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ABSTRAKT 

Syftet med den här uppsatsen var att genom kvalitativ metod intervjua kontaktfamiljer för att 

undersöka varför de valt att bli kontaktfamilj. Vilka motiv och överväganden gjordes och hur 

gick rekryteringen till? I uppsatsen har författarna försökt ge en förståelse för hur samarbetet 

med socialtjänst och barnets biologiska föräldrar har fungerat samt att synliggöra hur 

påverkan på den egna familjen såg ut. Svaren på frågorna baserades på fem intervjuer med 

kontaktfamiljer. Resultatet var samstämmigt med tidigare forskning på området och visar att 

det vanligast motivet är viljan att hjälpa och stödja andra då tid och ork finns. Rekryteringen 

inför uppdraget skilde sig åt mellan de olika familjerna. Samarbetet med socialtjänst och 

biologiska föräldrar fungerade över lag tillfredsställande. Påverkan på den egna familjen var 

positiv. Slutsatsen var att de här familjerna väl stämmer in på andra familjers upplevelser från 

intervjuer i tidigare forskning.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under vår socionomutbildning har vi kommit i kontakt med området kontaktfamilj. När vi 

läste en kurs som heter ”barn och familj” fick vi många funderingar kring detta. Därmed 

startade funderingarna kring hur lätt eller svårt det är att hitta lämpliga kontaktfamiljer åt de 

barn som behöver det. Vi inser genom dessa kunskaper och genom att se oss omkring i vår 

omgivning att det inte är så lätt att hitta familjer som vill engagera sig i andras barn.  

 

I socialstyrelsens rapport Anmälan utredning insats från 1998 står det att antalet insatser som 

kontaktfamilj och kontaktperson 1998 hade fördubblats jämfört med 1986. Det finns två 

förklaringar till att insatsen kontaktfamilj ökat. Dels handlar det om att efterfrågan ökat. 

Troligen kan detta bero på att fler inom skola och barnomsorg råder föräldrar till detta då 

problem uppstår. Frågan är enligt rapporten om det inte beror på att skolan eller förskolan har 

dåligt med tid och resurser att lösa problemen. Tidigare var detta en insats för familjer som 

hade behov av stöttning. Till exempel kunde en ensamstående mamma med litet nätverk 

bedömas ha behov av stöd. Numer krävs det något mer hos förälder eller barn för att få denna 

insats. Den andra förklaringen är den att en kontaktfamilj eventuellt får ersätta tidigare 

placeringsärenden, givetvis i kombination med andra öppenvårdsinsatser. I dag kan barn få bo 

kvar hos föräldrar med stora brister i omsorgsförmågan och en kontaktfamilj blir alternativet 

till omhändertagande. I rapporten står om kommuner som har problem att rekrytera tillräckligt 

antal kontaktfamiljer och att detta leder till längre utredningstider för kontaktfamiljsärenden 

(Anmälan utredning insats 1998).  

 

I socialstyrelsens rapport Barn och unga - insatser år 2009 står det om insatsen i dag. Om 

behov av insats finns men placering utanför det egna hemmet inte anses nödvändig, enligt 

lagarna Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga 1990:52 (LVU), kan någon form av öppenvårdsinsats erbjudas. Bland de barn som 

var under 12 år var kontaktfamilj en av de vanligaste öppenvårdsinsatserna tillsammans med 

kontaktperson och personligt stöd. I åldern 13-17 år var personligt stöd den vanligaste 

insatsen. Denna insats har ökat sedan år 2002. Andelen barn som fått kontaktperson eller 

kontaktfamilj i enlighet med SoL har minskat under perioden 2002 till 2009 (Barn och unga - 

insatser år 2009). Första kvartalet 2007 var det 930 kontaktpersons- och kontakt-

familjsärenden som inte hade verkställts inom tre månader. Anledningen som anges är att det 
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inte finns tillräckligt med personer och kontaktfamiljer att tillgå (Socialtjänsten och barnen 

2006-2007). Trots att kontaktfamilj är en vanligt förekommande insats är relativt lite 

forskning gjord på området (Andersson & Bangura, Arvidsson 2001). I en studie från 2005 

använde Bo Vinnerljung och Eva Franzén nationella register för att undersöka insatsen 

kontaktfamilj/kontaktperson. Dels undersökte de insatsens omfattning i olika åldersgrupper, 

dels undersökte de sambandet med placering och risken för placering i dygnsvård, för de barn 

som tidigare varit i kontaktfamilj. De ansåg dock att det fanns för lite studier gjorda på 

området och för lite material för att kunna dra några riktiga slutsatser (Vinnerljung & Franzén 

2005).  

 

1.1.1 Vad är en kontaktfamilj? 

Kontaktfamilj är en familj som tar emot barn i sitt hem för regelbunden vistelse och som 

också i övrigt finns tillhands för barnet och barnets närstående, mycket för att stärka barnets 

kontaktnät och oftast till barn under 13 år. För äldre barn är det vanligare med kontaktperson 

(Barn och unga - insatser år 2009). Insatsen kontaktfamilj har socialtjänsten ansvar för men 

arbetet i sig utförs av lekmän, alltså ”vanliga” familjer. Denna insats ökar i omfattning för 

varje år som går. Tillsammans med kontaktperson är det den vanligaste behovsprövade 

insatsen för barn och unga. Inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

1993:387 (LSS) kallas samma typ av korttidsvistelse för stödfamilj. För barn med psykiska 

besvär kan det dock vara svårt att veta om det är en stödfamilj eller en kontaktfamilj som är 

rätt insats, eftersom det är svårt att veta vilken av lagarna SoL och LSS som ska tillämpas. Det 

finns några snarlika begrepp som kan sammanblandas med begreppet kontaktfamilj. 

Begreppet stödperson handlar om vuxna och har inget med detta att göra (Andersson & 

Bangura Arvidsson 2001). Personligt stöd syftar till behovsprövat stöd och behandling som 

kan ges till barn av till exempel socialsekreterare, behandlingsassistent eller liknande (Barn 

och unga – insatser år 2009).  

 

1.1.2 Lagens framväxt  

Barnavårdslagstiftningen 1902 var den första av sitt slag i svensk historia (Nilsson 2005). Den 

rörde bland annat uppfostran av vanartade och försummade barn, minderåriga förbrytare samt 

fosterbarnsvården (Andersson & Swärd 2007). I och med 1960 års barnavårdslag (SOU 1956: 

61) blev det möjligt att utse en övervakare vars uppgift var att följa barnets utveckling. En 

förtroendefull relation mellan övervakare och barnets familj ansågs vara viktig. Övervakaren 
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kunde vara antingen tjänsteman eller privatperson. Lagen skulle vara förebyggande och 

insatsen bestå av stöd och hjälp för att längre fram undvika placering i samhällsvård enligt 

socialstyrelsen 1969 (Nilsson 2005). I arbetet inför en ny sociallagstiftning (Prop. 1979/80:1) 

ville man införa en mer frivillig insats, kontaktperson eller kontaktfamilj, istället för den 

tidigare övervakande funktionen (Nilsson 2005). Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) 

förklarar skillnaden mellan kontaktperson och kontaktfamilj; den förstnämnda används som 

insatser till enskilda personer medan den andra används som stöd till barnfamiljer. Nilsson 

(2005) berättar om att utvärderingar av det så kallade ”skåneprojektets” försöksverksamheter, 

som ”god-vän”-familjer eller ”kamrat på tjänstetid” resulterade i förslaget. Förslaget innebar 

att ”vanliga” familjer skulle anlitas som frivilliga medarbetare med stödjande funktion för 

personer eller familjer med social problematik. Lagstiftningen utgick från att insatsen skulle 

byggas på frivillighet utifrån behov och inte ses som en allmän rättighet. Insatsen fick inte 

heller fungera som en utredningsresurs för socialtjänsten eller ha inslag av övervakning och 

kontroll. Det framhölls särskilt att kontaktfamiljsarbetet skulle vara långsiktigt och att 

socialtjänsten borde ge handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning till 

kontaktfamiljerna. Insatsen var inte heller ämnad för tunga ärenden (ibid.). De övergripande 

målen skulle genomsyras av en helhetssyn, med frivillighet och medbestämmande. På grund 

av att alla tvångsmöjligheter togs bort infördes en ny lag, LVU (1980: 621). År 1985 infördes 

mellantvånget i LVU vilket möjliggör tillsättandet av kontaktperson till ungdomar mellan 15 

och 20 år utan deras samtycke.  

 

I socialstyrelsens rapport Handläggning och dokumentation framgår att kontaktperson/-familj 

inte är skyldig att rapportera till socialtjänsten, förutom sådant som kommits överens om 

sinsemellan. Deras anmälningsplikt är densamma som för en myndighetsperson, (Nilsson 

2005) och framkommer i nuvarande SoL (2001:453) 14 Kap. 1§ (Nilsson 2005, Norström & 

Thunsved 2009). Nilsson (2005) menar, att enligt socialtjänstkommittén har kontaktfamiljerna 

efterfrågat mer kontakt, råd och stöd från socialtjänsten. De upplever också svårigheter kring 

sekretess och anmälningsskyldighet och påtalar att insatsen kontaktperson/-familj bör utredas 

vidare. En markering i SoL (2001:453) innebär att socialtjänsten skall arbeta för olika former 

av personligt stöd (Nilson 2005). I 3 Kap. 6 § framkommer i första stycket att socialnämnden 

bör tillhandahålla olika former av sociala tjänster och underlätta för den enskilde att bo 

hemma och att ha kontakt med andra. Det andra stycket ger några exempel på olika slags 

sociala tjänster och i det tredje framgår bestämmelser gällande kontaktperson/-familj 

(Nordström & Thunsved 2009). 
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”Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa 

den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde 

begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktpersonen utses om 

barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får 

kontaktpersonen utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det” (Ibid. s.72).  

 

Sammanfattningsvis har begreppet kontaktperson/-familj förändrats från övervakning till att 

idag vara en frivillig insats (Nilsson 2005).  

 

1.2 Problemformulering  

Kontaktfamilj är en insats som används mycket och som ökat genom åren. Därför är behovet 

av kontaktfamiljer relativt omfattande eftersom inte alla familjer vill eller har möjlighet att ta 

emot någon annans barn i sitt hem. Det finns en svårighet att rekrytera tillräckligt med 

familjer till denna insats. Svårigheten kan bero på att åtagandet är omfattande och att det kan 

vara psykiskt påfrestande för hela familjen att vara kontaktfamilj. Utifrån detta väcks tanken 

på vilka familjer som trots det väljer att bli kontaktfamilj och varför. Eftersom lite forskning 

finns på området vill vi genom denna uppsats bidra till att belysa olika faktorer som kan 

påverka familjerna att ändå ställa sig positiva till att bli kontaktfamilj. Kanske kan problemet 

med att rekrytera kontaktfamiljer avhjälpas om socialtjänsten får mer kännedom om varför 

och hur familjer blir kontaktfamiljer.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad kunskap om kontaktfamiljens motiv, upplevelser 

och erfarenheter av att vara kontaktfamilj, och den betydelse det har för barnets behov att 

kontaktfamiljen finns.   

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka motiv och överväganden har familjerna haft innan de blev kontaktfamilj? 

 Hur ser kontaktfamiljerna på sitt uppdrag? 

 Hur skedde rekryteringen då familjerna blev kontaktfamiljer? 



5 

 

 Hur upplevs samarbetet med socialtjänsten och de biologiska föräldrarna och hur har 

den egna familjen påverkats? 

 Vilken betydelse tror sig kontaktfamiljerna ha för barnets behov?  

 

2. Tidigare forskning 

Enligt Vinnerljung & Franzén (2005) som forskat främst runt familjehemsinsatser, är väldigt 

lite forskning gjord då det gäller ”åtgärden” kontaktfamilj. Vi har valt att här presentera de två 

svenska studier som vi hittat inom området där kontaktfamiljer har intervjuats, den ena av 

Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) och den andra av Regnér (2006). I dessa studier finns 

liknande frågeställningar som de vi har undersökt. Den internationella forskningen är med i 

uppsatsen för att ge en utblick hur det kan se ut i andra länder. Med nätverksforskningen vill 

vi visa hur viktigt det kan vara med en kontaktfamilj för de barn som har ett mindre nätverk. 

Gunvor Andersson och Maria Bangura Arvidsson gjorde år 2001 en kunskapsöversikt i ämnet 

som heter Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-kontaktfamilj? Det fanns då så lite forskning 

gjord att de valde att ta med material från uppsatser på C- och D-nivå (Andersson & Bangura 

Arvidsson 2001). Detta visar ännu tydligare på hur lite forskning som finns på området och att 

även små studier kan bidra till forskningsläget.   

 

2.1 Presentation av studierna och dess syften 

Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) gjorde i sin studie Att hjälpa sin nästa en undersökning 

av kontaktfamiljer i Stockholm. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om 

biståndet kontaktfamilj i Stockholm, utifrån hur det uppfattas av föräldrar, barn, 

kontaktfamiljer samt socialsekreterare. Där det var möjligt gjorde författarna jämförelser med 

Stockholms övriga befolkning. I undersökningen ingick kontaktfamiljer, klientföräldrar, 

socialsekreterare och barn som hade kontaktfamilj. 

 

Regnér (2006) gjorde en studie, ”Ensamma föräldrar och vanliga familjer”, som baserades på 

kvalitativa intervjuer och innefattade ensamstående föräldrar, kontaktfamiljer och 

socialsekreterare, med syfte att studera det ”goda föräldraskapet” i relation till insatsen 

kontaktfamilj.  
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2.1.1 Familjerna 

Sundell, Humlesjö & Carlssons (1994) studie grundas på 158 kontaktfamiljer som bestod av 

153 kvinnor och 123 män. Av dessa familjer var 13 % ensamstående och 87 % 

sammanboende eller gifta, vilket var en högre andel gifta jämfört med Stockholms vuxna 

befolkning. Åldern varierade mellan 27 och 67 år. I kontaktfamiljerna hade fler 

högskoleutbildning än i övriga befolkningen. Majoriteten av kvinnorna arbetade inom 

socialtjänsten, skola och hälsovård, medan männen arbetade inom andra områden. Vanligaste 

enskilda arbetsplatsen var förskolan, 26 %, och 4 % var socionomer. Andelen tjänstemän och 

egna företagare var jämnt fördelade. Flest kontaktfamiljer bodde i villa eller radhus. Deras 

erfarenheter av barn var främst uppfostran av sina egna och genom sitt yrke (Ibid.). Enligt 

Regnér 2006 bestod den typiska kontaktfamiljen av ett gift par i 40-årsåldern med två eller tre 

barn. Åldern varierade mellan 30 och 57 år samt att några av familjerna var ombildade. I de 

flesta kontaktfamiljerna fanns egna barn (3-20 år) hemma och i några fall hade äldre barn 

flyttat hemifrån under perioden då insatsen pågått. Bägge föräldrarna var yrkesarbetande där 

majoriteten av kvinnorna arbetade inom offentlig sektor, som t.ex. förskollärare, socionom 

eller fritidsledare. Männen arbetade inom egna företag eller den privata sektorn, t.ex. konsult 

eller datatekniker. Alla kontaktfamiljerna ansåg sig ha god ekonomi och majoriteten bodde i 

villa eller radhus, ofta beläget på landet. De hade också gjort ombyggnationer efter behov då 

familjen hade förändrats. Regnér (2006) menar också att om insatsen kontaktfamilj 

kännetecknades av ett glest nätverk, så gav kontaktfamiljerna motsatt bild. Deras sociala 

nätverk bestod generellt av nära relationer till både släkten och det informella nätverket som 

grannar och vänner (Ibid.).  

 

2.1.2 Motiv  

Enligt Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) var det viktigaste motivet för att bli 

kontaktfamilj att stödja och hjälpa andra. Andra motiv som nämndes var att träffa barn, 

överskott av tid, att man kände barnet/familjen eller var släkt och att skaffa extra barn till 

familjen. Regnér (2006) angav att skälen till att bli kontaktfamilj hos merparten var att få göra 

en samhällsinsats. Många hade genom sitt arbete kommit i kontakt med barn som hade det 

svårt och ville därför hjälpa genom att ge dem ”en chans”. Överskott av tid, ork och plats var 

också av betydelse. Det sågs även som positivt att ens egna barn fick en lekkamrat. Ibland 

hade familjen fått idén genom gemensamma vänner eller grannar som var kontaktfamilj. Det 
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var heller inte ovanligt att de själva vuxit upp med fostersyskon eller i ett hem som stått öppet 

för andra som behövt stöd och hjälp (Ibid.) 

 

2.1.3 Synen på uppdraget 

I Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) var 98 % av kontaktfamiljerna nöjda med sin insats i 

uppdraget och 9 av 10 ansåg sig kunna rekommendera vänner att bli kontaktfamilj. Fördelarna 

var främst glädjen över att se barnet utvecklas och att kunna ge barnen stimulans och energi 

följt av att känna att man gjorde nytta. Nackdelar hade kontaktfamiljerna svårt att nämna. De 

områden som berördes var relationen till socialtjänsten, relationen till föräldrarna och 

svårigheter inom den egna familjen (Ibid.) Enligt Regnér (2006) upplevde sig 

kontaktfamiljerna kunna påverka vilket barn de tog emot och kunde också ställa 

krav/önskemål på uppdraget, t.ex. att bara ta barn till missbrukare. Det framkom att det 

viktigaste som kontaktfamiljerna tyckte sig kunna hjälpa till med var att kompensera brister i 

barnets hem genom uppfostran och att visa hur en ”normal” familj lever. Det fanns olika 

uppfattningar om uppdragets syfte och innehåll. I de flesta fall var avlastning målet, men i 

något fall ansåg socialsekreteraren att syftet var dolt och innebar att kontaktpersonen också 

skulle ”lära ut föräldraskap”. Detta bekräftade kontaktfamiljens bild av ett otydligt uppdrag 

och besannades av socialsekreteraren genom att det sällan förekom någon arbetsplan utan att 

syftet uppgavs vara att tillgodose hjälpbehoven (Ibid.). 

 

2.1.4 Rekryteringen 

I Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) var det 66 % som hade sitt första uppdrag nu, 24 % 

som hade haft 1-2 uppdrag tidigare och ca 2 % som hade erfarenhet av många, cirka 25, 

uppdrag. Det var ungefär hälften av kontaktfamiljerna som själva sökte uppdraget och 32 % 

blev tillfrågade av klienten. Vanligt var att många kände klientfamiljerna före sitt uppdrag, att 

man var vän till klientfamiljen, eller att de var grannar. Att man lärde känna klienten via sitt 

arbete förekom också. Endast en av de 158 kontaktfamiljerna var släkt med klientfamiljerna 

(Ibid.). 

 

I Regnérs (2006) studie framgår det att det ofta var kvinnan som tog initiativet till kontakt 

med socialtjänst, eller att få fram mer information, samt tog upp ämnet för diskussion i 

hemmet. Mannen hade inte tagit initiativet i någon av kontaktfamiljerna men själva beslutet 
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hade ändå fattats gemensamt. Det var viktigt att hela familjen var delaktig i beslutet, eftersom 

även barnen blev inblandade. Några kontaktfamiljer hade redan kontakt med socialtjänsten, då 

de tidigare varit familjehem. Åtta familjer hade svarat på en annons och i sex familjer hade de 

själva kontaktat socialtjänsten (Ibid.). 

 

2.1.5 Samarbetet med socialtjänsten 

I Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) upplevde kontaktfamiljerna över lag att de fått bra och 

tillräcklig information av socialsekreterarna för att klara sitt uppdrag. Mest information fick 

man om sekretess och anmälningsplikt rörande uppdraget, minst inom området administrativa 

uppgifter, handledning och utbildning (Ibid.). I Regnér (2006) upplevde kontaktfamiljerna 

bemötande och den allmänna informationen från socialtjänsten som positiv. Informationen 

som gavs vid det konkreta uppdraget var de däremot mindre nöjda med. Både kontaktfamiljer 

och klientfamiljer hade lite kontakt med socialtjänsten efter att insatserna påbörjats. 

Uppföljningssamtalen upplevdes som meningslösa, då de ofta orsakade oro hos 

klientfamiljerna och några av dessa blev illa berörda av att besöka socialtjänsten. Erbjudanden 

om föredrag och liknande upplevdes som positivt av kontaktfamiljerna. Uppmärksamhet var 

viktigt, och även om det inte fanns några problem i uppdraget uppskattades det att 

socialsekreteraren bara hörde av sig (Ibid.). 

 

2.1.6 Samarbete med biologiska familjen 

Kontakten med barnets föräldrar var sporadisk och förekom nästan enbart vid hämtning och 

lämning enligt Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994). Regnér (2006) menar att synen på den 

fortsatta kontakten mellan barn och kontaktfamilj skilde sig åt. Få klientfamiljer trodde på 

fortsatt kontakt. Kontaktfamiljerna trodde vissa kontakter skulle bestå, om barnet visade 

intresse för det. Socialsekreterarna var mest optimistiska och gav det utvidgade nätverket som 

anledning för att kontakten skulle bestå. Detta ansågs mer vara ett önsketänkande, enligt de 

slutsatser som Regnér (2006) fick fram.  

 

2.2 Sammanfattning av den svenska forskningen 

Sammanfattningsvis tycktes motivet till att bli kontaktfamilj vara en kombination av en vilja 

att stödja och hjälpa andra, samt att kunna göra en samhällsinsats. Uppdraget medförde fler 

fördelar än nackdelar samtidigt som kontaktfamiljerna upplevde sig kunna ställa 
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krav/önskemål på uppdraget. Det vanligaste sättet att rekrytera var att familjerna på eget 

initiativ tog kontakt med socialtjänsten, som också gav bra och tillräcklig information för att 

klara uppdraget. Samarbetet med barnets biologiska familj bestod mest av kontakten vid 

hämtning och lämning.  

 

2.3  Uppsatser på C- och D-nivå    

2.3.1 Rekrytering 

I kunskapsöversikten Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-familj? står att rekryteringen för 

att bli kontaktfamilj såg olika ut i olika kommuner. I vissa gjordes en större intervju mer lik 

den för att bli familjehem medan andra hade väldigt enkla intervjuer. Det var också vanligt 

med väldigt lite utbildning för kontaktfamiljen. Enligt en uppsats av Eva-Marie Karlsson 

(1999), hade de som väljer att bli kontaktfamilj ofta erfarenhet av egna barn, och av att ha 

arbetat eller i nuläget arbeta, med barn i sitt yrke. De flesta hade blivit tillfrågade av 

socialsekreterare eller av klientfamiljen själv. Endast en av de tillfrågade hade själv anmält 

intresse (Andersson & Bangura Arvidsson 2001).  

 

2.3.2 Socialsekreterarnas syn på uppdraget  

Det framgår att insatsen var flexibel, något som kan ses som positivt av socialsekreterare. 

Ofta visste inte socialsekreteraren själv hur kontaktfamiljer användes inom den egna 

kommunen. I en av studierna, gjord av Anna Sjöström (1995) sa de sex tillfrågade 

socialsekreterarna att kontaktfamilj var en bra eller till och med mycket bra insats, så bra att 

den var en av de bästa insatser som socialtjänsten hade att erbjuda. Den fungerade bra för 

både barn och föräldrar enligt en uppsats av Eva Karlsson från 1999. Många socialsekreterare 

var dock missnöjda med sin uppföljning av insatsen och med att de slarvat med 

avslutningssamtalet. De hade heller ingen riktig kunskap om insatsens effekter eller vad den 

betydde för det enskilda barnet (Andersson & Bangura Arvidsson 2001). 

 

2.3.3 Kontaktfamiljernas syn på uppdraget 

Av Eva-Marie Karlsson (1999) framgår att hälften av de tillfrågade hade varit kontaktperson 

under fem eller sex år. Uppgifterna, som familjerna själva såg det, handlade om att visa barnet 

hur en vanlig familj fungerar, vara ett stöd för barnet, avlasta modern, ge barnet gränssättning 
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eller en manlig förebild. En annan uppsats visade på väldigt snarlika uppgifter (Andersson & 

Bangura Arvidsson 2001). 

 

2.3.4 Samarbetet med socialtjänsten 

I några uppsatser av Malin Larsson och Nanna Engdahl (2000), Aina Hjalmarsson och Lena 

Magnusson (1995) och Eva-Marie Karlsson (1999) framkom följande uppgifter då det gäller 

samarbetet med socialtjänsten. I flera uppsatser fann man samarbetet med socialtjänsten 

otillfredsställande. Brist på kontakt och uppmuntran sågs som negativt. Flera var också 

positiva till samarbetet. Någon tyckte att det var bra att socialsekreteraren ringde lite då och 

då medan andra ville ta kontakt när de själva önskade. Vissa tyckte att kontaktbarnet bara 

skulle smälta in i den vanliga familjen och att det inte alls krävdes ett samarbete med 

socialsekreterare, andra ville att socialtjänsten skulle verka för samarbete med de biologiska 

föräldrarna. Några ville ha mer information om barnens familj och deras problem för att vara 

mer förberedda om något skulle uppstå. Det var dock lika vanligt att kontakten uppfattades 

som bra som att kontaktfamiljerna var missnöjda, enligt uppsatserna (Andersson & Bangura 

Arvidsson 2001).  

 

2.4  Norge och Danmark 

Enligt Andersson & Bangura Arvidsson (2001) var den insats i Norge som var mest lik den 

svenska insatsen kontaktfamilj var besøkshjem/avlastningshjem. I Danmark kallades det för 

avlastningsophold. Jämförelser då det gällde insatsens omfattning var svåra att göra. Insatsen 

användes dock i mindre utsträckning än i Sverige, speciellt som Danmark och Norge inte hade 

någon särskild lagstiftning och statistik för barn med funktionshinder. Det ger att de som i 

Sverige gick under lagen LSS var medräknade i den norska och danska statistiken. Insatserna 

verkade dock i övrigt ha liknande syfte som i Sverige, det vill säga att det handlade om stöd 

och avlastning. Precis som i Sverige fanns lite eller ingen forskning gjord på detta område 

(Ibid.).  

 

Enligt muntliga uppgifter från socialsekreterare i Norge var lagen i dag ganska otydlig 

angående vem som skulle få insatsen. Skulle en ensamstående förälder få avlastning för att 

hon kände sig sliten? Dock sa socialarbetarna att det i praktiken var de med missbruk, 

depression eller dylikt som fick hjälp. I Danmark såg deras insats avlastningsophold ganska 

likvärdig ut med kontaktfamilj som vi har i Sverige. Den grundläggande idén i Danmark var 
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icke-professionalitet, ändå fanns i flera kommuner staber med professionella från vilka 

avlastningsfamiljer rekryterades. Även klientfamiljen skulle ge sina förslag på vem de kunde 

tänka sig för uppdraget. Då det gällde ekonomin baserades ersättningen på hur stora barnets 

problem ansågs vara, något som naturligtvis kunde vara svårt att uppskatta då alla uppfattade 

olika problem olika (Ibid.). 

 

Rekryteringen såg ganska olika ut i Danmarks olika kommuner. Ofta stod kontaktfamiljen 

närmare klientfamiljen än socialtjänsten. Detta upplevde socialsekreterarna som ett problem 

då det ledde till att kontaktfamiljerna inte rapporterade allt som rörde klienterna till 

socialsekreterarna (Ibid.). 

 

2.5  Storbritannien 

I Andersson & Bangura Arvidsson (2001) framgår det att i Storbritannien finns något som 

kallas för ”respite care” som kan översättas med avlastande vård. Detta används för både barn 

och vuxna med funktionshinder. Där kopplas begreppet fortfarande till 

begåvningshandikappade barn och vuxna som får bo i korttidsboende för att avlasta 

föräldrarna. Sedan 1991 finns dock en lag (Children act 1989) som ger alla barn och familjer 

med behov rätt att få denna typ av korttidsboende och avlastning för föräldrar. Nu används 

därför ofta begreppet ”short term accommodation” (Ibid.). 

 

Den forskare i Storbritannien som vet mest om barn i respite care som inte har något 

funktionshinder är Jane Aldgate. Hon har gjort en rad undersökningar inom området. Aldgate 

gjorde bland annat en kunskapsöversikt, och intervjuer med 60 barn, deras föräldrar, 

fosterföräldrar (de som gav vården) och socialarbetare. De resultat som då framkom var 

väldigt lika de resultat som går att se i de svenska undersökningarna, bland annat då det gällde 

berörda parters inställning till denna typ av insats. De familjer som hade barn i 

korttidsplacering hade socioekonomiska förhållanden som liknade dem i heldygnsvård. De 

bodde vanligen i lägenhet och hade låg inkomst eller socialbidrag. De var socialt isolerade 

med bristande naturligt nätverk. Ensamstående mammor med olika hälsoproblem var 

överrepresenterade. Allt detta är väldigt vanligt även i Sverige enligt socialtjänsten här. I 

forskningen framkom att det fanns mycket att göra för att visa att socialtjänsten erbjuder stöd 

till hela familjen och inte bara skydd för barnen som far illa. I den brittiska undersökningen 

gjorde forskarna följande upptäckter som liknar dem i Sverige: att socialarbetarnas 
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uppföljning och utvärdering var bristfällig, avslutet planerades dåligt och att de ofta slarvade 

med att informera barnet. Det fanns en närhet till kontaktfamiljen som gjorde att den utifrån 

de biologiska föräldrarna uppfattades som stöd, och inte att de skulle rädda barnen från 

olämpliga föräldrar, enligt de brittiska forskarna. De som blev korttidsföräldrar var ofta två 

sammanboende föräldrar. De var äldre än barnens föräldrar men yngre än ”vanliga” 

fosterföräldrar och hade ofta jämnåriga barn. Många hade erfarenhet av hårdare tider och 

kände därför sympati med dessa barn. De hade ofta en inte alltför hög inkomst men högre än 

klientfamiljernas. Deras motiv var ofta en önskan om att hjälpa barn i svåra situationer och 

hälften nämnde även att hjälpa föräldrarna i svåra situationer. I framförallt mödrarnas fall var 

det också vanligt att yrkesmässigt arbeta med barn. De flesta korttidsföräldrar erkände för sig 

själva att de förutom att hjälpa också ville förstärka sin ekonomi (Andersson & Bangura 

Arvidsson 2001).  

 

2.5.1  Regnérs jämförelse mellan Sverige och Storbritannien 

I artikeln The ordinary family as a resource for single parents- on the Swedish contact family 

services, jämförde Regnér (2006) Sverige och Storbritannien. I Sverige pågick insatsen 

kontaktfamilj under en längre tid och insatsen reglerades i samråd mellan familj, 

kontaktfamilj och socialtjänsten när ett beslut skulle tas. I den brittiska motsvarigheten var 

insatsens längd reglerad i lagen. Insatsen hade funnits under kortare tid, men tycktes vara lika 

populär där som i Sverige, enligt Regnér. De brittiska klientfamiljerna hade ofta dålig 

ekonomi, hälsoproblem och levde i social isolering med avsaknad av praktiskt och emotionellt 

stöd. Den stora skillnaden i jämförelse med Sverige, var att kontaktfamiljerna i Storbritannien 

ofta bodde i samma bostadsområde och under mer likvärdiga och jämställda förhållanden. I 

Sverige däremot bodde de flesta kontaktfamiljerna i andra områden i egna hus (Regnér 2006). 

 

3. Material och metod 

Vi valde att utgå från en kvalitativ design eftersom vi efterfrågade kontaktfamiljens 

upplevelser av att vara kontaktfamilj. Kvalitativa intervjuer kan vara både semistrukturerade 

och ostrukturerade till sitt upplägg (Bryman 2002). Våra intervjuer kan ses som 

semistrukturerade. Semistrukturerad intervju är vanligen då intervjuaren har ett 

intervjuschema med en uppsättning frågor men där ordningsföljden på frågorna varierar och 

där frågorna är mer allmänt formulerade och där ordningsföljden inte har betydelse. Den 

kvalitativa intervjun kan kopplas till en hermeneutisk ansats där respondenterna får berätta 
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mer fritt om egna tankar och åsikter. Förståelse och tolkning av den egna verkligheten blir det 

väsentliga i analysen (Bryman 2002). Valet av kvalitativ intervju blev självklart eftersom vi 

ville få fram kontaktfamiljernas egna upplevelser. Eftersom forskningen på området är liten 

har vi valt en explorativ och undersökande ansats. Denna studie kan ses som explorativ 

genom att insamlade data är empiriska eftersom de bygger på kvalitativa intervjuer. Denna 

studie är liten och därför kan inga egentliga slutsatser dras utan detta blir mer ett sätt att lyfta 

fram kontaktfamiljernas upplevelser och belysa deras situation. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Efter att ha formulerat problemställningen och syftet började vi undersöka vilken forskning 

som finns på området. Samtidigt kontaktade vi de respondenter som var intressanta för 

undersökningen. Alla de tillfrågade svarade ja. Genom att träffa personal på Mittuniversitetets 

bibliotek fick vi information om bra tillvägagångssätt för att hitta relevant litteratur. 

Sökningar har gjorts på internet i sökmotorerna CSA och Artikelsök samt även på 

socialstyrelsens hemsida. Sökningar har även gjorts på Mittuniversitetets biblioteks hemsida 

och litteraturen som använts fanns främst i form av böcker att låna där. Rapporter som var av 

vikt för detta ämne har laddats ner från internet. I dessa rapporter studerades referenser och 

referenslistor, något som ledde till intressanta böcker i ämnet. I skrivprocessen delade vi upp 

delar av materialet och skrev det var för sig. Större delen av texten försökte vi att formulera 

tillsammans. I resultat- och analysdelen sammanställde vi alla svar och försökte koppla dem 

till bakgrunden och syftet och analyserade detta utifrån den forskning vi använt.  

 

3.2 Intervjuförfarande 

När vi bestämt oss för att titta på kontaktfamiljen och deras situation började vi räkna på hur 

många kontaktfamiljer vi kände till. Vi kom fram till att vi kände till fem kontaktfamiljer och 

därför tillfrågades dessa fem familjer. De blev kontaktade per telefon och de fem svarade ja 

till att bli intervjuade. I två av familjerna valde även respektive att medverka och frågade om 

det gick bra vilket vi samtyckte till. Detta resulterade i att vi genomförde fem intervjuer med 

sammanlagt sju respondenter. Kontaktfamiljerna fick själva bestämma var vi skulle träffas. 

De flesta valde att vara hemma i sitt eget hem, men en intervju gjordes på en arbetsplats. Vid 

genomförandet av intervjuerna hade vi i förväg bestämt att en av oss ställde frågorna och den 
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andra skulle kontrollera att alla frågor kom med, samt kunna ställa följdfrågor, om vi tyckte 

att svaret inte blev riktigt tydligt. Före varje intervju delade vi ut ett brev, Bilaga 1. Det som 

inte stod med i brevet och som vi var tydliga med att informera om på plats var att vi spelade 

in intervjuerna på diktafon. Vi talade också om att det var frivilligt att svara på frågorna och 

avstå om man inte kände för att svara på en fråga. Frågorna vi hade i intervjuschemat 

fungerade överlag väldigt bra. Vi fick uttömmande svar på allt vi undrade och respondenterna 

verkade nöjda och hade inte mycket övrigt att tillägga. Det var dock en fråga om synen på 

uppdraget, som då vi ställde den lite senare i intervjun, oftast uppfattades som redan besvarad 

av respondenterna. Svaren på den frågan har mer vävts in i övriga frågor.  

 

3.3 Urval av intervjupersoner  

Ett strategiskt urval betyder att urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga inte 

slumpmässigt framtaget. Vårt urval är ett bekvämlighetsurval, som är ett av tre vanliga 

strategiska urval. Vid bekvämlighetsurval väljs respondenterna ut bland personer i forskarens 

omgivning (Bryman 2002). Det finns inte något offentligt register över vilka som är 

kontaktfamiljer i Sverige. I vår omgivning hade vi kännedom om fem familjer som är 

kontaktfamiljer varför ett bekvämlighetsurval lämpade sig väl. Vi utgick från de familjer som 

vi visste hade eller har haft kontaktfamiljsuppdrag och som fanns inom ett rimligt avstånd för 

att resa dit. Vi gjorde inget urval mellan dessa familjer utan frågade alla och de ställde sig 

positiva till att medverka. I två familjer undrade de om deras respektive fick medverka vid 

intervjun, vilket vi var positiva till eftersom vi såg det som en tillgång. Dessa familjer är inte 

nära vänner till någon av oss utan snarare bekanta så som genom våra barns skola/förskola 

eller släkt på längre avstånd. Vi är medvetna om att vi har en förförståelse om familjerna men 

har försökt att inte låta den påverka oss.  

 

3.4 Metod- och materialöverväganden   

Vi har genom att läsa litteratur fått en uppfattning om att det kan vara svårt att hitta tillräckligt 

många kontaktfamiljer till alla som har ett behov av denna insats. Vår hypotes från början var 

att svårigheten med att rekrytera tillräckligt många kontaktfamiljer beror på att åtagandet är 

omfattande och kan vara psykiskt påfrestande för hela familjen. Därför valde vi att undersöka 

de familjer som trots allt har valt att bli kontaktfamilj för att få en förståelse för anledningen 

till att de åtagit sig uppdraget. Intervjuschemat blev semistrukturerat på grund av att vi hade 
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relativt många frågor som vi ville få svar på och för att vi i analysen ville kunna jämföra 

svaren med varandra, något som varit svårare med färre och mer öppna frågor eftersom 

respondenterna då talar mer fritt. Eftersom det inte finns så mycket svensk forskning inom 

området var det inte helt lätt att hitta relevant litteratur för vår frågeställning. Mycket av 

litteraturen rör utredningar och den biologiska familjens upplevelser, därför ville vi hellre ge 

en bild av kontaktföräldrarnas upplevelse av sitt uppdrag. I de undersökningar vi valt att 

presentera har vi fokuserat på att ta fram det material som handlar om kontaktfamiljerna och 

deras upplevelser eftersom det är detta som korresponderar bäst med syftet. Vi har därför inte 

redovisat så mycket av resultatet från det som framkommit i undersökningarna vad det gäller 

socialsekreterare och klientfamiljer. Vi har valt att presentera material från de uppsatser på C- 

och D-nivå som sammanställts i kunskapsöversikten, Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-

familj eftersom de tar upp uppsatserna i sin bok och verkar tycka att detta är meningsfullt då 

det gäller kunskapsläget.  

 

3.5 Etiska överväganden  

Enligt forskningsetiska rådet handlar god forskning om att vara insatt i den vetenskapliga 

litteraturen, något vi försökt vara genom att läsa relevant material. Forskning som bedrivs ska 

vara till nytta för många, inte bara gagna forskaren själv och forskaren bör ha en kritisk 

hållning till sitt material (Codex 2010). Vår C-uppsats är av mer explorativ art och är därför 

inte till nytta för många. Dock kan den kanske vara inspirerande för fortsatt forskning inom 

området. Vi försökte behålla en kritisk hållning till vårt material genom hela processen. Inom 

alla undersökningar bör man se på de nyaste rönen inom området. Inom detta område finns 

dock lite material som är relevant och av senare datum. Det var viktigt att respondenterna fick 

information om hur materialet skulle användas och till vad. Därför började vi intervjun med 

att överlämna ett brev med information där vi samtidigt bad om samtycke. Avsikten med 

intervjuerna var ärlig och materialet har endast nyttjats till uppsatsen. Eftersom vi ville att 

respondenterna skulle kunna svara så ärligt som möjligt har inga respondenter namngivits. 

Detta gör också förhoppningsvis att respondenterna inte blir utpekade och får lida för sina 

uttalanden. Vid formulerandet av frågorna beaktades att dessa inte skulle skada personer eller 

inkräkta på deras privatliv.   
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3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Då en undersökning är reliabel kan resultatet reproduceras av en annan forskare vid en annan 

tidpunkt. Inom kvalitativ forskning talas oftare om tillförlitlighet (Kvale 2009). Eftersom vår 

forskning bygger på kvalitativa intervjuer är den svår att replikera. Det vi försökte göra var att 

förvissa oss om att vi hade förstått personerna rätt. Att undersökningen mäter det vi tänkt 

mäta kallas för validitet inom kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning handlar det mer 

om att kontrollera undersökningens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet under hela 

processen (Kvale 2009). Att kunna styrka och konfirmera betyder att se kritiskt på sin 

forskning och inte låta egna värderingar påverka resultatet (Bryman 2002). Under hela 

undersökningen försökte vi att se kritiskt på materialet och försökte att inte låta egna 

värderingar eller vår förförståelse styra. Vi var medvetna om att risken fanns eftersom vi hade 

en förförståelse om personerna som ingick i studien. Vi försökte också kontrollera 

trovärdigheten under arbetets gång, genom att till exempel ställa sammanfattande och 

tolkande frågor. Generalisering handlar om att kunna överföra resultatet till andra människor 

och grupper till exempel till hela populationen. Inom den kvalitativa forskningen är 

överförbarhet en bättre term då generalisering är näst intill omöjlig eftersom det utgår ifrån 

respondenterna. Det är personliga åsikter som framkommer och dessa är inte giltiga för någon 

annan än den egna personen (Kvale 2009). Eftersom vi gjorde kvalitativa intervjuer går de 

inte att generalisera. Vi kan bara anta att det kan se ut på liknande sätt för andra 

kontaktfamiljer i Sverige.  

 

4. Resultat och analys 

Vi har valt att redovisa resultatet genom att sammanfatta respondenternas svar och inte 

redovisa varje familj separat. Detta för att tydliggöra resultatet och få det att korrespondera 

väl med syftet, något som vi tror varit svårare om vi redovisat varje familj för sig. Vi har valt 

att analysera resultatet utifrån forskningen på området. Genom att väva samman resultatet och 

analysen tror vi att vi ger en mer sammanhängande bild av hur kontaktfamiljerna svarat och 

också underlättar för läsaren att få en helhetsbild av resultat och forskningen på området.  

 

4.1 Familjerna 

Mycket av det som vi fått fram i våra intervjuer påminner om det som framkommer i 

undersökningen gjord i Stockholm av Sundell, Humlesjö, Carlsson (1994) i början av 90-talet 
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och undersökningen gjord av Regnér (2006). Enligt båda dessa större undersökningar är den 

typiska kontaktfamiljen ett gift par i 40-årsåldern med två eller tre barn, god utbildningsnivå 

och de flesta bor i egen villa eller radhus. I vår undersökning är respondenterna mellan 36 och 

51 år gamla. I fyra av kontaktfamiljerna är de gifta och den femte består av en ensamstående 

mamma. I hennes fall är barnen små och bor hos henne. I två av familjerna är de egna barnen 

vuxna och inte hemmaboende. I dessa familjer är det bara frun som har biologiska barn. I de 

resterande två familjerna är barnen gemensamma och bor hemma. I de större studierna som 

presenterats finns i de flesta kontaktfamiljerna egna barn hemma eller utflyttade. Våra 

familjer ter sig likvärdiga då det gäller egna barn och att alla bor i egna hus, tre bor lantligt 

och två i ett mindre samhälle. Även då det gäller yrke och utbildning visar båda de större 

undersökningarna på liknande resultat, det vill säga yrken kopplade till barnomsorg och egna 

företag bland annat. I våra intervjuer framkommer även här liknande erfarenheter. I tre av 

intervjuerna har en eller båda erfarenhet av barnomsorg två är egna företagare och några 

jobbar inom helt andra yrken. En skillnad jämfört med de större undersökningarna är att bland 

våra respondenter också finns en arbetssökande och en kvinna med långvarig sjukersättning. 

Genom detta kan vi anta att de kontaktfamiljer vi har träffat skiljer sig lite socioekonomiskt 

från dem i de större undersökningarna.  

 

4.2 Uppdragen 

De flesta av våra respondenter har erfarenhet av två eller tre uppdrag men en familj har haft 

cirka 15 kontaktfamiljsuppdrag. I fyra av de fem familjerna rör det sig om barn i åldrarna 

mellan 2 och 16 år. Den femte familjen är kontaktfamilj åt en ung kvinna i 20-årsåldern med 

ett barn som är ett år. Uppdragen sträcker sig från ett halvår till tio år. I en familj har 

kontaktuppdraget avslutats och de tar inte emot några barn för tillfället. De övriga familjerna 

har pågående uppdrag som pågått i varierande längd. I Regnérs (2006) undersökning är svaren 

endast baserade på kontaktfamiljsuppdrag utifrån barn till ensamstående mödrar. 

Klientfamiljerna framstår som övervägande ensamstående mödrar med glest nätverk enligt 

undersökningen av Sundell, Humlesjö, Carlssons (1994). Liknande bild förmedlas av de 

kontaktfamiljer vi intervjuat. Barnets biologiska föräldrar är i de fall som pågick och i det fall 

där familjen inte längre har något uppdrag, ensamstående mammor, förutom i en familj där 

den biologiska pappan är sjuk och där det ändå är mamman som verkar ha huvudansvaret för 

familjen. Det visar att det även i dessa familjer förmedlas en bild av att det är barn till 

ensamstående som har behov av ett större nätverk och därför också en kontaktfamilj. Enligt 
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nätverksforskningen är det svårare i ett ensamhushåll att få stöd i sitt föräldraskap på grund av 

att nätverket är mindre (Bak 2001).  

 

4.3 Motiv till att bli kontaktfamilj.  

De flesta av våra fem respondenter är överens om att de vill hjälpa för att de kan och har 

möjlighet. Enligt Stockholmsundersökningen ville respondenterna stödja barnen och avlasta 

den biologiska familjen (Sundell, Humlesjö & Carlsson, 1994). En av respondenterna i vår 

undersökning har en tanke om att det bland andra familjer finns de som tar på sig uppdraget 

på grund av ersättningen, något som inte framkommer då det gäller någon av de familjer som 

vi har intervjuat. En familj uppger att det faktum att de inte fått några egna gemensamma barn 

är anledningen. De känner att de har tid, energi och kärlek att ge åt ett annat barn. ”Det är 

mycket i det att vi har ju inte fått egna barn. Och eh därför vill vi ändå känna att vi kan ge 

någonting till nån som behöver”. I en annan familj började det med att det fanns ett barn på 

hennes arbetsplats som behövde denna insats. I en tredje familj uppger respondenten att det 

var en släkting som frågade dem om de kunde tänka sig att ta emot dennes barn. I den 

familjen har också pappan växt upp med fosterbarn. I en fjärde familj ville flera 

familjemedlemmar att de skulle skaffa fler barn medan mamman tyckte att de hellre kunde 

hjälpa ett barn som behövde det. Hon uppger också att eftersom hon inte har någon egen 

pappa så kände hon med de barn som inte har samma möjligheter som andra. Motiven var 

även i Stockholmsundersökningen att stödja och hjälpa andra, att träffa barn, överskott av tid, 

att de kände familjen eller var släkt och att skaffa extra egna barn till familjen (Sundell, 

Humlesjö & Carlsson, 1994). Den femte familjen vi intervjuade uppger att det är på grund av 

att vänner till dem har erfarenhet av olika insatser som kontaktfamilj och familjehem. Där såg 

hon vilken nytta vännerna gjorde för barnen, ”Mycket på grund av att grannarna, är 

kontaktfamilj och eftersom vi träffas så pass nära, så såg jag hur stor nytta hon…, de barnen 

fick där, helt enkelt”. Två av familjerna som vi intervjuade såg en annons om barn med behov 

av avlastningsfamilj via LSS. Detta satte igång funderingarna på att kunna göra en insats.  

 

4.4 Synen på uppdraget 

Synen på uppdraget är övervägande att hjälpa andra, eftersom behoven är stora. 

Kontaktfamiljerna upplever att det är viktigt för barnet att se hur en ”vanlig” vardag ser ut, 

med allt vad det innebär. De flesta uttrycker att det de gör är till nytta för barnen. Vissa kan se 
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det mer tydligt, andra tycker att de står lite för nära för att själva se hur mycket nytta de gör, 

men de är ändå övertygade om värdet av insatsen. En del påtalar att det är bra att själv bli 

aktiverad genom uppdraget. Flera av familjerna uttrycker att om familjen ändå ska göra något 

så kan de lika gärna vara fler. ”… att man är ju aktiv och gör grejer och då spelar det ju 

ingen roll. Det är ju bara roligare om det är fler barn, ju fler man är”. En av familjerna säger 

att de hoppas att de biologiska föräldrarna tar chansen och passar på och hittar på någonting 

tillsammans då de har avlastning. Respondenterna säger att de försöker att inte göra någon 

skillnad mellan de egna barnen och kontaktbarnen då det gäller uppfostran. ”… jag har väl 

lite arbetsskada för jag gör ju ingen skillnad på mina och på dem, när det gäller tillsägelse”.  

 

Alla har sagt att det är övervägande positivt att vara kontaktfamilj. I den familj som inte har 

något uppdrag nu på grund av personliga skäl, säger respondenten att hon skulle kunna tänka 

sig att bli kontaktfamilj igen. De övriga vill fortsätta att vara kontaktfamilj. Fördelarna är 

många, till exempel att det är roligt att vara fler, roligt för de egna barnen, att de blir aktiva 

själva och att de gör en god gärning. Våra fem respondenter tycker redan att de svarat på 

frågan om synen på uppdraget då de talade om sina motiv, något som flyter in i varandra. I 

Regnérs (2006) undersökning framkommer att motivet till att bli kontaktfamilj är för att de 

vill göra en samhällsinsats, att de kommit i kontakt med barn som har det svårt, att de har ork, 

tid, plats och att det är bra med lekkamrater till de egna barnen, alltså liknande det som våra 

respondenter uppgivit som både motiv och synen på uppdraget. Även i 

Stockholmsundersökningen känner de likadant inför insatsen. De flesta är nöjda med sin 

insats och kan rekommendera andra att bli kontaktfamilj. Fördelarna är att se att barnet 

utvecklas och att de gör nytta. I de stora undersökningarna framkommer dock inte den egna 

aktiveringen som en av fördelarna. Nackdelarna är svårare att nämna men enligt 

stockholmsrespondenterna är det relationen till socialtjänsten, relationen till föräldrarna och 

svårigheter inom den egna familjen (Sundell, Humlesjö & Carlsson, 1994). Den stora 

nackdelen enligt våra respondenter är då barnen ska hem till de biologiska föräldrarna och 

inte vill åka. Det blir känslomässigt jobbigt då barnen är ledsna och det väcker tankar om hur 

det är hemma, eftersom kontaktfamiljen inte vet hur barnens vardag ser ut. Samtidigt ser de 

det som ett bevis på att de gör ett gott jobb. En kvinna säger att hon har ett väldigt tydligt mål 

med att vara kontaktfamilj, där hon vill se att barnen ska kunna växa upp i sina egna familjer. 

”… jag har väl inte bara hoppat på kontaktfamiljsuppdraget. Utan jag har ju ett mål med det 

då…, att det ska funka bra för dem hemma med föräldrarna”. I resultaten från bägge de stora 

undersökningarna och även det våra respondenter uppger är att vardagsliv och olika 
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aktiviteter är vanligast då kontaktbarnen kommer till familjen (Regnér, 2006, Sundell, 

Humlesjö & Carlsson, 1994). Nätverksforskning visar att det är bra för barn att göra 

aktiviteter tillsammans med andra vuxna än föräldrarna och extra viktigt är detta för barn till 

ensamstående (Bak, 2001). Detta stämmer väl in med insatsen kontaktfamilj där flera familjer 

uttrycker att de tycker det är roligt med aktiviteterna och upplever att det ger utbyte för både 

dem och barnen. 

 

4.5 Rekrytering och överväganden. 

Det familjerna uppger som anledning till att de blev kontaktfamilj är släkt som behövt stöd, 

vänners påverkan; två stycken hade kommit i kontakt med något av sina uppdrag genom 

arbetet. Tre anmälde själva sitt intresse, två av familjerna för att de sett annonser i tidningar 

för LSS-uppdrag. Enligt Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994) var det cirka hälften av 

kontaktfamiljerna som sökte uppdraget själva i Stockholmsundersökningen. Många kände 

klientfamiljerna sedan innan och någon lärde känna klientfamiljen genom uppdraget. Endast i 

en familj fanns släktband som ledde till att de blev kontaktfamilj (Ibid.) Enligt Regnér (2006) 

har rekryteringen ibland skett genom vänner eller grannar som är kontaktfamilj och det är inte 

ovanligt att de själva vuxit upp med fostersyskon. I de intervjuer vi har gjort har, som vi redan 

nämnt då det handlade om motiven, en respondent uppgett vänner som anledningen till att de 

blev kontaktfamilj, en annan att denne växt upp i en familj med fosterbarn. Alla våra 

respondenter är överens om att när de har kontaktat socialtjänsten har behovet av 

kontaktfamiljer uppfattats som väldigt stort, och det har gått snabbt tills de fått erbjudande om 

uppdrag. I fyra familjer av fem har kontaktfamiljsuppdraget lett till att de blivit familjehem 

under längre eller kortare period. I den femte familjen har funderingarna startat kring att bli 

familjehem. Tre av familjerna ringde själva och anmälde intresse, två blev tillfrågade genom 

släkt eller arbetet. Det är i Regnérs (2006) undersökning vanligt att det är kvinnan som tar 

initiativet till att bli kontaktfamilj, och som för ämnet på tal i hemmet. Mannen har inte tagit 

initiativet men själva beslutet har ändå fattats gemensamt. Det är viktigt för familjerna att hela 

familjen är delaktig i beslutet, även barnen, enligt Regnér (2006). Även i våra fem familjer 

var det kvinnan som på ett eller annat sätt tog initiativet till att bli kontaktfamilj. Mannen var 

med och tog beslutet om att de skulle bli kontaktfamilj, utom i ett fall där paret träffades efter 

att hon redan arbetat som kontaktfamilj i något år.  
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Övervägandena handlar hos de fem familjer vi intervjuat nästan för alla om hur påverkan på 

den egna familjen skulle se ut. I en familj framkommer att de är tydliga med att det inte får 

påverka den egna familjen på ett negativt sätt, därför var det viktigt att tillfråga barnen innan. 

En av mammorna har gjort en plus- och minuslista som hon bestämde sig för att svara ärligt 

på, innan hon tog emot ett barn. Hon diskuterade mycket med sina barn också. I en av 

familjerna var barnen inte så delaktiga och i en annan gav barnen uttryck för att vara rädda om 

sina rum. I den familj som uppger vännernas engagemang som en anledning till att bli 

kontaktfamilj säger respondenten att de inte gjorde några speciella överväganden. I den femte 

familjen fanns inga hemmaboende barn då beslutet fattades. I den familjen gjordes inga 

överväganden utan beslutet fattades ganska snabbt. ”Det är ju mycket för att vi skulle få 

andra saker att göra. Så vi alltså, dagarna såg ju precis likadana ut”, svarade de. Då 

kontaktfamiljen påbörjar sitt uppdrag förväntas hela familjen vara positiva till beslutet, enligt 

Stockholmsundersökningen (Sundell, Humlesjö & Carlsson, 1994).  

 

Rekryteringen verkar skilja sig åt mellan olika kommuner. I ett fall har familjen anmält 

intresse i en kommun men blev kontaktad av en annan kommun. I det fall där barnet är släkt 

till familjen har endast telefonkontakt förekommit med socialtjänsten. Alla fem familjer 

svarade att det är enklare intervjuer och lämplighetsbedömningar som görs då 

kontaktfamiljsuppdrag ska tillsättas. De som har erfarenhet av familjehemsplacering tycker att 

det är en väldigt stor skillnad på den sortens utvärdering mot den för att bli kontaktfamilj. De 

tycker att de fått ganska lite information och utbildning i vad det innebär att vara 

kontaktfamilj, dock tycker alla att det har varit tillräckligt. Inskolningen verkar ha sett väldigt 

olika ut i de olika kontaktfamiljerna. Någon familj berättar att de biologiska föräldrarna först 

kom på besök innan de tog med sig barnen. I flera andra kom föräldrar och barn tillsammans 

på besök. I någon familj hörde den frånvarande pappan av sig och ville komma på besök då 

insatsen redan hade påbörjats.  

 

Vi kan dra slutsatsen att det är vanligt både i Stockholmsundersökningen och bland våra 

respondenter att insatsen pågår under lång tid. Även då det gäller hur ofta barnen är hos 

kontaktfamiljen ser vi likheter mellan de fem familjer vi intervjuat, och det som framkommer 

i de stora undersökningarna. 
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4.6 Samarbetet med socialtjänsten 

På denna fråga skiljer sig svaren mellan familjerna. En familj vill bara ha kontakt med 

socialtjänsten då det är nödvändigt. De tycker att det känns lättare att reda ut eventuella 

problem själva utan så mycket inblandning från socialtjänsten. De har negativ erfarenhet av 

en viss socialsekreterare där samverkan inte fungerade. I övrigt tyckte de att samarbetet med 

socialtjänsten är tillfredsställande. Kontaktfamiljerna i Stockholmsundersökningen upplever 

över lag att de fått bra och tillräcklig information av socialsekreterarna för att klara sitt 

uppdrag (Sundell, Humlesjö & Carlsson, 1994). En av de familjer vi intervjuade som har en 

kommun som inte de andra har erfarenhet av, tycker att samarbetet fungerar mycket väl. 

Denna kvinna ser socialtjänsten som en kontakt och ett stöd men att det viktigaste är att ha 

gott samarbete med de biologiska föräldrarna och att socialtjänsten underlättar för det. Samma 

respondent tycker att det är synd att socialtjänsten för många förknippas med skam och inte 

ses som en hjälp och ett stöd för de biologiska föräldrarna. Hon säger att de biologiska 

föräldrarna skäms för att inte kunna ta hand om sitt eget barn samtidigt som många 

runtomkring i samhället har stor förståelse för att det måste vara svårt att inte ha någon nära 

släkt eller liknande som stöd. En annan säger att: ”… och har man haft funderingar så har de 

hört av sig, och tvärtom”. I Regnérs (2006) undersökning är de mindre nöjda med 

informationen som gavs vid uppdragets början. I en av de familjer som vi intervjuat tycker de 

inte att de har behövt så mycket stöd från socialtjänsten och de upplever att kontakten är liten. 

Den familjen har önskat lite tätare uppföljning och att få ”prata av sig” kanske en gång i 

halvåret. Som det nu ser ut så blir de kallade årligen och då diskuteras nästa års avtal. Den här 

familjen saknar en avstämning en gång i halvåret där de skulle kunna få någon slags stöttning 

i uppdraget. Samtidigt har de förståelse för att socialtjänsten har flera ärenden och liten tid. 

Samma familj ser en brist i hanteringen då det gäller pengar till spontana aktiviteter med 

barnen. Ytterligare en respondent uppfattar en avsaknad av intresse från socialtjänsten. ”Men 

de är som inte intresserade när de har fått in…, det är detsamma som att då har de fått bort 

en. Då fortsätter de med nästa och så…”. I Regnérs (2006) undersökning upplever både 

kontaktfamiljer och klientfamiljer att de har lite kontakt med socialtjänsten efter att insatserna 

påbörjats. Uppföljningssamtalen upplevs som meningslösa, vissa av klientfamiljerna blir illa 

berörda av att besöka socialtjänsten. Träffar med föredrag och liknande upplevs som positiva 

av kontaktfamiljerna. Även om det inte finns några problem i uppdraget uppskattas det att 

socialsekreteraren bara hör av sig och visar ett intresse från socialtjänstens sida. 
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Det som framkommer i Andersson & Bangura Arvidsson (2001) stämmer också väl överens 

med det som framkommit i Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994), i Regnér (2006) och det 

som våra respondenter har sagt. Det framkommer där i intervjuer med socialsekreterare att 

även de är missnöjda med sin uppföljning av insatsen. Samarbetet med socialtjänst upplevs 

som otillfredsställande även av respondenterna i dessa undersökningar. Brist på kontakt och 

uppmuntran är några anledningar till missnöjet men flera är också positiva till samarbetet. 

Vissa tycker inte att ett samarbete krävs medan andra vill att socialsekreteraren ska verka för 

kontakten med de biologiska föräldrarna (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). 

 

4.7 Samarbete med den biologiska familjen  

De familjer vi intervjuat upplever att samarbetet med de biologiska föräldrarna fungerar bra. 

Kontakt mellan kontaktföräldrar och biologiska föräldrar förekommer oftast i samband med 

hämtning eller lämning enligt stockholmsfamiljerna (Sundell, Humlesjö & Carlsson, 1994), 

såväl som enligt våra respondenter. Kontaktföräldrarna i vår undersökning tycker dock att 

kontakten med de biologiska föräldrarna är viktig för barnet. Kontakten har varierat mellan 

familjerna då det gäller intensitet. Någon uttrycker att de biologiska föräldrarna har blivit som 

vänner till familjen. Samtidigt verkar alla se att de biologiska föräldrarna har brister i sitt 

föräldraskap. De nämner nästan alla att föräldrarna upplever kontaktföräldrarna som ett hot 

innan insatsen påbörjats. De biologiska föräldrarna är rädda att de ska ta över eller tro att de 

vet bättre vad som är bra för barnet. Kontaktfamiljerna upplever att unga föräldrar kan ha 

mindre erfarenhet och att äldre föräldrar kan ha sämre kontaktnät och göra färre aktiviteter. I 

ett fall uttryckte kontaktfamiljen att genom att de startat med en aktivitet kunde sedan den 

biologiska modern och dottern utveckla detta till ett gemensamt intresse, något som 

kontaktfamiljen upplevde som positivt. En familj tycker att de biologiska föräldrarna i deras 

fall har bristande gränssättning. Alla kontaktfamiljerna säger att det fungerar bra att planera 

runt barnens vistelse hos dem, att det är stor flexibilitet från bägge håll. Kontaktfamiljerna 

berättar också att ibland har de biologiska föräldrarna velat att barnen ska stanna hemma. 

Detta verkar dock kontaktfamiljerna se som positivt, att de vill umgås med sina barn. 

Familjen som är släkt med barnet upplever kontakten med den biologiska föräldern som 

svårare på grund av att de känner mamman och då vet så mycket om hennes bakgrund.  
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4.8 Påverkan på den egna familjen  

De flesta tycker att uppdragen har påverkat familjen positivt. Det par som inte har några barn 

hemma säger att de fått det roligare eftersom de gör mer på helgerna. De känner att det är 

positivt att de har ett krav på sig att hitta på saker. Samtidigt har de ett av barnen på uppdrag 

av LSS. Det barnet kan vara lite extra krävande vilket naturligtvis kan vara problematiskt 

ibland. Helgerna blir mer upplåsta samtidigt som de blir roligare berättar de. Hos en familj 

säger mamman att det är kul när barnet kommer eftersom hela familjen längtar efter honom. 

De familjer som har hemmavarande barn har haft det lite som ett önskemål att barnet ska vara 

jämnårigt med deras egna biologiska barn, något som också har gått att uppfylla, vilket har 

lett till att barnen fått en ny kompis samtidigt som en medlem i familjen. Ibland har 

naturligtvis konflikter mellan barnen uppstått men det ser föräldrarna som helt naturligt. 

Endast i en familj, den som inte har något uppdrag nu, har barnen varit lättade då uppdraget 

tog slut. En familj är väldigt tydlig med att det inte får påverka de egna barnen på ett negativt 

sätt. Hos familjerna har kontaktfamiljsuppdraget lett till längre placering av barn även om det 

i en familj handlade om bara ett par månader. Endast en av familjerna har inte haft något barn 

i heldygnsvård men de har funderingar på att ansöka om att få ta emot en familje-

hemsplacering. En familj tycker att det är positivt att ha många människor omkring sig och 

säger att en positiv sak är att de alltid är många som firar jul och nyår ihop. Det innebär också 

att de ofta får besök av tidigare klientfamiljer. I denna familj finns också ett barnbarn, som 

enligt respondenterna tycker att det är roligt att komma till dem då det alltid har kompisar där.  

 

4.9 Betydelsen kontaktfamiljen tror sig ha för barnets behov 

Respondenterna uppger att de tycker att de gör nytta i uppdraget och att barnen utvecklas i 

relationen till dem och att de då är ett bra komplement till den relation som barnet har till den 

biologiska mamman. Respondenterna verkar själva se att det är viktigt att ha en bra relation 

till de biologiska föräldrarna för att ge barnet en helhet och ett sammanhang. Vi har också 

uppfattat av kontaktfamiljerna att klientfamiljen ofta har velat ha en ”vanlig” familj, med en 

mamma och en pappa som ses som likvärdiga och att bägge hjälper till i engagemanget med 

barnen, något som också vissa av våra respondenter tycker att de lever upp till. Någon 

uttrycker att flexibiliteten mellan kontaktfamiljen och klientfamiljen där de kan byta tider och 

dagar, och ha en flexibel kommunikation, bidrar till att de biologiska familjerna mår bättre. 

Kontinuitet och närhet i relationerna är viktigt för barnets utveckling. Detta uppnås i alla 

kontaktfamiljsuppdrag eftersom barnet vistas regelbundet i kontaktfamiljen. Alla familjer har 
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upplevt att efterfrågan på kontaktfamiljer är stor vilket måste påverka barnet då det kan göra 

att det drar ut på tiden att få en kontaktfamilj. Kontaktfamiljerna tycker att de får ut mycket av 

relationen med barnet, det blir ett ömsesidigt utbyte. De blir bland annat aktivare och tycker 

sig ha fått en ny familjemedlem genom denna relation.   

 

Det har visat sig i en undersökning att mödrar med ett stödjande nätverk är mindre dominanta, 

känslomässigt varmare och mer uppmärksamma på de egna barnens behov (Bak 2001). I en 

av kontaktfamiljerna som vi har intervjuat har den biologiska mamman själv varit 

familjehemsplacerad i familjen och ser kontaktfamiljen mer eller mindre som ”sin” familj, 

vilket lett till att familjen nu är kontaktfamilj till både mor och barn. I och med detta får även 

mamman ett stöd, vilket enligt forskningen kan vara positivt för relationen mellan mamman 

och barnet.  

 

4.10 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis har vi sett att kontaktfamiljerna består, liksom forskningen säger, oftast 

av ett par i medelåldern, även om vi också hade en ensamstående kvinna bland våra fem 

familjer. Våra fem familjer bor i egna hus och har ofta egna barn och liknande yrken som de 

som intervjuats i de stora undersökningarna, förutom att vi har två som lever under 

socioekonomiskt sämre förhållande än vad som framkommit i dessa. Våra respondenters syn 

på uppdraget, motiv, rekrytering, och samarbete med socialtjänsten liknar det som 

framkommer i de stora undersökningarna. Samarbetet med den biologiska familjen och 

påverkan på den egna familjen har inte undersökts närmare i de stora undersökningarna. Det 

som framkommer hos våra respondenter är att samarbetet med den biologiska familjen verkar 

viktigt men ser väldigt olika ut i de olika familjerna. Påverkan på den egna familjen verkar 

viktig för respondenterna och ses som positiv men de är noga med att den inte får bli negativ. 

Familjerna har sett att de har betydelse för de barn som kommer till dem och det är en av 

anledningarna till att de vill fortsätta med uppdraget.    

 

5. Diskussion  

De motiv familjerna uppger att de haft innan de blev kontaktfamilj är främst att de ville hjälpa 

barn som har det svårt. De kände att de hade tid, energi och kärlek att ge och någon ville 

utvidga familjen. De överväganden som familjerna gjort innan de blev kontaktfamilj handlade 

främst om hur påverkan på den egna familjen skulle bli. Familjernas syn på uppdraget är att 
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de vill göra någon nytta för barn med behov av stöd och hjälp. De tror att insatsen är av värde 

och att de ser positivt på sitt uppdrag. De finns få eller inga nackdelar med uppdraget enligt 

respondenterna. Möjligen är det lite svårt då barnet ska hem till biologiska familjen och inte 

vill åka. Flera av familjerna har själva anmält sitt intresse till socialtjänsten, att bli 

kontaktfamilj. Någon blev tillfrågad av en släkting, och några fick sitt uppdrag genom sitt 

arbete. Det fanns inga likvärdiga instrument för lämplighetsbedömning av kontaktfamilj i de 

olika kommunerna. Några uppger att intervjuerna var av enklare slag och någon att de fick 

lämna uppgifter om ekonomi och annat. Andra har genomgått grundligare 

lämplighetsbedömningar. Alla tycker att informationen har varit tillfredställande angående 

vad uppdraget innebär. Samarbetet med socialtjänsten har familjerna förmedlat lite olika 

tankar kring. De har överlag varit nöjda med stödet de fått men samtidigt efterlyser de mer 

intresse från socialtjänstens sida. Samarbetet med den biologiska familjen har fungerat bra för 

familjerna och de anser att den är viktig för barnet. De finner också samarbetet flexibelt. I den 

familj som är släkt med den biologiska mamman upplevs samarbetet som svårast. Påverkan 

på den egna familjen har till större delen varit positiv. Familjerna känner att de har kunnat 

ställa krav eller önskemål på vilket barn som ska vara i familjen så att påverkan blir så positiv 

som möjligt. I en av familjerna finns andra svårigheter hos de egna barnen som gjorde att det 

var svårt att fortsätta som kontaktfamilj. Vi känner att vi fått mycket information av våra 

respondenter och att vi lärt oss mycket om insatsen kontaktfamilj. De frågeställningar vi hade 

då vi påbörjade denna uppsats har besvarats av respondenterna eftersom de gärna berättade 

mycket om sina erfarenheter som kontaktfamilj.  

 

Trots att vi endast gjort fem intervjuer ser vi att våra respondenter verkar ha många liknande 

tankar, upplevelser och svar jämfört med de familjer som medverkat i de större 

undersökningar som gjorts på området. Det känns intressant att vi trots att vi haft så få 

respondenter har lyckats få med relativt många olika delar av hur kontaktfamiljsuppdrag kan 

se ut. En skillnad jämfört med annan svensk forskning är att det bland de familjer vi träffat 

finns en arbetssökande och en sjukbidragstagare. Eftersom yrket kan kopplas till den 

socioekonomiska statusen kan vi anta att dessa två familjer visar på mer likvärdiga och 

jämställda förhållanden mellan kontakt- och klientfamilj än i de stora svenska 

undersökningarna. I de studier som gjorts i Storbritannien kommer kontaktfamilj och 

klientfamilj ofta från samma bostadsområde och lever under mer likvärdiga och jämställda 

förhållanden. Av detta drar vi slutsatsen att det är vanligare i Storbritannien att familjerna har 

samma socioekonomiska status. I den brittiska undersökningen tillstår familjerna att de 
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förutom att hjälpa även ville förstärka sin ekonomi. Våra respondenter har inte tagit upp 

ekonomin som ett skäl men de har sagt att andra kontaktfamiljer ser ekonomisk vinning i 

uppdraget. I Sverige är det på något sätt väldigt fult och skamligt att prata om pengar i sådana 

här situationer, kanske på ett annat sätt än i Storbritannien. Vår fundering är om det skulle 

vara lättare att hitta kontaktfamiljer om det var mer accepterat att se det som ett arbete. Den 

som arbetar på en förskola ska naturligtvis vilja barnens bästa men kan ändå stå för att 

han/hon får lön för detta. Längden på insatsen är reglerad i lagen i Storbritannien så att den 

inte bara fortgår. Här i Sverige och i de intervjuer vi gjort ser vi att insatsen pågått under 

längre tid. Någon respondent sa att de träffar socialtjänsten endast för att skriva nytt avtal och 

inte för att göra några utvärderingar. Detta kan tyda på att insatsen i Sverige oftare rullar på 

utan ordentlig uppföljning.  

 

Den stora svagheten i studien är att underlaget är så pass litet och att vi har en viss kännedom 

om våra respondenter. Med bara fem intervjuer går det inte att dra några egentliga slutsatser. 

Dock ser vi en styrka i studien att vi trots det fått liknande resultat som de större 

undersökningar som gjorts på området. En annan styrka med studien är att erfarenheterna 

kommer från flera olika kommuner. Det ger en bredare bild av hur ett kontaktfamiljsärende 

kan se ut och gå till. Vi ser dock en stor likhet mellan kommunerna trots att de inte är 

närliggande. 

 

En reflektion som vi fick från en av respondenterna var den att det skulle vara bra om det inte 

sågs som skamligt att gå till socialtjänsten. Många i samhället har förståelse för att det är svårt 

att vara en bra förälder på heltid då stöttning av eget nätverk inte finns, tycker respondenten. 

Vi har läst om att det kanske vore bättre att insatsen ändrades till en rättighet i stället för något 

som ska sökas av privatpersonen själv, för att få fler familjer med behov att våga ta steget och 

anmäla sig till socialtjänsten. Detta är något som vi tycker borde utredas vidare. Det är också 

många som verkar tro att socialtjänsten vill ta barnen ifrån dem om de erkänner sina brister i 

föräldraskapet i stället för att se att socialtjänsten i första hand vill stödja och hjälpa familjen. 

En fundering vi fått under uppsatsens gång, och som också en av respondenterna påpekade, är 

att socialtjänsten borde kunna marknadsföra sig och sina tjänster mer i en positiv anda, både 

gentemot dem som skulle kunna hjälpa i större utsträckning och dem som skulle behöva få 

mer hjälp. Vi har i annat material läst att socialtjänsten kan se uppdraget som något av en dold 

övervakning, där kontaktfamiljen ska kontrollera hur det går i den egna familjen. Detta är inte 

något som våra respondenter har sagt något om. Däremot har en av de intervjuade pratat om 
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det dolda tvång som ligger i att de biologiska föräldrarna vet att de mer eller mindre är 

tvungna att tacka ja till insatsen kontaktfamilj för att barnet annars riskerar att bli placerat 

eller liknande.  

 

Vi har i vårt resultat sett att de vi intervjuade har varit, är, eller har tankar runt att även bli 

familjehem. De började som kontaktfamilj och har sedan blivit familjehem, oftast genom att 

socialtjänsten verkar ha hört av sig, men även genom att de anmält eget intresse efter att ha 

sett behovet av stöd för den här typen av familjer. Detta tyder på att ett vanligt sätt för 

socialtjänsten att rekrytera familjehem är just genom kontaktfamiljsuppdrag. Enligt 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori framkommer att föräldrars stöd från andra är 

viktiga för barnet (Klefbeck & Ogden, 2003). En kontaktfamilj fungerar som en avlastning för 

föräldern men stödet är mer riktat mot barnet. Kanske skulle det vara bra om kontaktfamiljen 

var ett större stöd för hela familjen. I vissa av våra intervjuer verkar denna typ av relation 

faktiskt ha uppstått.  

 

5.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se på rekryteringen av kontaktfamiljer från en annan synvinkel 

och intervjua socialsekreterare som arbetar med detta. Detta är ett ämne som skulle kunna 

undersökas mera.   

 

Något annat som också vore intressant att få reda på är vad som hindrar de ”vanliga” familjer 

som inte är kontaktfamiljer från att bli det, och vad som skulle få fler att vilja bli 

kontaktfamilj?  

 

Det skulle vara intressant att se hur de biologiska föräldrarna ser på insatsen kontaktfamilj. 

Känns det som ett dolt tvång eller som en övervakning av familjen? Eller känns det som en 

positiv erfarenhet och något som gör att familjen fungerar bättre? 

 

Vi har genom denna uppsats upptäckt att det inte verkar finnas någon, eller mycket lite, 

forskning på förhållandet mellan kontaktfamiljsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar. 

Det här är ett område som skulle vara intressant att utforska vidare. Även då det gäller 

påverkan på kontaktfamiljens egen familj skulle det vara intressant med mer forskning då 

också detta verkar vara ett relativt outforskat område.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi heter Helena Pettersson och Lena Nordin och vi går socionomprogrammet i Östersund. Vi 

är väldigt glada att du/ni gett oss ert samtycke till att ställa upp på en intervju! Med det här 

brevet vill vi poängtera att det som sägs i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt 

och att uppgifterna inte kommer att användas på ett sådant sätt att enskilda personer ska kunna 

identifieras av utomstående. Det vi hoppas få svar på i undersökningen är: Hur kommer det 

sig att ni blev kontaktfamilj? Vilka överväganden har familjen gjort innan? Hur ser du/ni på 

ert uppdrag? Hur skedde rekryteringen? Hur upplevs samarbetet med socialtjänst, biologiska 

familjen? Hur har den egna familjen påverkats?  

 

Vi kommer att be er lämna ut era namn på grund av att vi måste kunna visa att 

intervjupersonerna verkligen finns. (För examinatorns skull, så denne kan kontrollera 

uppgifterna).  

 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2 

 

Namn: 

Ålder: 

Civilstånd: 

Egna barn: 

Arbete: 

Antal tidigare uppdrag: 

Erfarenhet i år: 

Ålder på barnet/barnen: 

Tid i insatsen: 

 

Intervjuschema: 

 

 Varför blev du/ni kontaktfamilj? 

 Vilka överväganden gjorde ni/du innan? 

 Hade ni några krav eller önskemål innan barnet kom till er? Ålder? Kön? 

Problembeteende? 

 Hur såg rekryteringen ut? 

 Vilka lämplighetsbedömningar har genomförts av familjen? 

 Känner ni/du att du/ni fått tillräcklig utbildning/information i vad uppdraget innebär? 

 Hur upplever ni/du samarbetet med socialtjänsten? 

 Hur fungerar kontakten med biologiska föräldrar? 

 Vilka tankar har ni kring påverkan på den egna familjen? 

 Hur ser ni/du på ert uppdrag? 

 Vilka är för- och nackdelarna med att vara kontaktfamilj som ni/du ser i dag? Skulle ni 

i efterhand ha gjort något annorlunda? 

 Vad är det som gör att ni/du vill fortsätta som kontaktfamilj? 

 Finns det något som skulle kunna underlätta för er i ert uppdrag som kontaktfamilj? 

 

 

 

 


