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Förord	  
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ett specifikt riktat tack. 
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intervjua dem. Utan deras medverkan hade vår undersökning inte varit möjlig. 

Tack till vår handledare Ingrid Byberg som ständigt har funnits till hands för att stötta och ge 
värdefulla råd.  

Slutligen vill vi också tacka varandra. Att kunna finnas till hands för varandra under 
uppsatsskrivandet har varit oerhört värdefullt! 
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Gabriella Gustafsson och Hanna Sidén 



	  

Innehållsförteckning	  

1.	  Inledning ...................................................................................................................................... 1	  
1.1	  Bakgrund	  och	  problemformulering ..................................................................................................1	  
1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar....................................................................................................................2	  
1.3	  Begrepp	  och	  definitioner.....................................................................................................................2	  
1.4	  Lagar ........................................................................................................................................................3	  

2.	  Kunskapsläge/tidigare	  forskning........................................................................................ 4	  
2.1	  Historik ...................................................................................................................................................4	  
2.2	  Statistik ...................................................................................................................................................5	  
2.3	  Principer	  för	  rekrytering	  av	  familjehem ..........................................................................................5	  
2.4	  Bedömningsmetoder............................................................................................................................6	  
2.5	  Vad	  kännetecknar	  familjehemsföräldrar? .......................................................................................8	  
2.6	  Motiv	  till	  att	  bli	  familjehem.................................................................................................................9	  
2.7	  Vad	  bidrar	  till	  en	  lyckad	  placering? ..................................................................................................9	  
2.8	  BBIC	  -‐	  Barns	  Behov	  I	  Centrum ........................................................................................................ 10	  

3.	  Material	  och	  metod .................................................................................................................12	  
3.1	  Metodval .............................................................................................................................................. 12	  
3.2	  Analysmetod ....................................................................................................................................... 13	  
3.3	  Urval ..................................................................................................................................................... 13	  
3.4	  Intervjugenomförande...................................................................................................................... 13	  
3.5	  Litteratur	  och	  sökvägar .................................................................................................................... 14	  
3.6	  Studiens	  tillförlitlighet ...................................................................................................................... 14	  
3.7	  Arbetsfördelning ................................................................................................................................ 15	  
3.8	  Etiska	  överväganden ......................................................................................................................... 15	  

4.	  Resultat .......................................................................................................................................16	  
4.1	  Presentation	  av	  två	  intervjuer	  i	  kommun	  A ................................................................................. 16	  
4.2	  Presentation	  av	  intervju	  i	  kommun	  B ............................................................................................ 21	  

5.	  Tolkning	  och	  analys................................................................................................................25	  
5.1	  Utredningsarbete	  och	  utredningsmetoder................................................................................... 25	  
5.2	  Familjehemmens	  egenskaper	  och	  motiv ...................................................................................... 27	  
5.3	  Vad	  gör	  att	  familjehemmen	  lyckas? ............................................................................................... 29	  

6.	  Diskussion..................................................................................................................................31	  

Referenser ......................................................................................................................................35	  
Elektroniska	  källor ................................................................................................................................... 35	  

 

Bilaga 1 Intervjuguide 



	  

	   1 

	  

1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  och	  problemformulering	  

Enligt Artikel 18 i Barnkonventionen har varje barn rätt till uppfostran och utveckling 

(http://www.unicef.se/assets/barnkonventionen.pdf). När ett barn växer upp med föräldrar 

som inte har förmåga att tillgodose barnets behov och utveckling måste någon annan kliva in 

i föräldrarnas ställe. För att barnet ska få tillgång till den vård och omsorg det har rätt till är 

det vanligt att barnet får bo i en annan familj, ett familjehem, under en kortare eller längre 

period. I Sverige ställs det höga krav på den familj som väljer att ta på sig uppdraget som 

familjehem, då det barn som ska placeras behöver mycket kärlek, trygghet och värme. Vilka 

förmågor och egenskaper familjehemsföräldrarna har är därför viktiga för att avgöra om 

familjehemmet är lämpligt för barnet.   

Att placera utsatta barn i familjehem har en lång historia i Sverige. De första lagarna om 

familjehemsvård kom redan under slutet av 1700-talet, och ända sedan dess har man 

föredragit att placera barn i fosterhem före en placering på institution (Höjer, 2001). Detta var 

även fallet under 2009, då 72 % av alla placerade barn och unga placerades i familjehem 

(Socialstyrelsen, 2010). Denna statistik visar att man än idag föredrar placering i familjehem. 

Enligt Svenska kommunförbundet (2003) är det i Sverige inte lagstyrt hur en familjehems-

utredning ska genomföras. Varje kommun får själv utforma hur arbetet med rekrytering och 

utredning av familjehem ska gå till. Vilka krav som ställs på familjehemmen är också 

kommunernas uppgift att avgöra. De vanligaste metoderna för familjehemsutredning i 

Sverige är Kälvestenmetoden och PRIDE (Parents Resourses for Information Development 

and Education) (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete [IMS], 2008). 

Vinnerljung (1996) beskriver att det är vanligt att svenska familjehemsföräldrar är bosatta på 

landsbygden. Familjehemsparet består ofta av en man och en kvinna som lever i ett 

fungerande äktenskap, och de är ofta äldre än biologiska föräldrar till barn i samma ålder som 

det placerade barnet. Det finns ofta ett socialt engagemang i familjehemmet. Vid varje 

familjehemsplacering måste man ta hänsyn till att varje barn besitter olika resurser och 

egenskaper, därför måste familjehemmet passa det specifika barnet (Höjer, 2001). Om en 

familjehemsplacering blir lyckad eller inte beror på flera faktorer. Några faktorer som kan 

bidra till att en placering blir lyckad är en god relation mellan familjehemssekreterare och 
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familjehemsförälder (Höjer, 2001, Killen, 1994), och huruvida de biologiska föräldrarna 

accepterar placeringen (Killén, 1994). Barnets och familjehemsföräldrarnas relation och 

familjehemsföräldrarnas förmåga att samarbeta med barnets biologiska föräldrar är också av 

betydelse (Höjer, 2001). 

När barn och unga behöver placeras i familjehem måste ett lämpligt sådant hittas. Det är 

därför viktigt att det finns metoder som socialtjänsten kan använda sig av vid rekrytering och 

utredning av familjehem. Med hjälp av dessa kan familjehemmets lämplighet undersökas. 

Skulle detta arbete inte genomföras på ett bra sätt riskerar barn att placeras i hem där deras 

behov inte kan bli tillgodosedda, och deras utveckling kan istället äventyras. Socialarbetares 

syn på vad som är bra egenskaper hos familjehem har betydelse då det inte är lagstyrt hur ett 

familjehem ska se ut. Det ställer stora krav på dem som gör familjehemsutredningar. Vi 

tycker att detta är en fråga som är värd att uppmärksamma, och vi vill därför bidra till ökad 

kunskap kring betydelsen av familjehemmens lämplighet. 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Vi vill med denna uppsats ge en överblick av hur socialtjänstens arbete med utredning och 

rekrytering av familjehem ser ut i två kommuner. Med denna uppsats vill vi också undersöka 

de enskilda familjehemssekreterarnas erfarenheter av arbetet med utredning och rekrytering 

av familjehem, samt utforska deras tankar kring hur ett lämpligt familjehem bör vara. 

• Hur ser arbetet med utredning och rekrytering av familjehem ut i kommunerna? 

• Vilka bedömningar gör socialsekreterarna vid rekrytering av familjehem? 

• Vad anser socialsekreterarna bidra till en framgångsrik familjehemsplacering? 

• Hur anser socialsekreterarna att ett lämpligt familjehem bör vara? 

1.3	  Begrepp	  och	  definitioner	  

Familjehem - Familjehem är den term som används i dagens lagstiftning och är även den 

mer nutida benämningen av placering i enskilt hem. Därför har vi i denna uppsats valt att 

främst använda oss av beteckningen familjehem. Tidigare användes beteckningen fosterhem 

och därför väljer vi att använda oss av denna när vi belyser familjehemsfrågan ur ett 

historiskt perspektiv.  

Definitionen av familjehem hittas i Socialtjänstförordningen (2001:937) 3 kap. 2 §. 
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”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.” (Norström & Thunved, 2009) 

Heldygnsinsats - Socialstyrelsen (2010, s. 18) definierar heldygnsinsats på följande sätt: 

”Avser insats med placering. Vård med placering enligt SoL, omedelbart omhändertagande 

enligt LVU eller vård med placering enligt LVU.” 

1.4	  Lagar	  

I arbetet med placering av barn och unga i familjehem använder socialnämnden sig i första 

hand av Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen grundar sig på frivillighet och 

självbestämmande, vilket innebär att så långt som möjligt ge stöd och hjälp till barn och 

föräldrar i frivillig form. Socialtjänstens mål är att hindra en ogynnsam utveckling för den 

unge, och om samförstånd inte kan uppnås mellan socialtjänsten och föräldrarna ska det 

fortfarande finnas en möjlighet att ge barnet det stöd och hjälp det behöver. Den lag som då 

blir aktuell är Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som är en 

tvångslag och gör det möjligt att gripa in med tvångsomhändertagande (Norström & 

Thunved, 2009). 

Socialtjänstlagen (2001:453) innehåller bland annat många paragrafer som reglerar det 

sociala arbetet med barn. Ett kapitel som blir aktuellt när barn placeras utanför det egna 

hemmet är kap. 4 som styr rätten till bistånd, som bland annat innebär att varje enskild person 

ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Ett annat kapitel som är viktigt i detta sammanhang är 

kap. 5 som handlar om särskilda bestämmelser för olika grupper, däribland barn och unga. 

Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden. De allmänna bestämmelserna om vård utanför det egna hemmet (exempelvis 

vård i familjehem), och särskilda bestämmelser om mottagande av barn finns i kap. 6. Där 

beskrivs att Socialnämnden måste utreda förhållandena i familjehemmet innan beslut om 

placering i hemmet fattas. Enligt kap. 11 ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning 

om sådant som kommit till deras kännedom, exempelvis ska barns förhållande och behov 

utredas (ibid). 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska komplettera Socialtjänst-

lagen (2001:453) i fall där frivilliga insatser inte är tillräckligt stöd. Denna lag blir aktuell 

först när samtycke till vård för den unge inte går att uppnå. Tillämpningen av lagen kan 



	  

	   4 

komma till stånd antingen vid brister i omsorgen eller vid något annat förhållande i hemmet 

som kan skada den unges hälsa eller utveckling (2 §), eller när den unge utsätter sin egen 

hälsa eller utveckling för risk eller skada (3 §) (ibid). 

2.	  Kunskapsläge/tidigare	  forskning 

2.1	  Historik	  

Att placera utsatta barn i familjehem är av tradition vanligt i Sverige. Detta har en historia 

som sträcker sig ända till slutet av 1700-talet. År 1785 kom den första fosterbarnsstadgan och 

redan då föredrogs att placera barn i fosterhem framför placering på ”barnhusinrättningar” 

(Höjer, 2001). Enligt Höjer (2001) skriver Lagerberg och Lundström att många av barnen 

som placerades utanför hemmet for mycket illa, då det var vanligt att de utnyttjades som 

arbetskraft. År 1902 antogs därför en lag om fosterbarns vård vars syfte var att kontrollen av 

vården skulle bli hårdare (ibid). I denna lag uttrycktes att fosterbarnen inte skulle vårdas av 

”olämpliga personer”, och övervakning av vården infördes (Bergman, 2007). Lagerberg och 

Lundström skriver att då denna lag endast gällde barn under sju år infördes samma år en lag 

om uppfostran åt ”vanartade och i sedligt avseende försummade barn” som omfattade barn 

upp till 15 år. Vid denna tidpunkt var skälen för placering av barn och unga snarare att 

förhindra brottslighet än att skydda barnen från vanvård i hemmet (Höjer, 2001). 

I sin avhandling lyfter Höjer (2001) fram Lagerbergs redogörelse för att första gången som 

samhället fick rätt att ingripa mot föräldrars vilja då barn for illa var när 1924 års 

barnavårdslag infördes. Denna lag innebar många förändringar för barnavården, då bland 

annat en barnavårdsnämnd skulle finnas i varje kommun (Höjer, 2001). I denna lag framgick 

att fosterföräldrar skulle ha ”förmåga” att svara upp mot sina plikter och vara personer med 

”lämplighet” (Bergman, 2007). Enligt Bergman (2007) framgick inte av lagen vad dessa 

begrepp innebar. Det menades dock att det skulle ställas högre krav på fosterföräldrar än på 

biologiska föräldrar (ibid). Ohrlander menar att vid den här tiden hade förklaringen till varför 

barn far illa gått från att finnas i samhället till att förklaras med individuella och 

familjerelaterade faktorer (Höjer, 2001).  

Enligt Höjer (2001) skriver Lundström att den lag som idag är aktuell för placering av barn 

och unga är Socialtjänstlagen (2001:453) som först infördes 1980. I denna lag ligger fokus 

mer på ansvaret för barns välbefinnande än på det tidigare samhällsskyddsperspektiv som 

fanns. En annan förändring som skett är att Socialtjänstlagens tidigare fokus på hur arbetet 
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ska utföras har övergått till större fokus på frågor om innehållet i de insatser som görs. 

Förutom socialtjänstlagen, som bygger på frivillighet, används även Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52), som reglerar tvångsomhändertagande av barn och 

unga (ibid). 

2.2	  Statistik	  

Den vanligaste placeringsformen för barn och ungdomar under 2009 var insats i familjehem. 

Socialstyrelsen (2010) redovisar att under 2009 hade drygt 23 400 barn och unga någon form 

av heldygnsinsats vid något tillfälle. Vid mätningstillfället den 1 november 2009 visades att 

cirka 16 300 barn och ungdomar omfattades av någon heldygnsinsats. Av dessa var det 

ungefär 11 300 barn och unga som fick vård enligt SoL och ungefär 4 900 som fick vård 

enligt LVU. Vid detta tillfälle var cirka 11 700 barn och unga placerade i familjehem. Det var 

något vanligare att barn med vård enligt SoL placerades i familjehem än de barn som 

omfattades av LVU (ibid). 

När det gäller barn och unga som hade heldygnsinsatser enligt LVU under 2009 var det 

vanligare att ge stöd och hjälp på grund av att det fanns brister i hemmiljön (2 § LVU) än på 

grund av den unges eget beteende (3 § LVU). Den 1 november 2009 var det ungefär 70 % av 

de barn som fick vård enligt LVU som omfattades av 2 § LVU, 25 % omfattades av 3 § och 

för 5 % angavs både brister i hemmiljön och eget beteende som skäl för insats. För yngre 

barn (0-12 år) var brister i hemmiljön den vanligaste orsaken till LVU-insats. Insatser på 

grund av eget beteende var vanligare med ökad ålder (Socialstyrelsen, 2010). 

2.3	  Principer	  för	  rekrytering	  av	  familjehem	  

I lagen beskrivs inte hur en familjehemsutredning ska genomföras, men som vägledning för 

rekrytering av familjehem kan socialnämnden besluta om vissa allmänna principer. Att 

föräldrar i ett familjehem ska ha erfarenhet av barn och unga kan vara ett exempel på en 

sådan princip. Även att familjehemmet har en stadig ekonomi, tid för uppdraget och att 

utrymme finns, både fysiskt och psykiskt, kan vara principer som socialnämnden beslutat om. 

En annan viktig princip är att familjehemsföräldrarna ska ha både förmåga och vilja att 

samarbeta med barnets föräldrar och med nämnden. Det kan även finnas beslut om principer 

om vad som inte är accepterbart. Exempel på sådana kan vara ålder, allvarlig sjukdom eller 

ekonomiska problem (Svenska kommunförbundet, 2003).  
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Familjehemsplaceringar kan se mycket olika ut, då familjehem kan ha olika betydelse för det 

placerade barnet och den utsatta familjen. Exempelvis kan vissa barn vara i behov av en kort 

placering, medan det för andra barn blir aktuellt med längre boende i familjehemmet. Vilken 

uppgift familjehemmet ska ha måste därför undersökas inför varje placering. Familjehemmet 

måste dessutom förberedas för att ta sig an den funktion som blir aktuell (Andersson, 

Andersson & Thorsén, 2001). 

Innehållet	  i	  en	  familjehemsutredning	  

En familjehemsutredning består av olika delar. En faktadel och en del där det görs en 

beskrivning och bedömning av familjehemsföräldrarnas förmåga och förutsättningar. I en 

familjehemsutredning ska det bland annat finnas med personuppgifter på alla familje-

medlemmar, bostadsförhållanden, information om deras hälsa, yrken, ekonomi och tidigare 

erfarenheter som familjehem. Nämnden får begära utdrag från Rikspolisstyrelsens 

belastnings- och misstankeregister för att kontrollera att de inte anlitar någon person som är 

olämplig för uppdraget. En utredning innehåller dessutom flera hembesök och någon form av 

intervju med familjehemsföräldrarna. Intervjuerna används för att kunna se vilka 

förutsättningar som finns hos familjehemmet. För att få ett gott underlag för bedömningen av 

familjehemmet kan man även höra släktingar, vänner och bekanta till familjehemmet 

angående deras förhållande och lämplighet (Svenska kommunförbundet, 2003). 

2.4	  Bedömningsmetoder	  

I Sverige ansvarar kommunerna själva för familjehemmen och att vårdens standard är hög. 

Vilka krav som ställs på familjehemmen och hur utredningar ska utformas och genomföras är 

också upp till varje kommun att avgöra. Kommunerna kan själva ansvara för rekrytering av 

familjehem, men det är också vanligt att låta privata företag arbeta med rekrytering av (och 

ge handledning till) familjehem. När det gäller utredning och bedömning av potentiella 

familjehem är de vanligaste metoderna i Sverige Kälvestenmetoden och PRIDE (Parents 

Resources for Information Development and Education) eller varianter av dessa (IMS, 2008). 

Vilka metoder som ska användas vid familjehemsutredning framgår inte av lagen. De 

metoder som används ska ge kännedom om familjens förutsättningar och lämplighet som 

familjehem. Familjen ska dessutom få kunskap om vad uppdraget innebär (Svenska 

Kommunförbundet, 2003). 
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Kälvestenmetoden	  

Kälvestenmetoden bygger på psykodynamisk teori och utformades av Anna-Lisa Kälvesten 

och Graziella Meldahl i början av 1980-talet. Kälvestenintervjun har vuxit fram ur Kälvesten 

och Meldahls bok Familjepsykologi (1982), som grundas på Gustav Jonssons undersökning 

av stockholmspojkar under 50-talet (IMS, 2008). Kälvesten och Meldahl (1982) skriver att 

intervjumetoden ligger till grund för bedömning av blivande familjehemsföräldrar och 

adoptivföräldrar. Med hjälp av intervjun vill man hitta tillräckligt goda resurser hos familjen 

för att kunna ta hand om en ny familjemedlem (ibid). Enligt IMS (2008) används metoden 

både inom kommunal och privat verksamhet.  Intervjun tar upp delar som behandlar både 

individens historia och nuvarande situation. Enligt Kälvesten och Meldahl (1982) ska 

intervjun genomföras med mannen och kvinnan var för sig. Intervjun är halvstrukturerad med 

förutbestämda intervjuämnen (ibid). Efter genomförd intervju tolkas svaren av en 

utomstående psykolog. Intervjun har utvecklats till att i dagens läge innefatta flera olika 

varianter, till exempel har frågeformuläret omarbetats på olika sätt. Den kritik som har riktats 

mot metoden är bland annat att den anses vara otidsenlig och att den lägger för stor vikt vid 

individens historia. Då metoden inte är utvärderad menar Vinnerljung och Sundell & Thunell 

att även detta är ett problem (IMS, 2008). 

PRIDE,	  Parents	  Resources	  for	  Information	  Development	  and	  Education	  

PRIDE-programmet infördes i Sverige 1993 och kommer ursprungligen från USA där det 

utvecklades av Child Welfare Leauge of America. Programmet syftar till att utreda och 

utbilda familjehemsföräldrar (IMS, 2008). Deltagarna i PRIDE-utbildningen är redan 

rekryterade som potentiella familjehem av socialtjänsten (Grant, 1997). I Sverige har 

Gävleborgs kommunförbund sedan 1999 varit ansvariga för den nationella organiseringen av 

PRIDE. Utbildningen genomförs i studiecirkelform där blivande familjehemsföräldrar 

tillsammans med en ledare och en erfaren familjehemsförälder träffas under totalt 30 timmar 

för att diskutera olika kompetensområden (IMS, 2008). Något som man arbetar med i 

utbildningen är exempelvis teamarbete, barns behov, relationer, förluster, livslånga band och 

att fatta välgrundade beslut. I utbildningen arbetar man även med känslomässiga upplevelser 

och övningar i inlevelseförmåga (Grant, 1997). Hembesök är också viktiga inslag i 

utbildningen.  Målet med PRIDE-programmet är att göra blivande familjehemsföräldrar redo 

för att ta emot ett barn som är i behov av vård i familjehem. När utbildningen är avslutad är 

det ledarnas uppgift att tillsammans med de blivande familjehemsföräldrarna bedöma om de 
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är redo för att ta emot ett barn i familjen. Det slutgiltiga omdömet måste däremot fattas av 

socialtjänsten. PRIDE-programmet är en utbildning som kräver stora resurser, därför blir det 

särskilt svårt för mindre kommuner att erbjuda hela utbildningen. Även PRIDE-programmet 

saknar vetenskaplig utvärdering (IMS, 2008). 

2.5	  Vad	  kännetecknar	  familjehemsföräldrar?	  

Vilka egenskaper som kännetecknar familjehemsföräldrar finns beskrivet av flera författare. 

Både i Sverige och i andra länder är det vanligast att familjehemsföräldrarna kommer från 

arbetarklass eller lägre medelklass. Många av dem är bosatta på landsbygden (Vinnerljung, 

1996). Mannen och kvinnan lever i trygga och fungerande äktenskap, och det råder god 

stämning mellan dem. Rollfördelningen mellan makarna är ofta traditionell, där mannen 

försörjer familjen och kvinnan tar hand om barnen och hemmet. Paret är i regel äldre än 

föräldrar till andra jämnåriga barn. Det sociala engagemanget är också återkommande bland 

familjehemsföräldrar. Vid placering i familjehem är familjen behandlingsmetoden, därför är 

det viktigt att familjehemmet består av en välfungerande familj som kan ge det placerade 

barnet goda utvecklingsmöjligheter. I familjehemmet ska barnet också kompenseras för de 

tidigare brister som funnits i den biologiska familjen, och få en god omsorg (Höjer, 2001). 

Enligt Höjer (2001) finns inga direkta kriterier för hur ett familjehem bör vara. Vidare menar 

hon att det trots allt finns ett syfte med de oklara instruktionerna om familjehemmens 

egenskaper. Det går inte att tydligt formulera en lag på så sätt att den ger exakta 

beskrivningar som passar in i alla situationer. Alla barn och föräldrar är unika med olika 

egenskaper, resurser och levnadssituationer. Varje familjehemsplacering är unik, och det 

viktiga är att familjehemmet passar det specifika barnet och dess familj. Trots denna kunskap 

anses ofta det goda familjehemmet bestå av en kärnfamilj med mamma, pappa och barn som 

lever ett välfungerande liv. En anledning till att det ofta föredras familjehem som består av 

både en man och en kvinna är att en stor del av familjehemsplacerade barn har erfarenhet av 

att växa upp med endast en förälder, oftast mamman, och man vill därför ge dessa barn en 

manlig förebild. Att kunna ge barnen god vård och fostran är essentiellt i ett familjehem, för 

att kunna uppnå detta bör familjehemsföräldrarna leva trygga och stabila liv. Det beskrivs 

också att familjehemsföräldrar ska ha ett överskott av kärlek och värme att ge till de 

placerade barnen (ibid). 
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2.6	  Motiv	  till	  att	  bli	  familjehem	  

Vinnerljung (1996) redogör för några tidigare forskares upptäckter kring de motiv som 

familjehemsföräldrar anger för att vara eller bli familjehem. Han skriver att Kälvesten kunde 

se att dessa familjer har ett ”överskott” av tid, energi och intresse för människor. Vidare 

skriver han att även Stymme och Samberg kunde se en stor tillgång på energi och resurser 

hos familjehemsföräldrarna. Enligt Vinnerljung (1996) såg Stymme och Samberg även andra 

motiv, exempelvis kunde familjehemsföräldrar vilja utmana sig själva eller pröva sin 

kompetens. Dessutom menar de att motiven förändras i takt med att familjehemsföräldrarna 

får mer erfarenhet. Vinnerljung (1996) skriver att Börjeson kunde se att ett av skälen för att 

bli familjehem var att familjen, på grund av barnlöshet eller att de egna barnen flyttat 

hemifrån, ville ha ett barn. Han kunde också se att många angav slumpen som skäl, då de 

svarat på en annons eller fått en personlig tillfrågan. Andra blev familjehem eftersom de 

själva hade en relation till barnet eller dess föräldrar. Det fanns också familjehemsföräldrar 

som angav sociala, politiska eller religiösa motiv (Vinnerljung, 1996). Enligt Höjer (2001) 

menar Vinterhed att några väljer att bli familjehem som ett alternativ till annat förvärvsarbete, 

i dessa fall kan familjehemsuppdraget ses som en ekonomisk lösning. Sunesson (1990) menar 

att den ekonomiska aspekten sällan nämns då det ses som negativt att uppge ekonomi som 

motiv. Höjer (2001) skriver att Triseliotis fann att det inte bara fanns ett svar på varför man 

väljer att bli familjehem. Han kunde dock se att några motiv var mer förekommande än 

andra. Dessa var att ha någonting att erbjuda, att tycka om att ta hand om barn, en 

medvetenhet om de behov som fanns och en önskan om att göra något som blev till nytta för 

samhället, samt att de passade in i den aktuella familjesituationen (Höjer, 2001).  

2.7	  Vad	  bidrar	  till	  en	  lyckad	  placering?	  

Enligt Höjer (2001) skriver Eastman att det är av vikt att relationen mellan familjehems-

sekreteraren och familjehemsföräldrarna är god, i synnerhet tidigt i en placering. Denna 

uppfattning delas enligt Killén (1994) av Stone & Stone, som menar att hur mycket tid som 

socialarbetarna lade ner på samarbetet med familjehemmen var den faktor som hade störst 

betydelse för en framgångsrik placering. Vidare menar de att huruvida föräldrarna accepterar 

placeringen eller inte också kan påverka utfallet (Killén, 1994). Relationen mellan 

familjehemsföräldrarna och det placerade barnet har också stor betydelse, främst 

familjehemsmoderns relation till barnet verkar vara avgörande. Att familjehemsföräldrarna är 

toleranta mot olika attityder och värderingar, samt att de kan hantera osäkerhet spelade också 
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roll för deras möjligheter att lyckas. Egenskaper som självinsikt och en öppen inställning 

gällande den egna familjen kan också ha betydelse. För att placeringen ska lyckas är det även 

viktigt att familjehemsföräldrarnas inställning till barnets biologiska föräldrar är positiv. Det 

beskrivs också att det är en fördel om familjehemmet och barnet kommer från liknande 

socioekonomiska förhållanden (Höjer, 2001). 

Andersson (1995) skriver att när familjehemsföräldrarnas inställning till kontakt med det 

placerade barnets föräldrar är öppen, och där de låter barnet ha kvar sina kontakter, blir 

placeringen stabilare. Barnets föräldrar brukar i dessa fall känna sig nöjda med placeringen 

och familjehemmet, och låter därför barnet stanna. Dessutom gynnas barnets identitets-

utveckling, då det slipper ta ställning för eller emot familjehemmet eller sina föräldrar. Även 

om barnets relation till familjehemsföräldrarna är god är det också viktigt för dess 

identitetsuppfattning att behålla kontakt med sitt ursprungliga nätverk. Enligt Andersson 

(1995) skriver Thoburn att det är viktigt med jämvikt mellan å ena sidan trygghet, familjeliv 

och kärlek, och å andra sidan bevarandet av relationer i det ursprungliga nätverket. Barnets 

kontakt med sin biologiska familj ökar alltså inte risken att placeringen oplanerat ska 

avbrytas, utan kan snarare förhindra ett avbrott i de fall där risken för detta finns. 

2.8	  BBIC	  -‐	  Barns	  Behov	  I	  Centrum	  

BBIC kommer ursprungligen från Storbritannien och är ett system som är uppbyggt för 

utredning, planering och uppföljning av barn och unga i den sociala barnavården.  ”Syftet är 

att stärka barns ställning, främja ett bättre samarbete med barnet och dess nätverk, skapa 

struktur och systematik i dokumentationen, så att insatser lättare kan följas upp samt bidra till 

ökad rättsäkerhet för klienten.” (Dahlberg & Forssell, 2006, s. 13) 

För att förstå och veta hur utrednings- och uppföljningsarbetet ska utföras utgår BBIC från 

nio grundprinciper. Vi kommer i detta stycke att redogöra för några av dem. En av grund-

principerna är Barn och unga i centrum som innebär att barnets bästa alltid ska beaktas, och 

att detta är en utgångspunkt för att kunna bedöma om ett barn är i behov av stöd och vilka 

insatser som krävs. Detta innebär också att socialtjänsten ska beakta barnets vilja och åsikter 

med hänsyn till dess ålder och mognad. Inom BBIC är det också viktigt att Identifiera 

resurser och svårigheter. Med detta menas att inte bara koncentrera sig på barnets och 

föräldrarnas problem utan att även se till de resurser som finns för att nå lösningar på 

problemen. På detta sätt kan en helhetsbedömning göras av familjens situation. Enligt BBIC 

ska socialtjänsten arbeta för Likvärdiga möjligheter för alla barn. Detta innebär att alla barn 
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har rätt att få hjälp och stöd att utvecklas på bästa sätt utifrån den enskildes förmåga. I 

utredningsarbetet är det viktigt med ett gott samarbete mellan socialarbetare och de barn och 

föräldrar som de möter, detta för att kunna ge adekvat stöd till dem (Dahlberg & Forssell, 

2006).  

BBIC-‐triangeln	  

BBIC kan illustreras genom en triangel som 

innehåller tre delar, Familj och miljö, Barnets 

behov och Föräldrarnas förmåga. I Familj och 

miljö beskrivs barnets familj och dess 

sammanhang. De faktorer som påverkar i denna 

del kan ses i triangeln intill. Dessa faktorer kan ha 

både en positiv och negativ inverkan på barn och 

föräldrar då faktorerna kan försvåra och underlätta 

både barns behov och föräldrars förmåga. Nästa 

del av triangeln behandlar Barnets behov och 

innehåller sju behovsområden som bygger på vad barn i samhällsvård behöver för att 

utvecklas, samt vad ”vanliga föräldrar” vill ge sina barn. Tanken är att dessa sju 

behovsområden ska gälla alla världens barn. Triangelns sista del är Föräldrarnas förmåga 

och beskriver hur väl föräldrarna klarar av att tillgodose sina barns behov. Detta har stor 

betydelse för hur ett barn mår och utvecklas. En utredning som görs utifrån dessa sex faktorer 

ska kunna visa både styrkor och svagheter hos föräldrarna. I en utredning ska Barns behov 

och Föräldrars förmåga kopplas samman för att se hur väl varje aspekt av Föräldrarnas 

förmåga svarar upp mot barnets olika behovsområden. Därefter tittar man på faktorer i Familj 

och miljö och deras påverkan på barnets behov (Dahlberg & Forssell, 2006).  

BBIC	  och	  familjehem	  

BBIC kan också användas vid utredning av familjehem. Vid familjehemsplaceringar är det 

viktigt att både Föräldrarnas förmåga och Familj och miljö är fungerande områden i 

familjehemmet (Dahlberg & Forssell, 2006). Dahlberg & Forssell (2006) menar att det 

behövs en bredare utredningsmetodik som inkluderar familjesystemet som helhet för att 

bedöma familjehemmets förutsättningar och lämplighet. För att matcha ett barn med ett 

familjehem krävs en välgjord BBIC-utredning som kan ge god kunskap om barnet och dess 

Källa: 
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbi
c	  
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behov. Enligt Dahlberg & Forssell (2006) är det viktigt att familjehemmen får stöd och 

utbildning i sitt uppdrag som familjehem. De menar att i utbildningar riktade till familjehem 

har det fungerat mycket bra att integrera BBIC. BBIC ses som en lättförståelig och 

pedagogisk modell för familjehem att ta till sig. Om socialtjänsten och familjehem har 

liknande synsätt kan samverkan, insyn och förståelse fungera bättre (ibid). 

3.	  Material	  och	  metod	  

3.1	  Metodval	  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi i vår undersökning. Valet 

gjordes utifrån vårt syfte att bidra till ökad kunskap om socialtjänstens arbete med utredning 

och rekrytering av familjehem. Genom att använda en kvalitativ forskningsstrategi kan vi ge 

en fördjupad bild av de intervjuade socialsekreterarnas perspektiv på familjehemsarbete. På 

så sätt kan vi ta del av den kunskap som dessa intervjupersoner besitter inom ämnet för vår 

uppsats. 

Då vårt syfte är att bidra med kunskap om hur socialtjänstens arbete ser ut med rekrytering 

och utredning av familjehem valde vi att intervjua tre socialsekreterare som arbetar inom 

socialtjänsten med just dessa frågor. För att tydligare belysa hur arbetet går till valde vi att 

intervjua socialsekreterare från två kommuner. På så vis kan vi påvisa både de likheter och de 

skillnader som finns i deras arbete med familjehemsutredningar. Vi kan på ett mer 

djupgående sätt ta del av deras erfarenheter, tankar och åsikter. Vad som däremot kan ses 

som en nackdel med denna forskningsmetod är att vi inte kan generalisera våra resultat till 

resten av populationen, det vill säga alla socialsekreterare eller familjehemssekreterare.  

Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun vill forskaren få förståelse för världen från 

undersökningspersonens perspektiv, göra deras erfarenheter meningsfulla och upptäcka deras 

värld som den vore utan vetenskapliga förklaringar. Forskningsintervjun är ett professionellt 

samtal och utgår från samtal i vardagslivet. En forskningsintervju är mer än det vardagliga 

samtalet med spontana åsiktsbyten, och handlar mer om att intervjuaren skaffar sig prövade 

kunskaper. Det är genom samspel mellan forskare och intervjuperson som kunskap skapas 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  
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3.2	  Analysmetod	  

När vi har analyserat vårt material har vi utgått från den tidigare forskning som vi hittat inom 

ämnet och gjort kopplingar till det som framkommit av våra intervjuer. Vi har redovisat vilka 

likheter och skillnader vi kan se i materialet. Vad som stämmer överens från tidigare 

forskning med det som våra intervjupersoner berättat, och om det finns uppfattningar som 

skiljer sig åt, har också undersökts. Då vi har intervjuat socialsekreterare från två olika 

kommuner har vi även valt att göra vissa jämförelser av deras arbetssätt och tankar kring 

familjehemsutredningar. Detta för att redovisa om det finns några skillnader i deras sätt att 

arbeta med rekrytering och utredning av familjehem eller om det ser liknande ut i de båda 

kommunerna.  

3.3	  Urval 

Vår undersökning genomfördes i två grannkommuner, som vi väljer att kalla kommun A och 

kommun B. Vi valde att undersöka en större kommun, kommun A, som har cirka 60 000 

invånare, och en mindre kommun, kommun B, med cirka 12 000 invånare. Efterhand kom vi 

fram till att vi ville intervjua socialsekreterare som arbetar med familjehemsutredningar eller 

familjehemsplaceringar. Vi kontaktade socialtjänsten i de båda kommunerna och fick därifrån 

hjälp att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner. I kommun A intervjuade vi två 

familjehemssekreterare och i kommun B genomfördes intervju med en socialsekreterare. 

Valet av antal intervjuer gjordes utifrån kommunernas storlek, då vi tyckte att det krävdes fler 

intervjuer i kommun A på grund av att arbetsstyrkan är större och fler ärenden aktualiseras.  

3.4	  Intervjugenomförande	  

Efter att vi läst in oss på ämnet familjehemsvård och beslutat att vi ville genomföra intervjuer 

med socialsekreterare angående rekrytering och bedömning av familjehem började vi att 

utforma en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden byggde främst på vad som 

framkommit vid litteraturgenomgång samt de funderingar som vi själva haft när vi diskuterat 

kring ämnet. Det intervjumaterial som vi använde oss av kan ses som halvstrukturerat, då vi 

använde frågorna i intervjuguiden som grund för intervjun, utan att de behövde ställas 

ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessutom fanns hela tiden möjlighet att ställa 

följdfrågor för att kunna få större förståelse för intervjupersonernas arbete, och gå djupare in 

på deras åsikter. Vi valde dessutom att inte skicka ut våra intervjufrågor i förväg för att i 

största mån undvika tillrättalagda eller alltför faktabaserade svar. Efter att intervjuerna 
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sammanställts skickade vi texten till respektive social- eller familjehemssekreterare för 

genomläsning och godkännande. Detta för att ge dem möjlighet att komma med synpunkter 

och kommentarer angående sammanställningarna av intervjuerna. Vi ville vara säkra på att vi 

tolkat och återgett deras svar på ett korrekt sätt. 

Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på respektive familjehems- och socialsekreterares 

arbetsplats. Intervjuerna utfördes med en intervjuperson åt gången, med båda författarna 

närvarande, och tog cirka en timme att genomföra. 

3.5	  Litteratur	  och	  sökvägar	  

För att kunna genomföra denna uppsats krävs mer material än det vi samlat in genom 

intervjuer. Därför har vi också tagit del av avhandlingar, rapporter, artiklar och andra skrifter. 

I vårt sökande efter litteratur och tidigare forskning har vi använt oss av LIBRIS, Artikelsök, 

Google Scholar och Social Services Abstracts. De sökord som vi använt vid sökning i dessa 

databaser är bland annat: familjehem, fosterhem, fosterbarn, familjehemsföräldrar, 

rekrytering, bedömning, utredning, lämplig*. Dessa sökord har använts var för sig och i olika 

kombinationer. Vi har också sökt på Socialstyrelsens hemsida efter rapporter som kunnat 

vara användbara för vårt undersökningssyfte. Genom detta tillvägagångssätt har vi funnit den 

litteratur som vi valt att använda oss av. 

3.6	  Studiens	  tillförlitlighet	  

Vår studie är genomförd i en liten del av landet, och vi har endast intervjuat få personer på 

varje arbetsplats. Möjligheten är stor att arbetet med utredning och rekrytering av familjehem 

utförs på andra sätt i andra delar av landet. Vi kan heller inte vara säkra på att de 

uppfattningar som uttrycks av intervjupersonerna delas av andra socialarbetare. Detta innebär 

att vi inte kan generalisera våra resultat till resten av populationen. Vårt syfte har heller inte 

varit att visa en heltäckande bild av hur arbetet med familjehemsutredningar går till. 

Något som kan ses som en styrka i tillförlitligheten är att vi inte valde att låta intervju-

personerna ta del av intervjufrågorna i förväg. På så sätt har vi också kunnat få fram deras 

personliga uppfattningar, och inte bara svar som går att hitta i handböcker. En brist i 

tillförlitligheten skulle också kunna vara att våra intervjupersoner har tagit del av tidigare 

forskning, och relaterar sina erfarenheter till sådant som de läst. Detta skulle kunna innebära 

att svaren i viss utsträckning undermedvetet är baserade på, eller åtminstone inspirerade av, 

de teoretiska utgångspunkter som redogörs i litteraturen. 
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3.7	  Arbetsfördelning	  

Vi är två författare till denna uppsatts, något som innebär att en redogörelse för arbets-

fördelningen vore på sin plats. Det har under hela arbetsgången varit viktigt för oss att vi har 

lika stor del i arbetet. En jämn arbetsbörda är något som vi hela tiden strävat efter, och som vi 

också tycker att vi har uppnått. Det mesta arbetet har vi genomfört tillsammans. Vi har 

gemensamt skrivit den absolut största delen av texten, och de delar som inte är skrivna 

tillsammans är jämnt fördelade mellan oss. Dessutom har vi alltid läst igenom varandras 

material och diskuterat det innan vi bestämt oss för att använda oss av det i uppsatsen. Vid 

litteraturgenomgång har vi också delat upp litteraturen mellan oss, och sedan tillsammans 

överlagt kring vad som varit användbart och inte. 

Vi har ansvarat för de inledande kontakterna med en kommun var, men sedan har båda varit 

deltagande vid samtliga intervjuer. Intervjuerna lade vi upp på så sätt att vi ansvarade för 

olika delar av intervjun, men att vi försökte hjälpa varandra att ställa följdfrågor. Utskrifterna 

av intervjuerna delades sedan upp mellan oss, men sammanställdes därefter gemensamt. Att 

analysera och diskutera kring ämnet har varit viktigt att göra tillsammans, eftersom att båda 

måste kunna stå för de tankar och åsikter som uttrycks. 

Det finns både för- och nackdelar med att vara två författare till en uppsats. Det positiva har 

varit att ständigt kunna stötta varandra, samt att på ett konstruktivt sätt kunna komma med 

synpunkter på den andres idéer. På så sätt slipper man fastna i invanda mönster, och kan hela 

tiden utveckla materialet på ett bättre sätt. Vad som däremot kan upplevas som negativt är att 

det ständigt handlar om att kompromissa. Har man dock en öppen kommunikation behöver 

detta inte bli ett problem, utan kan leda till utveckling och nytänkande. 

3.8	  Etiska	  överväganden	  

Vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning kan etiska dilemman uppstå. Det är 

därför viktigt att ta hänsyn till de etiska grundprinciper som brukar anges för svensk 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2002). I vår undersökning har det varit viktigt att ta de etiska 

principerna i beaktande. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningspersonen om studiens 

syfte, att deltagandet är frivilligt och att undersökningspersonen har rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande (Bryman, 2002). När vi kontaktande socialsekreterare för att boka tid 
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för intervju berättade vi om undersökningens syfte. Vid intervjutillfället informerade vi om 

att deras deltagande är frivilligt och om deras möjlighet att avbryta intervjun. Samtyckes-

kravet handlar om att de medverkande personerna i undersökningen själva bestämmer över 

sitt deltagande (ibid). Vi anser att detta krav uppfylldes då de tillfrågade socialsekreterarna 

valde att ställa upp på en intervju. Konfidentialitetskravet innebär att forskare måste behandla 

uppgifter om de deltagande personerna med konfidentialitet. Förvarandet av personuppgifter 

ska ske så att obehöriga inte har tillgång till dem (ibid). Innan intervjun startade informerade 

vi intervjupersonen om att intervjun spelas in. Vidare berättade vi att det endast är vi som 

genomför intervjun som kommer att lyssna på den, och att ljudfilen kommer att raderas så 

fort intervjun är utskriven. Utskriften avidentifierades och inte heller kommunerna namnges i 

rapporten. Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som forskaren samlat in som berör 

enskilda personer bara får nyttjas till forskningens syfte (ibid). Vårt insamlade material 

kommer endast att användas till undersökningens syfte och denna uppsats.  

4.	  Resultat	  

4.1	  Presentation	  av	  två	  intervjuer	  i	  kommun	  A	  

När vi gjorde vår första intervju i kommun A fick vi träffa familjehemssekreteraren Eva. Hon 

är utbildad socionom och har arbetat i branschen under arton års tid. Under de senaste fem 

åren har hon arbetat med familjehemsfrågor. Vid det andra intervjutillfället träffade vi 

familjehemssekreteraren Erik. Han har socionomexamen med tillhörande magisterutbildning 

och har jobbat i cirka tio år med familjehemsfrågor. Eva och Erik arbetar i samma 

arbetsgrupp som består av tolv personer, varav fem socialsekreterare och sex familjehems-

sekreterare. I arbetsgruppen finns också en teamchef. Familjehemssekreterarnas huvudsakliga 

uppgifter är att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Det är socialsekreterarna i 

arbetsgruppen som står för kontakten med barnet och föräldrarna. Deras fokus ska ligga på 

barnet och barnets behov. Det är däremot inte Eva och Eriks arbetsgrupp som utreder om 

barn far illa, utan det görs av en utredningsgrupp.  

Utredning	  av	  familjehem	  

Eva och Erik säger att när en familj anmäler sitt intresse att bli familjehem i kommun A 

skickas en intresseanmälan där de får fylla i grundläggande uppgifter. Där ger de även 

familjehemssekreteraren tillåtelse att hämta uppgifter om dem i polisregistret, socialregistret 
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och hos Försäkringskassan. Utifrån detta görs en bedömning huruvida de ska gå vidare med 

utredningen eller inte. Enligt Eva görs därefter ett hembesök med informationssamtal hos 

familjen. Verkar familjen fortfarande intressant som familjehem fortsätter utredningen och 

familjhemssekreterarna träffar dem igen. Vid nästa möte med familjen görs nätverkskartor 

och livslinjer för att ta reda på hur deras liv har sett ut. Det är vanligt att familjehems-

sekreterarna träffar familjen 2-4 gånger innan en djupintervju, som är baserad på 

Kälvestenmetoden, görs. Eva och Eriks arbetsgrupp har valt att göra vissa förändringar i 

Kälvestenintervjun. Erik berättar att frågorna har kompletterats, några har lagts till medan 

andra har tagits bort. Eva säger att den ursprungliga metoden är gammal och tar för lång tid 

att genomföra, hon tycker att detta problem kvarstår trots att de gjort vissa ändringar. 

Intervjun genomförs med mannen och kvinnan var för sig och tolkas sedan av en 

utomstående psykoterapeut, som bland annat kan hjälpa familjehemssekreterarna att se 

familjens styrkor och svagheter.	  

Eva berättar att i arbetsgruppen tittar man också på möjligheterna att placera barn i barnets 

eget nätverk. Det kan vara ett bättre alternativ än att placera barnet hos vuxna som är helt 

obekanta. Eva menar att det finns både för- och nackdelar med släktinghem, men hon tror att 

barnen kan trivas bättre med en sådan placering. Oavsett vart barnet placeras kan kontakten 

mellan barnet och dess föräldrar bidra till en framgångsrik placering. Eva menar att när 

barnet får mandat från sina föräldrar att bo i familjehemmet fungerar placeringen bättre. 

Familjehemssekreterarna är måna om att de biologiska föräldrarna finns kvar för barnet. 

När vi frågar Eva och Erik om de använder sig av BBIC i sitt arbete svarar de att det inte 

finns någon metod för utredning av familjehem enligt BBIC. Eva menar att hon ändå försöker 

att väva in det i sitt arbete, och Erik tror att det skulle vara bra att införa BBIC i 

familjehemsutredningar. Däremot använder socialsekreterarna i arbetsgruppen metoden i 

kontakten med barnet och föräldrarna. Även socialsekreterarna som gör barnavårds-

utredningar använder sig av BBIC. Eva berättar att när familjehemssekreterarna ska hitta ett 

lämpligt familjehem till ett barn kan de ta del av barnavårdsutredningen och därigenom se 

vilka behov barnet har. Därefter undersöker de vilka familjehem som kan motsvara dessa 

behov, och på så sätt blir BBIC aktuellt även för familjehemssekreterarna. 

Erik berättar att när en barnavårdsutredning visar att ett barn bör placeras i familjhem får 

familjehemssekreterarna i uppgift att hitta ett familjehem till barnet. Eva och Erik säger att 

det är mycket viktigt att man hittar en familj som passar barnet och dess behov, matchningen 
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mellan dem är mycket viktig. Eva berättar att hon i det läget, med hjälp av barnavårds-

utredningen, undersöker vad barnet har för behov (till exempel när det gäller hälsa eller 

utbildning). Erik menar att familjehemssekreterarna har bra kännedom om de familjehem 

som finns i kommunen, vilka uppdrag de tidigare haft och vilka barn som kan tänkas passa i 

hemmet. Både Eva och Erik beskriver att när de kontaktar ett tilltänkt familjehem kan de 

beskriva vilka behov barnet har, utan att identifiera barnet. Familjehemmet ges på så sätt 

möjlighet att ta ställning till om uppdraget skulle passa dem eller inte. Väljer familjen att gå 

vidare med uppdraget ska de förberedas genom att vid några tillfällen träffa social-

sekreteraren som gjort barnavårdsutredningen, föräldrarna och barnet. Om barnet ska flytta 

till familjehemmet ser inskolningen olika ut från fall till fall. Eva säger att om 

familjehemsföräldrarna känner att de behöver mer kunskap kring något som rör barnet kan 

socialtjänsten bistå med kortare utbildning. Enligt Erik är den bästa förberedelsen att ha tid 

och möjlighet att hinna träffa familjehemmet några gånger innan en placering. ”Ju bättre 

förberedelse man kan göra, desto bättre kommer placeringen att gå”, säger Erik.  

Vad	  kännetecknar	  familjehem?	  

Det både Eva och Erik kan se som typiskt för deras familjehem är en familj som bor utanför 

staden, som består av två vuxna och några hemmavarande barn av varierande ålder. Eva säger 

också att det är vanligare idag att familjehemsföräldrar har andra jobb utanför hemmet vilket 

innebär att det inte alltid finns någon hemma som var mer vanligt förr. Erik kan se att 

familjehemsföräldrarna ganska ofta har lång erfarenhet av att vara familjehem. Eva och Erik 

säger att det ibland förekommer ensamstående familjehemsföräldrar, men i dessa fall ställs 

större krav på personens nätverk. En ensamstående kan behöva stöd och hjälp i sitt uppdrag. 

Erik menar att det handlar om att familjehemsföräldern ska ha tid och ork att ta hand om ett 

barn. Vid placering av små barn kan familjehemsföräldrars ålder ha betydelse. Man föredrar i 

dessa fall att placera barnet hos yngre familjehemsföräldrar om det skulle visa sig att det rör 

sig om en längre placering.	  För att bli godkända som familjehem ska vissa kriterier uppfyllas. 

Eva ser gärna att det är två vuxna som ansöker om uppdraget och att mannen och kvinnan är 

lika engagerade. De ska ha en stabil familjesituation, det ska finnas utrymme för ett barn, och 

det ska finnas kärlek och engagemang. Eva menar att frustration är något som 

familjehemsföräldrar ofta får möta och berättar att personliga värderingar samt hur man 

hanterar frustration och stress därför tas i beaktande. Ett annat kriterium är att familjen har en 
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stabil ekonomisk situation. Det är också viktigt att familjen kan samarbeta med de biologiska 

föräldrarna och med berörda familjehems– och socialsekreterare.  

Vad som kännetecknar lyckade placeringar är enligt Eva när familjehemsföräldrarna är 

trygga i sig själva, när de är aktiva och engagerade, när de kan ha bra kontakt med barnets 

föräldrar och övriga nätverk samt med familjehems- och socialsekreterare. Flexibilitet och 

erfarenhet av att ta emot barn är också faktorer som bidrar till en lyckad placering. Erik tror 

att grunden till en lyckad placering bygger på förarbetet och förberedelserna inför 

placeringen. Han anser också att det är viktigt att de biologiska föräldrarna är delaktiga under 

hela placeringen, samt att familjehemmet och de biologiska föräldrarna kan samarbeta med 

varandra. Erik tror att hur kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna fungerar har 

betydelse för hur placeringen lyckas. Han menar att något som kanske är ännu viktigare är 

familjehemsföräldrarnas syn på barnets kontakt med sina föräldrar. Det är barnets rätt att ha 

kontakt med dem som är viktiga för honom eller henne, och därför är det viktigt att 

familjehemmet inte visar en negativ inställning till dem. Erik tycker också att det är viktigt att 

familjehemsföräldrarna har förståelse för hur det är att tvingas lämna bort sitt barn, och att de 

har en ödmjuk inställning till uppdraget. Enligt Erik är ett bra familjehem ett hem där barnen 

trivs och blir bra omhändertagna. Familjehemsföräldrarna ska vara kloka och nyanserade 

personer som kan samarbeta med socialtjänsten. Det viktigaste är att det är flexibla och 

varma personer som kan ta hand om barn. När vi frågar Eva vad hon anser vara ett bra 

familjehem säger hon: 	  

”Att det är engagerade vuxna som hör av sig till mig när de känner att de behöver det 

stödet, som jag också kan vara öppen med, och vara raka emot varandra, det tycker jag är 

jätteviktigt. Att de är trygga i sig själva som vuxna, att det inte är föräldrar som sliter och 

kanske är ovänner med varandra, utan är trygga i sitt förhållande. För det speglas ju på 

barnet som kommer dit. Sen ska de ha mycket stor inlevelseförmåga i det här barnet, hur 

det är för det barnet. Inte bara köra sitt race som de är vana i sin familj, utan de måste 

vara ganska flexibla och veta att det kommer att bli förändringar i deras familj när det här 

barnet kommer in. Så tycker jag att de också ska kunna jobba med de biologiska 

föräldrarna, hur svårigheterna än är.” 

Vi frågade också vad som gör att ett familjehem inte är bra. Eva säger att det kan vara 

olämpligt om familjehemsföräldrarna förekommer i polisregistret utifrån allvarligare brott. 

Det är heller inte bra om de inte vill ha kontakt med socialtjänsten, eller om de bara vill sköta 

uppdraget på sitt eget sätt.  Vad som enligt Erik gör ett familjehem mindre bra är om de till 
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exempel dricker för mycket alkohol, har en extrem politisk uppfattning eller behandlar 

biologiska barn och familjehemsbarn olika. Att åta sig uppdraget av endast ekonomiska skäl, 

eller inte förstå att det är andras barn de tar hand om ser Erik också som olämpligt. Att 

familjehemsföräldrarna vill sköta uppdraget på sitt eget sätt ser även Erik som problematiskt. 

Om familjehemmet bor för långt bort eller om de egna barnen har stora behov skulle detta 

kunna innebära att familjen inte utreds. Erik och Eva tycker att man kan ställa höga krav på 

familjehem. De menar att det är ett ansvarsfullt uppdrag att ta emot barn och ungdomar, då de 

behöver omsorg, trygghet, kärlek och få känna sig värdefulla. Om Socialtjänsten ställer höga 

krav på familjehem och tar det på allvar får man bra familjehem. Eva och Erik berättar att när 

de upptäcker brister i ett familjehem måste de ta det på allvar och agera. De måste prata med 

referenter som har kännedom om hur det fungerar i familjehemmet, och sedan utreda om 

barnet ska bo kvar eller inte. 

Eva och Erik säger att motiven som familjehemsföräldrar uppger för att bli familjehem 

handlar främst om att de vill hjälpa och stötta andra barn, då de tycker att de har utrymme, 

tid, kompetens och engagemang. De menar också att de vill fylla en större funktion genom att 

ta emot ett barn. Några säger att de vill vara hemma och ta hand om barn på heltid. 

Relationerna	  i	  familjehemmet	  

Vi frågade Eva och Erik om de tror att relationen mellan familjehemsföräldrarna har 

betydelse för hur de klarar sitt uppdrag. Eva menar att relationen är av stor vikt eftersom att 

föräldrarna måste vara samspelta och ha samma syn på regler och gränssättning. Hon tror att 

det kanske är ännu viktigare att vara tydlig i detta mot ett placerat barn än mot ett biologiskt 

barn. Även Erik tycker att relationerna i familjehemmet har betydelse för hur placeringen 

blir. Han menar att det är viktigt att familjen lever ett harmoniskt liv. Barn ska inte behöva 

komma in i en dålig relation med konflikter, då många av de barn som placeras i familjehem 

redan haft det svårt. Familjehemsföräldrarnas relation är något som familjehemssekreterarna 

tar med i bedömningen. Familjehemmets biologiska barn påverkar också hur familjen 

fungerar och därför menar både Eva och Erik att det är viktigt att ta hänsyn till dem. Att låta 

dem komma till tals och berätta hur de ställer sig till placeringen är betydelsefullt. Erik menar 

att det är hela familjens uppdrag och att det därför är viktigt att de biologiska barnens 

inställning tas med i bedömningen.  
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Uppföljning	  

Eva berättar att uppföljningen av de placerade barnen görs av socialsekreterarna och 

familjehemssekreterarna. I början av en ny placering ska barnet, enligt BBIC, följas upp efter 

1-2 veckor samt efter 3 månader. Sedan ska socialsekreteraren rapportera till socialnämnden 

var sjätte månad angående hur placeringen fungerar och om den ska fortgå. Eva och Erik 

säger att uppföljningen görs genom ett hembesök där familjehems- och socialsekreterare 

besöker familjehemmet. Däremellan kan kontakt mellan familjehemmet och social-

sekreteraren finnas gällande till exempel umgängesplaneringar, möte med barnets skola eller 

möte med barnpsykiatrin. Familjehemssekreteraren har ofta telefonkontakt med familje-

hemmen, eller träffar dem själva utifrån handledning när behov uppstår. 

4.2	  Presentation	  av	  intervju	  i	  kommun	  B	  

Intervjupersonen i kommun B är Karin. Hon är utbildad socionom och har sedan år 2002 

arbetat med familjehemsfrågor. Hon jobbar i en arbetsgrupp som bland annat arbetar med 

familjehemsutredningar och familjebehandling. När det finns behov av en placering är det 

Karin och hennes kollegors uppgift att hitta ett familjehem som matchar barnets behov. I 

deras arbetsuppgifter ingår inte att utreda om barn far illa, eller att genomföra själva 

familjehemsplaceringen. Arbetsgruppen består av fyra personer, varav två är utbildade 

socionomer. 

Vad	  kännetecknar	  familjehem?	  

Karin berättar att kommunens familjehemsföräldrar är av varierande ålder, från 25 år och 

uppåt. Det vanligaste är dock att de är i 30- 40-årsåldern. Det är vanligt att familjehems-

föräldrarna har egna barn, antingen hemmavarande eller utflugna. Hon ser också att det har 

blivit vanligare med ombildade familjer, där till exempel de egna barnen kan bo växelvis. Det 

vanligaste är att par ansöker om att bli familjehem. Karin ser dock inte att det är ett hinder att 

vara ensamstående familjehemsförälder så länge som personen har ett nätverk som kan hjälpa 

till när det behövs. Det handlar om en individuell bedömning där man tittar på om det finns 

tid, ork och kunskap för att kunna ta emot ett barn. Det är dock inte särskilt vanligt 

förekommande i kommunen. Vad som däremot är ett krav är att man som familjehems-

förälder har erfarenhet av barn. Om man inte har egna barn kan erfarenhet via arbete eller en 

nära relation till exempelvis syskonbarn vara av betydelse. Även detta bedöms individuellt. 

De motiv som familjehemsföräldrarna uppger för att bli familjehem handlar oftast om att de 
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ser att det finns många barn som far illa och att det finns ett behov av att hjälpa till. De 

känner att de genom att bli familjehem kan göra något gott, och att de även har tid och 

möjlighet att hjälpa barn som har det svårt. Det finns även personer som själva varit placerade 

som barn, men nu fått ordning på sina liv och vill bli familjehem för att de känner att de vill 

ge någonting tillbaka. Familjehemsföräldrarna uppger oftast om de känner sig begränsade i 

den problematik som föreligger barnet. 

Utredning	  av	  familjehem	  

Karin berättar att det inte är lagstyrt hur det ska gå till när ett familjehem utreds, men att det 

däremot framkommer att familjehem ska utredas. Det finns rekommendationer om vilka 

uppgifter som bör finnas med, exempel på sådana är personuppgifter på alla hemmavarande 

familjemedlemmar, bostadsförhållanden, hälsotillstånd och yrkesverksamhet. Karin och 

hennes kollegor har själva arbetat fram ett intervjumaterial med inspiration av 

Kälvestenmetoden som används vid utredning och bedömning av familjehem. De använde sig 

tidigare av Kälvestenmetoden men tyckte att det fanns ett behov av att komplettera med vissa 

frågor, exempelvis rörande alkohol. Det fanns även vissa frågor som var ålderdomligt 

uttryckta, och därför omformulerades. De tycker att det omarbetade intervjumaterialet känns 

bekvämare att använda sig av. Tidigare skickades intervjuerna iväg för analys men sedan det 

omarbetade materialet infördes analyserar Karin och hennes kollegor själva intervjuerna. Den 

metod som utarbetats används av alla på arbetsplatsen. Den kommer att användas tills 

Socialstyrelsen kommer med rekommendationer om vilken metod som är mest lämpad att 

använda vid familjehemsutredningar. Ett familjehem kan anmäla sitt intresse av att bli 

familjehem till kommunen, och vid den första kontakten kan, utifrån de rutinfrågor som 

ställs, en första utgallring göras. Vid denna första kontakt efterlyser socialsekreterarna utdrag 

ur misstanke- och belastningsregistret och meddelar att de kommer att kontrollera om de 

finns i socialregistret. Om första kontakten verkar bra bokas ett hembesök in, där familjen 

intervjuas och fyller i AUDIT1 och DUDIT2. Intervjun genomförs med var och en av de 

vuxna, och även barnen bör finnas hemma så att det finns möjlighet att prata med dem. För 

att försöka bilda sig en uppfattning om familjehemmets biologiska barn tittar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett formulär som undersöker alkoholvanor och 
alkoholkonsumtion.	  

2	  DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) är ett formulär som undersöker drogvanor och 
drogkonsumtion.	  
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socialsekreterarna på hur dessa barn fungerar, hur föräldrarna uppfostrar dem och hur de gör 

för att få dem att lyssna. Om socialsekreterarna känner minsta osäkerhet kring familjens 

lämplighet bokas ytterligare hembesök in. Därefter görs en andra utgallring och 

familjehemsutredningen kan skrivas och skickas till familjehemmet för godkännande innan 

den lämnas till socialnämnden. 

Karin berättar att BBIC inte används inom familjehemsutredningar, hon tror dock att det så 

småningom kommer att införas även inom detta område. Hennes kollegor använder sig av 

metoden när de gör barnavårdsutredningar och vid uppföljningar i familjehem. I kommunen 

har man licens på BBIC. Karin tror att BBIC har bidragit till att man idag lägger större fokus 

på barnets behov.  

Matchning	  och	  förberedelse	  

För att hitta ett familjehem som passar för ett specifikt barn utgår Karin och kollegorna i 

arbetsgruppen från materialet från familjehemsutredningen. Om det är möjligt försöker de ta 

hänsyn till barnets intressen, men främst tittar de på om familjehemmet kan motsvara barnets 

behov. Karin menar att matchningen är mycket viktig. Familjens erfarenhet av att vara 

familjehem, samt vilken problematik de tidigare kommit i kontakt med tas också med i 

bedömningen. Socialsekreterarna undersöker också möjligheten att placera barnet i barnets 

eget nätverk. Skulle socialsekreteraren se att det finns en lämplig släkting eller anhörig och 

barnets behov inte är så stort kan en sådan placering komma att bli aktuell. Uppföljningar av 

de placerade barnen görs inte av Karins arbetsgrupp, utan görs av den socialsekreterare som 

placerade barnet. Däremot gör Karin och hennes medarbetare oförberedda hembesök för att 

följa upp familjehemmet. Anledningen till dessa besök är att kunna försäkra barnet 

rättssäkerhet. 

För att förberedas för uppdraget som familjehem träffas den som ska verkställa beslutet om 

placering och familjehemmet, och utan att identifiera barnet går de igenom vilka behov 

barnet har och hur placeringen kan genomföras. Familjehemsföräldrarna kan därefter ta 

ställning till om de är intresserade av uppdraget. Om de bestämmer sig för att ta emot barnet 

ska det i den mån det är möjligt skolas in i familjehemmet. För att förberedas ytterligare 

anordnas nätverksträffar, där kommunens familjehemsföräldrar kan träffas och utbyta 

erfarenheter. Socialtjänsten kan dessutom bistå med utbildning om behovet finns. 

Familjehemsföräldrarna har också möjlighet att hålla kontakt med den socialsekreterare som 
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ansvarar för deras placering för att få råd och stöd. I vilken utsträckning familjehemmen har 

kontakt med handläggaren beror till stor del på hur mycket tidigare erfarenhet de har av att 

vara familjehem. Karin menar att det är viktigt att måna om de familjehem som finns, och 

visa uppskattning för det arbete de utför. 

Viktiga	  egenskaper	  i	  familjehem	  

Karin anser att det i ett bra familjehem bör finnas ett äkta engagemang, att det finns en värme 

i familjen och att familjehemsuppdraget är något som de verkligen vill åta sig. Hon menar 

också att det är viktigt att de är trygga personer med sunda åsikter som vågar står kvar trots 

motgångar som kan uppstå. En fördel är också om familjehemsföräldrarna är aktiva och 

sysselsätter sig själva och barnet, så att barnet får utbyten under sin placering. Även det 

sociala livet är viktigt, att familjen har kontakt och umgås med släkt och vänner. Faktorer 

som kan göra att ett familjehem inte är bra är om de har uppenbart olämpliga åsikter, att det 

finns belastningar i polisregistret, ekonomiska problem, eller om de inte kan se att barn 

behöver kärlek och värme. Vad som också kan vara olämpligt är om familjehemsföräldrarna 

har egna obearbetade trauman. Familjehemmet ska heller inte åta sig uppdraget endast för att 

få en extra inkomst. När vi frågar Karin hur hon agerar om hon upptäcker brister i ett 

familjehem berättar hon att hon måste prata med familjehemsföräldrarna om det som 

framkommit, och om det blir aktuellt att avbryta placeringen är det också viktigt att informera 

om orsakerna till detta. Det viktigaste är dock att se till att barnet skyddas. Hon informerar 

även andra kommuner som använder familjehemmet för placering om dess olämplighet. 

Karin tror att relationen mellan familjehemsföräldrar har betydelse för hur de lyckas med 

uppdraget som familjehem. Vid familjehemsutredningen är relationen något som Karin 

observerar och ställer frågor om. Hon tittar bland annat på om de är respektfulla mot 

varandra, om det verkar finnas värme mellan dem, och om de har liknande tankar. Om det 

skulle uppstå förändringar i familjehemmet, exempelvis en separation, har socialsekreterarna 

skyldighet att göra en ny familjehemsutredning. Lämpligheten som fanns innan kanske inte 

kvarstår då situationen har förändrats. Karin menar att det är viktigt att försöka bilda sig en 

uppfattning om stämningen i hemmet. Då är det också viktigt att ta hänsyn till hur de 

biologiska barnen verkar må och hur deras inställning till familjehemsplaceringen ser ut. 

Karin försöker att undvika att placera barn i ett familjehem som har barn i samma ålder. En 

sådan placering kan leda till att de biologiska barnen tvingas ta ett för stort ansvar då de kan 

känna att de måste bli vän med det placerade barnet. Ibland bör det inte finnas egna 
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hemmavarande barn på grund av att det placerade barnet har extra stora behov. Tanken är 

alltid att det ska bli så bra som möjligt även för de biologiska barnen.  

Vi frågade Karin vad hon kan se för faktorer som bidrar till att en placering blir lyckad. Hon 

kan se att det har funnits ett engagemang från familjehemsföräldrarna och en god 

kommunikation mellan de biologiska föräldrarna och familjehemmet. Att barnen blir en del 

av familjen som de är placerade hos och håller kontakt efter avslutad placering brukar visa på 

att placeringen blivit framgångsrik. Det är även viktigt hur familjehemmet ser på betydelsen 

av kontakt mellan det placerade barnet och dess föräldrar. Barnet ska få ha kontakt med både 

föräldrar och övrig släkt. Den socialsekreterare som beslutade om placering är också den som 

står för kontakten med de biologiska föräldrarna. Enligt Socialtjänstlagen är målet med 

placering att barnet ska kunna flytta hem igen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 

även familjen får stöd och hjälp. Därför kan Karin och hennes kollegor arbeta med 

familjebehandling och aktivt arbeta med familjens problem under tiden som barnet är 

placerat. Viktiga delar i detta arbete är att hjälpa familjen att bryta mönster och skapa rutiner.   

5.	  Tolkning	  och	  analys 

I denna del av rapporten redogör vi för de kopplingar som kan göras mellan den tidigare 

forskningen och resultaten av våra intervjuer med de tre familjehems- och socialsekreterarna. 

Vi vill ta reda på om deras erfarenheter stämmer överrens med den tidigare forskningen. Vi 

gör också redogörelser för, och jämförelser mellan, de två kommunernas arbete med 

familjehemsutredningar och rekrytering av familjehem. 

5.1	  Utredningsarbete	  och	  utredningsmetoder	  

När det gäller arbetets organisering har både kommun A och kommun B delat upp arbetet på 

så sätt att en arbetsgrupp ansvarar för barnavårdsutredningar, medan en annan grupp har i 

uppgift att utreda och rekrytera familjehem. Vad vi kan se ser arbetsgången i de båda 

kommunerna mycket lika ut. Samtliga intervjupersoner beskriver att arbetet med rekrytering 

av familjehem ofta börjar med en intresseanmälan som ska innehålla grundläggande uppgifter 

om familjen. Utifrån denna avgörs om de vill gå vidare med utredning eller inte. Det blir 

därefter aktuellt med några hembesök och att intervjua de potentiella familjehemsföräldrarna 

för att besluta huruvida familjehemmet är lämpligt eller inte. Detta tillvägagångssätt beskrivs 

också av Svenska kommunförbundet (2003) angående innehållet i en familjehemsutredning. 

Samtliga intervjupersoner berättar att de begär utdrag ur polisregister och socialregister, 
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vilket också stämmer överens med vad som ska finnas med i en familjehemsutredning enligt 

Svenska kommunförbundet (2003). Varje kommun avgör själv vilka krav som ställs på 

familjehemmen, och hur utredningar ska utformas och genomföras. Vilka metoder som ska 

användas vid rekrytering av familjehem framgår inte av lagen. I båda kommunerna använder 

man sig av omarbetade versioner av Kälvestenmetoden, som intervjun med familjehems-

föräldrarna grundar sig på. På vilket sätt man valt att omarbeta metoden och 

intervjumaterialet skiljer sig dock en aning mellan kommunerna. En skillnad vi kan se är att 

kommun A lämnar intervjumaterialet för tolkning och analys av en utomstående 

psykoterapeut, något som av IMS (2008) beskrivs som det ursprungliga tillvägagångssättet, 

medan kommun B har val att utveckla metoden ytterligare och numera själva analyserar sitt 

intervjumaterial. Vi tror att det kan vara en fördel att låta en utomstående analysera 

intervjumaterialet. En utomstående kan se saker som man själv inte uppmärksammar, och på 

så sätt komma med nya infallsvinklar. Vi tänker också att det kan finnas fördelar med att 

själv analysera materialet, eftersom att man träffat de blivande familjehemsföräldrarna och 

skapat sig en bild av dem. Man har då mer kunskap om familjen och en bredare grund att 

fatta beslut på. Kommun B har dessutom valt att i samband med intervjun låta 

familjehemsföräldrarna fylla i AUDIT och DUDIT för att ta med alkohol- och 

drogkonsumtionen i bedömningen. I vårt avsnitt om kunskapsläge/tidigare forskning framgår 

viss kritik mot Kälvestenmetoden. Kritiken som riktats mot metoden är bland annat att den 

anses otidsenlig, något som bekräftas av samtliga intervjupersoner.  

Svenska kommunförbundet (2003) skriver att Socialnämnden kan besluta om vissa principer 

som vägledning för rekrytering av familjehem. Exempel på detta kan vara att familjehemmet 

ska ha erfarenhet av barn och unga, de ska ha stadig ekonomi, tid för uppdraget och både 

fysiskt och psykiskt utrymme för barnet.  Detta är något som bekräftas när Eva och Erik 

berättar att familjehemmen ska uppfylla vissa kriterier för att bli godkända. De ska bland 

annat ha en stabil familjesituation, det ska finnas utrymme för ett barn och de ska ha en stabil 

ekonomisk situation. De kriterier som Eva och Erik tar upp stämmer bra överens med de 

exempel som Svenska kommunförbundet (2003) redovisar. I intervjun med Karin beskriver 

hon att ett krav som de har på familjehemsföräldrarna är att de ska ha erfarenhet av barn. Hon 

menar att om man inte har egna barn kan erfarenhet komma via arbete eller en nära relation 

till exempelvis syskonbarn. Detta innebär att ännu ett exempel från Svenska kommun-

förbundet (2003) blir bekräftat. Vår uppfattning är att mycket av det som redovisas i den 

tidigare forskningen angående egenskaper och principer gällande familjehem stämmer 
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överens med vad våra intervjupersoner berättar. Det finns även vissa principer om vad som 

inte är accepterbart vid rekrytering av familjehem. Enligt Svenska kommunförbundet (2003) 

är några av dessa principer ålder, allvarlig sjukdom eller ekonomiska problem. Eva och Erik 

menar att åldern på familjehemsföräldrar är av betydelse till exempel vid placering av små 

barn då de föredrar att placera barnet hos yngre personer.  

Samtliga intervjupersoner berättar att det inte finns någon metod för utredning av familjehem 

enligt BBIC, och att de därför inte använder det i sitt arbete. Dahlberg och Forssell (2006) 

menar däremot att BBIC kan användas vid utredning av familjehem då både Föräldrars 

förmåga och Familj och miljö är viktiga områden att ta hänsyn till i familjehemmet. 

Intervjupersonerna säger att det främst är socialsekreteraren som gör barnavårdsutredningen 

som använder sig av BBIC. Dahlberg & Forssell (2006) skriver att det krävs en välgjord 

BBIC-utredning som kan ge god kunskap om barnets behov för att kunna matcha ett barn mot 

ett familjehem. Detta beskrivs också av Eva som menar att hon kan ta del av 

barnavårdsutredningen för att se vilka behov barnet har, och använda detta underlag vid 

matchningen mellan barn och familjehem. Erik tror att det skulle vara bra att införa BBIC i 

familjehemsutredningar, och Karin tror att BBIC har bidragit till att man idag lägger större 

fokus på barns behov.  

5.2	  Familjehemmens	  egenskaper	  och	  motiv	  

När vi jämför vad som kommit fram i tidigare forskning om vad som kännetecknar 

familjehem med de uppfattningar som finns hos de intervjuade social- och familjehems-

sekreterarna kan vi se många likheter, men också skillnader. Både Eva och Erik beskrev i 

intervjuerna att familjehemmen ofta finns på landsbygden utanför staden, en uppfattning som 

också framkommer av Vinnerljungs (1996) forskning. Höjer (2001) skriver att 

familjehemsföräldrarna ofta har fungerade äktenskap och trygga relationer till varandra. Detta 

är något som samtliga intervjupersoner bekräftar, då de menar att relationen mellan 

familjehemsföräldrarna har betydelse för hur de lyckas med uppdraget. De beskriver också att 

relationen mellan dem tas med i bedömningen. Höjer (2001) beskriver också att 

rollfördelningen i familjehemmen är traditionell, där mannen är familjeförsörjare och kvinnan 

ansvarar för barnen och hemmet. I detta avseende kan vi se att intervjupersonerna har en 

annorlunda uppfattning. Eva menar att det i dagens läge är vanligare att båda 

familjehemsföräldrarna arbetar utanför hemmet, vilket innebär att båda bidrar till familjens 

försörjning. Hon säger också att det är viktigt att mannen och kvinnan är lika engagerade i 
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uppdraget. Erik betonade vid flera tillfällen under intervjun att familjehemsuppdraget är ett 

uppdrag som gäller hela familjen. Hur kommer det sig att uppfattningarna skiljer sig åt i 

denna fråga? Höjers forskning är gjord för tio år sedan, och utgår delvis från ännu tidigare 

forskningsresultat. Vår tanke är att även om könsrollerna finns kvar i viss utsträckning, så har 

de luckrats upp, och samhället ser inte likadant ut idag som förr. Detta kan vara en förklaring 

till de skillnader vi upptäckt kring synen på familjehemsuppdraget. 

Tidigare forskning visar att familjehemsparet oftast är äldre än andra föräldrar. Karin berättar 

att hon kan se att familjehemsföräldrar är av mycket varierande ålder, men att det vanligaste 

är att de är i 30- 40-årsåldern. Detta skulle kunna betyda att socialsekreterarna har en mer 

tillåtande inställning till olikheter hos familjehemsföräldrar. Idag handlar det kanske mer om 

att göra en individuell bedömning där barnet och familjehemmet ska matcha varandra.  

Både Eva och Karin anser att det bör finnas ett engagemang hos familjehemsföräldrar och att 

detta engagemang är något som kännetecknar de placeringar som blivit lyckade. När Höjer 

(2001) beskriver vad som kännetecknar familjehemsföräldrar är det sociala engagemanget 

hos familjehemsföräldrar återkommande. Samtliga intervjupersoner kan dessutom se att det 

sociala engagemanget är ett vanligt motiv för att bli familjehem, då många känner att de vill 

hjälpa barn som har det svårt. Denna uppfattning delas av flera forskare, som framhåller de 

sociala motiven med genuint människointresse. Samtliga intervjupersoner säger också att 

motiven kan vara att vilja hjälpa och stötta andra barn, de upplever att de har utrymme, tid 

och kompetens, och de vill även fylla en större funktion genom att ta emot ett barn. Karin 

uppger också att det förekommer att personer som själva varit placerade som barn och fått 

ordning på sina liv vill hjälpa till genom att bli familjehem. Eva och Erik säger att några vill 

vara hemma och ta hand om barn på heltid. Några av de motiv som intervjupersonerna 

presenterar stämmer väl överens med vad som framkommer i avsnittet om kunskapsläge/ 

tidigare forskning. Några exempel som styrker vad som framkommit i intervjuerna är att 

familjehemsföräldrar har tid, energi och intresse för människor, sociala motiv, samt en 

önskan om att göra nytta för samhället och en medvetenhet om de behov som finns. Även att 

några människor angav som motiv att bli familjehem som ett alternativ till annat 

förvärvsarbete stämmer överens med Eva och Eriks erfarenheter. 

Höjer (2001) menar att alla barn och föräldrar är unika med olika resurser, egenskaper och 

levnadssituationer, vilket innebär att det inte går att formulera en lag som kan ge exakta 

beskrivningar för hur ett familjehem bör vara. Det viktiga är att familjehemmet passar barnet 
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och dess familj. Karin nämner speciellt den individuella bedömningen i samband med 

resonemang kring ensamstående familjehemsföräldrar, och familjehem som inte har egna 

barn. Hon menar att det handlar om att titta på huruvida det finns tid, ork och kunskap för att 

ta hand om ett barn. När vi diskuterar svaren från intervjuerna kan vi se att familjehems-

utredningar alltid handlar om att göra individuella bedömningar. Genom att undersöka 

familjehemmens lämplighet och sedan matcha dem mot de behov som barnet har är den 

individuella bedömningen ständigt förekommande. Den djupintervju som genomförs vid 

utredningen bygger på personliga frågor om den berörda familjen. Vi tycker att detta styrker 

Höjers (2001) resonemang kring att varje familjehemsplacering är unik, och att detta måste 

tas i beaktande. 

Det goda familjehemmet anses ofta bestå av mamma, pappa och barn som lever ett 

välfungerande liv (Höjer, 2001). Vi kan se att denna beskrivning stämmer överrens med hur 

Eva och Erik anser att ett typiskt familjehem ser ut. Höjer (2001) beskriver också att 

familjehemsföräldrarna ska ha mycket kärlek och värme att ge till de placerade barnen. Karin 

och Eva betonar också att det är viktigt att det finns kärlek och värme i familjehemmet. Att 

det ska ställas högre krav på familjehemsföräldrar än på biologiska föräldrar är en åsikt som 

framkommer under rubriken Historik och uttrycks också av en av våra intervjupersoner. Vi 

tror att detta kan vara bra eftersom det placerade barnet kan ha varit utsatt eller upplevt 

jobbiga händelser i sitt liv. Då behöver det personer runt omkring sig som kan ta hänsyn till 

detta och ge barnet den extra omvårdnad som det kan behöva. 

5.3	  Vad	  gör	  att	  familjehemmen	  lyckas?	  

Flera forskare anser att relationen mellan familjehemssekreteraren och familjehems-

föräldrarna har betydelse för hur utfallet av placeringen blir. Om relationen är god och 

socialarbetarna lägger ner mycket tid på samarbetet med familjehemmet bidrar det till en 

framgångsrik placering. I intervjun med Eva framgick det att kontakten och samarbetet 

mellan familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare är ett viktigt kriterium för att ett 

familjehem ska bli godkänt. Samtliga intervjupersoner anser även att samarbetet mellan 

familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna har betydelse för hur framgångsrik 

placeringen blir. Denna åsikt delas av Andersson (1995) som skriver att en placering blir 

stabilare när familjehemsföräldrar låter barnen ha kvar sin kontakt med de biologiska 

föräldrarna och när de har en öppen inställning till dem. Både Karin och Erik säger att 

familjehemmets syn på barnets kontakt med de biologiska föräldrarna har stor betydelse. 
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Även Höjer (2001) uttrycker denna uppfattning. Enligt Killén (1994) skriver Stone & Stone 

att huruvida föräldrarna accepterar barnets placering har betydelse för hur lyckad placeringen 

blir. Detta bekräftar Eva när hon berättar att placeringen fungerar bättre när barnet får mandat 

från sina föräldrar att bo i familjehemmet. Detta kan också kopplas till Anderssons (1995) 

uppfattning att när barnets föräldrar känner sig nöjda med placeringen och familjehemmet 

kan barnets identitetsutveckling gynnas då det slipper ta ställning för eller emot någon av 

parterna.  

För familjehemsföräldrars möjligheter att lyckas med sitt uppdrag är det många faktorer och 

egenskaper som har betydelse. Enligt Höjer (2001) är det viktigt att familjehemsföräldrarna 

är toleranta mot olika attityder och värderingar, samt att de kan hantera osäkerhet. De 

egenskaper som intervjupersonerna beskriver handlar bland annat om att familjehems-

föräldrarna ska vara trygga i sig själva, att de kan hantera motgångar, hur de hanterar 

frustration och stress, att de har sunda åsikter, och att de är flexibla. Deras beskrivningar 

stämmer delvis överrens med Höjers (2001) redogörelser. Vi anser att många av dessa 

egenskaper hör ihop och går in i varandra. Att hantera motgångar innebär att kunna vara 

trygg i sig själv och inte låta stress och frustration ta överhand. I och med detta tycker vi att 

intervjupersonernas åsikter stämmer överrens med den tidigare forskningen, men att de 

uttrycker sig på olika sätt. 

Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att mannen och kvinnan är lika engagerade i 

uppdraget som familjehem, medan Höjer (2001) beskriver att det är familjehemsmoderns 

relation till barnet som verkar ha störst betydelse. Samtidigt skriver Höjer (2001) att man 

föredrar att placera barn i familjehem bestående av både man och kvinna för att barnen också 

ska få manliga förebilder. Vi tolkar Höjers resultat som att familjehemsmodern är den 

viktigaste personen i familjehemmet, men att det också bör finnas en man i hemmet. Vi tolkar 

detta som att mannen befinner sig i periferin. Detta skulle i så fall stå i motsättning till 

intervjupersonernas uppfattning om att både mannen och kvinnan i familjehemmet ska vara 

lika engagerade och delaktiga.  
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6.	  Diskussion	  

I det här kapitlet kommer vi att presentera de resultat vi funnit utifrån vårt syfte, våra egna 

reflektioner kring ämnet och de funderingar och frågor som uppstått under arbetets gång. Vårt 

syfte har varit att ge en överblick över socialtjänstens arbete med rekrytering och utredning 

av familjehem, samt att undersöka vilka faktorer som kan bidra till en framgångsrik 

placering. Vi ville också redogöra för intervjupersonernas erfarenheter av utredning och 

rekrytering av familjehem. För att uppnå vårt syfte genomförde vi intervjuer med tre 

familjehems- och socialsekreterare i två kommuner, och analyserade deras svar mot vad 

andra forskare och författare tidigare kommit fram till inom ämnesområdet. Vissa jämförelser 

mellan de olika kommunerna och familjehems- och socialsekreterarna har också gjorts.  

Vi ville bland annat att ge en överblick över hur arbetet med utredning och rekrytering av 

familjehem ser ut i de undersökta kommunerna. Vi tycker att vi genom att återge våra 

intervjuer har kunnat visa hur detta arbete ser ut. De resultat vi fått tyder på att arbetet ser 

likartat ut i de båda kommunerna, och att arbetsgången vid rekrytering inte skiljer sig 

nämnvärt. Vad tyder detta på, och är det bra att arbetet ser liknande ut? Eftersom vår 

undersökning är gjord i två grannkommuner tänker vi att en möjlighet är att de har inspirerats 

av varandra i utformandet av sitt arbetssätt. Vi tänker också att det kan vara bra att utredning 

av familjehem görs på liknande sätt, och att de har liknande tankar kring vad som anses 

lämpligt. Ett exempel på detta skulle kunna vara i de fall där en kommun väljer att placera ett 

barn i den andra kommunen, då kan det kännas bra att veta att man har ungefär samma 

uppfattning om vad som är ett lämpligt familjehem. Borde detta arbete i så fall inte skötas på 

samma sätt i hela landet? Vore det inte en fördel att lagstifta kring familjehemsutredningar? 

Vi tror att ett gemensamt arbets- och förhållningssätt kan vara till nytta för det barn som ska 

placeras, då det kan stärka dess rättssäkerhet om utredningarna utfördes på samma sätt i hela 

Sverige. Å andra sidan tror vi att det också finns positiva aspekter av att det inte framgår av 

lagen hur en familjehemsutredning ska genomföras. Att människor som arbetar med socialt 

arbete kan bidra med sina egna erfarenheter och uppfattningar om vad som kan vara bra för 

ett barn, då varje barn är unikt och har olika behov, kan leda till ett mer individanpassat och 

kreativt utredningsarbete. Att det inte är lagstyrt hur ett familjehem ska se ut bidrar till att 

socialsekreteraren kan göra mer individuella bedömningar av familjehemsföräldrarna. 

De båda undersökta kommunerna använder sig av varianter av Kälvestenmetoden vid 

utredning av familjehem. Enligt IMS (2008) beskrivs den tillsammans med PRIDE som de 
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två vanligaste metoderna för familjehemsutredning. Är Kälvestenmetoden bättre än PRIDE, 

eller varför väljer våra kommuner att använda sig av Kälvestenmetoden? Vi kan se styrkor 

och svagheter med de båda metoderna. Att enligt Kälvestenmetoden genomföra en 

omfattande djupintervju med potentiella familjehemsföräldrar ger social- och familjehems-

sekreterarna en ingående bild av den familj som utreds. Det blir på så sätt tydligt hur familjen 

fungerar, vilka åsikter och värderingar som finns, och hur de ser på familjehemsuppdraget. Vi 

tror därför att detta är en bra och effektiv metod som kan vara till stor nytta vid 

familjehemsutredningar. Å andra sidan ges inte familjehemsföräldrar någon utbildning kring 

uppdraget som familjen, vilket är fallet i PRIDE-programmet. Även om vi inte har fått 

information om PRIDE genom våra intervjuer kan vi ändå se att metoden förmodligen 

innehåller vissa fördelar. Att ge blivande familjehemsföräldrar möjlighet att förbereda sig för 

uppdraget genom en utbildning tror vi är en mycket bra idé. På så sätt kan familjen bli mer 

medveten om vad det egentligen innebär att vara familjehem, och de kan också bli bättre 

rustade för att ta emot ett barn i sitt hem. Förmodligen vore någon slags kombination av dessa 

metoder det som vore det bästa. Utredningsmetoder för familjehem är något som forskare 

kanske borde ägna sig åt att undersöka. Att vetenskapligt pröva Kälvestenmetoden och 

PRIDE-programmet vore en bra idé då de används flitigt inom svensk familjehemsutredning. 

Att ta reda på vilken metod, Kälvesten, PRIDE eller någon annan, som vore att föredra skulle 

också vara ett intressant forskningsområde. 

Vi kan se att kommunerna gör likartade bedömningar av familjehem, vilket tyder på att 

socialsekreterarnas uppfattningar om vad som anses lämpligt stämmer väl överens. Både 

forskning och intervjupersoner menar att ett engagemang bör finnas hos familjehems-

föräldrarna, vilket vi anser kan vara en av de viktigaste egenskaperna man bör ha som 

familjehemsförälder. Genom ett stort engagemang för det barn som placeras kan 

familjehemmet lättare förstå barnet och dess behov, och även bidra med de resurser som 

krävs för att barnets behov ska tillgodoses. Många placerade barn kan ha stora och krävande 

behov. Utan ett engagemang kanske familjehemmet inte orkar, har tålamod eller vill 

tillgodose barnet med de resurser som krävs, oavsett om det handlar om att ge kärlek och 

värme eller hjälp och stöttning i svåra situationer. Man kan ha viljan att hjälpa ett barn, men 

vi tror även att ett engagemang krävs för att utfallet för barnet ska bli det bästa. 

Familjehemsplaceringar berör barn som på något sätt farit illa, och som ska ha rätt att få sina 

behov tillgodosedda. För att lyckas med det behöver socialarbetare kunna säga att ”vi vet vad 

som fungerar och vad som kan göra att det bli bra för de här barnen”. Det behövs metoder för 
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att utreda och rekrytera familjehem och med hjälp av denna undersökning har vi kunnat ge en 

överblick över vad som just nu finns inom detta område och hur arbetet ser ut i verkligheten. 

Vi tycker därför att vi på ett bra sätt har kunnat svara på vårt syfte. En motsvarande studie 

gjord i hela landet skulle kunna genomföras för att få en bild av vilka metoder som dominerar 

i landet och om de fungerar. En sådan studie skulle kunna ha stor betydelse för utveckling av 

framtida metoder för utredning och rekrytering av familjehem. 

En svaghet med vår studie kan vara att den bara omfattar hur två kommuner i Sverige arbetar 

med frågor rörande rekrytering och utredning av familjehem. Vi kan därför inte se hur arbetet 

ser ut i resten av landet, och inte heller dra någon slutsats om att alla kommuner arbetar på 

samma sätt med rekrytering och utredning av familjehem. Vi kan heller inte säga att 

Kälvestenmetoden är den mest använda, även om så varit fallet i de kommuner vi valt att 

undersöka. En styrka med studien är däremot att vi genom de mer genomgripande intervjuer 

som genomförts kan redogöra för mer djupgående tankar och åsikter hos enskilda 

familjehems- och socialsekreterare. En annan fördel med vår undersökning är att vi genom 

våra intervjuer har lyckats få fram svar som i stor utsträckning stämmer överens med den 

tidigare forskningen. Detta styrker de tidigare forskningsresultaten och ger ytterligare 

anledning att tro att dessa ligger nära verkligheten.  

Finns det negativa aspekter av familjehemsplaceringar? Denna fråga väcktes hos oss under 

arbetets gång och fick oss att vilja undersöka detta. Andersson, Andersson & Thorsén (2001) 

menar att placerade barn bildar en riskgrupp. Barn som placeras i familjehem och som bara 

har enstaka kontakt med sin biologiska familj kan riskera att sakna tillhörighet till både sina 

föräldrar och familjehemmet. Barnets tidigare erfarenheter kan göra att relationen mellan 

barnet och familjehemsföräldrarna kan vara problematisk (ibid). Vi inser att familjehems-

placeringar i många avseenden innebär dilemman och svårigheter. Vi föreställer oss att barnet 

kan ha blandade känslor när det ska flytta till ett nytt hem. Samtidigt som barnet kanske vill 

komma ifrån den problematik som funnits i hemmet vill det kanske inte heller överge sina 

föräldrar. Skuld och ansvar är känslor som barnet kan tvingas konfrontera. Vi tänker att även 

familjehemsföräldrar kan stöta på problem i samband med placeringen. De kanske känner sig 

otillräckliga, maktlösa inför barnets problematik, eller upplever att de inte har kunskap nog 

för att hjälpa barnet. 

Det finns många barn i Sverige som dagligen far illa, detta faktum är något som de flesta 

socialarbetare någon gång kommer i kontakt med. När vi nu ägnat åtskilliga veckor till detta 
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arbete har vi fått större förståelse för familjehemsvårdens betydelse för det sociala arbetet. 

Barn som placeras i familjehem ges möjlighet att få växa upp och utvecklas på ett sätt som 

kanske inte varit möjligt i dess ursprungliga hemmiljö. Det arbete som familjehemsföräldrar 

utför är nödvändigt för många barns välbefinnande, och är det någonstans som resurser bör 

satsas så är det på barnen. Genom att ge barn en tryggare uppväxtmiljö kan det vara möjligt 

att förebygga att de senare i livet hamnar i utsatta situationer eller utanförskap. 

Familjehemmen spelar en stor roll för utsatta barn, och därför är utredningen av dem mycket 

viktig. De människor som tar sig an att vårda och ta hand om andras barn måste vara lämpade 

för uppdraget och själva vara trygga och stabila personer. Om så inte är fallet är vi 

övertygade om att risken är stor att det placerade barnet riskerar en ännu sämre utveckling. Vi 

anser att familjehemsvård är ett viktigt område och att det därför behöver läggas tid på att se 

till att de barn som varit utsatta i och med placeringen får det bra. Samhället får aldrig ge upp 

när det gäller arbetet för barns utveckling och välbefinnande! 
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Bilaga	  1	  

Intervjuguide	  

• Hur länge har Du arbetat med familjehemsfrågor (utredningar, placeringar)? 
• Vad har du för utbildning? Vidareutbildningar? 
• Hur många på arbetsplatsen arbetar med detta? 
• Hur många familjehem finns i kommunen? 
• Hur ofta gör du placeringar (exempelvis per år)? 
• Hur ser det ”traditionella” familjehemmet ut i kommunen (ålder, sammansättning, 

antal barn, osv.)? 
• Använder du dig av någon speciell metod vid bedömning av potentiella familjehem 

(Kälvestenmetoden eller PRIDE-programmet)? 
• Gör alla på arbetsplatsen likadant? 
• Använder du dig av BBIC-systemet i ditt arbete? 
• Hur förbereds blivande familjehemsföräldrar för uppgiften? 
• När en familj ansöker om att bli familjehem, på vilka grunder avgör ni om familjen 

ska bli godkänd eller inte? 
• Hur anser du att ett bra familjehem bör vara? 
• Vad gör att ett familjehem inte är bra? 
• Hur agerar du om du upptäcker brister i ett familjehem? 

 
• Hur samarbetar du med familjehemmen för att hitta ett familjehem som passar det 

specifika barnet? 
• Hur går matchningen till mellan barn och familjehem? 
• Vad uppger familjehemsföräldrar för motiv för att bli familjehem? 
• Hur ser du på ensamstående familjehemsföräldrar? (Hur vanligt är det?) 
• Hur ser du på homosexuella som familjehem? (Hur ofta förekommer det?) 
• Kan du se att familjehemsföräldrarnas relation/äktenskap har betydelse för deras 

förmåga som familjehem? 
• Hur tas familjehemmets biologiska barn med i bedömningen när ett barn ska placeras 

i familjehemmet? 
• Kan du se några gemensamma faktorer i de fall där familjehemsplaceringar blir 

lyckade? 
• Hur ser ert samarbete med barnets biologiska föräldrar ut? 
• Kan kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna bidra till en framgångsrik 

placering? 
 

• Hur ser arbetsgången ut när ni ska placera ett barn i familjehem? 
• Hur ser uppföljningen av placerade barn ut? 
• Barns behov ska komma i första hand. Är detta verkligheten, eller blir det föräldrarnas 

problem och behov som hamnar i fokus?  
 

• Är det något du vill tillägga som du tycker att vi har missat? 
 

 


