnade inte på något hon sa samt fick utbrott. Eftersom alla tre barnen visade 

sig ha någon form av diagnos såsom AD/HD ledde det till extremt full fart hemma hos Karin 

då de skulle vara där, och hennes man påpekade att hon troligen inte skulle orka med det hela 

i långa loppet. Då erbjöd Karin klienten att hon kanske skulle kunna ta en helg i månaden 

istället för två eller att hon skulle kunna ta ett av barnen istället för alla tre. Dock var 

mamman bestämd och vägrade både dra ned på tiden eller att dela på barnen. Det skulle vara 

alla tre barn två helger i månaden. Karin tar upp problematiken samt sin vilja att 

kompromissa i citatet nedan: 

Ett barn hade ju fungerat men de tre tillsammans det var som en storm. Jag tror det blir svårt 

för henne, för de har fortfarande inte hittat någon. Jag sa till henne: försök hitta en egen till den 

äldsta så kan kanske de andra två vara tillsammans. Men hon verkar ha sin egen idé att det ska 

finnas någon som orkar med tre stycken vilda ungar. (Karin) 

Det man kan komma fram till är att det ibland krävs kompromisser för att finna en 

kontaktfamilj och även klienten måste vara villig att kompromissa för att få den hjälp som 

eftersöks enligt Karin. Det krävs en realistisk syn kring uppdraget och eftersom det redan 

finns en klar brist på kontaktfamiljer underlättar det att finna en som matchar om man inte har 

orimliga krav. Även här kan man tyda att de sociala världarna mellan kontakt- och 

klientfamiljen skiljer sig avseendevärt och att arrangemanget som sätts upp inte alltid matchar 

bägge parterna. Enda lösningen på problemet i fråga var att Karin var tvungen att avsäga sig 

uppdraget då hon kände att hon inte kunde hantera det. 
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 En annan aspekt som kan vara väsentlig vid nya uppdrag är det Karin tar upp om att 

socialtjänsten redan från start, vid själva matchningen ska ha i åtanke om kontaktfamiljen har 

stor erfarenhet. Om de arbetat som kontaktfamilj en längre tid och till många familjer, eller 

om de är nybörjare. Kerstin beskriver hur det vore bäst att börja med en mildare form av 

avlastning: 

Socialtjänsten ringde till mig angående en ensamstående mamma. En utländsk mamma som 

hade en flicka och mamman var väldigt känslokall så att den här flickan behövde bara få 

komma till en familj, sitta i soffan med familjen och se på TV och äta popcorn tillsammans för 

att känna samhörighet. Det var egentligen det hon behövde få så att det finns såna också och 

det tycker jag är bra som nybörjare, för då är man också bli lite taggad på att (får jag säga 

det), gulla upp det här barnet lite extra och det behöver det ju då annat än med ett barn med 

AD/HD eller Aspergers där du måste vara så hård på gränserna. (Kerstin) 

Att redan vid matchningen överväga så att nya kontaktfamiljer får börja med lite enklare 

uppdragen skulle enligt Kerstin välkomna nya kontaktfamiljer in i systemet på ett betydligt 

bättre sätt än om den första klientfamiljen man får är som de tre barnen Karin tagit upp (dock 

var detta hennes andra uppdrag och inte det första). Sedan kan det vara väsentligt att ta 

aspekter som AD/HD och andra diagnoser i åtanke allmänt då inte alla vet hur man ska 

hantera barn med dessa. Dessutom är det enligt kontaktfamiljerna jag intervjuat rätt vanligt 

att klientbarnen ofta har någon form av diagnos. Det skulle därför enligt alla tre 

kontaktfamiljerna troligen underlätta om det fanns någon form av utbildning man kunde 

erbjudas redan från start, ifall man inte har kunskap kring olika diagnoser som man vanligen 

kan stöta på som kontaktfamilj. Kerstin påtryckte även att det vore bra med någon form av 

introduktionskurs i anslutning till att man blir kontaktfamilj. Dock har jag inte tänkt gå in mer 

å detta då det kommer tas upp under förbättringsmöjligheter. Skulle man alltså redan från 

start se till de problem som är relaterade till uppdraget och lösa dessa genom till exempel 

utbildning skulle arrangemanget kunna flyta på lättare redan från start.  

5.6 Stöd för kontaktfamiljerna under uppdragets gång 

Alla parterna var eniga om att det stöd kontaktfamiljerna kunde få var via socialtjänsten. Att 

handläggaren var den de kunde kontakta vid både praktiska frågor kring uppdraget eller 

frågor som handlade mer om de formella kraven, resurser som finns tillhanda eller arvodet. 

Handläggaren Stefan uttalar sig på detta vis kring ämnet: 
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Vi kan inte garantera något då vi inte har avsatt tid för det. Jag har inte uppdraget att handleda 

eller stötta, men vi känner ju att när vi jobbar med det så behöver vi göra det för att det ska 

fungera om det behövs. Men egentligen om vi talar om strikt ansvarsfördelning så har vi inte 

något sådant ansvar. Det blir att det faller till oss litegrann. Så som sagt, vill man att det här 

ska fungera så måste man ha en sådan kontakt, men det är olika. En del har man bara den här 

kontakten med var sjätte månad och det behövs inte mer liksom för de kan göra det jobbet de 

gör men andra gånger är det ju helt annorlunda. (Stefan) 

Det Stefan tar upp kring att det egentligen inte finns någon part som formellt sett ska ta hand 

om kontaktfamiljen i sig och stötta dem i sin roll indikerar ett av problemen med ordningen 

då kontaktfamiljer är lekmän. Enligt Stefan betyder detta att de inte kan förväntas ha en 

fulländad kunskap kring hur de ska arbeta med klientfamiljen, samt hur de ska hantera de 

hinder som kan dyka upp på vägen såsom det som nämnts tidigare kring olika diagnoser. 

Dock tar ändå handläggarna på sig ansvaret att stötta och lyssna på kontaktfamiljerna då även 

de förstår att det kan uppstå förvirring eller dispyter kring uppdraget och att även 

kontaktfamiljen kan behöva stöd. Dessutom är det viktigt för socialtjänsten att få in 

information om problem då det är på deras ansvar att skydda barnet. Enligt Strauss teori 

skulle man kunna säga att handläggarna löser de problem som finns kopplade till artikulation 

genom att ta på sig en stöttande roll. 

 Något som kontaktfamiljerna upplevde som jobbigt var att det kunde vara svårt att veta 

vem de skulle vända sig till hos socialtjänsten. Byten av handläggare sker ofta och det är inte 

alltid som kontaktfamiljerna ens blivit informerade om bytet vilket kan skapa en förvirrad 

situation vid kontakten. Nedan tar Karin upp hur detta kan leda till att kontaktfamiljen måste 

bli kopplad runt hit och dit hos socialtjänsten för att finna vilken person som är den rätta att ta 

kontakt med.  

Det är viktigt att man vet vem man ska kontakta och om de gör byten, att de kontaktar 

familjerna och säger att nu har du fått den här handläggaren. Så att de presenterar sig och så. 

[...] Vissa handläggare meddelar ju när de slutar och informerar om att en ny kommit. (Karin) 

Genom att hålla kontaktfamiljerna informerande kring handläggarebyten skulle detta kunna 

bidra till att kontaktfamiljerna kan få en känsla av att vara respekterade för deras insats. Man 

bör även ha i åtanke att socialtjänsten faktiskt förväntar sig att kontaktfamiljen ska kontakta 

dem vid situationer i anslutning till anmälningsplikten. Kontaktfamiljerna hade dessutom 

upplevt tillfällen då de kontaktat socialtjänsten och fått bli kopplade runt en massa innan de 

kom fram till rätt person att tala med, vilket kan skapa omotivation. 
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5.7 Kontaktfamiljernas inflytande över uppdraget 

Kontaktfamiljerna kände att de som helhet brukade ha inflytande över uppdraget och dess 

utformning om de hade mer specifika önskemål de ville ta upp. Även socialtjänsten verkade 

ha en liknande syn. När jag frågande Stefan kring kontaktfamiljernas inflytande över 

uppdraget fick jag detta svar: 

Absolut, det vore arrogant av oss om vi inte lyssnade på kontaktfamiljerna. De ser ju hela tiden 

vad som händer och det går ju inte bara att lyssna på folk med kvalifikationer. De vi lyssnar på 

i huvudsak ska ju vara familjerna egentligen. Man ska ju kunna känna att man kan lita på dem, 

även om så inte alltid är fallet. Det finns ju så klart beskyddsärenden och så och jag jobbar ju 

mer med de som vill ha stöd, så jag har ju som lyxen att inte behöva vara misstänksam lika ofta 

som jag var förut. Även om man alltid ska vara lite misstänksam på något sätt. Men det är en 

annan situation. (Stefan) 

Stefan menar att socialtjänsten ska vara uppmärksam för barnets bästa samt se till alla 

parterna för att kunna göra en bedömning av ärendet. Han menar även att de som ansökt om 

att få en kontaktfamilj vanligen vill ha hjälp, vilket leder till att man inte har lika stor 

anledning att misstro dem. Behandlingsinsatser som till exempel är kopplade till missbruk 

kan vara påtvingande familjen, vilket gör att socialtjänsten måste vara mer misstänksamma 

emot dem. Ser man till kontaktfamiljerna och deras anledningar till att bli kontaktfamilj är 

detta en frivillig samhällsinsats och som jag nämnt i min presentation av informanterna 

verkar deras anledning till att bli kontaktfamilj vara starkt relaterad till att de genuint vill 

hjälpa sina medmänniskor. Detta gör att socialtjänsten enligt Stefan kan anta att deras 

avsikter är goda och de inte skulle ha några underliggande negativa motiv. Stefan berättade 

om hur han har tagit hjälp av kontaktfamiljer för att undersöka hur läget sett ut då något har 

kommit upp. På så vis kan alltså socialtjänsten ta hjälp av kontaktfamiljerna för att kunna 

värdera en situation. Corbin & Strauss (1993) menar att position är ansluten till 

maktrelationer. I detta fall kan man se hur socialtjänsten trots att de egentligen är de som står 

högst upp vad det gäller makt kring uppdraget faktiskt respekterar de andra parterna och låter 

dem ha inflytande över uppdraget. Eftersom arrangemanget och processen bygger på 

aktörernas historia behöver handläggaren dela inflytandet över uppdraget med kontakt- och 

klientfamiljen för att finna en strategi som fungerar för alla parter. På detta vis kan man se 

hur arbetsprestation är direkt kopplad till interaktion, vilket är något som Corbin & Strauss 

(1993) påtrycker. 



35 

 

 Det finns även fall där tilltro och inflytande kan ifrågasättas. Kerstin berättade om en 

händelse när hon var kontaktfamilj åt ett syskonpar. Hon hade varit kontaktfamilj åt dem i sju 

år och de kände hela hennes familj väl. Båda tjejerna var blyga vilket var en av anledningarna 

till uppdraget. De hade en god kontakt med Kerstins dotter och verkade ha börjat ty sig till 

henne mer över tiden. Dottern var myndig och en kväll gick Kerstin på bio och flickorna fick 

vara med dottern. Kerstin såg det som framsteg att flickorna tyckte det var roligt och 

spännande att få vara och umgås med dottern. Ha en tjejkväll tillsammans med en tonårstjej 

då de själva var i yngre tonåren. Detta uppskattades inte av socialtjänsten och en utredning 

gjordes där Kerstin fick berätta om sina avsikter med händelsen. Samtalet gick enligt nedan: 

Det satt två socialsekreterare som pratade med varandra om privata bitar samtidigt som jag 

skulle sitta och förklara det här, så då gick jag ut och sa att ni är bara oförskämda. Så här gör 

man inte [...] jag blir nästan bara arg då jag tänker på situationen som var där, hur de 

medvetet gjorde så att jag skulle känna mig sänkt. (Kerstin) 

Efter denna upplevelse blev Kerstin skeptisk till systemet eftersom hon ändå var en 

kontaktfamilj som hållit på med det i så pass många år och hade så pass stor erfarenhet. 

Kerstin menar att även om de behöver utreda en situation bör de ha ett professionellt 

angreppsätt. Man ska inte döma ut någon på förhand på det viset som hon kände sig utdömd 

innan de ens hört hennes version. Även här finns det tydliga kopplingar till Corbin & Strauss 

(1993) och hållningar. Socialsekreterarna visade här tydligt sin position och den överordning 

denna medför. Med denna form av problemlösning, löstes tyvärr inga problem, och det hade 

en direkt inverkan på arrangemanget i sig samt Kerstins motivation. För att uppnå syftet med 

ett arrangemang krävs det att alla parter kan samarbeta och ha respekt för varandra. Om detta 

saknas kommer det skapa hinder som kan behöva lösas. Genom händelsen skakades alltså 

Kerstins tilltro till socialtjänsten och påverkade även hennes känsla av det inflytande hon 

kunde ha över uppdraget. Att våga ta eget initiativ utan att det ska skapa konflikt. Sedan var 

en stor del av problemet just att Kerstin kände sig nedtryckt av socialsekreterarna, vilket hade 

en inverkan på hennes syn kring inflytandet över situationen då det kan få liknande resultat. 

Hon tillägger dock detta efter hon berättat om incidenten: 

Sedan har jag ju haft några som varit guld. Jättebra givetvis. Där man har fått jättebra samtal 

och vägledning av dem också. (Kerstin) 

Citatet ovan visar på hur olika kontakten med socialtjänsten kan vara samt hur 

kontaktfamiljens tillit till hanläggaren formas av bemötandet de får. Det handlar hela tiden 
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om ett konstant samspel mellan parterna för att få systemet att fungera. Som helhet verkade 

dock kontaktfamiljerna som jag intervjuat ha en positiv syn på kontakten med socialtjänsten 

och de inflytande de kunde ha över uppdraget. Både kontaktfamiljerna och socialtjänsten är 

beroende av varandra och det krävs tillit till varandra för att samspelet ska fungera. Det spelar 

alltså ingen roll vilken hållning man har vad det gäller uppdraget, utan alla parter är tvungna 

att kompromissa för att lösa de problem som uppstår. Uppdraget involverar automatiskt en 

viss mån inflytande hos kontaktfamiljerna, men det finns inga tydliga gränser kring hur stort 

inflytande eller på vilket sätt de kan påverka.  

5.8 Kontakten med klientfamiljen 

Alla kontaktfamiljerna var eniga om att det var viktigt att ha en god kontakt med 

klientfamiljerna samt att om det saknades försvårades uppdraget avsevärt. Dessutom bör man 

ha respekt och förståelse för klientföräldrarna då det troligen krävts en hel del för dem att inse 

att de behöver hjälp. Enligt tidigare forskning finns det tydliga skillnader mellan kontakt- och 

klientfamiljen, vilket visar på hur de lever i olika sociala världar och därav har olika 

förväntningar kring uppdraget. Som Kerstin tar upp nedan är det därför viktigt att man som 

kontaktfamilj faktiskt visar att man tar till sig klientens information kring hur de normalt 

lever sina liv. Detta för att finna bästa möjliga sätt att spendera tiden tillsammans med barnet 

för att få en fungerande situation.  

Man måste tänka sig för så att man behandlar föräldrarna på ett bra sätt också, att jag alltså 

gör det. Rådfråga dem, hur brukar ni göra och så där så att det inte. Det gör ju att... jag pratar 

alltid med föräldrarna och frågar, vad har ni för regler hemma? och hur brukar ni göra vid 

olika situationer? (Kerstin) 

Dessutom kunde det finnas svårigheter vad det gällde uppdraget om inte klient- och 

kontaktfamiljen inte var eniga om målet. Kristina berättade om hur det kan vara svårt att 

utföra uppdraget om inte klientfamiljen har samma syn kring barnuppfostran och liknande, 

vilket visar på hur de lever i olika sociala världar med olika värderingar. Nedan beskrivs hur 

det hjälper till för kontaktfamiljen om klientfamiljen har en positiv syn kring det barnet ska 

göra hos kontaktfamiljen och är uppmuntrande.  

Om inte föräldrarna tycker det är viktigt blir det väldigt svårt för en själv att liksom, kom igen 

nu gör vi det här och så säger föräldrarna bara nä men ni behöver inte. Då blir det dålig 

stämning när de kommer hit och så känner de att de inte vill ut och så blir det tråkigt. Det är en 

sak om föräldrarna kanske peppar, att det ska bli roligt att ni får göra det här. (Kristina) 
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Karin beskrev problem hon upplevt kopplat till kontakten med klientfamiljen. Enligt 

beskrivningen hade hennes man varit bekant med klienten sedan tidigare. Dessutom föredrog 

klienten att sköta kontakten via sms. Detta upplevde Karin som jobbigt då de inte hade någon 

direkt kontakt. Hon menar att det är lätt att missförstå varandra via sms samt att det krävs 

väldigt många för att få fram det man vill ha sagt. Av den anledningen ansåg hon det vara 

bättre att talas vid via telefon. Hon beskrev även en situation de varit i då klienten skickat sms 

en helg då de inte skulle ha barnet och när de inte sett meddelandet. När de såg det hade 

klienten redan hunnit skicka ett flertal meddelanden, vilket Karin upplevde som jobbigt då 

det inte är meningen att bli jagad när man har egna planer, en ledig helg. Detta visar på hur 

sociala världar kan kollidera och skapa konflikt. 

5.9 Förslag på förbättringsmöjligheter som togs upp 

Alla parterna verkade vara eniga om att kontaktfamiljsordningen inte är perfekt samt att det 

finns saker man skulle kunna göra för att förbättra den. En av de mest grundläggande sakerna 

som skulle kunna vara bra att arbeta med är handläggningen av kontaktfamiljer. Genom att 

skapa tydlighet kring arrangemanget skulle det alltså underlätta under uppdragets gång. 

Stefan tar upp hur de familjer som blir familjehem handläggs och att det skulle vara bra med 

något liknande åt kontaktfamiljer då även dessa uppdrag kan vara rätt krävande: 

Det kan vara bra om de hade en egen handläggare, en egen kontakt i alla lägen och jag tror att 

det kanske inte skulle vara en ärendehanterare egentligen. [...] en person som har hand om dig 

oavsett vilket uppdrag du har. Så är du aldrig någonsin osäker på vem du ska vara hos. Utan du 

tillhör den här personen och då ska den  kunna svara på dina frågor. Familjehem har ju det 

[...] De har ju ett mer krävande uppdrag. Men de familjer som kontaktfamiljer tar emot kan 

även vara rätt krävande [...] För att det ska vara en trygghet för dem på något sätt att veta att 

de gör det de kan och att de gör det de ska. En del kan oroa sig att de gör för lite och en del kan 

ta sig an allt för stora uppgifter och så vidare. (Stefan) 

Stefan menar att det skulle underlätta med en personlig socialsekreterare oberoende av 

uppdraget för både handläggare och kontaktfamiljer, vad det gäller vem de ska kontakta vid 

frågor. Sedan skulle detta ge kontaktfamiljer en andra person att fråga angående sådant som 

kanske är direkt anslutet till oenigheter angående uppdraget. Till exempel om kontaktfamiljen 

och handläggaren är oense om något. På så sätt kan det vara skönt att ha en personlig 

handläggare att fråga som inte har någon direkt koppling till det specifika uppdraget och 

därav kan hålla ett mer neutralt perspektiv angående ämnet. När jag frågande om saker man 
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skulle kunna förändra med systemet i relation till tidigare erfarenheter och hur det ser ut i 

dagsläget svarade Kristina detta:  

Det är väl det vi har talat om att det ska vara bättre koll och att handläggarna ska ha enskilda 

fall att ta hand om och inte hoppa emellan. Att de har sin, vad ska man säga, att de har sina 

områden de tar hand om helt enkelt. (Kristina) 

Det Kristina tar upp är något liknande det Stefan sa angående att ha en specifik handläggare 

istället för att behöva hoppa emellan hela tiden. Detta var alltså något som både 

kontaktfamiljerna och handläggaren var eniga om. Enligt Strauss teori skulle alltså detta 

kunna ses som en form av problemlösning genom att ta in en utomstående part. Dock är det i 

detta fall inte en direkt utomstående part eftersom denna även kommer vara kopplad till 

socialtjänsten, men att det skulle ge ett mer neutralt perspektiv kring konflikten i fråga och ge 

kontaktfamiljen ett eget bollplank utöver socialsekreteraren direkt kopplad till uppdraget. 

 Kerstin som har varit kontaktfamilj en längre tid berättade om att hon tyckte det tidigare 

funnits mer insatser för att stötta kontaktfamiljer. Hon beskrev hur de för några år sedan hade 

en studiecirkel där de läste "Boken om Kirre" som består av två böcker
7
 och sedan 

diskuterade dessa, samt andra saker som kunde hända i koppling till uppdrag. Även om de två 

böckerna i sig inte handlade om kontaktfamiljer handlar de om Kirre och hur han redan från 

födseln har det tufft och kommer i kontakt med socialtjänsten och andra professionella 

fraktioner. Hon ansåg detta var ett bra sätt att skapa diskussion för kontaktfamiljer. Sedan kan 

gruppträffar verkligen vara till hjälp för både nya och gamla kontaktfamiljer angående 

chansen att utbyta erfarenheter med varandra, vilket var något de andra informanterna 

instämde med. I citatet nedan beskrivs hur även Stefan såg gruppträffar som något positivt: 

Byta erfarenhet och så där. Alla sådana saker, om de är underbyggda från vår organisation och 

så där tycker jag är jättepositiva. Jag är som sagt bekymrad ibland om att kontaktfamiljerna 

kanske inte har blivit informerade riktigt [...] Och att det inte är deras fel heller utan de skulle 

fått mer information vid något tillfälle. (Stefan) 

Med detta menar han att så länge sådana träffar är organiserade av socialtjänsten kan han inte 

finna något negativt med dem. Han tog även upp hur de skulle kunna stärka 

kontaktfamiljordningen genom att kontaktfamiljerna på detta vis skulle kunna bli mer 

                                                 

7 "Kirre - En bok om att möta, vårda och fostra trasiga barn" & "Andra boken om Kirre" skrivna av Gunilla O. 

Wahlström  
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informerade kring uppdragen. Dessutom behövs inte sådana här träffar vara hela tiden utan 

någon gång i kvartalet skulle vara mer än nog.  

 Kerstin tog även upp hur de fått komma med egna förslag kring förbättringsmöjligheter:  

Vi gav som förslag att om jag ha leksaker för ett barn och det barnet har slutat hos mig. [...] 

Varför inte samla in dem här någonstans så att en annan stödfamilj som har behovet av dem 

kan få ta över istället för att jag ska ba he bort dem. Så att de kan gå runt där de behövs. Att 

man har något sådant där kit så att man kan få hämta ut saker till barnen då och sedan lämna 

tillbaka dem när de inte är aktuella längre. Så det vore också bra. (Kerstin) 

Då det i dagsläget finns begränsade resurser, som inte är i närheten av lika stora som förr, 

skulle detta vara ett bra alternativ för att kunna dra ned på de resurser socialtjänsten behöver 

lägga ut i koppling till kontaktfamiljsordningen. Dessutom skulle det kunna vara givande för 

socialtjänsten att via sådana här träffar få input av kontaktfamiljerna kring förslag på 

förbättringsmöjligheter. Som helhet vill ju alla parterna få ut det mesta möjligt av 

kontaktfamiljordningen, att ta hjälp av alla inblandade parter för att förbättra systemet är 

därför inte en dum idé. 

 En annan sak som Karin tog upp som hon reagerat på då hon blivit utredd i ett flertal 

kommuner för att bli kontaktfamilj var vikten av att göra ordentliga utredningar och 

hembesök. Hon hade endast haft ett hembesök då hon blivit utredd i tre olika kommuner och 

dessutom hade hon flyttat, så hennes boendesituation hade förändrats. Dessutom ska 

utredningen av så väl kontakt- och klientfamiljer vara noggrann eftersom allt i grunden 

handlar om barns bästa. Detta var något som även Kristina påtryckte. Ska man koppla detta 

till Strauss så skulle det vara bra om det fanns tydlighet kring reglerna och att dessa ser lika ut 

oavsett plats eller tid. En annan del av det som togs upp var det jag tidigare tagit upp 

angående vikten av att kontaktfamiljen ska få träffa klientfamiljen, vilket Karin tar upp i 

citatet nedan: 

Det är jättebra om man får träffa föräldrarna eftersom de vet mest om barnet och dess intressen 

och sådant där. För att jag som kontaktfamilj ska kunna göra ett bra arbete så behöver jag veta 

vad barnet tycker om. (Karin) 

Karin menar att möten med klientfamiljen skulle underlägga då kontaktfamiljen får chans att 

lära känna barnet och få information kring dess intressen med mera. Detta inkluderar så klart 

även det jag tagit upp tidigare kring information kring eventuella diagnoser barnet kan ha 

samt hur dessa vanligen hanteras av familjen.  
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 Även mentorskap var en av idéerna som kom på tal kring stödet för kontaktfamiljer och 

Kerstin sa detta om ämnet: 

Och sedan för nya, att de kan få en mentor. Jag kan ställa upp som mentor för helt nya. Att ge 

ut mitt telefonnummer så får de ringa och prata med mig ifall de känner sig bara Ahh den här 

situation vet jag inte hur jag ska hantera. Då har man någon att prata med som varit det länge. 

[...] Det kan vara ett telefonsamtal bara och kan jag hjälpa någon då att få rätsida på 

någonting så ja men givet. (Kerstin) 

Kerstin tyckte att det kunde vara bra för nya kontaktfamiljer att ha någon de kunde vända sig 

till på helgen då de har barnet hos sig ifall något skulle hända när det inte går att nå 

handläggaren. Stefan kunde även se fördelarna med ett mentorskap, dock påtryckte han att 

det kan finnas vissa problem med det om mentorerna inte har god kunskap kring hur systemet 

ser ut. Han menade att det kan skapa konflikt ifall en kontaktfamilj hellre skulle kontakta sin 

mentor angående till exempel saker som kan vara till fara för barnet, då dessa saker ska 

anmälas till socialtjänsten. Det handlar om säkerhetsfrågor kring barnets välmående i 

slutänden. Dock ansåg han att mentorskap skulle kunna vara en bra insats för att hjälpa nya 

kontaktfamiljer med de mer alldagliga funderingarna som kan dyka upp.  

 En sista sak som kom på tal var något som Stefan och hans arbetsgrupp funderat kring: 

Vi har ju tankar om att, när vi diskuterar inom min arbetsgrupp att om man skulle kunna 

använda kontaktfamiljer som för hela familjen. Till exempel att en familj far med på en aktivitet 

då kontaktfamiljen gör saker. Lite som en kontaktperson kanske gör fast oftast kanske gör med 

barnet. Att en kontaktfamilj skulle kunna fungera på det viset. Att hjälpa dem till en aktivitet och 

kanske få dem att bygga ut ett nätverk mer själva på något vis. Det är en tanke vi har men det är 

fortfarande inte så där, det handlar ju inte om vad vi tycker utan om hela organisation och 

kulturen kring det liksom. (Stefan) 

Enligt Stefan skulle detta kunna vara ett möjligt utvecklingssteg för kontaktfamiljsordningen 

och det han ser det som en god idé kopplat till målet att stärka klientfamiljens nätverk, då en 

normal kontaktfamilj vanligen inte har någon direkt kontakt med klientföräldrarna på det 

viset. Dock är detta något som inte är i omlopp än men som kanske kan bli en del av den 

framtida kontaktfamiljsordningen.   
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6. Slutsatser 

Först vill jag än en gång framhäva att målet med denna studie inte varit att skapa ett 

helhetsperspektiv av kontaktfamiljsordningen i sig. Istället har jag lagt vikt vid 

informanternas syn på systemet och det stöd som finns tillgängligt i dagsläget, samt vilka 

förändringsmöjligheter de uppfattade. Kontaktfamiljsordning har funnits i över trettio år och 

är ett välanvänt komplement inom det Svenska välfärdssystemet, och som i grunden är till för 

att hjälpa familjer med olika former av sociala problem att finna nya vägar för att lösa dessa. 

Då kontaktfamiljer vanligen är lekmän och inte har kvalificerande kunskaper betyder detta att 

det kan uppstå problem kopplade till hantering av uppdraget. Även om kontaktfamiljen med 

åren och antalet uppdrag lär sig hantera flertalet situationer som kan dyka upp krävs det ändå 

ett stöd för dem i arbetet. Frågan är dock vem ansvaret ligger hos att bidra med detta stöd, 

samt vilka insatser som skulle kunna vara till hjälp för kontaktfamiljerna vid arbetet.  

 Vad är då egentligen anledningen till att folk vill bli kontaktfamilj? Enligt tidigare 

forskning är anledningen till att man ville bli kontaktfamilj ofta kopplad till en känsla av att 

vilja hjälpa till. Detta tycks även vara fallet vid denna studie. Dessutom fanns det även en 

koppling till individens tidigare erfarenheter då informanterna kände att de ville ge tillbaka, 

eller helt enkelt stötta andra då de själva känt att de saknat stöd i vissa situationer. Enligt 

Strauss teori kring sociala världar visar detta på hur individens tidigare erfarenheter formar 

dem som individ och hur de uppfattar världen. Genom att själva haft problem ville de därför 

kunna stötta andra för att de inte ska hamna i en liknande situation. Detta visar även på hur 

synen på kontaktfamiljsordningen kan variera beroende av de individuella föreställningarna. 

 Något jag snabbt insåg kring min studie och dess syfte var att jag behövde se till syftet 

med själva kontaktfamiljsordningen för att faktiskt kunna skapa en förståelse för till exempel 

socialtjänstens formella och informella roll. Syftet med kontaktfamiljsordningen är enligt 

Andersson & Bangura Arvidsson (2001) att barnet ska skapa en god relation till andra vuxna 

utanför familjen med målet att bygga upp ett socialt stöd. Enligt Stefans beskrivning ska 

insatsen vara till för barnet vilket matchar vad tidigare forskning kommit fram till. För att 

kunna besvara mina forskningsfrågor var jag tvungen att ta hänsyn till syftet med 

kontaktfamiljsordningen, samt vad den egentligen är till för då synen på detta verkar variera 

mellan kontaktfamiljer och socialtjänsten. Enligt Stefan är stöd och avlastning de vanligaste 

anledningarna till att man får en kontaktfamilj. Dock ville han framhäva att avlastningen 

egentligen inte är ett bra syfte med insatsen, då detta inte leder till någon förändring i långa 

loppet. Detta om kontaktfamilj inte används som ett komplement till andra insatser som är 



42 

 

anslutna till förändringsarbete och/eller behandlingsarbete. Synen på vad en kontaktfamilj ska 

vara till för verkar variera beroende av ens position och individuella erfarenheter, vilket kan 

kopplas till Strauss teori om sociala världar. Varje individ har sin unika syn på ordningen i 

anslutning till egna erfarenheter. Bristen på tydliga regler/riktlinjer hjälper inte 

kontaktfamiljsordningen angående dess syfte då detta gör att det lätt skapas individuella 

tolkningar av ramverket.  

 Eftersom det redan finns en brist på kontaktfamiljer bör man vara noga med 

bakgrundsanledningarna till insatsen så att behövande verkligen får insatsen. Dessutom ska 

målet med insatsen vara att det finns en slutpunkt som är uppnåbar. Då kontaktfamiljernas 

mål verkade vara att hjälpa till så är det därav viktigt att rätt klientfamiljer får insatsen, både 

på grund av bristen som finns på kontaktfamiljer, men även för att kontaktfamiljerna ska 

känna sig användbara. Tidigare forskning visar på att det finns problem kopplade till frågan 

"vem har rätt att få en kontaktfamilj?". Johansson & Regnér (2006) fann att kraven har 

förändrats med tiden. Det skulle hjälpa om de regler och riktlinjer som finns angående vem 

som ska ha rätten att få kontaktfamilj skulle vara tydligare och dessutom landsomfattande så 

att det ser lika ut i hela Sverige.  

6.1 Socialtjänstens formella och informella roll som stöd för 

kontaktfamiljer 

Andersson (1993) skriver om hur kontaktfamiljer brukade få sina uppdrag och sedan blev 

lämnade för att hantera dessa på egen hand. Detta skulle kunna vara kopplat till de lagar och 

regler som finns kring kontaktfamiljsordningen då det inte finns några tydliga regler eller 

riktlinjer kring uppdraget. Utifrån Stefans beskrivning av sina arbetssysslor och vad som är 

inkluderat i dessa angående handledning av kontaktfamiljer var det tydligt att det inte finns 

någon via socialtjänsten som formellt sett har hand om kontaktfamiljerna, samt stöttar dem 

under uppdragens gång. Dock tog Stefan upp hur de som har hand om handläggningen av 

kontaktfamiljsuppdragen vanligen brukar ta på sig att finnas där och stötta kontaktfamiljen 

om det behövs, då detta krävs för att uppdraget ska kunna genomföras utan problem. 

Eftersom stödet som handläggarna ger kontaktfamiljer tillhör deras informella roll finns det 

inte någon avsatt tid för att stötta kontaktfamiljerna, vilket skapar en problematik. Detta 

betyder alltså att kontaktfamiljer egentligen inte har någon de formellt sett kan rådfråga. Det 

Stefan tog upp kring att det vore bra om kontaktfamiljerna kunde få egna socialsekreterare 

som är direkt kopplade till kontaktfamiljen och inte till något uppdrag, skulle kunna stärka 

kontaktfamiljens position eftersom de skulle ha en specifik person de visste att de kunde 
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vända sig till när som helst angående problem. Detta skulle dessutom hjälpa handläggarna av 

uppdrag med sin informella roll som stöd till kontaktfamiljer.  

 Detta gör att stödet kontaktfamiljen kan få från socialtjänsten är av stor vikt och behöver 

vara tydligt. Utifrån den information jag fick fram vid intervjuerna är dock meningen med 

systemet lite otydlig, vilket troligen beror på det Stefan tog upp kring att det inte finns några 

tydliga riktlinjer för hur systemet ska fungera. Det som står i SoL är relativt öppet för 

tolkning vilket leder till att kontaktfamiljsordningen ser olika ut från kommun till kommun. 

Dessutom gör varje socialsekreterare sin egen tolkning kring systemet och hur de vill arbeta. 

Detta är en av de saker som kan försvåra uppbyggnaden av relation samt den tillit som bör 

finnas mellan kontaktfamiljen och socialtjänsten.  

 Den övergripande slutsatsen jag kom fram till kring formella och informella rollen hos 

socialtjänsten som ett stöd är att de i dagsläget inte formellt sett behöver stötta 

kontaktfamiljerna, men att det är nödvändigt att göra för att få systemet att fungera.  

 Kopplar man detta till Strauss teori visar det på vikten av att arrangemangen är 

välutformade, samt hur viktig artikulation är. Tack vare att det saknas ett formellt stöd för 

kontaktfamiljerna har handläggarna fått lösa problemet genom att själva ta på sig ansvaret. 

Man skulle kunna tänka sig att de gör detta på grund av sin hållning inom sammanhanget, att 

handläggarna är de som verkligen måste ta på sig att styra upp de situationer som uppstår då 

de kan ses lite som ledare inom ett uppdrag eller arrangemang som Strauss skulle kalla det. 

Det är alltså en problemlösning som baseras på att socialtjänsten hjälper och stöttar 

kontaktfamiljerna i sitt uppdrag för att uppnå det utsatta målet.  

6.2 Kontaktfamiljernas perspektiv på stödet de får från socialtjänsten 

Andersson (2003) fann att byte av handläggare var en faktor som påverkade samarbetet 

mellan socialtjänsten och kontaktfamiljerna vilket även var tydligt enligt min undersökning. 

En annan betingelse som jag upptäckte var att kontaktfamiljers tystnadsplikt komplicerar 

situationen för dem då de inte har möjlighet att tala med vem som helst om uppdraget. Därför 

är stödet de får från socialtjänsten av stor vikt och det vore bra om kontaktfamiljer precis som 

familjehem skulle kunna få sin egen personliga socialsekreterare som är direkt kopplad till 

kontaktfamiljen oavsett uppdrag. På så vis skulle kontaktfamiljer alltid ha ett tydligt 

bollplank de kan vända sig till oavsett uppdrag, vilket skulle underlätta för dem vad det gäller 

kontakten med socialtjänsten.  

 Att anordna träffar där kontaktfamiljer kan få träffa andra kontaktfamiljer och utbyta 

kunskaper skulle kunna vara till hjälp för dem. Eftersom kontaktfamiljer är lekmän är kan 
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även stöd vara väsentligt för att göra ett bra jobb. Andersson och Bangura Arvidsson (2001) 

fann att en brist vad det gällde samarbetet mellan socialtjänsten och kontaktfamiljen främst 

handlade om uppmuntran. Det enda som framhävdes vid min studie var de mer negativa 

aspekterna eller att stödet från socialtjänsten mer handlade om att besvara frågor, inte så 

mycket stöd i form av uppmuntran. Dock kan detta vara anslutet till att kontaktfamiljerna 

egentligen inte har ett formellt stöd att få. Skulle denna aspekt kunna lösas är det mycket 

möjligt att problemet skulle försvinna på samma gång. 

 Som helhet kan man säga att kontaktfamiljernas uppfattning av stödet är att det är 

bristande på grund av de svårigheter som finns angående kontakten med socialtjästen, samt 

att det skulle kunna vara gynnsamt att anordna gruppträffar eller liknande. Detta för att 

kontaktfamiljer ska få chans att dela med sig av sina erfarenheter med andra kontaktfamiljer, 

få förslag och idéer kring vad de skulle kunna hitta på rent praktiskt, eller möjliga sätt att 

hantera olika förekommande situationer.  

 Strauss teori visar här på hur socialtjänsten och kontaktfamiljerna lever inom olika sociala 

världar och hur viktigt det blir med tydlighet kring arrangemanget. Utan en tydlighet kring 

arrangemanget och vem som är ansvarig för det skapar det förvirring hos kontaktfamiljer vad 

det gäller kontakten. Vet man inte vem man ska vända sig till motiverar det inte till att 

kontakta dem angående de frågor man har. Detta gör att en viktig del av arrangemanget kan 

falla om kontaktfamiljen inte får tag i rätt person när det handlar om till exempel misstankar 

kring att barnet far illa. Denna problematik är dessutom en del av den viktigaste aspekten 

kring uppdraget, vilket är barnets välmående. Av den anledningen är det väsentligt att 

socialtjänsten informerar kontaktfamiljer vid handläggarbyten så att de hela tiden har 

information kring vem de ska kontakta vid frågor. På så vis slipper kontaktfamiljerna och 

socialtjänsten bägge onödiga telefonsamtal som är kopplade till förvirring kring vem de ska 

tala med om ärendet i fråga.  

6.3 Övriga förbättringsmöjligheter 

Vissa förbättringsmöjligheter har redan tagits upp i föregående punkter då problemen varit 

direkt anslutna till dess lösningar. Ett exempel på detta skulle kunna vara det som togs upp 

om att kontaktfamiljerna skulle kunna haft en egen socialsekreterare oavsett uppdrag, vilket 

skulle underlätta med kontakten. Ser man till problem vad det gäller kontaktfamiljens tidigare 

kunskap som även i tidigare forskning tas upp som en problematik med ordningen, skulle 

några av de åtgärder som kom på tal vid mina intervjuer kunna vara lösningar på. Alla 

informanterna verkade genuint vilja få kontaktfamiljsordningen så bra som möjligt och det 
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fanns ett flertal förslag på förbättringsmöjligheter som skulle stärka ordningen. En 

grundläggande kunskap kring vissa diagnoser verkar vara en av de väsentliga delarna att ha 

innan man tar sig an ett uppdrag som kontaktfamilj, då diagnoser av olika slag är vanligt 

förekommande. Att ha ett barn med AD/HD, ADD eller Aspergers syndrom kan skapa 

förvirring och rädsla om man inte varit i kontakt med dessa tidigare. Det kan även leda till 

situationer där det kan vara till fördel att veta hur man på ett bra sätt kan hantera barnet utan 

onödig konflikt. Därför skulle någon form av grundläggande utbildning kring förekommande 

diagnoser kunna vara till hjälp för nya kontaktfamiljer. Även andra former av anordnade 

träffar med kontaktfamiljer, där de får möjlighet att diskutera olika saker de stött på eller 

liknande, och bolla idéer med varandra skulle kunna gynna systemet. Möjligheter såsom 

mentorskap skulle även kunna vara bra för att nya kontaktfamiljer ska ha någon att kontakta 

vid mer praktiska problem som kan dyka upp under en helg då det är svårt att nå 

handläggaren. Dock finns det aspekter kopplade till ett mentorskap som behövs lösas eller 

tydliggöras för att det inte ska bli ett alternativ till att inte alls ha kontakt med handläggaren 

då denna handlar om barnets säkerhet. Det är hela tiden en balansgång vad det gäller olika 

aspekter kring uppdraget som måste övervägas. 

 Ett sätt att underlätta situationen redan från start är kopplat till tydlighet vad det gäller 

uppdraget och vad det kommer kräva av kontaktfamiljen. Genom tydlig information kring 

uppdraget samt hur klientfamiljen och deras situation ser ut kan kontaktfamiljen redan på 

förhand avgöra om de anser att det är möjligt för dem att hantera uppdraget eller om vissa 

kompromisser skulle behövas. Men med tanke på kontaktfamiljsbristen som finns i samhället 

sätter denna press på socialtjänsten som vill finna kontaktfamiljer till sina klinter. Då finns 

det en risk att försköning sker av uppdragen och att man väljer att undanhålla vissa detaljer 

som skulle kunna avskräcka en kontaktfamilj från att ta på sig ett uppdrag. Dock faller detta 

tillbaka till kontaktfamiljens tidigare kunskap då det är något som möjligen skulle kunna göra 

kontaktfamiljerna mer öppna för att ta på sig ett uppdrag. God kontakt med socialtjänsten är 

även en betingelse som hjälper till eftersom kontaktfamiljen på så sätt har någon att vända sig 

till vid eventuella frågor.  

 Hur som helst kom informanterna med en rad förbättringsmöjligheter som skulle kunna 

gynna kontaktfamiljsordningen. Dock finns det även ett flertal aspekter kopplade till insatsen 

som faktiskt handlar om att skydda barnet, och att det därför är viktigt att socialtjänsten får 

den information som är kopplad till sådana aspekter för att de ska kunna lösa dessa problem. 

Hur som helst är det väsentligaste att barnet är den som i grunden ska gynnas av insatsen och 

meningen med insatsen ska vara att uppnå ett utsatt mål för att klientfamiljen ska kunna klara 
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sig själva. Meningen är inte att skapa ett beroende av samhällsinsatser utan att 

samhällsinsatserna ska hjälpa de behövande för att uppnå målet att klara sig på egen hand.  

 Den viktigaste delen som tagits upp för att stärka kontaktfamiljsordningen är troligen 

tydlighet. Att kontaktfamiljerna ska få all väsentlig information de behöver för att kunna 

utföra ett uppdrag. Dessutom skulle det vara gynnsamt med någon form av grundutbildning 

kring vanligt förekommande diagnoser för de som inte är insatt. Detta för att skapa en god 

grund för kontaktfamiljer med koppling till utförandet av uppdraget. Även mentorskap skulle 

kunna vara en del då detta skulle ge kontaktfamiljen ett bollplank kring praktiska situationer 

som kan uppstå en helg. Att skapa lite av ett skyddsnät för nya kontaktfamiljer som de kan nå 

även på helgen. Majoriteten av de förbättringsmöjligheter som togs upp var tydligt kopplade 

till att kontaktfamiljen ska känna trygghet i sin position och ha tillräckligt med kunskap för 

att känna sig trygg i sitt handlande de helger de har barnet. Kunskap och erfarenhet sätter 

tydligt grunden till detta och är något som behövs arbetas med konstant.  

 Även här kan vi se ett tydligt samband till Strauss teori. Eftersom de olika parterna 

kommer lever inom olika sociala världar som består av värderingar som troligen inte matchar 

de andra parternas värderingar till fullo, betyder det att man måste finna kompromisser och 

vara tydlig vid interaktion för att det inte ska skapas förvirring eller osäkerhet kring 

situationen. Studien har visat att arrangemanget som helhet inte är så tydligt på grund av att 

lagarna som finns är otydliga och lätta att tolka individuellt. Detta gör att riktlinjerna ser olika 

ut kring insatsen, vilket i sin tur skapar förvirring hos de olika involverade parterna. Därför 

behövs tydlighet för att kunna uppnå ett gott resultat, samt att problemlösning i form av 

utbildning kan vara värdefull för att underlätta artikulation. Att kontaktfamiljer har en stark 

grund att stå på är en av de viktigaste aspekterna för att kunna genomföra uppdragen. Det är 

dock viktigt att kontaktfamiljerna faktiskt för fram sina förslag och åsikter kring uppdragen 

för att kunna anpassa artikulation kring insatsen, samt förtydliga och förbättra 

kontaktfamiljernas möjligheter. Att det finns hjälpmedel de kan få ta del av för att kunna 

utföra uppdraget. Ett exempel på detta är det som tagits upp kring leksaker, att socialtjänsten 

istället för att ge bidrag till att införskaffa dessa istället har leksaker man kunde låna och 

sedan lämna tillbaka då de inte behövs längre. Kort sagt kan man säga att det finns ett flertal 

förbättringsmöjligheter att överväga, frågan är bara vilka som passar just 

kontaktfamiljsordningen och dess syfte.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till socialsekreterare 

Informantens roll 

1. Kan du beskriva din roll inom socialtjänsten? 

2. Vad är din roll i relation till kontaktfamiljordningen? (Hur länge har du haft denna roll? 

Kan du säga lite mer om denna roll?) 

Socialtjänstens perspektiv på kontaktfamiljordningen 

3. Vad ser du som det egentliga syftet med kontaktfamilj insatsen? 

4. Vad är de formella kraven som kontaktfamiljer ska uppfylla? 

5. Hur ser dessa kontaktfamiljer ut i praktiken? 

6. Hur många kontaktfamiljer har ni hand om? Hur lätt är det att rekrytera kontaktfamiljer? 

(Varför tror du det?) 

7. Vad är oftast, i din erfarenhet, anledningen till att någon vill bli kontaktfamilj? 

8. Vad vill du att kontaktfamiljen ska göra? – Hur ser du på deras roll? 

9. I praktiken – ungefär och i allmänhet hur ofta träffar dessa familjer barnet? Och vad gör 

de tillsammans? 

Hur uppdraget kontaktfamilj hanteras av socialtjänsten 

10. Hur ofta sker uppföljningar med kontaktfamiljerna och hur ser uppföljningen ut? 

11. Och mer allmänt – hur ser socialtjänstens kontakt ut med kontaktfamiljerna i 

kommunen? I vilken grad är klientfamiljerna delaktiga i kontakten mellan socialtjänsten 

och kontaktfamiljerna? 

12. Vilken information är det viktigt att kontaktfamiljerna får från er? Hur meddelas denna 

information till dem? 

13. Vilket övrigt stöd är det – utifrån din erfarenhet – viktigt att kontaktfamiljerna får från 

er? Hur ges detta stöd? 

Avrundande frågor 

14. Om man kunde ändra något i kontaktfamiljordningen – vad enligt dig – och givit din 

erfarenhet bör detta vara? 

15. Är det något annat jag bör få med mig som vi inte har berört? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till kontaktfamilj 

Början – motivation – hur det kom sig att de blev kontaktfamilj 

1. Hur kom det sig att du blev kontaktfamilj i början? (vem tog initiativet? Kontakt med 

andra kontaktfamiljer? Genom jobbet?) 

2. När blev du kontaktförälder för första gång? 

3. Vad var ditt motiv till att bli kontaktförälder då du blev det första gången? 

4. Har du varit kontaktfamilj åt flera familjer? Kan du berätta lite om detta? 

5. Vad uppfattade du som din uppgift med uppdraget vid starten? 

Dagens situation 

6. Kände du den nuvarande klientfamiljen på förhand? Gäller detta alla ”dina” 

klientfamiljer? 

7. Kan du beskriva hur din roll som kontaktförälder ser ut rent konkret? (När, hur ofta och 

hur länge får de besök av barnet? Vad gör de då för aktiviteter? Vem umgås med barnet? 

Vilka problem kan uppstå under dessa besök? mm) 

8. Kan du beskriva hur du ser på din uppgift med uppdraget? 

9. Vilken roll spelar din egen familj i denna uppgift? 

10. Hur ser kontakten ut med klientfamiljen? Kan du säga mer om detta? Önskar du mer 

kontakt med klientfamiljen? 

Nätverk kring din roll som kontaktförälder 

11. Har du någonsin känt osäkerhet kring din roll som kontaktförälder? Kan du ge exempel 

på tillfällen där du hamnat i en situation som du inte vetat hur du skall hantera? Hur har 

du då gjort för att lösa problemet? 

12. Vem är det du vänder dig till för att ha en bollplank? Exempelvis för att diskutera 

problem? 

13. Har du någon kontakt med andra kontaktföräldrar? Vilken roll spelar dessa för dig? 

Relation med socialtjänsten 

14. Kan du berätta om dina kontakter med socialtjänsten i din roll som kontaktförälder? 

15. På vilket sätt har socialtjänsten varit ett stöd för dig? (Känner du dig nöjd med det stöd du 

fått?) 

16. Känner du att du har tillräcklig med information och resurser i din roll som 

kontaktförälder? 
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Avrundande frågor 

17. För att avrunda – om man skulle ändra kontaktfamiljordningen, vad tycker du är det 

viktigaste att ändra på? 

18. Är det något som du tycker det är viktigt jag får med mig som vi inte har berört under 

samtalet? 
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