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SAMMANFATTNING  
Studien undersöker familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av familjehemsuppdrag 

och socialtjänstens samarbete och stöd. Undersökningen riktar in sig på tre frågeställningar med 

fokus på hur familjehemsföräldrarna upplever sitt uppdrag, om det finns tillräckligt med stöd 

och samarbete från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget och vad som behövs förbättras 

från socialtjänsten sida för att bidra till ett välfungerande familjehemsuppdrag. I denna 

undersökning har fem familjehem intervjuats med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Materialet som samlats in har analyserats med hjälp av innehållsanalys och tolkats 

med teoretiska perspektiv som New Public Management och utvecklingsekologiskt perspektiv. 

Resultatet visar att familjehemsuppdraget är ett svårt och ansvarsfullt uppdrag, men samtidig 

väldigt givande och stimulerande. Med relevant stöd och hjälp från socialtjänsten är det mycket 

lättare att utföra uppdraget. Resultaten visar däremot att det finns brister i stödet till 

familjehemmet. I resultaten kommer det även fram förslag till förbättringar vilka socialtjänsten 

kan göra och en del åtgärder som ligger mer på nationell nivå.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering  
När barn inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar har samhället ett övergripande ansvar 

att de får tillgång till det stöd och skydd som de behöver. I Sverige faller detta ansvar på 

kommunerna och dess socialtjänst (Khoo & Skoog, 2014). Sverige har en lång tradition av att 

placera barn i familjehem, i motsats till institutionell vård. Barnskyddslagstiftning återfinns i 

socialtjänstlagen (SoL) vilket utgör ett regelverk för olika områden inom socialvården samt i 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunerna i Sverige har inom 

ramen för lagstiftningen självbestämmanderätt att organisera sina barnomsorgtjänster på det 

sätt som de finner mest lämpliga (Höjer, 2004), vilket innebär att socialtjänstens stöd till och 

samarbete med familjehem kan se olika ut.  

 

Familjehemsplacering är den vanligaste placeringsformen i Sverige. Barnen kan placeras i ett 

familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende (HVB), eftersom det av olika 

skäl inte är möjligt att bo hos sina föräldrar. Barn som placeras utanför hemmet har ofta svåra 

uppväxtförhållanden och är i stort behov av stöd och hjälp från samhället. Under 2013 

placerades 13 585 barn i familjehemmen i Sverige. Syftet med placeringen är, om möjligt, att 

så småningom återförena barnen med de biologiska föräldrarna. När barnen placeras startas en 

process där föräldrarna, familjehemsföräldrarna och socialtjänsten skapar en särskild 

gemenskap, där alla parter samarbetar med varandra. För att kunna hålla kontakten samt följa 

upp placeringen och barnets utveckling bör en särskild socialsekreterare utsetts. Att veta vem 

som är ansvarig för ärendet är viktigt för barnen och ger en möjlighet att vända sig till denne 

när behov uppstår, som i sin tur skapar trygghet. Regelbunden kontakt, besök och samtal från 

socialtjänsten är viktiga faktorer till att placeringen blir lyckad (IVO, 2016).  

 

De barn som är i behov av placering utanför det egna hemmet är olika med diverse erfarenheter 

och inte sällan traumatiska upplevelser, vilket ställer stora krav på familjehemsföräldrarna samt 

på socialtjänsten. För att ha en förståelse och kunna möta det placerade barnet och eventuellt 

dess föräldrar, är det viktigt för familjehemsföräldrarna att ha förmågan och de kunskaper som 

krävs. Därför är det viktigt att relevant utbildning, stöd och hjälp ges, vilket kan bidra till att 

kvalitén på vården förbättras (SOU 2005:81). 

 

De barn som placeras i familjehem riskerar att fara illa på grund av att deras föräldrar inte har 

förmåga eller möjlighet till att tillfredsställa barnens behov. Det kan innebära att föräldrarna 
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har ett missbruk, psykisk sjukdom eller att föräldrarna utsätter sina barn för misshandel, 

övergrepp eller försummelse. Det kan också vara så att barnen själva utsätter sig för fara genom 

destruktivt beteende som missbruk, prostitution eller kriminalitet. Placeringen kan vara med 

eller utan samtycke med hjälp av socialtjänstlagen (SoL), där föräldrarna antingen själva begär 

placeringen eller lämnar samtycke till den, eller enligt lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) (Sundell & Thunell, 1997). Att ha ansvar för placerade 

barn är en stor utmaning och kräver mycket resurser, fysiska, materiella men framförallt 

psykosociala, vilket kan påverka relationen mellan de egna familjemedlemmarna och de 

placerade barnen. Stöd från olika intressegrupper som bland annat socialtjänst, BUP, skola, 

sjukvård är därför en viktig faktor för familjehemmen att kunna utföra sitt uppdrag (Höjer, 

2002).  

 

Det är svårt att rekrytera och behålla familjehem i synnerhet på grund av barns alltmer 

komplicerade behov och dessutom allt fler som omhändertas, vilket skapar ett behov av en rad 

stödtjänster till familjehemmen. Socialarbetaren är mycket viktig i stödet till familjehemmen, 

att det finns möjlighet till att bli lyssnad på, uppmuntrad och att det tas hänsyn till 

familjehemmens önskemål, behov och dess omständigheter (Colton, Roberts & Williams, 

2008). Hur familjehem rekryteras och vilken utbildning eller handledning de får, beskrivs i 

vissa nationella dokument i Sverige men används inte alltid och följs inte alltid upp. Det har 

förekommit en del kritik på senare tid som riktats mot familjehem, där vanvård påståtts 

förekomma, samt till socialtjänsten, hur familjehemmen rekryteras. Kritiken avser även 

otillräckligt med stöd och handledning till familjehemmen samt brist på uppföljning. Efter 

Socialstyrelsens och länsstyrelsernas undersökningar, visar det sig att majoriteten av 

familjehemmen under de senaste tre åren inte har djupintervjuats eller utretts innan barnens 

placering och inte fått någon relevant utbildning för att kunna hantera uppdraget. Orsaken till 

detta var i de flesta fall bristen på familjehem och ökande antal barn i behov av ett nytt hem 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

I svensk forskning ligger fokus allmänt på barnen och dess upplevelser och inte på de som utför 

familjehemsuppdraget. Familjehemsföräldrarnas perspektiv förekommer i mindre utsträckning 

(Andersson, 2001). Det finns många förväntningar knutna till familjehemsföräldrarnas förmåga 

att ge de placerade barnen ett säkert och kärleksfull hem för kortare eller längre perioder. 

Familjehemsföräldrarnas uppdrag är att hjälpa barnen med vissa känslomässiga- och 

beteendeproblem, underlätta kontakten med deras biologiska föräldrar, samarbeta med dem 

samt skapa en normal vardag för barnen. En del forskningsrapporter visar att 
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familjehemsföräldrarna inte alltid lyckas och socialtjänstemännen kritiseras för att de inte 

erbjuder tillräckligt med stöd till familjehemsföräldrarna (Andersson, 2001). Med detta i åtanke 

kommer följande syfte och frågeställningar undersökas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka familjehemsföräldrarnas upplevelser av familjehemsuppdraget och 

erfarenheter av socialtjänstens samarbete och stöd.  

 

1. Vad är motivet bakom valet att bli ett familjehem? 

2. Finns det tillräckligt med stöd och hjälp från socialtjänsten för att kunna hantera 

uppdraget?  

3. Behövs det någon förbättring utifrån socialtjänstens sida för att ett familjehemsuppdrag 

ska fungera väl? 

  

1.3 Definitioner/begrepp  
 

Familjehem. I denna uppsats används begreppet familjehem istället för begreppet fosterhem. 

Inom svensk och internationell forskning förekommer benämningen fosterhem vilket även 

användes innan implementeringen av Socialtjänstlagen (SoL) som trädde i kraft 1982 (SOU, 

2011:9). Familjehem beskrivs i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) på följande sätt: Med 

familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt (SoF 2001:937). Begreppet familjehem används i denna studie som 

beskrivning av ett vanligt hem, som på socialtjänstens uppdrag tar mot ett eller fler barn för en 

kortare eller längre tid, med syftet att återförena barnet med sina biologiska föräldrar.  

Familjehemsvård 

Familjehemsvård kan se olika ut, från stöd på hemmaplan till placering utanför hemmet. 

Vanligaste placeringen är i ett familjehem, i vissa fall förekommer dock ett behov av HVB-hem 

eller institutionell verksamhet, när ungdomen är i behov av behandling. Utredning, planering 

och uppföljning av olika situationer är socialtjänstens uppgift för att barnet ska få sina behov 

tillfredsställda (Socialstyrelsen, 2017). I denna uppsats används begreppet i fokus på 

familjehemmen.  

Placering i ett familjehem. Placering i ett familjehem är det mest förekommande i Sverige. I 

första hand placeras barnen i ett nätverkshem, vilket innebär ett hem som redan finns i barnets 

nätverk. Om nätverksfamiljen inte existerar eller inte kan ta emot barnet, försöker socialtjänsten 
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finna ett annat hem där familjehemsföräldrarna inte har någon förbindelse till barnet. Hur 

familjehemsuppdraget utförs, definieras som regler i 6 kap. 6 § tredje stycket SoL. Som ovan 

nämndes, drivs familjehem som ett uppdrag och kan inte bedrivas av professionella utövare, i 

motsats till HVB, som bedrivs av professionella enligt 3 kap. 1 § SoF. I denna studie används 

begreppet familjehem vid placering av barn.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 Brist på familjehem  

Det råder stor brist på familjehem och socialtjänsten upplever ökade svårighet vid både 

rekrytering av familjehemsföräldrar och att behålla dem. Dessutom är de barn som kommer i 

kontakt med socialtjänsten äldre, mer "erfarna" med systemet. Dessa barn har ofta komplexa 

problem och behöver därför en längre placering. Bristen på familjehem och svårigheten att 

rekrytera och behålla familjehemsföräldrar beror till stor del på otillräckligt systemstöd. Stöd 

till familjehemsföräldrarna i olika former, har visat sig positivt för familjehemsuppdrag. 

Familjehemsföräldrarnas syn på vilket stöd de behöver är inte tillräckligt undersökt på grund 

av att familjehemsvårdsforskning baseras oftare på barnens behov av stöd och hjälp och mindre 

på familjehemsföräldrarnas behov (Brown & Calder, 2000).  

Bristen på familjehem, särskilt under 2015 resulterade i att fler kommuner använder sig av 

konsulentstödda familjehem. Socialtjänsten har inte någon inverkan på varken rekrytering eller 

utredning av dessa hem, utan de rekryteras av privata konsulentverksamheter. Detta kan 

resultera i att lagstiftning och bestämmelser inte efterföljs. Enligt Inspektionen för vård och 

omsorgs (IVO) utredning 2016 visar det sig att det inte bara är de konsulentstödda 

familjehemmen som inte utreds utan även de familjehemmen vilka socialtjänsten själv 

rekryterar. Brist på familjehem, tid och otillräcklig information om de hemmen som barnen 

placeras i kan orsaka att de far illa. Som åtgärd för denna krissituation har en del kommuner 

skapat samarbete med andra kommunerna i form av familjehemscentra (IVO, 2016).  

Orsaken till bristen av familjehem och svårigheten att rekrytera kan vara samhällsförändringar. 

Urbanisering och individualisering har gjort att båda föräldrarna arbetar, inte sällan i en 

storstad, vilket innebär att närvaron hemma inte är så frekvent. Långa dagar alternativt små 

övernattningslägenheter gör att det varken finns tid eller plats för ”extra barn”. Det förekommer 

också ofta att placerade barn behöver extra tid och omsorg vilket är omöjligt om båda vuxna 
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arbetar. Att driva ett familjehem är inte något arbete utan ett uppdrag vilket gör att 

arbetslöshetsersättning inte gäller för de som driver ett familjehem. Konsekvensen av för få 

familjehem kan resultera i dålig kvalité inom familjehemsvården samt att behövande barn måste 

fortsätta bo i en dålig miljö eller placeras i institutionsvård (SOU 2005:81).  

2.2 Kritik av familjehemsvården 
IVO (2016) framkommer med en del kritik mot socialtjänsten och hanteringen av 

familjehemsvården. Bland annat påvisas brist på uppföljningar av de placeringar som görs, 

vilket kan resultera i att varken de placerade barnen som familjehemsföräldrarna får den hjälp 

och det stöd som de behöver. IVO påpekar att i många kommuner saknas en del uppgifter, vem 

som har det särskilda ansvaret för kontakten med familjehemmen och vilken information som 

ska lämnas ut. Dokumentationskravet är inte alltid uppfyllt och det saknas information om det 

förekommer enskilda samtal med de familjeplacerade barnen (IVO, 2016). Kritiken framförs 

även i en studie av Khoo och Skoog (2014) där höga krav ställs på familjehemsföräldrarnas 

förmåga att ge vård och erbjuda ett kärleksfullt hem till barn som kommer från svåra miljöer 

och inte sällan har beteendeproblem. Khoo och Skoog (2014) studie beskriver även att 

familjehemsföräldrarna inte har tillräcklig kunskap om barnets behov, otillräcklig förståelse för 

planeringsprocessen, svåra förhållande med socialarbetaren och en brist på individualiserad 

service med rätt stöd vid rätt tidpunkt. Även om placeringen upphörde beskriver 

familjehemsföräldrar ett kontinuerligt förhållande mellan deras familjer och de placerade 

barnen. Familjehemsföräldrar uppvisar missnöje gällande stöd de fått efter att placeringen 

upphörde. Ett avslutningsmöte var inte tillräckligt för att avsluta tämligen flera års relation med 

det placerade barnet. Därför avböjde några det avslutande mötet eftersom de var missnöjda över 

hur hela situationen hanterats (Khoo & Skoog, 2014).  

 

I Sundell och Thunells (1997) studie förekommer en oro för barn som är placerade i ett 

familjehem. Brist på god kontakt och ignorerande beteende från socialtjänsten vid 

familjehemsföräldrarnas bedömningar av barnens problem och behov kan orsaka negativa 

konsekvenser. Barnen får inte den hjälp och stöd de behöver och familjehemsföräldrarna inte 

den kontakt med socialtjänsten när en eventuell kris uppstår (Sundell & Thunell, 1997). 

Vinnerljung (1996) beskriver i sin översikt liknande kritik mot socialtjänsten. Kritiken avser 

låg kvalité på familjehemsutredningar, uppföljningar, dåligt stöd för biologiska föräldrar och 

familjehemsföräldrar. Utöver bristen på stödet uppges även avsaknaden av en fast 

kontaktperson för familjehemsföräldrarna vilket bör finnas under hela planeringsprocessen och 

vid uppkomma behov. Bristerna förklaras med hög arbetsbelastning på socialtjänsten 

(Vinnerljung, 1996). Khoo och Skoog (2014) menar att familjehem ofta ses som den optimala 
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vården eftersom det är meningen att barnen ska få ett vanligt familjeliv tills de antingen 

återvänder hem eller är redo för ett självständigt liv. Hur väl systemet lyckas med denna uppgift 

har länge varit en fråga för forskning som visar att det finns allvarliga och frekventa problem 

och negativa resultat för barn som har blivit placerade (Khoo & Skoog, 2014).  

 

2.3 Utmaningar i familjehemsvården  
Stukes Chipungu och Bent-Goodley (2004) beskriver stora utmaningar i familjehemsvården. 

Under senaste två decennier har familjehemmen upplevt en ökning av antalet barn i 

familjehemsvård. Samhällsproblem som fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet, missbruk, 

ojämlikhet, våld i nära relationer och rasism skapar en skadlig inverkan på familjer och påverkar 

barnens välbefinnande negativt, vilket i sin tur ökar antalet barn i systemet. Det främsta målet 

för familjehem är att säkerställa barnens säkerhet, välbefinnande och utveckling vilket blir 

svårare när många barn kommer från en väldigt komplex problematisk miljö. 

Familjehemsvården förväntas att uppnå ställda mål med de placerade barnen, trots allt större 

utmaningar. Dessutom måste utmaningarna mötas med den höga personalomsättningen och 

svårigheter vid rekryteringen av familjehem (Stukes at al., 2004).  

  

Familjehemsföräldrarna förväntas ta hand om barnens dagliga behov, uppfylla deras 

känslomässiga behov och beteendebehov på ett lämpligt sätt, vara förespråkare för barnen i 

skolor, arrangera besök med biologiska föräldrar samt socialtjänsten och samtidigt skapa trivsel 

i hemmiljön. Dessa höga krav gör att familjehemsvården och dess tjänstemän ofta upplever 

svårigheter att rekrytera och behålla familjehemsföräldrar. När de rekryterats, möter 

familjehemsföräldrarna ytterligare utmaningar, eftersom de strävar efter att ta hand om barn 

med komplexa behov med begränsat stöd. För att möta dessa utmaningar tycker Stukes at al. 

(2004) att familjehemsföräldrarna utöver bättre ekonomiskt stöd och hjälp från socialtjänsten, 

bör även få professionellt stöd från olika specialiserade aktörer, som till exempel BUP, 

psykologer, kuratorer och terapeuter (Stukes at al., 2004). I en annan forskning av Cooley, 

Thompson och Newll (2018) framställs liknande utmaningar som familjehemsföräldrarna 

upplever i mötet med alltmer komplexa problem hos barnen. När barnen kommer in i 

familjehem med vissa svåra erfarenheter som utsätter dem för risk för känslomässiga och 

beteendemässiga svårigheter och inte får professionell hjälp,  kan dessa beteendemässiga 

svårigheter påverka andra, nämligen deras vårdgivare. Komplexa problematiska beteenden där 

bland annat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) eller 

blandning av dem, visar sig vara en stor utmaning i flera studier. Tidigare forskning har visat 

att familjehemsföräldrar är i stort behov av stöd men inte alltid får det (Cooley et al., 2018).  
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2.4 Behov och stöd  
Med ett stort antal barn i familjehem är det viktigt att förstå behovet som finns hos 

familjehemsföräldrarna för att socialtjänsten ska lyckas rekrytera och behålla nya familjehem 

(Zuniga, 2013). Cooley et al. (2018) menar att ett bra förhållande med socialarbetare bidrar till 

en förbättring av familjehemsföräldrarnas förmåga att främja ett välbefinnande hos de placerade 

barnen. Socialt stöd i familjehemmet från yrkesverksamma aktörer som till exempel 

socialarbetare, terapeuter ett så kallat formellt stöd eller andra utomstående personer som inte 

är involverade i ärendet, bidrar till bättre hantering av svåra problem som 

familjehemsföräldrarna möter. När de professionella resurserna är otillgängliga eller när 

formellt stöd inte känns som tillräckligt kan familjehemsföräldrarna vända sig till familj och 

vänner för att få stöd, ett så kallat informellt stöd (Cooley et al., 2018).  

De behov som familjehemsföräldrarna identifierade i en studie av Brown och Calder (2000) var 

generellt överstämmande med den befintliga forskningen om familjehemsvården. 

Familjehemsföräldrarna uppgav behov av att ha frekvent kontakt, råd och feedback från 

socialtjänsten, andra familjehemsföräldrar och andra aktörer som kan vara behjälpliga och 

stödjande. Utöver den vanliga kontakten, framkommer behov av tillgång till resurser för barn 

med speciella psykofysiologiska behov, där bland annat neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan nämns. För att kunna bidra på bästa sätt till barnets utveckling, 

särskilt för barn med speciella behov, krävs det relevant utbildning. Inte sällan kommer 

placerade barn från olika kulturer vilket skapar behov av tydliga och informativa uppgifter om 

barnens kultur och traditioner, för att kunna hantera de situationerna. Vad som kan vara 

stödjande i de situationerna är handledning och ledarskap från erfarna familjehemsföräldrarna 

i form av exempelvis gruppmöten för ömsesidigt stöd. Enligt Cooley et al. (2018) kan stöd från 

andra familjehemsföräldrar påverka deras erfarenhet positivt och hjälpa dem att hantera stress 

och frustration som ibland kommer med familjehemsuppdraget. Cooley et al. (2018) presenterar 

i sitt resultat att familjehemsföräldrar som upplevde högre nivåer av socialt stöd rapporterade 

också högre grad av självförtroende och tillfredsställelse som familjehemsförälder. 

Framväxande forskning kring socialt stöd visar positiv resultat, men mer forskning behövs för 

att förstå hur socialt stöd kan vara till hjälp för att främja familjer, särskilt för att förbättra 

hanteringen av de utmaningar som möts i familjehemsuppdraget (Cooley et al., 2018). 

 

Utöver de ovannämnda behoven, uppger Geiger, Piel och Julien-chinn (2017) i sin studie att 

familjehemsföräldrarna vill känna sig värdefulla och ha en bra relation med socialtjänsten, 

byggt på ömsesidigt förtroende. De vill känna sig som en del av gemenskapen och inte bara 

som utövare av vård. Familjehemsföräldrarna vill att deras åsikter är hörda och respekterade 
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samt har viljan till en öppen kommunikation och positiv samverkan med socialtjänsten, vilket 

relateras till ökad tillfredställelse bland familjehemsföräldrarna. Många familjehemsföräldrar i 

studien uppger ett behov av stöd från ytterligare kvalificerade, professioner, utbildade på ett 

adekvat sätt när antalet barn med speciella behov ökar. Flera familjehemsföräldrar nämner att 

de tror att de flesta specialister, framförallt BUP och psykologer är dedikerade till sitt arbete 

och till barnen, men många har inte tid, resurser och stöd för att göra sitt jobb effektivt. Ett 

önskemål utifrån familjehemsföräldrarna var möjligheten till gruppsamarbete där 

socialtjänsten, biologiska föräldrar samt andra relevanta aktörer ingår. För att kunna ha en bra 

kontakt med de biologiska föräldrarna, behövs det stöd från socialtjänsten och ge kontinuerligt 

stöd till varandra (Geiger et al., 2017). Sundell och Thunell (1997) uppger i sin studie att största 

förväntningen från familjehemsföräldrarna var att barnen som placerades i familjehem främjas 

av placeringen. Vidare förväntades stöttning, handledning och relevant information från 

socialtjänsten både i de svåra frågor som uppstår, som i det vardagliga livet. Trots vissheten om 

eventuella svårigheter och problem hade familjehemsföräldrarna en tro på att det placerade 

barnet skulle ge stor glädje i deras egna familjer (Sundell & Thunell, 1997).   

 

3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
För att få förståelse av familjehemsföräldrarnas upplevelser, utmaningar och erfarenheter av att 

vara ett familjehem, kan Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell vara behjälplig. Med 

hjälp av modellen kan samspelet mellan de olika systemen förklaras, dvs. vilka faktorer som 

kan påverka familjeföräldrarnas situation i samband med uppdraget. Familjehemsföräldrarna är 

i behov av stöd av olika aktörer för att kunna utföra uppdraget på bästa möjliga sätt. De 

utmaningar och svårigheter som socialtjänsten har i samarbetet med familjehemmen kan delvis 

förklaras med hjälp av New Public Management (NPM).  

 

3.1 Ett utvecklingsekologiskt synsätt 
Ett utvecklingsekologiskt synsätt utvecklades av den amerikanske psykologen Urie 

Bronfenbrenner 1977, och är nuförtiden grundläggande teori inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. Enligt Bronfenbrenner ses processen för mänsklig utveckling som formad av 

interaktionen mellan individ och dennes miljö. I en kontext påverkas människan av flera 

samspelande system. Denna miljö kan delas i olika system. Makro-, exo-, meso och 

mikrosystem. Barnet eller ungdomen befinner sig i centrum i sin närmiljö (mikrosystem). 

Mikrosystem är den mest grundläggande nivån för barnet, där barnets utveckling sker i ett 

sammanhang och samspel med närmaste omgivning, exempelvis familjen (Ceci, 2006).  
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Barnen som placeras skapar nya relationer och ett nytt mikrosystem med 

familjehemsföräldrarna och deras nätverk. I många fall kommer även ny skola och nya 

kamrater, samtidigt som det ”gamla” mikrosystem med de biologiska föräldrarna och deras 

nätverk är kvar och tanken med placeringen är att återförening sker. Familjehemsföräldrarnas 

uppgift är att introducera barnet i det nya mikrosystemet, skapa känslan av tillhörighet och 

känna sig delaktig. Detta är inte så enkelt och kräver en del fysiska och psykiska resurser. Inte 

sällan är de placerade barnen äldre och inte så lätt kan förtro sig till familjehemsföräldrarna, 

vilket kräver en förmåga att ha tålamod (Löfstrand, 2009). 

Personal och kamrater i skolan och förskolan samspelar med barnen och 

familjehemsmedlemmarna i ett mesosystem. I ett exosystem finner vi områden som till exempel 

familjehemsföräldrarnas arbetsmiljö, arbetsförhållanden eller socialtjänstens kontor som 

kanske inte har direkt kontakt med själva barnet men ändå påverkar barnets och ungdomens 

utveckling.  I ett makrosystem finner vi lagstiftning, politiska ideologier samt samhällsekonomi 

som påverkar exosystemet som i sin tur påverkar föräldrarna, deras reaktioner, vilka påverka 

barnen. Alla system samspelar med varandra. Det är av vikt att förstå samspelet på olika nivåer, 

att det inte endast är barnets individuella egenskaper som påverkar utvecklingen utan många 

andra faktorer på olika systemnivåer (Ceci, 2006). 

3.2 New Public Management  
New Public Management (NPM) är ett begrepp, vilket innebär olika reformer inom den 

offentliga sektorn, både administrativa och ideologiska och inte är någon enhetlig modell 

(Agevall, 2005).  Begreppet introducerades i en artikel av Christopher Hood 1991 (Hood & 

Dixon, 2016). NPM innebär nytt sätt att organisera den offentliga sektorn och dess 

organisationsreformer. NPM innebär decentralisering, målstyrning, kundorientering, strängare 

finansiell kontroll och konkurrenssättning. Målet med NPM är att den offentliga sektorn genom 

marknadsorienterad styrning blir mer effektiv och fokuserad på resultat. Utveckling och 

genomförande av politiskt styrsystem baserat på individens valfrihet och ekonomiska 

incitament, snarare än administrativ reglering, från regelstyrning till mål- och resultatstyrning 

är ett annat mål med denna modell. Det finns ett starkt fokus på kund- eller medborgarnas 

preferenser med resurser kopplade till medborgarnas val (Agevall, 2005). Hood (1991) 

implementerade sju element för att förklara definitionen av NPM och menar att de är ett 

hjälpmedel för hur den offentliga sektorn bör hanteras: 
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1. Decentralisering av offentlig verksamhet, från central styrning till mindre självstyrande 

verksamheter. 

2. Implementering av privata aktörer inom den offentliga sektorn i syftet att öka 

konkurrensen.  

3. Användning av metoder från den privata sektorn inom den offentliga sektorn, som till 

exempel ”Lean” där kundnyttan och effektivering och rationalisering är i huvudsyfte.  

4. Kostnadsmedvetenhet med olika rationaliseringsalternativ.  

5. Mätbara mål, prestationer och tydliga standarder.  

6. Tydligare hierarki, handlingsfrihet, kontroll och mer påtagligt ansvar för cheferna.   

7. Prestationsförmåga, belöningssystem i fokus i stället för utbildning och rangordning 

(Hood, 1991).  

 

I svenska kommuner började NPM introduceras under 1980-talet, vilket medförde ett 

omfattande förändringsarbete vilket innebar besparingspolitik, effektivitetskrav samt 

decentralisering av offentlig sektor och införandet av influenser från det privata näringslivet till 

den offentliga sektorn. (Trydegård, 2001). I NPM ligger tonvikten på intensifieringen av 

arbetet, mätningen av prestationsförmåga och kostnadseffektiviteten. Detta anses allmänt ha en 

negativ påverkan på de som arbetar inom socialt arbete. Budget och prestationsmål har blivit 

de centrala frågorna under de senaste tio åren. Det viktigaste var att hålla sig inom budgeten 

och ha en hög prestationsförmåga, ibland på bekostnad av klienternas tid (Berg, Barry & 

Chandler, 2008). Lauri (2016) menar att socialarbetarens arbete på socialtjänsten har genomgått 

radikala förändringar under senaste åren. Orsaken till detta är implementering av NPM, vilket 

innebär ändringar i organiseringen och styrningen av det sociala arbetet. Ökad byråkrati och 

dokumentationskrav, skapar mindre tid för klienterna. Begränsade resurser i form av tid och 

ekonomi samt ständig kontroll, skapar för socialarbetaren ett dilemma, om att vara lojal mot 

organisationen och ledningen eller att ge tillfredställande service för klienter. Effekterna av 

NPM resulterar i att det är svårare att rekrytera personal och samtidigt behålla de befintliga. 

Detta kan ses i rekryteringen av familjehem, vilket i sin tur försvårar kontinuiteten i 

familjehemsvården (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2013).  

 

När organisationer förändras och tidigare väletablerade arbetsrutiner ersätts av mer komplexa 

och överlappande roller, är socialarbetare utsatta för stress i samband med rollens tvetydighet. 

Betydande administrativa, samhälleliga och politiska förändringar har påverkat 

socialarbetarens roll och de ansvarsområden de har under sig. Socialt arbete är ett mycket 

stressigt yrke, med stress som härrör i synnerhet från rollkonflikt mellan klientensbehov och 
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lojaliteten mot arbetsgivare. Socialarbetarna ställs mot etiska dilemman om hur man bäst möter 

klientens behov inom ramen för reformer och reglering. Socialarbetare har förväntats ta itu med 

klienternas situation med minskad auktoritet och minskade resurser. I familjehemsvården möter 

socialsekreterarna utsatta barn som behöver mycket stöd och hjälp. Tidsbrist, stress och höga 

prestationskrav gör att socialsekreterare som är kontaktperson för familjehemmet eller för det 

placerade barnet inte har den förmåga att stödja familjen när det behovet finns.  Hög 

arbetsbelastning, krav på snabba resultat med minskade resurser gör att tiden inte räcker till, 

vilket kan resultera i att familjehemssekreterare inte finns till hands när familjehemmen är i 

behov av kontakt eller stöd (Lloyd, King & Chenoweth, 2002).  
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4. METOD 
4.1 Vetenskaplig utgångspunkt och metodval 
Utifrån familjehemsföräldrarnas upplevelser och erfarenheter av familjehemsuppdrag samt 

socialtjänstens samarbete och stöd, passar en hermeneutisk forskningsansats för att få en 

förståelse. Widerberg (2002) beskriver hermeneutik som en tolkningslära där kontextförståelse 

uppstår och alla element i tolkningen är beroende av helheten. Studien är baserad på 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter, därför passar en kvalitativ forskningsdesign. 

Kvalitativ forskning skapar skildrande data och tonvikten ligger på ord. Av den anledningen 

används en induktiv ansats, vilket innebär att genom utförda intervjuer och intervjuade 

personers upplevda erfarenheter dras slutsatser. Genom intervjuer och det induktiva 

arbetssättet, syftar denna studie att ge djupare förståelse hur familjehemmen upplever sin 

livssituation i stället för att uppnå några vetenskapliga förklaringar och lägre grad av 

generalisering, vilket den deduktiva ansatsen innebär (Bryman, 2015).  

 

4.2 Datainsamling  
Datainsamlingen av litteratur till studien utfördes i Mittuniversitetets databaser: ProQuest – 

Social Sciences, vilket innefattar sex databaser: ERIC, PsycARTICCLES, PsycINFO, 

PTSpubs, Sociological Abstracts och Worldwide Political Science Abstracts. Sökord som 

användes var: ”foster parents”, challenges”, ”experiences” ”foster homes”, ”social services”, 

”support” och ”New public management”. Motsvarande svenska ord användes i sökningen. 

Sökningen begränsades till ”Peer reviewed” för att få fram vetenskapliga artiklar. Utöver det 

användes även Googles sökmotor för att hitta relevant information på olika myndighetssidor.  

 

Utifrån studiens syfte, valdes kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer för att samla in 

empirin eftersom deltagarnas perspektiv, uppfattningar, erfarenheter och upplevelser 

undersöktes. Halvstrukturerade intervjuer innebär att frågorna är förutbestämda, alla får 

liknande frågor och att följdfrågor kan uppkomma efter erhållna svar (Creswell, 2013). 

Deltagarna kunde därmed, med hjälp av avgränsat område i intervjuguiden, berättar det som 

var viktigt just för dem och utifrån vad de ville framföra. 
 
Urval  
Socialtjänsten i den valda kommunen arbetar med förändringsarbete i familjehemsvården, 

vilket innebär bland annat införande av stödgrupper till familjehemmen, regelbunden 

samtalskontakt och besök hos familjehemmen. Detta skapade en möjlighet att genom denna 

undersökning bidra till deras förändringsarbete. Familjehemmen valdes utifrån deras samarbete 
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med berörd kommun och genom målinriktat urval, vilket innebär att välja relevanta individer 

för forskningsfrågorna som i detta fall är familjehemsföräldrarna. Den berörda kommunen är 

uppdragsgivare till sex familjehem. Kommunen använder sig även av konsulentstödda 

familjehem, men eftersom kommunens förändringsarbete i familjehemsvården inte har 

inverkan på dem, har inte dessa familjehem undersöks. Bland de sex familjehemmen som 

kommunen är uppdragsgivare till svarade alla utom ett familjehem ja till att vara med i studien. 

De fem intervjuade familjehemmen består av familjehemsföräldrar i åldern mellan 34–80 år, 

gifta eller sammanboende. Alla bor i ett hus/villa i ett litet samhälle i norra Sverige. För att få 

tämligen relevant undersökningsresultat var det viktigt att använda sig av alla tillgängliga 

familjehem, vilket innebär att inte något speciellt urval har vidare gjorts.  

 

För att få tag i intervjupersoner kontaktades de först via ett informationsbrev (se bilaga 1) som 

skickades med hjälp av socialtjänsten. Informationsbrevet och intervjuguiden (se bilaga 2) 

skickades till alla familjehem vilka kommunen är uppdragsgivare för. Efter utskicket dröjde 

svaren från familjehemmen vilket fördröjde genomförandet av intervjuerna och hela tidigare 

planeringen. Den andra kontakten bestod i att socialtjänsten ringde upp de sex möjliga 

familjerna vilket ledde till att alla utom ett familjehem tackade ja till att delta i undersökningen. 

Det familjehem som tackade nej gjorde det av personliga skäl. Därefter tog intervjuaren kontakt 

med dem via telefon och bokade ett intervjutillfälle. Intervjuerna utfördes hemma hos de valda 

familjehemmen med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguiden utformades utifrån syftet och 

frågeställningarna. Frågorna är en fördjupning av studiens huvudfrågor med fem temaområden. 

Det första temaområdet inkluderade bakgrundsfrågor för att skapa en avslappnad atmosfär. Det 

andra handlade om deras upplevelse av familjehemsuppdraget, det tredje om erhållet stöd från 

socialtjänsten, det fjärde om upplevelserna av kontakt med de biologiska föräldrarna. Den sista 

handlade om socialtjänstens behov av förbättringar i samarbetet med familjehemmen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion under 40–60 

minuter, beroende på hur många personer som deltog i samtliga intervjuer. Vid två tillfällen 

deltog endast en person eftersom dennes partner inte kunde närvara, i övriga tre  familjehem 

deltog båda partnerna.  

 

För att skydda familjehemsföräldrarnas identitet används familjehem 1–5 i resultatet. 

Familjehemmen är belägna i tre kommuner i Norra Sverige och varje familjehem består av två 

föräldrar i åldrarna 34–80. Tre familjer har utflugna egna vuxna barn, två andra har ett eget 

yngre barn hemma. Två familjehem har släktplacering vilket innebär att barnen har ett släktskap 

med familjehemsföräldrar. Familjehemmen har haft placeringar under 9 till 40 år.  
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4.3 Analysmetod 
Intervjuerna som spelats in transkriberades direkt efter utförd intervju för att göra materialet 

mer hanterbart och analyserbart (Creswell, 2013; Hjerm, Lindgren &Nilsson, 2014). 

Utskrifterna lästes därefter igenom ett flertal gånger för att fånga det viktigaste utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. För att analysera textmaterialet valdes innehållsanalys. 

Innehållsanalys innebär att insamlad data stegvis analyseras. Samtidigt som intervjuer pågår 

kan forskare analysera en intervju som samlats in tidigare, vilket gjordes i denna studie. 

Eftersom familjehemmen var belagda långt ifrån varandra, utfördes en intervju per dag. Efter 

utförd intervju, transkriberades det inspelade materialet samma dag och möjliga kategorier 

uppmärksammades i bearbetningen av materialet. Genom läsningen av insamlad empiri gjordes 

en översikt av möjliga teman för analysen. Det manifesta innehållet som direkt utrycktes av 

intervjupersonerna markerades med hjälp av olika färgpennor för att särskilja olika teman och 

ta fram det som var betydelsefullt för syfte och frågeställningar. Genom tolkningen av textens 

innebörd togs det latenta innehållet fram. Intervjuerna lästes igenom flera gånger, citat togs ut 

för att skapa meningskoncentrering. Materialet reducerades med hjälp av kodning vilket innebar 

att data reducerades kontinuerligt till väsentliga element under hela analysprocessen. Efter 

kodningen skapades kategorier vars olika mönster kunde grupperas eller presenteras åtskilda 

vilket i sin tur tematiserade materialet. Tematiseringen handlar om att de mest väsentliga 

mönster och kopplingar till undersökningens syfte och frågeställningen hittades för att kunna 

uppnå förståelse om undersökningens fenomen (Hjerm et al., 2014). Teman som valdes att 

belysas i resultatdelen är: Anledningen bakom familjehemsuppdraget, Socialtjänstens 

samarbete och stöd, och till slut Behov och efterfrågan. Analysen är iterativ vilket innebär en 

process där det skapas en förståelse för det som redan är upptäckt och finns visdom om, med 

hjälp av exempelvis tidigare forskning eller egna erfarenheter och den pågående 

undersökningen. Detta skapar den hermeneutiska spiralen vilket innebär att skribenten utgår 

först från en egen förståelse och sedan med hjälp av tolkning av nya observationer och 

erfarenheter utveckla bättre förståelse (Hjerm et al., 2014). 

 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet   
I denna studie används begreppen tillförlitlighet och giltighet, istället för reliabilitet och 

validitet, vilket i den kvalitativa forskningen oftare används för att bedöma kvalitén på 

datainsamling dvs. om den är pålitlig och giltig (Bell, 2014). Tillförlitlighet (reliabilitet) kan 

delas i fyra kategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera och menar att studien inte är beroende vilken forskaren är och vilka perspektiv den 
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har. Det innebär även att studiens resultat blir liknande när studien utförs av andra forskare och 

vid andra tidpunkter (Bryman, 2015). 

 

Författarens förförståelse.  

Förståelsen för ämnet var relativt stor, då både egna erfarenheter samt praktik och 

sommararbete för undersökta kommunens socialtjänst har bidragit till det.  De egna 

erfarenheterna och en relativt bra kännedom av socialtjänstens arbete inom familjehemsvården, 

har haft en inverkan vid formuleringen av intervjuguidefrågorna. Författarens förförståelse kan 

däremot inte ta över det som informanter framför, övertygelser, fördomar och förutfattade 

meningar har författaren därför försökt förhålla sig till genom hela tolkningsprocessen 

(Widerberg, 2002).  

 

Denna studie handlar om inlevelse och förståelse av intervjupersoners upplevelser och 

erfarenheter, därför är det viktigt att beskriva hur man gått tillväga för att uppnå hög 

tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitligheten kan påvisas i denna studie genom val av teoretiskt 

perspektiv och begrepp och dess relevans till studiens syfte. Hur undersökningen genomfördes 

är tydligt beskrivet och syfte och frågeställningar har besvarats och diskuterats, vilket ger en 

hög trovärdighet.   För att uppnå tillförlitlighet i denna studie användes halvstrukturerade 

intervjufrågor, där intervjupersonerna svarade på i samma frågor i samma ordningsföljd. 

Frågorna testades på en testperson för att kunna kontrollera tid och eventuellt missförståelse. 

Intervjuguiden skickades tillsammans med informationsbrev för att intervjupersonerna kunde 

få inblick i vilket område som intervjun kommer att handla om, dock är det läsaren som kan 

bedöma kvalitén på studien.   

Giltighet (validitet) innebär att vi mäter det som är avsatt att mäta, samt att det är relevant och 

kopplat till studiens syfte samt frågeställningar. I denna studie anpassades 

datainsamlingsmetoden efter studiens syfte och frågeställningar för att uppnå studiens giltighet. 

Alla undersökningar i denna uppsatts utfördes utifrån bästa möjliga förmåga för att uppnå 

studiens syfte och dess frågeställningar. För att erhålla ett mer intressant resultat kunde fler 

familjehem använts, men tidsmässigt var detta inte ett alternativ. Även om det är svårt att 

generalisera i kvalitativa studiers resultat, tycker ändå författaren att uppsatsens tillförlitlighet 

har uppnåtts. I denna studie undersöktes fem av sex familjehem från en kommun vilket ger ett 

bra resultat med tanke på 83 procents deltagande. Eftersom i denna studie har författaren fått 

många liknande svar från intervjupersoner innebär detta att studien ger en god överstämmelse 

mellan begreppen som används och de observationer som utfördes vilket ger en hög 

tillförlitlighet.  
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4.5 Etiska överväganden 
Genom forskning skapas en ny kunskap som är viktig i utvecklingen av samhället vilket ställer 

ett forskningskrav och förväntningar på den som utför studien. Individsskyddskravet är ett 

exempel på en sådan förväntning. För de individer som deltar i undersökningen kan det 

förekomma risk för fysisk eller psykisk skada, förnedring eller förolämpning. Därför är det 

viktigt att studien utförs med bästa kvalité och på ett etiskt sätt. I alla forskningsprojekt ska 

individens behov väga tyngre än samhällets nytta. Det ska inte förekomma några privata 

intressen som gynnar forskaren och inte heller någon yttre påverkan som kan ha inverkan på 

forskningsresultat (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra etiska 

principer som huvudkrav i forskning och som denna studie har tagit hänsyn till:  

 

Informationskravet – deltagarna fick information om studiens syfte, frivillighet att delta och att 

den kan avbrytas när som helst. Deltagarna informerades om eventuella risker i samband med 

undersökningen, innan intervjuerna påbörjades. Information förmedlades muntligt och skriftligt 

i form av ett informationsbrev, vilket skickades till berörda familjehem tillsammans med 

intervjuguiden innan mötet ägde rum. Det var en viktig faktor att ge tydlig information om 

studiens syfte eftersom eventuella förbättringar från socialtjänsten kommer ha positiv inverkan 

på familjehemmen. Samtyckeskravet – genom förslag på intervjutillfällen ges deltagarna rätt att 

bestämma om deltagandet, vilket skrevs om i informationsbrevet. Deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst. Deltagarna deltog efter ett muntligt samtycke.  

Konfidentialitetskravet – deltagarna ska behandlas konfidentiellt. Ingen utöver skribenten 

kommer åt personliga uppgifterna. Intervjupersoners namn används inte i studien istället 

används familjehem 1–5, vilket gör att deltagarna kan känna sig bekväma med sina uttalanden. 

Syftet med deras deltagande är att fånga intervjupersoner upplevelser om samarbetet med 

socialtjänsten, vad som fungerar och inte, för att socialtjänsten ska kunna förbättra de eventuella 

bristerna. Intervjupersoner kan känna oro för kommande samarbete med socialtjänsten om de 

uppger några negativa upplevelser, därför undviks deras namn. Nyttjandekravet – deltagarna 

informerades om att uppsatsen är en offentlig handling och kommer publiceras på Diva samt 

på seminariet. Personlig information om deltagarna bevars på ett säkert ställe, på en dator med 

ett lösenord. Efter att uppsatsen blivit godkänd av Mittuniversitet, kommer inspelade 

intervjusvar raderas och utskrifterna förstöras.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

 5.1 Bakgrund och presentation av intervjupersoner  
Syftet med studien är att undersöka familjehemsföräldrarnas upplevelser av 

familjehemsuppdraget och erfarenheter av socialtjänstens samarbete och stöd.  

Nedan kommer tre temaområden presenteras för att belysa dessa. 1. Anledningen bakom 

familjehemsuppdraget. 2. Socialtjänstens samarbete och stöd. 3. Behov och efterfrågan.  

 

5.2 Anledningen bakom familjehemsuppdraget 
När en familj tar emot ett eller fler placerade barn i sitt hem, ställs familjehemsföräldrarna inför 

stora utmaningar för att skapa ett kärleksfullt hem för de placerade barnen samtidigt som de ska 

upprätthålla en bra relation och uppmärksamhet mot de egna familjemedlemmarna (Höjer, 

2002). Förväntningar som finns är att de inte enbart ska ge de placerade barnen kärleksfulla 

hem utan även finnas som stöd och hjälp vid känslo- och beteendemässiga problem (Andersson, 

2001). Trots detta väljer familjehemsföräldrar att bli familjehem. Det finns olika anledningar 

till varför familjer väljer att vara ett familjehem. I denna studie kan tre anledningar urskiljas 

och ett familjehem beskriver en anledning så här:   

 

Det som har fått mig att öppna mitt hem för andra barn är ett jättestort varmt hjärta 

som nästan blöder för de ungar som har det svårt. (Familjehem 2) 

 

Citatet visar att bli familjehem handlar bland annat om viljan att hjälpa utsatta barn och kunna 

påverka deras levnadsförhållande till det bättre. I Höjers (2006) forskning framkommer det att 

trots de utmaningar som familjehemsuppdraget medför, upplevs uppdraget tillfredsställande av 

de flesta familjehemsföräldrar, eftersom känslan av att kunna hjälpa de utsatta barnen väger 

mer än utmaningarna. Hos familjehem 2 kan en av föräldrarna vara hemma och ta hand om 

egna och de placerade barnen i stället för att arbeta utanför hemmet, vilket Andersson (2001) 

uppger i sin studie som en av anledningarna till att vara ett familjehem. Alla undersökta 

familjehem tyckte att när barnet väl kommer till deras familjehem då blev det som en 

familjemedlem vilket kan utläsas i följande uttalande:  

 

Om vi tar ett barn då är det en familjemedlem och inte någon som kommer och 

hälsar på. När vi åker på semester då räknar vi med barnet, om vi ska på middag 
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eller på vad som helst, så länge barnet är placerat hos oss, följer det med. 

(Familjehem 3)  
 

Citatet visar att barnet som togs emot i familjehemmet, betraktas som ett barn i familjen. Höjer 

(2006) beskriver i sin studie, att barn och ungdomar ska, oavsett om de är egna eller placerade 

vara en del av familjen och mottas med kärlek, trygghet och omsorg, vilket kan ses i citatet. 

Utifrån det utvecklingsekologiska synsättet, blir de placerade barnens mikrosystem som i 

vanliga fall innebär närmaste omgivning, utvidgat. Barnen som placeras skapar nya relationer 

med familjehemsföräldrarna och deras nätverk när de inkluderas i middagar och följer med på 

semester. I många fall kommer även ny skola och nya kamrater. Familjehemsföräldrarnas 

uppgift är att introducera barnet i det nya mikrosystemet, skapa känslan av tillhörighet och att 

de känner sig delaktiga (Löfstrand, 2009).  

 

Andra anledningen till att bli familjehem är att fylla ut en tomhet när det inte finns några 

biologiska barn i hemmet eller att de vuxna barn inte finns kvar i hemmet. Efter att har adopterat 

ett barn, ville de utvidga familjen och därför bestämde de sig att vara familjehem till ett 

spädbarn som kan växa upp med deras barn:    

 

Det känns skönt att hjälpa barnen, det är ju lite egoistiska skäll också, vi vill ha 

barn i huset och helst ha de kvar, så det är lite egoistiskt men att kunna hjälpa dem 

känns väldigt skönt för att om det inte finns ett familjehem vad skulle hända med de 

barnen? (Familjehem 4)  
 

Citatet kan tolkas som en vilja till en insats, att kunna hjälpa de barnen som behöver ett nytt 

hem, men även som ett sätt att tillfredsställa sina egna behov. Liknande tankesätt belyser 

Anderssons (2001) forskning där han beskriver att fylla tomheten efter några barn som en 

anledning till att vara familjehem.  

 

Den tredje anledningen till att bli familjehem är för att ta ett ansvar för släktbarn. Två av fem 

familjehem hade släktplaceringar och ville hjälpa de barnen som av olika anledningar inte 

kunde bo hos sina biologiska föräldrar. Barnen var en del av deras nätverk sedan födelsen och 

därför var det inte konstigt att ta hand om dem. Citatet nedan beskriver hur en av 

familjehemsföräldrarna utryckte det:  
 

Vi kände att barnen inte hade det bra, så vi ville hjälpa till, de var ju ändå alltid 

hos oss sedan födelsen. (Familjehem 5)  
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Citatet beskriver att barnen har varit med familjen sen de föddes och funnits med i deras 

släktnätverk, vilket gör att det är mer naturligt att ta hand om dem om det inte fungerar hemma. 

Det fanns redan en kärleksrelation mellan familjehemsföräldrarna och de placerade barnen, 

vilket kan upplevas som en tryggare miljö för barnen, trots den svåra uppstådda situationen med 

biologiska föräldrar. Det förekommer en ansvarskänsla, vilket stämmer överens med vad 

Andersson (2001) uppger i sin forskning som en anledning till att bli familjehem.  Trots att de 

tre övriga familjehem inte haft någon släktrelation med barnen betraktades de placerade barnen 

ändå som en familjemedlem. Trots att det ibland är ett tufft och utmanande jobb, tyckte de 

undersökta familjehemmen att familjehemsuppdraget är väldigt givande och stimulerande. Att 

kunna hjälpa de placerade barnen, göra något positivt för dem samt se deras utvecklig, var 

största belöningen för familjehemmen.  

 

Främsta driftkraften för familjehemsuppdraget är inte ekonomisk enligt denna undersökning, 

vilket kan ses in nedanstående citat:    

 

Hade jag kunnat veta att de barnen blir kvar då skulle jag avstått från ersättningen, 

för att pengarna inte är det viktiga för vår del, men vi hörde att andra familjer kört 

flera tusen mil bara från juni och det var de inte beredda på, visst man får 

bensinersättning men tiden går inte att ersätta vilket påverkar hela familjen. 

(Familjehem 4) 

 

Citatet ovan visar att den ekonomiska ersättningen är viktig, men inte det viktigaste och inte 

någon anledning till att bli familjehem. Hur den ekonomiska ersättningen ser ut, beror på vilken 

placering det gäller och vilka utgifter placeringen medför. När barnen är placerade sedan 

födelsen och växer upp tillsammans med de biologiska barnen, betraktas de som egna barn. Ett 

familjehem tyckte att det till och med kan vara svårt att ta emot en ersättning. Det blir 

annorlunda när äldre barn placeras på kortare tid och deras behov är större. Äldre barn kan 

innebära större behov. Ett annat familjehem utryckte sig på detta sätt:  

 

Ibland hände det att vi fick förlust i vår familj trots ersättning, det har vi varit med 

om, men då får det bli så, det är inte så viktigt men ibland kostar det mer än du får 

betald, stor nackdel att vi jobbar fullt åt det sociala och det inte är 

pensionsgrundande och inte får semesterersättning, Vissa kanske gör det bara för 

pengar men vi har alltid tyckt om barn och vill hjälpa dem. (Familjehem 2)   
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Citatet visar som tidigare att den ekonomiska ersättningen inte har stor betydelse, men att den 

ändå behövs och att den ska vara relevant till utgifter som uppstår, vilket alla familjehemmen 

var överens om. Fyra av de undersökta familjehem tyckte att ersättningen borde vara flexibel 

och anpassad till de olika barnens behov då de är olika, beroende av barnens ålder, sportintresse 

och liknande. Ett av familjehemmens åsikt stämde inte med de andras uppfattningar, utan de 

tyckte att ersättningen inte borde vara förhandlingsbar, eftersom inte alla har en förmåga att 

förhandla. Däremot är det viktigt att den finns, när extra kostnader uppstår i samband med 

möten på socialtjänsten, extra körningar till exempel till de biologiska föräldrar vilka kan bo i 

en avlägsen kommun. Liknande resonemang belyser Metcalfe och Sanders (2012). I deras 

studie svarade majoriteten att ersättningen inte var skälet till att ta emot ett eller fler barn i sitt 

hem. Familjehemmen uttryckte att ersättningen är viktig att inte ha för tillfredställelse, utan den 

ska vara tillräcklig för att kunna tillhandhålla grundläggande behov för barnen. Särskilt i vissa 

fall för äldre familjehemsföräldrar där det kan fungera som extra källa till pensionen som i 

många fall inte är hög och inte räcker till för alla utgifter med barnen (Metcalfe & Sanders, 

2012).  

 

Slutsatser som kan dras utifrån intervjupersonernas uttalanden är att det finns tre olika 

anledningar till att vara ett familjehem. Den första är ett medvetet val, för att förbättra utsatta 

barnens levnadsförhållande, vilket ett av familjehemmen uppgett. Den andra anledningen är att 

fylla ut tomheten i längtan efter egna barn som ett familjehem uppgav eller när de äldre barnen 

har flyttat ut, vilket ett av familjehemmen har sagt. Den tredje anledningen är en känsla av 

ansvar som släkting, vilket två familjehemmen har. Alla intervjupersonerna uppgav även att 

den ekonomiska ersättningen är nödvändig för att kunna tillfredsställa de placerade barnens 

behov men att det inte var en anledning till att bli ett familjehem.   

 

5.3 Socialtjänstens samarbete och stöd  
De intervjuade familjehemmen hade olika upplevelser om socialtjänstens samarbete under 

deras familjehemsuppdrag, vilket berodde på olika omständigheter. En del var väldigt positiva, 

en del inte och hur det var tidigare och hur det är nu skiljer sig markant. Ett av familjehemmen 

säger: 

 

Vi har tur att vi fått den socialsekreterare som vi har nu, vi har haft ett par stycken 

som vi var väldigt missnöjda med, aldrig fick tag på, lämnade meddelande men 
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aldrig fick återkoppling, det var precis så att när vi fått barnen då försvann 

problemet. (Familjehem 3) 

 

Citatet visar att familjehemmet inte hade lika bra stöd tidigare som de har idag. När de behövde 

få tag på sin familjehemssocialsekreterare, fick de inte tag i denne. En annan 

familjehemsförälder har liknande upplevelser:  

 

Vi Hade en ”fast” kontaktperson, men nu fick vi byta till någon annan, vi har ett 

namn som vi kan ringa till. Under en period när det var jättestruligt med barnen 

försökte jag kontakta min socialsekreterare, men jag fick inte tag på någon under 

flera månader, har även pratat med chefen, fick inte hjälp där heller. Kände att jag 

inte kunde vända mig till socialtjänsten, men det är bara min känsla. (Familjehem 

1)  

 

Även här saknade familjehemmet tidigare stöd från socialtjänsten och kontakt med en 

familjehemssekreterare. Hur viktigt det är att ha bra kontakt och relationer med 

socialsekreterare under hela processen med familjehemsuppdraget belyser även Brown och 

Calder (2002) i sin studie. En bra relation innebär att genom en socialsekreterare få tillgång till 

den hjälp som behövs. Regelbunden kontakt, handledning är viktiga faktorer vid 

familjehemsuppdraget. Att ha en tillförlitlig socialarbetare som även är omtänksam och 

kompetent värderades högt av familjehemsföräldrarna (Brown & Calder, 2002).  En av 

familjehemsföräldrarna beskriver sin kontakt så här: 

 

Vi hade en, men nu är hon ledig då får vi väl någon annan, det har gott bra men 

om det ändras handläggare hela tiden, då är det liksom att gå till olika läkare och 

då måste dras hela historien från början, om och om varje gång, det är inte bra. 

(Familjehem 5)  

 

Familjehemsföräldrar utrycker ett missnöje när det inte finns en ”fast” person utan byts ut flera 

gånger under placeringstiden. Detta kan medföra en del problem, som till exempel, att den nya 

kontaktpersonen inte har kännedom om familjesituation i helhet, vilka behov som finns och 

därför inte kan stödja på rätt sätt. En tolkning av varför detta förekommer och omnämns av alla 

intervjupersonerna kan vara att  förändring av organisationer som effekt av implementeringen 

av NPM påverkar socialsekreterarnas arbetssituation där socialsekreterare blir allt mer 

belastade med fler administrativa uppgifter, hög prestation, strävan efter högt uppställda mål 
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med begränsade resurser vilket resulterar i utbrändhet och sjukdomar. Tidsbristen och hög 

personalomsättning gör att familjehemssekreterarna inte finns till hands när familjehemmen 

behöver, vilket Lloyd, King och Chenoweth (2002) beskriver i sin forskning.   
 

Socialtjänsten är den verksamhet som ska finnas som ett stöd för familjehemmen. Information 

eller snarare bristen av den, nämns av alla de undersökta familjehemmen. För att 

familjehemsföräldrarna ska kunna möta det placerade barnet på ett bra sätt är det viktigt för 

dem att få information om vilken problematik som finns runt barnet. Familjehem 2 beskriver 

informationsbehovet på följande sätt:  

 

Information, nej det har vi aldrig fått, de säger en sak och sen så är det helt 

annorlunda, för att de själva kanske inte vet så mycket. Då målar de upp en bild i 

stället. Om vi har fått information då var den felaktig, till exempel att barnen hade 

olika diagnoser men då när det blev lugnt runt barnet då var det ingen diagnos. 

(Familjehem 2)  

 

Bristen på information eller felaktig information från socialtjänsten kan orsaka negativa 

konsekvenser på barnens utveckling. Familjehemsföräldrarna kan i deras uppdrag stöta på 

komplicerade problem som barnen har med sig, därför är informationen en viktig faktor. 

Tidigare forskning bekräftar vikten av information. MacDonald, Burgess och Smith (2003) 

menar att olika studier har väckt oro för otillräckligt stöd till familjehemmen. Ett antal studier 

har utvärderat interventioner som syftar till att relevant stöd till familjehemmen måste ökas. Det 

är uppenbart att det stöd som är vanligt förekommande till familjehemmen inte alltid värdesätts 

av dem, eftersom det ibland inte upplevs vara tillräckligt för att hantera de komplicerade 

problem och tillstånd som ofta föreligger.  

 

Den största utmaningen som anges av alla de intervjuade familjehemmen är bristen på stöd från 

socialtjänsten vad gäller relationen till de biologiska föräldrarna. Familjehemsföräldrarna 

upplevde att de inte fått stöd från socialtjänsten att hantera konflikterna med biologiska 

föräldrar. I citatet nedan beskriver en familjehemsförälder:  

 

Trots att vi har haft svåra placeringar, de flesta LVU, så hade de biologiska 

föräldrarna saboterat, med sabotera menar jag att de avsiktligt ville förstöra, för 

att om barnet mår bra i en familj och inte hemma då är det fel på familjen 

(biologiska) men om barn fortsätter må dåligt i familjehemmet då är det fel på 

barnet och inte på de biologiska föräldrarna. (Familjehem 2) 
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Citaten visar att familjehemsföräldrarna behöver särskilt stöd från socialtjänsten, när det 

förekommer konflikter med de biologiska föräldrarna. Socialtjänsten bör sannolikt vara mer 

uppmärksam på hur relationer mellan barnen, deras föräldrar och familjehemsföräldrar fungerar 

och lyssna på familjehemsföräldrarnas åsikter, eftersom det är de som står det placerade barnet 

närmast. Utifrån utvecklingsekologiska synsättet utvidgas barnens mikrosystem och nya 

relationer skapas, samtidigt som det ”gamla” mikrosystemet finns kvar. Exosystemet där 

socialtjänsten kommer in i bilden, spelar en betydande roll i samspelet mellan barnen, de 

biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna (Löfstrand, 2009). Den svenska 

lagstiftningen föreskriver att kontakt mellan de placerade barnen och deras biologiska föräldrar 

ska hållas vid placering. Barnets bästa och barnets önskemål ska dock beaktas i alla beslut, 

vilket familjehemsföräldrarna ofta inte upplever att det görs, eftersom när barnen återvänder till 

sina föräldrar, kan ibland allt arbete som de familjehemsföräldrarna lagt ner på barnen, förstöras 

(Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012). Förutom att kontakten med de biologiska föräldrarna kan 

vara ansträngd och att de ibland vill förstöra relationen mellan barnet och 

familjehemsföräldrarna, uppger även en familjehemsförälder ännu ett dilemma:  
 

Det som påverkar mest negativt är det när du inte får stöd och hjälp med biologiska 

föräldrarna då de vill leva här ungefär. Det hände ibland att de kom hit och vile 

leva här. Vi ska ta hand om barnen och inte föräldrar och det är oroväckande. 

(Familjehem 2)  

 

Citatet belyser att det inte bara är de placerade barnen som behöver hjälp utan även de 

biologiska föräldrarna. När de biologiska föräldrarna besöker sina barn och ser att allt fungerar 

på ett bra sätt vill de stanna, vilket kan tyda på att de själva behöver ordning och stabilitet och 

kanske därför har svårt att åka ifrån familjehemmet. Detta skapar ett dilemma för 

familjehemsföräldrarna, vilka har som uppgift att ta hand om barnen och inte föräldrarna och 

samtidigt kunna ha en bra relation med de biologiska förädlarna. Vissa biologiska föräldrar 

förstår  inte alltid varför deras barn mår bra i ett annat hem och inte hos dem, vilket innebär ett 

behov av stöd från socialtjänsten att förklara och hjälpa även de biologiska föräldrarna med 

deras situation. Höjer (2009) visar i sin studie att föräldrar vilkas barn placeras i ett familjehem 

ofta marginaliseras och stigmatiseras på olika sätt, vilket kan vara den möjliga orsaken till deras 

uppförande. En förälder förväntas ge ett kärleksfullt hem, en god miljö och goda känslomässiga 

förhållanden, där barnet kan utvecklas på bästa sätt och att barnets behov prioriteras. När 

föräldrar misslyckas med detta, lever de inte upp till den förväntade sociala identiteten. 

Föräldrar vilka barn placeras utanför hemmet har av olika anledningar inte lyckats uppfylla de 
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förväntningar att vara goda föräldrar och ge adekvat vård och omsorg för sina barn. Detta kan 

vara orsaken till deras negativa beteende mot familjehemsföräldrarna (Höjer, 2009).  

 

En speciell situation som förekommer är när det placerade barnet är ett spädbarn. Barnet växer 

upp som ett biologiskt barn men samtidigt kan inte familjehemsföräldrarna påverka vissa 

uppstådda situationer, vilka kan missgynna barnets utveckling. Detta på grund av att 

familjehemsförälder inte har juridisk rätt över barnet, vilket kan skapa konfliktsituationer. 

Nedanför har en familjehemsförälder beskrivit följande: 
 

När det förekommer olika åsikter mellan oss och de biologiska föräldrar, då är det 

vi som sätter käppar i hjulet. Det blir ofta lite prestige, att ”jag är den biologiska 

mamma och jag har rätt till detta och du måste gilla lägget”, jag vet ju det, men 

samtidigt så försöker vi få det bra som möjligt för barnets bästa men det räknas 

inte. (Familj 4) 
 

Citatet kan tolkas att bristen på bestämmanderätt och familjehemsföräldrar maktlöshet över 

vissa lagar och bestämmelser gör att barnets bästa i vissa fall kan missgynnas. Liknande 

tankegång finner vi i Höjers (2002) studie. Höjer (2002) beskriver att avsaknaden av 

bestämmanderätten över placerade barn resulterar i negativa konsekvenser eftersom 

familjehemsföräldrar inte kan påverka viktiga beslut som tas. Trots att det är 

familjehemsföräldrarna som har det stora ansvaret för barnet, lever med barnet dygnet runt och 

vet hur barnet mår i olika situationer som till exempel vid umgänge med de biologiska 

föräldrarna eller hur länge barnet ska vara placerat hos dem.  

 

Slutsatser som kan dras är att alla familjehemmen inte fått det stöd de behövde vid starten, 

vilket senare blev bättre .  Alla familjehemmen har uppgett bristande stöd från socialtjänsten. 

Kontakt med ansvarig socialsekreterare som inte sällan byts ut flera gånger under 

placeringsperioden, nämndes av alla familjer. Vissa familjehem vet inte vem som är deras 

kontaktperson på grund av olika omständigheter. Information eller snarare brist på den, 

förekommer i uttalandet hos alla intervjuade familjer. Brist på information om barnens situation 

och de biologiska föräldrarnassituation skapar svårigheter att möta barnen, respektive 

föräldrarna på rätt sätt. Med allt mer komplex problematik kring ungdomar är det viktigt att 

veta vad som är problemet, för att kunna få en förståelse och möjlighet att möta dem. Alla 

familjehem var överens att det behövs mer stöd och hjälp med relationen mellan de biologiska 

föräldrarna, de placerade barnen och familjehemsföräldrarna för att skapa bästa möjliga 

levnadsförhållanden för barnen.  
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5.4 Behov och efterfrågan 
Alla de intervjuade familjehemmen har uppgett att kontakten med socialtjänsten är viktig och 

att den bör vara anpassad efter behov. När allt fungerade utan bekymmer behövde 

familjehemsföräldrarna inte ha kontakt så ofta, men möjligheten att vända sig till en 

kontaktperson när behovet uppstod var viktigt. Ovisshet när det inte är tydligt vem de ska 

vändas sig till, skapar otrygghet. En av familjehemsföräldrarna utryckte kontaktbehovet på 

detta sätt:  

 

Kontakt med socialtjänsten bör vara möjlig via sms, telefon eller mail en gång i 

månaden, om det inte är något problem. Situationen förändrar sig, när barnet är 8 

år och allt flyter på, är det på ett sätt, men när det kommer till tonåren, kan det bli 

helt annorlunda. (Familj 2) 
 

Citatet belyser ett behov av kontakt med socialtjänsten, eller att möjligheten till det är väldigt 

viktigt eftersom familjehemsförhållandena förändrar sig med åren. Barn i olika stadier har olika 

beteende och olika behov. Därför är det viktigt att kunna ha regelbunden kontakt med 

familjehemssekreterare när olika förändringar sker, särskilt i tonåren. En annan 

familjehemsförälder utrycker sig på följande sätt:  

 

En gång i månaden då allt flyter på, för att inte känna sig kontrollerad. Men att det 

finns möjlighet framförallt via sms eller telefon dygnet runt, typ jour bör finnas och 

då behöver det inte vara min kontaktperson då akut situation uppstår. (Familj 3)  

 

Citatet visar att det finns en efterfrågan av kontakt dygnet runt men på deras villkor dvs. att det 

inte ska vara en kontroll utan när behov uppstår vilket kan ske när som helst. Enligt Cooley et 

al. (2018) skapar socialt stöd från socialtjänsten förtroende och tillfredställelse hos 

familjehemsföräldrar, men enligt familjehem 1 behöver inte stödet endast komma från 

kontaktpersonen. En familjehemsförälder utryckte det på följande sätt:  

 

Det som ska förbättras är tillexempel fadder av ett annat familjehem, ”fadderskap” 

som stöd. Tanken med detta är att skapa kontakter mellan olika familjehemmen för 

utbyte av erfarenheter och information. Det händer så mycket på nätet vilket gör 

att uppdatering krävs. (Familj 2)  
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Ett socialt stöd kan därmed bestå i kontakter mellan familjehem där både erfarenheter och 

information kan utbytas, speciellt vad gäller kunskap om ett snabbt föränderligt internet. Detta 

kan bidra till ett väl fungerande familjehemsuppdrag. Cooley et al. (2017) nämner liknande 

tankesätt i form av användning av familjehemsföreningar som stöd till andra familjehem där 

regelbundna utbildningar, träffar och föreläsningar hålls som främjar familjehemmen. Metcalfe 

och Sanders (2012) beskriver i sin studie vikten av stöd och utbildning från socialtjänsten. Stöd 

i form av bra relation med socialsekreterare, värderades högt. De värderade starkt gruppsupport 

i form av träffar med andra familjehemmen och även relevant utbildning. Utbildningsvärdet 

förekommer ofta i familjehemsforskning. I vissa fall önskade sig familjehemsföräldrarna en 

särskild utbildning relaterad till områden av betydande förändring, att kunna identifiera 

förändringar tillexempel i kommunikationsteknik som utvecklas och förändras hela tiden. 

Vidare kom önskemål att kunna få utbildningar relaterade till beteendeproblem hos ungdomar 

och dess hantering (Metcalfe & Sanders, 2012).  

 

Det råder stor brist på familjehem och socialtjänsten upplever svårigheter vid rekrytering och 

att behålla familjehem (Brown & Calder, 2000). För att få fler familjer till uppdraget har de 

intervjuade familjerna i följande citat utryckt:  

 

För att locka fler familjer till uppdraget, behövs framförallt att det är 

pensionsgrundande uppdrag och flexibel ersättning. (Familjehem 2)  

 

Citatet kan tolkas genom att viljan finns för att bli familjehem, det som saknas är de praktiska 

möjligheterna. I SOU (2005:81) visas att bristen på familjehem kan vara samhällsförändringar. 

Urbanisering och individualisering har gjort att båda föräldrarna ofta arbetar i en storstad vilket 

innebär att närvaron hemma inte är så frekvent. Långa dagar alternativt små 

övernattningslägenheter gör att det varken finns tid eller plats för ”extra barn” (SOU 2005:81). 

Därför skulle ovan nämnda förslag att göra uppdraget pensionsgrundande, där en förälder kan 

stanna hemma och ta hand om barnen, vara lockande.  

Slutsatsen som framkommer är att alla familjehemsföräldrarna har ett behov av relevant 

utbildning innan barnen placeras, regelbunden kontakt med familjehemssocialsekreterare och 

systematiska stödgruppsträffar med andra familjehem. Att kunna möta andra 

familjehemsföräldrar ses väldigt positivt och givande. Utbyte av erfarenheter och upplevelser 

gynnar vården av de placerade barnen. För att kunna locka fler familjer till uppdraget föreslås 

att uppdraget bör vara pensionsgrundande vilket är väldigt attraktiv för de som exempelvis inte 

kan arbeta heltid.  
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6. DISKUSSION 
Vad är motivet bakom valet att bli ett familjehem? 

Utifrån studiens undersökning kan tre olika anledningar till att vara ett familjehem 

uppmärksammas. Den första är ett medvetet val, för att förbättra utsatta barns 

levnadsförhållanden, vilket ett av familjehemmen i denna studie uppgett. Den andra 

anledningen är att fylla ut tomheten i längtan efter egna barn eller när de äldre barnen har flyttat 

ut. Den tredje anledningen är känsla av ansvar som släkting. Liknande resultat finner vi i 

Anderssons (2001) forskning. För att få fler familjer som vill vara familjehem och samtidigt 

behålla de som redan är familjehem, behöver socialtjänsten förstå vilka faktorer som bidrar till 

viljan att vara ett familjehem. Genom att uppmärksamma familjehemsföräldrarnas upplevelser, 

behov och möjligheter, får socialtjänsten bättre förståelse och möjlighet att anpassa arbetet med 

rekryteringen.  Alla intervjupersoner uppgav även att den ekonomiska ersättningen är 

nödvändig för att kunna tillfredsställa de placerade barnens behov men att det inte var en 

anledning till att bli ett familjehem. En majoritet av de undersökta familjehemmen tyckte att 

ersättningen borde vara flexibel och anpassad till de olika barnens behov eftersom dessa är olika 

beroende på barnens ålder, intressen eller andra faktorer. I tidigare studie av Metcalfe & Sanders 

(2012) påpekade författarna att den ekonomiska ersättningen var viktig för att kunna 

tillfredsställa barnens grundläggande behov, särskild då de egna inkomsterna inte upplevdes 

tillräckligt höga. Trots att den ekonomiska ersättningen inte är någon anledning till att vara ett 

familjehem, förekommer i resonemangen den ekonomiska ersättningen, som en betydande 

faktor för att tillfredsställa barnens behov. Därför är det viktigt att socialtjänsten beaktar hur 

familjehemsföräldrar resonerar om den ekonomiska ersättningen. Vad som är viktigt och hur 

det på bästa sätt kan anpassas till familjehemmens behov. 

 

Finns det tillräckligt med stöd och hjälp från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget?  

Alla familjehem har uppgett att de inte fått det stöd de behövde vid starten, stödet från 

socialtjänsten upplevdes däremot bättre senare under placeringen. Alla familjehem har uppgett 

bristande stöd från socialtjänsten. Dessutom har den socialsekreterare som varit kontaktperson 

med familjehemmet bytts ut flera gånger under placeringsperioden. Vissa familjehem vet, av 

olika anledningar, inte vem som är deras kontaktperson. Personalomsättningen är hög vilket 

försvårar för familjehemmen att ha en bra relation med ansvariga socialsekreterare. Två andra 

tidigare studier bekräftar att en bra relation och regelbunden kontakt med 

familjehemssekreterare är nödvändig för en lyckad familjehemsplacering (Brown, 2009; Brown 

& Calder, 2000). Införandet av organisationsförändringar med implementeringen av NPM kan 

även vara en orsak till hög personalomsättning och brist på regelbunden tillgänglighet, vilket 



 
 

 28 

Lloyd et al. (2002) beskriver i sin studie. Tidsbrist, stress och höga prestationskrav kan göra att 

socialsekreteraren som är kontaktperson för familjehemmet eller för det placerade barnet inte 

har möjlighet att stödja familjen när behoven uppkommer.  

 

Information eller snarare brist på den, förekommer i uttalandet hos alla intervjuade familjer. 

Brist på information om barnens situation och de biologiska föräldrarnas situation skapar 

svårigheter att möta barnen respektive föräldrar på rätt sätt. Med allt mer komplex problematik 

kring vissa barn och ungdomar som ökat under de senaste åren, är det viktigt att veta vad som 

är problemet för att kunna få en förståelse och möjlighet att möta dessa. Brown (2009) uppvisar 

behovet av information om barnens situation, problematik och de specifika behov som en viktig 

faktor för att familjehem ska drivas framgångsrikt. Familjehemssekreterare utgör en central del 

i vården av de placerade barnens vårduppföljning. När den personliga kontakten ändrats flera 

gånger under placeringstiden kan informationsbrist uppstå, särskilt då barnen i vissa fall har 

behov av andra insatser. Informationsbrist kan resultera i att barnen inte får det stöd som de 

behöver. Därför är det viktigt att socialtjänsten har rätt information, vilken ska förmedlas till 

familjehemmet (Brown, 2009). 

 

Alla familjehem var överens om att det behövs mer stöd och hjälp med relationen mellan de 

biologiska föräldrarna, de placerade barnen och familjehemsföräldrarna för att skapa det bästa 

levnadsförhållande för barnen. Höjer (2009) beskriver i sin studie hur de biologiska föräldrarna 

uppfattar sin roll då deras barn placeras utanför hemmet. Känslan av misslyckande och 

marginalisering samt det avvikande beteende som inte hör till normen, resulterar i att 

föräldrarna inte vill erkänna problematik som förekommer hos dem, utan saboterar för 

familjehemmen och inte sällan uppvisar negativt beteende mot familjehemsföräldrar. Brown 

(2009) påvisar behov av en bra relation och samarbete med de biologiska föräldrarna vilket 

gynnar de placerade barnens utveckling. Bronfenbrenners modell av barnets individuella 

livsvärld visar hur barnet interagerar med sin omgivning på många olika systemnivåer. I 

mikrosystemet finns de biologiska föräldrarna och även det nya mikrosystemet som består av 

familjehemsföräldrar. Samspelet mellan både ”gamla” och ”nya” system måste ha en normal 

funktion och verka för barnets bästa. Därför är det av största vikt att familjehemsföräldrar får 

stöd från socialtjänstens sida att bygga upp och behålla goda relationer med de biologiska 

föräldrarna och får hjälp när eventuellt svåra situationer uppstår (Ceci, 2006). 

 

Behövs det någon förbättring utifrån socialtjänstens sida för att bidra till välfungerande 

familjehemsuppdrag? 
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Det som framkommer i studien är att alla familjehemsföräldrarna har ett behov av relevant 

utbildning innan barnen placeras, regelbunden kontakt med familjehemssocialsekreterare och 

systematiska stödgruppsträffar i form av andra familjehem. Att kunna möta andra 

familjehemsföräldrar ses väldigt positivt och givande. Utbyte av erfarenheter och upplevelser 

gynnar vården av de placerade barnen. Det som uppskattades vid utbildningstillfället var inte 

bara utbildningen i sig utan även möjligheten att träffa andra familjehem för erfarenhetsutbyte, 

vilket tre av familjerna har fått, dock inte innan placeringen utan vid ett senare tillfälle under 

placeringen.  I studien av Metcalfe & Sanders (2012) ses liknande uppfattningar gällande 

gruppsupport, där information och erfarenhetsutbyte kan ske. Enligt Socialstyrelsen (2017) är 

kommunerna skyldiga att erbjuda relevant utbildning för familjehem i syfte att de placerade 

barnen får god vård och omsorg och sina behov tillgodosedda. Däremot står det sociala arbetet 

inför många svåra utmaningar i dagens samhälle. Samhällsförändringar efter implementeringen 

av NPM med stora krav och minimala resurser gör det svårare att uppfylla familjehemmens 

behov på ett tillfredställande sätt. Detta uppvisar sig genom hög personalomsättning och brist 

på kontinuitet inom familjehemsvården, vilket familjehemmen påpekar. Av den orsaken bör 

socialtjänstens prioriteringsarbete fokusera på familjehemmens viktigaste behov och önskemål 

för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Det kan bland annat vara 

regelbunden kontakt med familjehemssocialsekreterare (Bergmark, & Lundström, 2005). 

Utöver allt stöd som förväntas av socialtjänsten är det viktigt för familjehemsföräldrar att bli 

hörda och sedda. Det är de som står närmast barnen och vill därför att deras åsikter beaktas i 

beslutandeprocessen. För att kunna locka fler familjer till uppdraget föreslås att uppdraget bör 

vara pensionsgrundande, vilket vore attraktivt för de som exempelvis inte kan arbeta heltid.  

 

Svaret på studiens syfte blir att alla familjehem upplever brister i stödet och samarbetet med 

socialtjänsten. Olika erfarenheter av olika placeringar bekräftar att mer relevant stöd och hjälp 

behövs samt kontinuerlig och regelbunden kontakt med socialtjänsten. Utifrån den utförda 

studien, anser författaren att uppsatsen har relevans för ämnet socialt arbete och har stor 

betydelse för många parter. Däremot är det upp till läsaren att bedöma detta.  

Liknande undersökningar bör utföras systematiskt i alla kommuner. Familjehemsuppdraget är 

viktigt för de barn som placeras och hur det utförs har stor betydelse för barnen framtida 

utveckling. För att familjehemsföräldrarna ska lyckas med sitt uppdrag behöver de relevant stöd 

och hjälp från socialtjänsten, och eftersom alla placeringar är individuella bör deras behov 

undersökas individuellt.   
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6.1 För- och nackdelar av vald metod  
Den valda hermeneutiska forskningsansatsen och metoden har möjliggjort en djupare förståelse 

av den insamlade empirin. Intervjuernas fördel är att de innehåller mer djupgående och 

detaljerad data. Utifrån ett personligt möte, kan mer utläsas än utifrån enbart skrivna ord. 

Kroppsspråk och hemmamiljö skapar möjligheten att få en bättre helhetsförståelse för 

familjehemsföräldrarnas uppdrag. Genom att använda denna metod har undersökningens syfte 

besvarats på ett bra sätt och därmed anses studiens giltighet vara uppfylld, studien mätte vad 

som var avsett att mätas. När det gäller studiens tillförlitlighet, där fyra perspektiv tas hänsyn 

till; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, skulle det kunna förbättras genom 

att intervjua fler familjehem. Detta var däremot inte enkelt, särskilt med tanke på den 

begränsade tiden. Undersökningen utfördes i en liten kommun i Norrland där det inte finns så 

många familjehem. För att få mer jämförande resultat, skulle familjehem från andra kommuner 

kunna intervjuas, vilket dock inte var möjligt att göra på grund av begränsad tid. Frånvaro av 

en eller två familjehemsdeltagande kan ge stort bortfall i en liten kommun. För att få ännu bättre 

förståelse för samarbetet mellan familjehemmen och socialtjänsten skulle det vara intressant att 

intervjua även familjehemssekreterarna och belysa deras synpunkter och upplevelser. Trots 

detta anses resultatet kunna beskriva vilket behov av stöd, familjehemmen har i just den 

kommunen och att undersökningen kommer ha en betydelse i socialtjänstens förbättrings- och 

förändringsarbete i familjehemsvården.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
Familjehemsvården är en viktig del av det sociala arbetet eftersom den ansvarar för vissa barns 

framtid och utveckling. Att familjehemsvården håller en bra kvalité är en viktig faktor för de 

barn som placeras. Vilket stöd och vilka behov som familjehemmen behöver från socialtjänsten 

är väldigt individuellt för varje enskilt familjehem, vilket i sin tur skapar ett behov av fortsatt 

forskning. Därför föreslås att en systematisk undersökning av familjehemsföräldrars behov och 

efterfrågan görs. För att få ännu bättre förståelse av samarbete mellan socialtjänst och 

familjehem kan familjehemssekreterarnas synpunkter och erfarenheter även undersökas 

systematiskt. Utifrån undersökta familjehems utsagda upplevelser och erfarenheter kan 

socialtjänsten få en ökad förståelse för vad det innebär att ha ett familjehemsuppdrag, vilka 

utmaningar som medföljer och vilket stöd och hjälp som behövs. Samhället förändras ständigt, 

barnen får mer komplexa behov och problematiken är inte det samma som två decennier 

tidigare, vilket skapar behov av systematisk forskning kring familjehemsföräldrarnas behov av 

stöd och hjälp. I denna studie har familjehemsföräldrarna sagt sitt men det finns många fler som 

är i behov att få sin röst hörd. 
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV                          GÄLLÖ, 2018-11-13 

Hej, Mitt namn är Iwona Tadeusdotter och jag studerar sjätte terminen på socionomprogrammet 

vid Mittuniversitet i Östersund och skriver nu min C-uppsats om familjehemsvård. Mitt syfte 

är att undersöka familjehemsföräldrarnas upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens 

samarbete och stöd. Min frågeställning som jag vill få svar på lyder: 
 
1. Vad är motivet bakom valet att bli ett familjehem? 

2. Finns det tillräckligt med stöd från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget?  

3. Behövs det någon förbättring utifrån socialtjänstens sida för att ett familjehemsuppdrag ska 

fungera väl? 

 

Tidigare forskning visar att familjehemsuppdraget inte är den lättaste sysselsättningen. Barnen 

som placeras i familjehemmen har inte sällan komplexa psykosociala problem och för att kunna 

utföra uppdraget på bästa möjliga sätt behövs det stöd till familjer utifrån olika aktörer. Därför 

vill jag gärna att ni deltar i undersökningen, vilket hjälper mig att få en förståelse för ert 

uppdraget samt för socialtjänsten att utveckla deras samarbete med familjehemmen. Studien 

följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Detta innebär exempelvis att ert deltagande är frivillig 

och att ni kan avbryta det när som helst. Personliga uppgifter kommer avidentifieras i uppsatsen 

vilket gör att konfidentialitetskravet följs, och ingen utomstående kommer kunna identifiera er 

eller era anhöriga. Jag som författare kommer ha tillgång till de uppgifterna. För att kunna få 

svar på ovannämnda frågeställning behöver jag intervjua er vid ett tillfälle under vecka 47–48. 

Intervjun kommer ta cirka 40–60 min och för att få bredare förståelse av ert uppdrag utförs 

gärna intervjun i ert hem. Intervjuerna kommer spelas in och sen transkriberas och förvaras på 

ett säkert ställe som endast jag har tillgång till. Efter att Mittuniversitet har godkänd mitt arbete 

kommer intervjuerna samt utskrifterna förstöras. Socialtjänsten kommer skicka ut ett brev till 

er, där får ni gärna skicka svar om ni kan/vill delta i undersökningen. Efter ert godkännande 

kommer jag kontakta er för att boka in datum för genomförandet av intervjun.  
 
Med vänlig hälsning,                                      Handledare: Charlotte Andoh-Appiah  

Iwona Tadeusdotter                                     Mail adress: charlotte.andoh- appiah@miun.se Mail 

dress: iwla0800@student.miun.se          Tel.nr 010-142 83 17 

Tel.nr 076–8414577 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  
 

Presentation av mig själv, uppsatsens syfte samt etiska principer.  

 

1. Berätta lite om dig själv och din familj:  

- Hur gammal är du/ni? 

- Är du gift/sambo/särbo?  

- Har du annan sysselsättning utöver uppdraget? 

- Om inte vad arbetade du innan uppdraget? 

- Hur ser din familj ut? Har du egna barn? hur många?  

- Hur länge har du arbetat med uppdraget? 

- Vad som har fått dig att bedriva ett familjehem?  

- Kom du på det själv? Eller var det tips från någon annan? Dröm?  

- Vad har du fått för information vid rekryteringen? 

- Var det tillräckligt med information? 

 

2. Hur upplever familjehemsföräldrarna sitt uppdrag som familjehem? 

- Hur i stort ….   upplever du ditt uppdrag? 

- Påverkar uppdraget din egen familj? Om ja, hur? 

- Vilka fördelar och/eller nackdelar finns med uppdraget? 

- Vad är det lättaste med att driva ett familjehem? Vad är svårast? 

- Skulle du göra om valet att starta familjehem om du skulle kunna backa i tiden? 

- Hur upplever du om det förekommer, relationen med biologiska föräldrarna? 

 

3. Finns det tillräckligt med stöd från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget? 

- Vilket stöd har du från socialtjänsten?  

- Får du det stöd som du behöver? Förväntar dig?  

- Har du fått utbildning vid uppstarten?  

- Har du regelbunden handledning från socialtjänsten? 

- Har du någon ”fast” kontaktperson på socialtjänsten som du kan vända dig till då behovet 

uppstår? Om inte skulle du önska ha en sådan? 

- Du som individ, känner du behov av att kunna prata med någon kvalificerad person vid    

behov?  Om ja, vilket stöd i samtalsvägen skulle du önska? Hur ofta?  
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4. Ibland har olika personer olika åsikter om vissa ting, vilket kan göra det svårt att komma 

överens.  

- Har du stöt på något problem i samband med olika åsikter med de biologiska 

föräldrarna? 

- Om ja, fick du någon hjälp med detta från socialtjänsten?  

- Om inte skulle du vilja ha det? 

 

5. Vad behöver socialtjänsten förbättra för att bidra till ett välfungerande 

familjehemsuppdrag?  

- Finns det något som bör förändrats utifrån socialtjänstens sida när det gäller stöd, hjälp, 

mm för att kunna driva familjehem på bästa möjliga sätt? Om ja vad? 

- Hur skulle du vilja om du kunde önska dig/bestämma att kontakten med ansvarig 

socialsekreterare ska se ut? Hur ofta? I vilket form? Mail? Telefon? Besök?  

- Vad bör, tycker du, socialtjänsten förändra, förbättra för att familjehemsantalet ska öka? 

- Vilka viktiga faktorer har betydelse för att vilja driva ett familjehem? 

- Finns det fler aktörer du skulle uppskatta fanns mer närvarande i samband med 

uppdraget? BUP? hälsocentral? Psykiatri? Skola?  

- Är den ekonomiska biten viktig i uppdraget? Om ja, är det tillräckligt med resurser för 

att kunna driva ett familjehem?  

 

6. Finns det något som du vill tillägga? Om inte då vill jag tacka så mycket för deltagandet. 

- Om det kommer upp någon fråga i efterhand är det möjligt att jag hör av mig till dig? 

vilken typ föredrar du? Mail? Telefon? 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! Lycka till! 

 


