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Abstract 

Ett gott samarbete mellan familjehem och socialtjänst är en förutsättning för att familjehemmen ska 

fortsätta med sina uppdrag. Denna uppsats kommer därför fokusera på familjehemssekreterare och 

familjehemsföräldrars upplevelser av samarbetet med varandra. Syftet med studien var att undersöka 

båda parters upplevelser av samarbetet, kontakten och resonemanget kring det stöd och 

utbildningsinsatser som familjehemssekreterarna erbjuder och familjehemsföräldrarna erbjuds. För att 

undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med tre familjehemssekreterare och fyra 

familjehemsföräldrar. Resultatet av undersökningen visade att båda parterna är relativt nöjda med 

samarbetet, kontakten och stödet men att det i vissa avseenden finns saker som kan och bör förbättras. 

Familjehemssekreterarna och familjehemsföräldrarna uppgav en avsaknad av likartade stödinsatser 

som de önskade kunna erbjuda eller bli erbjudna. Familjehemsföräldrarna framstår som relativt nöjda 

med samarbetssituationen i jämförelse med familjehemssekreterarna som är mer kritiska till sitt bidrag 

och ger förslag på förbättringar.  

 

Nyckelord: Familjehem, socialtjänst, familjehemsföräldrar, familjehemssekreterare, stöd, kontakt, 

samarbete. 
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Förord 

Först och främst vill vi varmt tacka de familjehemssekreterare och familjehemsföräldrar som tagit sig 

tid att medverka i studien och delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser, er medverkan har 

varit avgörande för studiens genomförbarhet. Vi vill särskilt tacka de familjehemssekreterare som 

hjälpt oss att komma i kontakt med familjehemsföräldrar. 

 

Vi vill också tacka vår handledare som gett oss goda råd och väglett oss under hela processen. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra vänner som tålmodigt läst vårt arbete och gett värdefull kritik. 

 

Östersund, januari 2015 

Evelina Persson och Stephanie Fanqvist  
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1. Inledning 

I Sverige erhöll ungefär 29 600 barn och unga mellan 0-20 år någon gång under år 2012 

heldygnsinsats varav 18 961 var familjehemsplacerade, placering i familjehem är den vanligaste 

heldygnsinsatsen enligt en rapport från Socialstyrelsen (2013). Av rapporten framgår att 

heldygnsinsats avser insats med placering enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett familjehem är ett hem som på uppdrag av socialnämnden 

tar emot barn och unga för stadigvarande vård och fostran enligt 3 kap. 2 § (SFS 2001:937) 

Socialtjänstförordningen (SoF). Familjehemsföräldrar definieras enligt 2 kap 16 § 

Socialförsäkringsbalken (2010:110) och avser de som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård 

och fostran i sitt hem som inte tillhör någon av barnets biologiska föräldrar eller någon annan som har 

vårdnaden om barnet. Enligt Maclay, Bunce och Purves (2006) är det allmänt accepterat att vård i 

familjehem är lämpligast och ett bra alternativ för de barn och unga som inte kan bo hemma med sina 

biologiska föräldrar.  

Enligt Socialstyrelsen (2012) är tanken med vård i familjehem att barnet ska kunna 

återförenas med sina biologiska föräldrar, familjehemsplaceringen kan då ses som en del i en 

behandling som ger barnet förutsättningar för att under trygga förhållanden återskapa kontakt och 

gemenskap med sina föräldrar. Fredriksson och Kakuli (2011) framhäver att det krävs att 

familjehemsvården fungerar bra och att familjehemmen är noggrant utredda och utbildade för att de 

familjehemsplacerade barnen ska få den trygghet och det stöd de är i behov av. 

Danielsson och Jansson (2014) menar att det ingår i uppdraget som familjehem att samarbeta 

med socialtjänstens olika representanter. Samarbete definieras av Socialstyrelsens termbank (2014) 

som ett gemensamt bedrivet arbete gällande en avgränsad uppgift, det är denna definition som 

kommer användas i studien då samarbete nämns. Danielsson och Jansson (2014) belyser att ett bra 

samarbete präglas av kontinuitet med socialtjänsten eller andra professionella som finns kring barnet, 

detta har stor betydelse för att familjehemsplaceringen ska fungera. Vidare framhåller författarna att 

ett bra samarbete mellan familjehemmet och familjehemssekreteraren har stor betydelse för 

familjehemsplacerade barns känsla av trygghet, det förutsätter att familjehemsföräldrarna är beredda 

att söka hjälp och stöd om behovet uppstår. Med begreppen familjehemssekreterare och 

socialsekreterare avser vi de socialarbetare som arbetar på socialtjänsten med familjehemsärenden. 

Enligt 6 kap. 7 a§ (SFS 2001:453) SoL ska socialnämnden i fråga om de barn som vårdas i ett 

familjehem ge dem som vårdar dessa barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Enligt 

Länsstyrelserna (2008) har det gjorts en granskning av den sociala barn- och ungdomsvården under 

åren 2006-2007, det så kallade Barnuppdraget, det gjordes då en omfattande kartläggning som gav ett 

dystert resultat. Av rapporten framkom att både placerade barn och familjehemsföräldrar får för lite 

stöd. 
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1.1 Problemformulering 

Lindberg (2003) menar att de familjehem som upplevt ett gott samarbete med stöd och handledning 

från socialtjänsten ofta fortsätter sina uppdrag som familjehem, medan de familjehem som upplever ett 

dåligt samarbete väljer att avsluta uppdraget. Rhodes, Orme och Buehler (2001) belyser en 

undersökning som hade för avsikt att studera de faktorer som bidrog till att olika familjehem avslutade 

sina uppdrag. Författarna beskriver att familjerna i undersökningen ofta uppgav bristande relation och 

kommunikation med familjehemssekreterarna som orsak till att de inte fortsatte vara familjehem. Detta 

påvisar att samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen är av stor vikt för att familjehemmen 

ska fortsätta med sina uppdrag. Studier som fokuserar på att jämföra både familjehemssekreterares och 

familjehemsföräldrars upplevelser av samarbetet är ett outforskat område då tidigare forskning 

fokuserat på att undersöka parternas upplevelser var för sig. För att skapa en helhetsbild av det rådande 

samarbetet anses det vara relevant att jämföra båda parternas upplevelser av samarbetet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom familjehemssekreterares och familjehemsföräldrars egna upplevelser 

och beskrivningar undersöka samarbetet kring stödet som socialtjänsten erbjuder familjehemmen.  

I studien kommer följande frågeställningar att besvaras: 

  Hur resonerar familjehemsföräldrar kring de stöd och utbildningsinsatser de erbjuds i 

egenskap av familjehem? 

  Hur resonerar familjehemssekreterare kring de stöd och utbildningsinsatser som erbjuds 

familjehemsföräldrar? 

 Hur upplever familjehemsföräldrar respektive familjehemssekreterare kontakten med 

varandra? 

  Hur beskriver respektive part gott samarbete? 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs de lagrum som berör socialtjänsten och placering av barn som också är 

aktuella då samarbete med socialtjänst och familjehem kommer i fråga. I avsnittets början beskrivs 

socialtjänstens ansvar gällande beslut om placering av barn samt vilka typer av placeringar som finns. 

Senare kommer också familjehemmets ansvar vid en placering att beskrivas. 

2.1 Lagrum som berör socialtjänsten och familjehem vid placering av barn 

Enligt Danielsson och Jansson (2014) finns de lagstiftningar som ligger till grund för barnets rätt till 

skydd och omvårdnad främst i föräldrabalken (FB), SoL, och LVU. Vidare framhåller författarna att 

SoL är en så kallad ramlag vilket ger kommuner möjlighet till utformning efter behov med 

utgångspunkt i lagens första paragraf som anger de mål och värderingar som ska styra verksamheten. 
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2.1.1 Socialtjänstens ansvar 

2.1.1.1 Att besluta om placering av barn och ungdomar 

Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga 

förhållanden där de framhåller en gynnsam utveckling. Vid risk för ogynnsam utveckling skall 

socialnämnden se till att de barn och ungdomar som berörs ska få det stöd och skydd de är i behov av, 

vilket kan handla om att erbjuda vård och fostran utanför hemmet. När barn är i behov av att placeras 

utanför det egna hemmet kan det göras på frivillig basis via SoL eller med tvångsomhändertagande via 

LVU. Placeringar görs med stöd i SoL i de fall föräldrarna har gjort en ansökan eller samtycker till 

vård, LVU tillämpas i de fall det inte finns samtycke till vård. För att omhänderta barn via LVU ska 

denne på grund av beteendefall eller miljöfall riskera att skada sina hälsa eller utveckling samt att 

frivillig vård ej bedöms vara tillräcklig. De så kallade beteendefallen enligt 3 § (SFS 1990:52) LVU 

innebär att barnet har ett destruktivt levnadssätt där denne exempelvis lever i missbruk eller 

kriminalitet, medan miljöfallen enligt 2 § LVU innebär att barnets föräldrar inte kan erbjuda barnet det 

stöd denne är i behov av under sin uppväxt. 

2.1.1.2 Olika typer av placeringar 

I första hand ska det enligt 6 kap. 5 § SoL ses över om barnet kan placeras hos någon anhörig eller 

annan närstående och i de fall det inte är möjligt ska socialnämnden enligt 6 kap. 1 § SoL tillse att den 

som behöver vårdas eller bo i ett annat hem ska bli mottagen i ett familjehem eller HVB-hem (hem för 

vård eller boende). Med HVB-hem avses enligt 3 kap. 1 § SoF, ett hem inom socialtjänsten som tar 

emot personer för vård eller behandling förenat med boende. Jourhem är ett hem som vid upprepade 

tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. Vidare framhålls i 6 kap. 1 § andra stycket SoL 

att socialnämnden har ansvaret för att den som tagits emot i annat hem än det egna får god vård. Enligt 

6 kap 2 § SoL har varje kommun det bärande ansvaret för att det finns tillgång till familjehem eller 

HVB-hem till dem som är i behov av det. 

2.1.1.3 Avtal, utredning, utbildning och uppföljning 

Enligt 6 kap. 6 b§ SoL ska socialnämnden i samband med beslut om placering i ett familjehem ingå 

avtal med de familjehem som de avser att anlita, detta för att tydliggöra vad som är socialnämndens 

respektive familjehemmets ansvar. Enligt 6 kap. 6 § andra och tredje stycket SoL ska socialnämnden 

utreda hemmet innan de kan få ett uppdrag som familjehem och få ta emot en placering. I 6 kap. 6 c§ 

SoL framhålls att socialnämnden skall erbjuda familjehemmen den typ av utbildning som krävs för att 

utföra uppdraget. Enligt 6 kap 7 § SoL ska socialnämnden för barn som vårdas i familjehem, jourhem 

och HVB-hem medverka till att de får god vård och fostran med lämplig utbildning samt att de skall 

erbjudas den hälso- och sjukvård de är i behov av. Enligt 6 kap. 7 a§ SoL ska socialnämnden lämna 

dem som vårdar dessa barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver, vidare framhålls i 6 kap. 7 b § 

SoL att socialnämnden noga ska följa upp vården genom regelbundna besök, enskilda samtal med 

barnen, familjehemmet och vårdnadshavarna. I 6 kap. 7 c § SoL framhålls att det vid vård i 

familjehem eller HVB-hem skall utses en specifik socialsekreterare av socialnämnden som ansvarar 
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för kontakterna med barnet, där denne ska besöka barnet regelbundet utifrån barnets situation och 

önskemål. Enligt 6 kap. 8 § SoL har socialnämnden ett ansvar att minst var sjätte månad göra en 

uppföljning gällande placeringar utanför det egna hemmet, där man överväger om vården fortfarande 

är nödvändig och hur den i så fall ska utformas. 

2.1.2 Familjehemmens ansvar 

Socialstyrelsen (2012) framhåller att socialnämnden har det bärande ansvaret vad gäller 

familjehemsplaceringar, utifrån de regler och riktlinjer som finns har det formulerats krav gällande det 

ansvar som socialtjänsten ställer på ett familjehem. Av rapporten framgår att samarbete är ett 

återkommande begrepp i de krav som ställs, nedan presenteras kraven kort. 

2.1.2.1 Samarbeta med myndigheter 

Socialstyrelsen (2012) framhåller vikten av att familjehem samarbetar med de professionella som finns 

kring det placerade barnet. Enligt rapporten är en viktig punkt i samarbetet med andra myndigheter att 

familjehemmet medverkar i upprättandet av avtal och genomförandeplan. Enligt Socialstyrelsen 

(2012) ska det i avtalet tydligt framgå vilka överenskommelser som gjorts gällande familjehemmets 

ansvar, individerna har olika behov och problematik vilket innebär att ansvaret ser olika ut i 

familjehemmen. Enligt 7 kap. 2 § (2012:11) SOSFS ska en genomförandeplan upprättas, följas upp 

och revideras i samarbete med familjehemmet. Socialstyrelsen (2012) menar att oklarheter och 

missförstånd undviks genom ett nära samarbete i upprättandet av avtal och genomförandeplan. 

2.1.2.2 Kontakt med biologiska föräldrar 

Enligt 6 kap. 1 § tredje stycket SoL bör vården utformas så barnets samhörighet upprätthålls med 

anhöriga, andra närstående och hemmiljön. I Socialstyrelsens (2012) framhålls att socialnämnden har 

det bärande ansvaret gällande barnets kontakt med de biologiska föräldrarna men att det även är viktigt 

att familjehemsföräldrarna är villiga att upprätthålla den kontakten för att barnet ska kunna återförenas 

med sina biologiska föräldrar när vården har uppfyllts. 

2.1.2.3 Familjehemmets kompetens och erfarenheter 

Socialstyrelsen (2012) menar att för barn som placeras i familjehem är det viktigt att vården uppfattas 

som stabil där barnet kan lita på de vuxna. Vidare framkommer det i rapporten att det är viktigt att 

familjehemmets kompetens matchar det utvalda barnets behov, vid familjehemsplacering av barn 

förekommer det att barnet har exempelvis funktionsnedsättning eller trauma vilket kräver att 

familjehemmet har de erfarenheter och kunskaper som krävs. Enligt rapporten ska familjehemmet vara 

beredd att ta emot eller be om stöd och hjälp om behovet uppstår. 

3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt ges en presentation av tidigare forskning, både svensk och internationell som är av 

betydelse för studien. Vi har valt att dela in den framtagna forskningen i olika teman. Den första delen 

behandlar familjehemsvården ur ett historiskt perspektiv, nästa del berör den nationella forskningen 

och avsnittets sista del fokuserar på hur forskning kring ämnet ser ut i andra länder. 



  5  

3.1 Den sociala barnavårdens historia 

Forskningen kring fosterbarnsvården i Sverige är något begränsad när det gäller 1900-talets mellersta 

decennier (Bergman, 2011). Författaren menar dock att det från och med 1970-talet finns mer 

omfattande forskning. Enligt SOU rapporten (2001:52) hade Sverige fram till slutet av 1970-talet den 

högsta andelen omhändertagna barn i västvärlden. Vidare visar rapporten att siffrorna sjönk i slutet av 

1980-talet men sedan 1990-talet har det skett ännu en kraftig ökning av placeringar. 

3.1.1 Institutioner och fosterhem i historien och idag 

Institutioner för barn och ungdomar har funnits sedan långt tillbaka i historien (Sallnäs, 2000). 

Författaren framhåller att när den sociala barnavården växte fram var placering på institution av barn 

och ungdomar som for illa en av de åtgärder som vidtogs. Historiskt kan institutionernas uppgift ses 

som att avskilja vissa grupper från samhället och ge de fattiga materiell hjälp men över tid har 

behandlingstanken blivit mer central inom institutionsvärlden (Ohrlander, 1991). Relationen mellan 

institutioner och fosterhem har varierat över tid enligt Sallnäs (2000), fosterhem är den äldre 

benämningen för familjehem. Hon menar att det i den svenska barnavårdslagstiftningen tidigt fanns en 

princip om att placeringar på institution för de flesta barn ska vara ett alternativ endast då 

fosterhemsvården inte är möjlig eller lämplig. Hon beskriver att vården på institution och i fosterhem 

inte är ett ömsesidigt uteslutande alternativ, eller ens alltid klart åtskilda vårdformer, ofta inleddes 

vården på institution för att sedan fortsätta i fosterhem. 

3.1.2 Vilka placeras 

Bergman (2011) har studerat fosterbarnsvård under 1900-talet och författaren beskriver att det under 

1900-talet har skett stora förändringar avseende vilka barn som placerats i fosterhem. Hon uppger att 

från 1960-talet såg skälen till placeringar annorlunda ut, då handlade det mer om barn och tonåringars 

egna problem, föräldrarnas missbruk och relationsproblem mellan föräldrarna och barnen. Författaren 

framhåller att utvecklingen på det ekonomiska planet och framväxten av en välfärdsstat som innebar 

att barnfamiljerna fick mer stöd, gjorde att man inte längre behövde lämna bort sina barn på grund av 

fattigdom i samma utsträckning som tidigare. Enligt Bergman (2011) genomfördes det under den 

senare delen av 1900-talet många nedläggningar av institutioner för barn. Hon menar vidare att barn 

som av olika skäl inte kunde bo med sina biologiska föräldrar skulle placeras i fosterhem och inte på 

institution. Vid problem som tidigare inneburit att barn placerats på institution, innebar nu att 

fosterhem skulle prövas, vilket innebar att nya krav ställdes på ett fosterhems lämplighet (Bergman, 

2011). 

3.1.3 Modernisering av barnavården 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick vetenskapen en större betydelse för hur en bra 

barndom skulle vara enligt Bergman (2011). Hon beskriver att man vid den tiden ansåg att det krävdes 

särskild kunskap och kompetens för att uppfostra och ta hand om barn. Den kunskapen och 

kompetensen ansågs finnas hos de myndigheter som ansvarade för den sociala barnavården, läkarna 
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och även hos institutionerna (Bergman, 2011). Vidare menar författaren att fosterbarnsvården har 

genomgått en professionaliseringsprocess i den meningen att uppgifterna i allt större utsträckning har 

tagits an av personer som är anställda i ett yrke, där det har krävts utbildning och förekommit en 

specialisering på området. 

3.2 Nationell forskning inom området 

3.2.1 Relationer i familjehemmen och med biologiska föräldrar 

Tidigare nationell forskning som har berört familjehem handlar om hur relationerna inom 

familjehemsfamiljen och relationerna till de biologiska föräldrarna påverkas. Tidigare nationella 

studier visar att relationerna inom familjehemmet oftast är goda men att det är ett utmanande uppdrag 

vilket Höjer (2001) visar i sin studie, där familjehemsföräldrarna beskriver sina relationer till de 

familjehemsplacerade barnen som goda, tämligen få rapporterade dåliga relationer. Enligt författaren 

uppgav familjehemsföräldrarna att det vid många tillfällen varit komplext och utmanande att vara 

familjehem, dock uppger de också att det har varit tillfredsställande och lärorikt. Enligt Khoo och 

Skoog (2014) ställs det höga krav på familjehemsföräldrars förmåga att ge vård och erbjuda ett 

kärleksfullt hem för barn som kommer från svåra miljöer och som ofta även har beteendeproblem. 

Andra typer av relationer som är viktiga att belysa är de mellan familjehemsföräldrarna och de 

biologiska föräldrarna för att få en bredare förståelse kring uppdraget som familjehem. Höjer (2001) 

menar att det är vanligt att de placerade barnen inte har någon kontakt med sina biologiska föräldrar, 

detta trots att det är av vikt för barnen. Familjehemsföräldrarna i studien uppgav att de hade relativt 

goda relationer med barnens biologiska föräldrar. Författaren framhåller att familjehemsföräldrarna 

upplevde relationerna med de biologiska föräldrarna som givande. 

3.2.2 Instabilitet vid familjehemsplaceringar 

Nationella studier visar att det förekommer placeringar som avbryts på grund av instabilitet i 

placeringen. Det Skoog (2013) avser med instabilitet i vården kan omfatta planerade byten av 

vårdmiljöer eller sammanbrott, där sammanbrott innebär att vården avbryts plötsligt och oplanerat. 

Familjehemsföräldrarnas egna upplevelser av fenomenet är ett relativt outforskat område. 

Khoo, Skoog och Dalin (2012) menar att barn som är placerade, ofta har upplevt instabilitet 

och brist på förutsägbarhet i sin vardag. Frekvensen av oplanerade förändringar i placeringen och 

avbrutna placeringar pekar på en spricka i välfärdssystemet. Skoog (2013) har i sin avhandling 

studerat förekomsten och upplevelser av instabil samhällsvård i Västernorrlands län. I avhandlingen 

att många av de barn och ungdomar som placeras i nya hemmiljöer upplever vården som instabil. 

Skoog (2013) beskriver att det framkommit av studien att majoriteten av de barn som 

placerats har varit i kontakt med socialtjänsten vid tidigare tillfällen och att många av de placeringar 

som görs är instabila och avslutas inom de närmsta åren. Resultaten i Khoo och Skoogs (2014) studie 

visar att familjehemsföräldrars erfarenheter av instabila placeringar många gånger var grundade i 

bristande kontakt, stöd och information från socialtjänsten. Författarna genomförde djupintervjuer med 
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familjehemsföräldrar för att undersöka kopplingar mellan deras vårdande erfarenheter och upplevelser 

av havererade placeringar. Resultaten av studien visar också att placeringar som havererat är en 

komplex process snarare än en enstaka händelse - en process som ofta börjar i skillnader mellan de 

lagstadgade skyldigheter socialtjänsten har gentemot familjehemmet och familjehemsföräldrarnas 

uppfattningar av den typ av information och stöd som de faktiskt får från socialtjänsten. Vidare menar 

författarna att vägen till att placeringar havererar även beror på bristande kunskap om barnets behov, 

bristande förståelse för placeringsprocessen, en komplicerad relation med socialarbetaren och brist på 

personlig service med rätt stöd vid rätt tidpunkt. 

3.3 Forskning i andra länder inom verksamhetsområdet 

3.3.1 Familjehemsföräldrars motiv 

Den nationella forskningen kring vilka motiv som finns för att ta på sig uppdraget som familjehem är 

enligt Höjer (2001) att få göra något betydelsefullt och viktigt för någon annan. Tidigare forskning 

inom samma område i andra länder visar liknande resultat. Geiger, Hayes och Lietz (2013) framhåller 

att familjehem är en viktig del av den sociala barnavården då dessa familjer ger vård, omsorg och 

trygghet för barn då deras biologiska föräldrar inte klarar av den uppgiften. Trots den viktiga roll som 

familjehemsföräldrar har konstaterar författarna att det ägnats mycket lite uppmärksamhet kring att 

förstå familjehemsföräldrarnas motiv till att fortsätta sina uppdrag och vad som påverkar detta. 

Författarna har därför undersökt familjehemsföräldrars beslut om att fortsätta sina uppdrag eller 

avsluta dessa och vad som påverkar besluten. Undersökningen gjordes via enkäter till 

familjehemsföräldrar i USA och visade att föräldrarnas egna inre motiv, tillfredsställelse med 

uppdraget, känsla av kontroll och nivån på det emotionella och praktiska stödet har en positiv inverkan 

på viljan att fortsätta med familjehemsuppdraget. MacGregor, Rodger, Cummings och Leschied 

(2006) gjorde en kvalitativ studie i Kanada där de undersökte motivationen, stödet och viljan att 

fortsätta som familjehem och även den visade liknande resultat. 

3.3.2 Relationen och samarbetet mellan familjehemsföräldrar och socialtjänsten 

Geiger et al. (2013) skriver att i den tidigare forskning som genomförts har det ofta visat sig att 

relationen mellan familjehemsföräldrar och socialtjänsten är en viktig faktor för 

familjehemsföräldrarnas känsla av tillfredsställelse med uppdragen. Denna känsla av tillfredsställelse 

har en betydande del i föräldrarnas vilja att fortsätta med familjehemsuppdraget. Författarna beskriver 

vidare att det som påverkade föräldrarnas vilja att fortsätta med uppdragen enligt undersökningen var 

bland annat minskade ersättningsnivåer, förändringar i det kvalificerade stödet som ges till både 

barnen och familjehemsföräldrarna, svårigheter i att få en överblick av systemet samt bristen på 

emotionellt och praktiskt stöd från socialtjänsten. Hudson och Levasseur (2002) menar att många av 

familjehemmen i deras studie påpekat vikten av relevant ekonomisk ersättning till familjehemmen för 

att de ska kunna klara av att ta emot barnen, både rent praktiskt men även ekonomiskt sett. 
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MacGregor et. al (2006) visade i deras studie att en fungerande kommunikation med 

socialarbetarna och ett bättre samarbete parterna emellan var några av de exempel som 

familjehemsföräldrarna tog upp som viktiga aspekter för att vilja fortsätta att ta emot barn. Maclay 

et.al (2006) undersökte i sin studie kvaliteten på relationen mellan familjehemsföräldrar och 

socialarbetare och hur den utvecklas. Resultat som visas i studien är att familjehemsföräldrarna ofta 

känner sig undervärderade och att de får för lite stöd från socialtjänsten.  

Det framkommer av Hudson och Levasseurs (2002) studie att det fanns många oklarheter i 

förhållandet mellan socialarbetarna, det placerade barnet och familjehemsföräldrarna. 

Familjehemsföräldrarna i studien pekar på att de vill bli tagna på allvar och att de vill ses om en del i 

samarbetet kring vården av barnen. Relationen handlar enligt författarna om ärlighet, genom att 

socialarbetarna arbetar med familjehemsföräldrarnas styrkor men också deras svagheter, så att 

placeringen blir så bra som möjligt.  

3.3.3 Stöd och utbildning 

MacGregor et. al (2006) påvisar att familjehemsföräldrarna anser att ett viktigt stöd från 

socialarbetarnas sida är att de erbjuder relevant utbildning och stöd genom avlastning från sina 

uppdrag. Maclay et.al (2006) visar att det i deras undersökning framkom att familjehemsföräldrarna 

var helt oförberedda och att de saknade stöd från socialtjänsten under den första tiden som familjehem, 

detta trots deras grundutbildning. Många av familjehemsföräldrarna i studien upplevde det som en 

chock och att de hamnat i beroendeställning till socialtjänsten på grund av bland annat okunskap. 

Författarna menar vidare att denna beroendeställning förändras ju mer erfarenheter 

familjehemsföräldrarna får, de blir mer självsäkra i relationen till socialarbetarna. 

Hudson och Levasseur (2002) har i sin studie använt sig av enkäter som vänt sig till 

familjehemsföräldrar i Kanada för att undersöka vilket stöd som de anser sig behöva för att vilja 

fortsätta med sina uppdrag. Den övergripande slutsatsen var behovet av respekt och erkännande och att 

detta var en bristvara. Familjehemsföräldrarna i studien menar att respekt innebär att socialarbetarna 

visar sin tacksamhet för det extremt svåra och utmanande arbete de utför. De anser även att 

socialarbetarna kan visa respekt genom att besvara deras telefonsamtal och även låta 

familjehemsföräldrarna veta att deras oro, frågor och diskussioner är viktiga för socialarbetarna. 

Tidigare forskning visar sammantaget att det har skett en kraftig ökning av placeringar sedan 

1990-talet där familjehemsplaceringar har blivit ett av de vanligaste alternativen. Både nationell och 

internationell forskning visar att samarbetet mellan familjehemssekreterare och familjehemsföräldrar 

har stor betydelse för om familjehemmen fortsätter med sitt uppdrag. Relation, kontakt och stöd var 

aspekter som ansågs som viktiga för att utveckla ett gott samarbete.  
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4 Metod 

Följande avsnitt behandlar tillvägagångssättet vid studiens genomförande. Avsnittet kommer att 

behandla metodval, datainsamling, respondenter, dataanalys, förförståelse, beaktandet av validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, etiska överväganden, arbetsfördelning samt metoddiskussion. 

4.1 Metodval 

Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning lägger tyngdpunkten på ord till skillnad från kvantitativ 

forskning som betonar vikten av siffror och att mäta olika företeelser. Han menar vidare att den 

kvalitativa forskningsmetoden lägger vikten vid att utforska hur individer uppfattar och tolkar den 

sociala verkligheten. Thurén (2007) beskriver att det finns två olika sätt att dra slutsatser inom 

forskning - induktion och deduktion. Han framhåller att induktion handlar om sannolikhet medan 

deduktion handlar om logik. Vidare skriver författaren att induktion innebär att allmänna slutsatser 

dras utifrån empiriska erfarenheter och deduktion innebär att slutsatser anses som godtagbara i de fall 

de är logiskt sammanhängande. Enligt Bryman (2011) kopplas deduktion ihop med kvantitativ 

forskning där man ser till förhållandet mellan teori och praktik. Vidare uttrycker författaren att 

induktion kopplas samman med kvalitativ forskning där fokus ligger på relationen mellan teori och 

forskning, där tyngdpunkten är att generera teorier. I studien använder vi oss av en kvalitativ 

metodansats med induktiv inriktning då fokus i studien är att fånga upp individers egna erfarenheter 

och upplevelser. För att samla in relevant material till studien anses kvalitativ metod vara lämpad då 

den avser att fånga upp individers egna upplevelser och tolkningar av den sociala verkligheten. Av den 

insamlade empirin drar vi induktiva slutsatser då det passar bäst i samband med kvalitativa metoder.  

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Val av insamlingsmetod 

Widerberg (2002) framhåller att observationer, intervjuer, text- och bildanalyser är de vanligaste 

insamlingsmetoderna vid kvalitativa studier. Vidare skriver hon att intervjuer används då syftet är att 

få ta del av andras berättelser, uppgifter, tolkningar och förståelser. Författaren menar att syftet med 

kvalitativa intervjuer är att forskaren ska lyfta fram intervjupersonens egna tolkningar och 

förklaringar, vilket gör att varje intervju är unik och relevant för studien. Då studien syftar till att 

undersöka familjehemsföräldrars och familjehemssekreterares egna upplevelser och erfarenheter av 

samarbetet med varandra anses intervjuer vara den datainsamlingsmetod som på bästa sätt lämpar sig 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer kan variera mycket i utformningen, två av 

de vanligaste intervjumetoderna är ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju. Vidare 

beskriver författaren att vid semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från utarbetade 

frågeställningar där intervjupersonen får stor frihet att utveckla sina svar. I denna studie anser vi att 

semistrukturerade intervjuer är den insamlingsmetod som framstår som mest användbar i relation till 

studiens syfte, då vi vill skapa utrymme för så utvecklade och reflekterande svar som möjligt från 
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familjehemsföräldrarna och familjehemssekreterarna. Vårt syfte med att använda semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod är att intervjupersonerna själva får möjlighet att utveckla och 

fördjupa sig i det som de anser är relevant inom ämnet. 

4.2.2 Intervjuguide 

Enligt Bryman (2011) är en intervjuguide ett bra hjälpmedel vid intervjuer. Författaren framhåller att 

intervjuguidens utformning vid semistrukturerade frågor baseras på studiens syfte och frågeställningar, 

utifrån detta skapas olika frågeställningar till intervjuguiden. Vidare skriver han att vid 

semistrukturerade intervjuer behöver inte frågorna ställas i samma följd som i intervjuguiden samt att 

andra frågor kan ställas för att anknyta till något som intervjupersonen sagt. Inför intervjuerna 

sammanställdes två intervjuguider anpassade efter respektive målgrupp (se bilaga 3 och 4) med teman 

som berörs under samtliga intervjuer, till varje tema har sedan följdfrågor konstruerats med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar. De teman som berörs i intervjuguiden är 

familjehemssekreterarnas och familjehemsföräldrarnas upplevelser av kontakten, stödet och 

samarbetet med varandra. Intervjusituationens utformning styr hur och i vilken ordning följdfrågorna 

ställs. Kvale och Brinkmann (2009) framhäver att intervjufrågorna ska vara korta och enkla för att 

underlätta för intervjupersonerna, vilket vi beaktat i utformandet av intervjuguiden. 

4.2.3 Pilotundersökning 

Bryman (2011) betonar vikten av att göra en pilotundersökning för att säkerställa att intervjuguidens 

utformning är tillförlitlig. Vidare skriver författaren att pilotundersökningen ej bör utföras på personer 

som kan ingå i studiens urval utan bör utföras på individer som på något sätt är jämförbara med de 

som ingår i studiens urval. Författaren beskriver att syftet med att genomföra en pilotundersökning 

bland annat är att upptäcka frågor som upplevs som genanta, otydliga eller opassande. Vi använde oss 

av en pilotundersökning där vi prövade vår intervjuguide genom att göra intervjuer med två personer 

som enligt oss var jämförbara med de som ingår i studiens urval då de har erfarenheter av 

familjehemsuppdraget. Efter pilotundersökningen reviderades två följdfrågor som upplevdes som 

svårformulerade och slutna i intervjuguiden.  

4.3 Respondenter 

4.3.1 Urval och avgränsningar 

Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval är den vanligaste urvalstekniken vid kvalitativa 

undersökningar. Vidare skriver han att med ett målinriktat urval menas att deltagarna väljs ut på ett 

strategiskt sätt så att deltagarna är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. I vår studie 

används ett målinriktat urval i den första delen av urvalsprocessen för att komma i kontakt med 

intervjupersoner som är aktuella för studien, därför tog vi i detta skede kontakt med socialtjänsten i två 

kommuner i Västernorrlands län. I den senare delen av urvalsprocessen användes ett snöbollsurval för 

att generera intervjupersoner till studien på grund av den sekretess som föreligger. Ett snöbollsurval är 

en typ av urvalsprocess där man tar kontakt med ett fåtal individer som är relevanta för studien och 
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använder sedan dessa för att få ytterligare kontakt med intervjupersoner (Bryman, 2011). Vi tog därför 

kontakt med två chefer inom socialtjänsten i två kommuner i Västernorrlands län och informerade dem 

om studien, cheferna informerade familjehemssekreterarna som i sin tur informerade 

familjehemsföräldrarna. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att studiens syfte är avgörande för 

hur många personer som ska ingå i studien. Med utgångspunkt i studiens syfte gjordes bedömningen 

att det var lämpligt med sex intervjuer varav tre med familjehemssekreterare och tre med 

familjehemsföräldrar. 

Denna studie avgränsas till att generera respondenter från två kommuner i Västernorrlands 

län. Studien har även begränsats till att undersöka de intervjuade familjehemsföräldrarnas och 

familjehemssekreterarnas upplevelser av samarbetet med varandra. Anledningen till att vi valt att 

intervjua båda parterna är för att skapa en helhetsbild av hur de upplever kontakten, samarbetet och 

stödet för att se om parternas upplevelser stämmer överens med varandra. Ytterligare avgränsningar 

som gjorts i studien är att de intervjuade familjehemsföräldrarna skulle ha minst ett års erfarenhet av 

familjehemsuppdraget. Familjehemsföräldrarna behövde inte ha en placering då intervjun ägde rum 

men skulle ha haft en placering för senast tre år sedan detta för att de skulle kunna återge så aktuella 

reflektioner som möjligt. Familjehemssekreterarna skulle ha minst ett halvt års erfarenhet av att arbeta 

med familjehem. Dessa avgränsningar gjordes då studien baseras på deras egna upplevelser och 

erfarenheter. 

4.3.2 Tillvägagångssätt i sökandet av respondenter 

Vi kontaktade en mindre och en större kommun i Västernorrland för att generera intervjupersoner. En 

av kommunerna kontaktades via enhetschefen för familjehemssekreterarna, kontakten togs då via 

telefon. En annan kommun kontaktades via gruppchefen för barn och familj. Cheferna informerades 

kort om studiens syfte och de båda cheferna skulle ta upp det med arbetsgruppen. Ett informationsbrev 

(se bilaga 1) konstruerades som delgavs till cheferna via mail, cheferna vidarebefordrade sedan 

informationsbrevet till familjehemssekreterarna. I den mindre kommunen tog tre 

familjehemssekreterare kontakt för att medverka i studien. Den större kommunen uppgav att på grund 

av tidsbrist kunde inte några familjehemssekreterare ställa upp som intervjupersoner. Vid kontakt med 

två familjehemssekreterare, en från den mindre kommunen och en från den större, introducerades 

ytterligare ett informationsbrev (se bilaga 2) som var konstruerat till familjehemsföräldrarna. 

Familjehemssekreterarna förde i sin tur informationen vidare till familjehemsföräldrar som har eller 

har haft uppdrag hos kommunen. Ett familjehem genererades via den mindre kommunen och två 

familjehem via den större, intervjupersonerna var alltså inte knuten till en och samma kommun. 

4.4 Insamling av data 

Resultatet bygger på intervjuer med tre familjehemssekreterare och fyra familjehemsföräldrar vid sex 

enskilda intervjutillfällen, vid en av intervjuerna med familjehemmen var båda familjehemsföräldrarna 

med. Alla familjehemssekreterare som intervjuades var kvinnor och familjehemsföräldrarna som 
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intervjuades var två män och två kvinnor. Intervjupersonerna fick bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Två av intervjuerna med familjehemsföräldrarna ägde rum på deras arbetsplatser och en 

intervju hölls hemma hos familjehemmet medan samtliga intervjuer med familjehemssekreterarna 

hölls i besöksrum på socialtjänsten. Vi båda deltog under samtliga intervjuer för att vara säkra på att vi 

uppfattat svaren rätt och för att inte viktig information skulle gå förlorad. Vår intervjuguide var 

indelad i olika teman, dessa teman delade vi upp mellan oss och ansvarade över de olika delarna. Vi 

valde att inte anteckna under intervjuerna för att båda på så sätt skulle vara fokuserade på intervjun 

och vad som sades för att kunna återkoppla och ställa följdfrågor. Vi informerade samtliga 

intervjupersoner om att de kommer vara anonyma i studien och att studien kommer att publiceras i 

forskningsdatabasen Diva. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är inspelning det vanligaste sättet att 

registrera intervjuer på, då det ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på att utföra intervjun. 

Vidare skriver författarna att fördelen med inspelade intervjuer är att det då finns möjlighet att lyssna 

på intervjun igen vilket underlättar vid transkriberingen, vilket också var anledningen till att vi valde 

att spela in intervjuerna. 

4.5 Dataanalys 

4.5.1 Transkribering 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär transkribering transformering. I denna studie omvandlas 

intervjuerna från muntligt till skriftligt språk genom transkribering. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver svårigheterna med att transkribera en intervju eftersom den är levande och även innefattar 

kroppsspråk i form av ansiktsuttryck, gester och hållning vilka inte fångas upp vid en inspelning. 

Därav antecknade vi våra reflektioner efter varje intervju, dock bedömdes dessa anteckningar ej vara 

relevanta i relation till studiens resultat och användes därmed ej. Vi transkriberade det inspelade 

materialet så snart som möjligt efter att intervjuerna ägt rum, detta för inte förlora viktig information. 

Redan under transkriberingen avidentifierades alla intervjupersonerna för att säkerställa deras 

anonymitet. Vi transkriberade hälften av alla intervjuer var för att vara så tidseffektiva som möjligt 

men samtliga transkriberingar lästes igenom av oss båda. 

4.5.2 Analysmetod 

Analysmetoden som valdes var meningskategorisering som enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär att intervjun kodas i kategorier. För att få överblick av all insamlad data skrevs samtliga 

transkriberingar ut. Meningskategoriseringen gjordes genom att de transkriberade intervjuerna lästes 

igenom flertalet gånger för att på så vis leta efter teman och kategorier att sortera in materialet i, 

utifrån likheter och olikheter som framträdde i textmaterialet. I första skedet kategoriserades materialet 

in efter studiens frågeställningar. I nästa steg sökte vi efter teman som vi ansåg centrala för varje 

frågeställning. Materialet under kategorierna har sedan analyserats med hjälp av Lipskys (1980) teori 

om gräsrotsbyråkrater och Hasenfelds (1983) teori om HSO organisationer och även genom den 

tidigare forskning som lyfts fram i studien för att styrka det som framkommit. Citaten som används i 
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studien är ordagrant återgivna utifrån det inspelade materialet. Dock har en del citat behövt omvandlas 

från talspråk till skriftspråk för att öka dess läsvänlighet. 

4.6 Förförståelse 

Förförståelse är ett begrepp som enligt Thomsson (2010) ofta används i förståelsegrundande forskning 

och i intervjuundersökningar. Då studien baseras på intervjumaterial om familjehemsföräldrars och 

familjehemssekreterares upplevelser av samarbetet med varandra kan det vara av vikt att gå in närmare 

på begreppet förförståelse. Thomsson (2010) beskriver att innan en undersökning startar finns 

antaganden om hur det är och hur den kan se ut. Författaren betonar att vi alla har fördomar, en del 

som vi kanske inte vet om att vi har, begreppet behöver inte vara en negativ term utan kan lika gärna 

handla om erfarenheter och antaganden som kan vara sanna utifrån vår referensram. Enligt författaren 

är en stor del av vår förförståelse grundad i vårt sätt att leva, den har sina spår i vår historia och 

livserfarenhet. Reflekterar man inte över sin förförståelse kan dessa ställa sig i vägen för andra sätt att 

förstå, risken för felaktiga bedömningar och felaktiga resultat är då stor (Thomsson, 2010). 

Vår förförståelse bygger på en pågående socionomutbildning där 30 veckor av praktik har 

genomförts inom olika avdelningar av socialtjänsten och inom andra områden av socialt arbete. 

Genom denna praktik och efterföljande sommarvikariat har vi fått en djupare förförståelse för 

socialsekreterarnas arbete. Då vi har studerat juridik inom utbildningen har en viss förförståelse 

skapats även här för socialsekreterarnas arbete när det gäller den aktuella lagstiftningen och vilka 

ramar de har att förhålla sig till. Vi har inga egna erfarenheter kring familjehem. Detta kan ses som 

både positivt och negativt. Positivt då vi går in med nyfikenhet och relativt stor okunskap kring ämnet, 

vilket gör att vi tar reda på information och kunskap från grunden för att på så sätt få en bättre 

förståelse själva men också för att ge läsaren bättre grund till området. Det kan även vara negativt att 

inte ha några egna erfarenheter kring ämnet just för att vi inte har så mycket vetskap om området som 

då gör att vi inte har samma förståelse som andra med mer kunskap om familjehem och deras 

situation. Vår förförståelse är något vi har tagit i beaktande och reflekterat över under studiens gång. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En förutsättning för att kvalitativa studier skall hålla god kvalitet är att forskaren beaktar validitet, 

reliabilitet samt generaliserbarhet (Bryman, 2011), vilket har beaktats i denna studie. 

4.7.1 Validitet 

Med validitet menas att man mäter eller undersöker det man har för avsikt att undersöka och inte något 

annat problem eller begrepp (Kvale & Brinkmann, 2009). Valideringen ska enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) beaktas under hela forskningsprocessen för att kontrollera resultatets trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet. Studiens frågeställningar och syfte har varit i fokus genom hela arbetets 

gång för att öka studiens validitet. Genom ett tydligt syfte i studien och frågeställningar som 

förtydligar vad det är som ska studeras och genom att intervjuguiden utformades efter just studiens 

syfte och frågeställningar har förutsättningarna för en god validitet skapats. 
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4.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat blir densamma om undersökningen upprepas av 

andra forskare vid ett senare tillfälle, eller om resultaten påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser samt hur tillförlitlig studien är (Bryman, 2011). Tillvägagångssättet av studiens 

genomförande har noga beskrivits för att andra ska kunna göra om undersökningen, vilket bidrar till 

att vi anser att studien har ökat sin reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker att 

intervjupersonernas uttalanden har samband med den kontext i vilken intervjun befann sig i, vilket 

påverkar studiens reliabilitet. Vår närvaro vid intervjuerna kan ha påverkat intervjupersonerna och 

deras svar vid intervjutillfället, vilket Bryman (2011) också poängterar, att en forskares fysiska 

närvaro och uppträdande kan påverka intervjupersonens sätt att uppfatta de ställda frågorna men också 

hur de svarat på dessa. Detta gör att det enligt författaren kan vara svårt att nå en hög reliabilitet vid 

kvalitativa studier. Något som kan ses som problematiskt ur reliabilitetssynpunkt är att vi var två 

intervjuare vid varje intervjutillfälle, vilket kan ha påverkat intervjupersonernas svar då vi i vissa fall 

var fler intervjuare till antalet än det var intervjupersoner. Vi har även tagit i beaktande att intervjuerna 

spelats in, vilket har gjort att studiens reliabilitet ökat då vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger 

för att se om vi uppfattat intervjupersonernas svar korrekt. Att vi spelat in samtliga intervjuer kan även 

vara problematiskt, även om alla intervjupersoner godkände att vi spelade in så betyder inte det att alla 

var bekväma med det. Att vi kände två av intervjupersonerna har också det tagits i beaktande då även 

detta enligt Thomsson (2010) kan ha påverkat både våra följdfrågor i och med vår förförståelse men 

också påverkat intervjupersonernas svar på frågorna. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor om det 

fanns oklarheter kring svaren. Alla dessa ovan nämnda delar som varit problematiska för reliabiliteten 

pekar på att om studien skulle göras om skulle det kunna betyda att andra forskare får andra svar och 

därmed också får andra resultat. 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Bryman (2011) beskriver att kritiker ofta menar att kvalitativa forskningsresultat är svåra att 

generalisera utöver den situation vilken den producerades. Författaren menar vidare att då kvalitativa 

studier ofta bygger på ostrukturerade intervjuer med få antal individer, till exempel inom en viss 

organisation, är det därför omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. Då studien bygger på 

intervjuer med sju respondenter är generaliserbarheten i studien låg. De personer som intervjuats i 

denna studie kan därför inte sägas representera familjehemsföräldrar eller familjehemssekreterare som 

grupp. Vid urvalsprocessen fick vi kontakt med familjehem genom att familjehemssekreterare valde ut 

familjehemmen. Om urvalet av de som medverkar i en studie inte gjorts slumpmässigt, så föreligger 

en risk att en del av de som medverkat i studien kan ha valts ut framför andra (Bryman, 2011), vilket 

även det gör att resultaten i studien inte går att generalisera. 
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4.8 Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) ska grundläggande etiska frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för deltagarna i studien beaktas. Vidare skriver han att informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är några etiska principer som bör 

uppmärksammas vid forskning, vilket även är de etiska principer som beaktas i denna studie. 

Bryman (2011) menar att informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna 

om undersökningens syfte och att deltagandet bygger på frivillighet. I denna studie informerades 

intervjupersonerna genom informationsbreven om att studien baseras på frivilligt deltagande. Även i 

början av varje intervju tillfrågades intervjupersonerna om de fortfarande ville medverka i studien 

samt att intervjupersonernas rätt att avsluta sin medverkan när helst de önskade framhölls, vilket syftar 

till det Bryman (2011) beskriver om samtyckeskravet. 

Bryman (2011) framhåller att konfidentialitetsprincipen innebär att de uppgifter som 

framkommer i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet där personuppgifter 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt dem. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att personer som ingår i undersökningen ska avidentifieras så att de inte är igenkännbara. 

Intervjupersonerna informerades i informationsbrevet och vid intervjun om att de kommer vara 

anonyma i studien. Vid intervjun förtydligades att redan i transkriberingsprocessen kommer allt som 

kan kopplas till intervjupersonen avidentifieras, däribland namn och ort. Då antalet intervjupersoner är 

få bedöms det som riskfyllt att redovisa varje intervjuperson var för sig då det kan innebära att deras 

anonymitet röjs, vi har därför valt att redovisa intervjupersonerna i grupp för att det inte ska gå att 

koppla information och uttalanden till de enskilda intervjupersonerna. Vi kommer skriva ut ”hon” och 

”han” i texten då detta inte påverkar risken att röja familjehemssekreterarnas eller 

familjehemsföräldrarnas identitet. Det är även utifrån konfidentialitetsprincipen som vi valt att inte 

benämna de kommuner som ingår i studien vid namn. Intervjupersonerna tillfrågades i början av 

intervjun om de samtycker till att intervjun spelas in samt att intervjupersonerna informeras om att det 

inspelade materialet enbart kommer vara tillgängliga för oss för att underlätta transkriberingen. Vidare 

informerades intervjupersonerna om att det inspelade materialet sedan kommer förstöras. Bryman 

(2011) menar att enligt nyttjandekravet får de insamlade uppgifterna endast användas för 

forskningsändamålet och inte till annat bruk. 

4.9  Arbetsfördelning 

Vid samtliga intervjutillfällen har vi båda närvarat och varit aktiva i intervjuandet. 

Sammanställningen, analysen och diskussionen av datamaterialet gjordes gemensamt, medan 

transkriberingen av intervjuerna delades upp och gjordes var för sig men lästes igenom av båda. Vissa 

delar av den tidigare forskningen och avsnittet om studiens relevanta lagar delades upp och skrevs var 

för sig men har lästs igenom och omarbetats av den andra. Arbetet i studiens övriga kapitel har i 
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huvudsak gjorts gemensamt. Arbetsprocessen har utgjorts av ett väl fungerande samarbete där vi båda 

har varit delaktiga i hela arbetet. 

4.10 Metoddiskussion 

En av fördelarna med semistrukturerade intervjuer är den flexibilitet som metoden innebär genom t.ex. 

att frågorna inte behöver ställas i samma ordning i intervjuguiden och att följdfrågor kan ställas.  

Familjehemsföräldrarna kommer från två olika kommuner vilket gör det svårt att spåra vilka 

de är, målet var att avidentifiera familjehemmen i största möjliga mån för att de skulle känna sig 

trygga med sin anonymitet och därmed ge ännu en möjlighet till utförligare och mer ärliga svar. Det är 

också en av anledningarna till varför vi har valt att inte skriva ut varje familjehemsförälder och 

familjehemssekreterare var för sig utan redovisat resultatet i grupp. Att intervjupersonerna presenteras 

i grupp gör att läsaren inte kan följa enskilda respondenters resonemang vilket kan ha lett till att 

viktiga sammanhang kan ha gått förlorade. Dock bedömdes anonymiteten väga tyngre i detta fall.  

Då vi känner två av intervjupersonerna kan detta ha påverkat undersökningens resultat. Enligt 

Thomsson (2010) finns det både för- och nackdelar med att intervjua personer som man känner, ett 

vanligt problem som uppstår är att intervjuarna inte låter intervjupersonen berätta tillräckligt mycket 

samt att intervjuarna kliver in i intervjun med en förförståelse om intervjupersonen där det är lätt att 

det styr intervjuns utfall.  Detta är något som har beaktats genomgående under arbetets gång, 

framförallt under intervjutillfället. 

Ett alternativ till den valda metoden skulle ha varit att använda en kvantitativ metod, 

exempelvis genom att göra en enkätundersökning. Vi hade antagligen via enkäter nått ut till fler 

familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare, men vi ville genom semistrukturerade intervjuer att 

intervjupersonerna skulle få möjlighet till att fritt med egna ord beskriva sina upplevelser, därav var de 

flesta frågor vi ställde öppna. Detta är inte möjligt i samma utsträckning via en enkätundersökning 

(Bryman, 2011). En svaghet med den valda metoden är att även om den ger en djupare förståelse, blir 

den insamlade kunskapen begränsad till de intervjupersoner som deltog i studien. 

Då vi på grund av den sekretess som föreligger vände oss till familjehemssekreterare i de båda 

kommunerna för att få kontakt med familjehemsföräldrar var urvalet ej slumpmässigt vilket kan 

komma att påverka vårt resultat. Detta då de utvalda familjehemsföräldrarna kan vara personer som 

familjehemssekreterarna har positiva erfarenheter av. Det kan också ha att göra med att 

familjehemsföräldrarna för närvarande känner sig tillfreds med sin situation. 

5 Teori 

I detta avsnitt kommer vi beskriva studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och de teorier som vi 

valt att analysera vår insamlade empiri med. Då syftet är att undersöka familjehemssekreterares och 

familjehemsföräldrars egna upplevelser av samarbetet med varandra har vi valt att analysera den 

insamlade empirin med hjälp av teorier som belyser just samarbetet mellan människobehandlande 

organisationer och klienter. Det insamlade materialet består av intervjuer med socialsekreterare som 
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omfattas av lagar och riktlinjer samt intervjuer med familjehemsföräldrar med uppdrag via 

socialtjänsten, därför bedöms teorin av Lipsky (1980) om gräsrotsbyråkratin och Hasenfelds (1983) 

teori om human service organizations (HSO) vara lämpliga teorier för att belysa samarbetet mellan 

parterna.  

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Thurén (2007) beskriver hermeneutiken som en vetenskaplig huvudinriktning. Hermeneutiken 

fokuserar enligt Bryman (2011) på att förklara eller skapa en förståelse för mänskligt beteende. Han 

framhåller att den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som 

analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som upphovsmannen haft. 

Kvale och Brinkmann (2009) påvisar att hermeneutiken handlar om att studera tolkning av texter och 

sammanhang där en hermeneutisk tolkning syftar till att vinna en giltig och gemensam förståelse av en 

texts mening. Författarna menar att forskningsintervjuer är ett samtal om hur en mänsklig livsvärld 

som ska tolkas. Vi valde att använda oss av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt för att 

tolka och bättre förstå intervjupersonernas upplevelser av samarbetet med varandra.  

Widerberg (2002) beskriver ontologi som en teori om det som existerar, där ontologin 

fokuserar på vad som finns och hur världen är beskaffad. Bryman (2011) framhåller att ontologin 

präglas av två synsätt, objektivism och konstruktionism. Författaren beskriver objektivism som en 

ontologisk ståndpunkt som understryker att sociala företeelser existerar oberoende av aktörerna. 

Vidare beskriver författaren konstruktionism som en annan ontologisk ståndpunkt som hävdar att 

verkligheten är socialt konstruerad och bygger på aktörers uppfattningar och handlingar. Författaren 

betonar vikten av konstruktionismens ständiga föränderlighet där sociala företeelser ständigt 

konstrueras och rekonstrueras. Då uppsatsen syftar till att undersöka familjehemssekreterares och 

familjehemsföräldrars upplevelser av samarbetet med varandra är det deras sociala verklighet vi är 

intresserade av att studera närmare vilket gör att fokus ligger på det konstruktionistiska synsättet. 

5.2 Gräsrotsbyråkratin 

Lipsky (1980) definierar gräsrotsbyråkrater som tjänstemän vilka är offentligt anställda, i arbetet har 

de dagligen kontakt med individer samt att de i sitt arbete har stort handlingsutrymme detta trots att 

gräsrotsbyråkraterna vanligtvis befinner sig långt ner i organisationens hierarki. Några exempel på 

gräsrotsbyråkrater som författaren tar upp är lärare, socialarbetare och poliser. Gräsrotsbyråkratin ur 

socialarbetarens perspektiv anses i detta fall vara intressant i relation till studiens syfte, vi kommer 

belysa hur socialarbetaren som gräsrotsbyråkrat förhåller sig till samarbetet med familjehemmen. 

Utifrån Johanssons (2007) tolkningar av Lipskys teori om gräsrotsbyråkraterna är 

gräsrotsbyråkraternas viktigaste arbetsuppgifter arbetet och relationsbyggandet med klienter. Vidare 

menar författaren att gräsrotsbyråkraterna ska arbeta utifrån organisationens ramar och riktlinjer 

samtidigt som de ska bemöta klienterna. Författaren framhåller att en av de stora svårigheterna med att 

vara gräsrotsbyråkrat är att klienterna ofta ser sin situation ur sin egen synvinkel och vet vilket stöd de 
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är i behov av, detta gör att gräsrotsbyråkraterna inte kan se dem som individer utan måste se dem som 

klienter för att göra situationen allmän och därmed hanterbar. Författaren menar att man som 

gräsrotsbyråkrat möter många komplicerade situationer där det inte alltid går att använda sig av lagar 

och regler, utan där det krävs sunt förnuft och en god omdömesförmåga. Vidare beskriver författaren 

att gräsrotsbyråkraterna har tilldelats en viss handlingsfrihet för att kunna hantera och agera i de 

situationer som uppstår. Dilemmat med att vara gräsrotsbyråkrat är att det handlingsutrymme de 

tilldelats är begränsat och gör att de inte alltid har möjlighet att göra det som de anser är det bästa för 

individen. 

Johansson (2007) framhåller att för gräsrotsbyråkraterna framstår varje klient som en i 

mängden medan det för klienten många gånger är en mycket unik kontakt. Enligt författaren innebär 

detta att relationen ofta framstår som viktigare för klienten än gräsrotsbyråkraten. Vidare belyser 

författaren relationen som en maktsituation där klienten inte har någon kunskap om bland annat 

organisationen eller sina rättigheter och skyldigheter. Enligt författaren kan gräsrotsbyråkraterna 

utnyttja sin maktposition genom att exempelvis låta klienten vänta, undanhålla information eller 

utsätta klienten för felaktig behandling. 

5.3 HSO 

För att få en fördjupad förståelse för upplevelserna av samarbetet mellan familjehemsföräldrar och 

familjehemssekreterare kommer vi även att använda oss av Hasenfelds (1983) teori kring 

människovårdande organisationer (HSO), detta då socialtjänsten är en människovårdande organisation 

där familjehemmen ingår som en insats som socialtjänsten tillhandahåller. 

Hasenfeld (1983) har haft ambitionen att tillhandahålla en teori grundad inom 

verksamhetsområdet för vård och omsorg. Den uppsättning av organisationer vars huvudsakliga 

funktion är att skydda, bevara eller förbättra det personliga välbefinnandet hos människor kallar 

författaren för ”Human Service Organizations” (HSO). Exempel på dessa organisationer kan vara 

sjukhus, skolor, mentalvårdsenheter, socialtjänst och liknande. Författaren menar att legitimiteten för 

dessa organisationer bygger på att ge människorna den hjälp de efterfrågar eller är i behov av. 

Eftersom människor är komplexa och har varierande behov så måste organisationerna enligt 

författaren anpassa sig till den aktuella situationen samtidigt som de måste visa en stabil sida utåt. 

Hasenfeld (1983) påvisar att HSO organisationer skiljer sig från andra byråkratier, då 

organisationernas ”råmaterial” är människor, och att de strävar efter att förändra individers 

livssituationer till det bättre genom olika strategier och metoder. Författaren menar att då dessa 

organisationer arbetar med människor som ”råmaterial” betyder det att både de som arbetar inom 

organisationerna och den enskilde individen handlar och gör bedömningar efter egna moraliska 

värden. Arbetet inom HSO organisationer genomsyras av moraliska frågor. Författaren menar vidare 

att relationerna mellan omgivningen, personalen och de enskilda individerna därmed blir känsliga och 

avgörande för hur enskilda insatser och även insatser för hela organisationen ska lyckas. Svensson, 

Johansson och Laanemets (2008) beskriver att dessa typer av organisationer bedriver någon form av 
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moraliskt projekt. Författarna menar att det inte finns några rätt eller fel, varje tjänst som utförs bygger 

på bedömningar som är värdeladdade och moraliska. Författarna beskriver att organisationerna har i 

uppgift att värna om sina klienter, att göra det bästa möjliga för dem, men de ska samtidigt tillgodose 

statens och samhällets intressen. Enligt Svensson et.al (2008) tillhandahåller dessa organisationer 

många av medborgarnas rättigheter men kontrollerar även deras skyldigheter. 

Hasenfeld (1983) har delat in den service som förmedlas via HSO organisationer i tre 

kategorier. Den första kategorin som kallas ”People processing” innebär att människor bedöms och 

värderas enligt organisationsbestämda kriterier för att på så sätt undersöka om en person är berättigad 

en viss typ av förmån som organisationen tillhandahåller, eller alternativt bli föremål för en tvingande 

åtgärd. Det kan handla om att genomföra en utredning kring en persons behov och därefter se om 

någon insats ska vidtas (Hasenfeld, 1983). Exempel på detta är utredningar som görs för att bedöma 

om en ungdom eller ett barn bör placeras i familjehem eller bedöms behöva någon annan typ av insats. 

Den andra kategorin som Hasenfeld (1983) beskriver är ”people changing”, som innebär det arbete 

som utförs för att förändra något hos en person, att förändra individers personliga egenskaper för att 

öka deras välbefinnande. Ett exempel på detta kan vara beteendeproblem hos ungdomar och barn som 

kan behandlas genom vård och stöd i familjehem. Den tredje och sista kategorin som författaren tar 

upp är ”people sustaining” som handlar om service under en lång tid, vid till exempel 

institutionsplaceringar. Dessa tre kategorier som beskrivs ovan menar Hasenfeld (1983) är olika typer 

av angreppssätt som kan styra vad organisationen gör och på vilket sätt individens situation kommer 

att hanteras, en och samma organisation kan röra sig mellan kategorierna beroende på vilket perspektiv 

som tas i beaktande. 

En grundläggande karaktär i välfärdsorganisationer är, enligt Hasenfeld (1983), det 

maktövertag som organisationen har över den enskilda individen. Det blir oundvikligt då individer 

överlämnar ansvaret åt organisationerna och blir på så vis beroende av dem. Organisationens normer 

och värderingar påverkar den enskilde individen. 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera studiens insamlade empiri samt analysera det med hjälp av de två 

nämnda teorierna om gräsrotsbyråkratin och HSO. 

6.1 Presentation av respondenter 

De intervjuade familjehemssekreterarna är mellan 27-45 år. Den som har mest erfarenhet av att arbeta 

inom socialtjänsten har arbetat ca 18 år inom verksamheten varav 9 år med familjehem. Den som har 

minst erfarenhet av att arbeta inom verksamheten har ca 2,5 års erfarenhet av socialtjänsten varav ett 

halvt års erfarenhet av att arbeta med familjehem. Alla av de intervjuade familjehemssekreterarna har 

en socionomutbildning, efter avslutad utbildning har de arbetat kvar i samma kommun som de började. 

Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna arbetar på samma socialtjänst, då orten de arbetar på är 

relativt liten är antalet familjehemsärenden per handläggare få. Samtliga familjehemssekreterare 
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beskriver sitt arbete som roligt. De upplever också att det är ett varierande, spännande och givande 

arbete, men att det även kan vara ett svårt arbete i vissa situationer. 

Av de intervjuade familjehemmen har samtliga lång erfarenhet av uppdraget som familjehem, 

de med längst erfarenhet har haft uppdrag i ungefär 14 år och de med kortast erfarenhet ungefär 8 år. 

Under tiden för studien har två av familjehemmen pågående placeringar medan ett familjehem hade 

den senaste placeringen för 3 år sedan. Två av familjehemmen består av två familjehemsföräldrar och 

ett av en ensamstående familjehemsförälder. Samtliga av de intervjuade familjehemmen har biologiska 

barn, i två av familjehemmen har de biologiska barnen inte bott kvar hemma under tiden för 

uppdragen. I två av familjehemmen har de biologiska barnen varit äldre än de placerade barnen och i 

ett av familjehemmen har det tagits emot placeringar som både varit äldre och yngre än det biologiska 

barnet. Majoriteten av familjehemsföräldrarna har en hög position på sin arbetsplats. När familjerna 

haft placeringar har männen arbetat heltid och kvinnorna gått ner i arbetstid. Samtliga familjehem har 

eller har haft uppdrag via kommuner i Västernorrlands län, två familjehem har haft uppdrag via 

socialtjänsten i en större kommun och ett familjehem via socialtjänsten i en mindre kommun. 

6.1.1 Familjehemsuppdraget 

Familjehemssekreterarna uppgav att de familjehem som har uppdrag hos dem är utspridda över hela 

Sverige och vissa av familjehemmen är konsulentstödda. Ett konsulentstött familjehem är anställt av 

ett konsulentföretag som arbetar med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem som sedan får 

uppdrag från kommunen (Socialstyrelsen, 2012). Dessa företag anlitas av kommuner för att få tillgång 

till familjehem. I Socialstyrelsens (2012) rapport framkommer att kommunen har det övergripande 

ansvaret för det placerade barnet även om hemmet rekryterats av och får stöd från ett privat företag.  

En av familjehemssekreterarna uppgav att ett bra familjehem är där familjehemsföräldrarna har tid, är 

engagerade, ger kärlek och har en vilja. En annan familjehemssekreterare menade att ett bra 

familjehem ska vara professionellt och uppger även att man som familjehemsförälder ska vara mer 

professionell än man kanske många gånger tror. En annan familjehemssekreterare beskrev att ett bra 

familjehem ska vara öppet, flexibelt och tillmötesgående mot de biologiska föräldrarna. 

Familjehemmen beskrev ett bra familjehem som öppet, rakt och ärligt. Vidare framhöll två av 

familjehemmen att ett bra familjehem ska främja goda relationer med barnens biologiska föräldrar för 

att hjälpa barnen i relationsbyggandet med föräldrarna. Ett av familjehemmen uppgav att i ett bra 

familjehem ska man kunna vara sig själv och inte behöva göra sig till, barnen ska känna sig som 

hemma och man ska inte göra skillnad på de biologiska och placerade barnen. Två av familjehemmen 

uppgav att de har relativt goda kontakter med barnens biologiska föräldrar medan ett av 

familjehemmen uppgav att relationen med barnens biologiska föräldrar inte alls har fungerat och att de 

inte fått något stöd av socialtjänsten i det. 

6.1.2 Motivet till att vara familjehem 

Samtliga familjehem uppgav att motivet till att vara familjehem var för att göra en god insats och 

något bra för någon annan, vilket också överensstämmer med vad Khoo och Skoog (2014) kommit 
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fram till i sin studie. Familjehemmen uppgav att de inte hade några direkta förväntningar på uppdraget 

mer än att ett familjehem uppgav att de trodde att det skulle innebära mer besvär än vad det gjort och 

att det är ett vågspel att arbeta med människor, därför handlar det om att vara beredd på att vad som 

helst kan hända när som helst. 

6.2 Stöd från socialtjänsten till familjehemmen 

6.2.1 Information 

Två av familjehemssekreterarna uppgav att de ger mycket information till familjehemmen om vad 

uppdraget innebär. En av familjehemssekreterarna betonade att hon trodde att de blivit bättre på att 

informera om vad uppdraget innebär. Hon beskrev att de informerar om kontakten med de biologiska 

föräldrarna, den ekonomiska ersättningen och hur stor insyn socialtjänsten kommer att ha. En annan 

familjehemssekreterare uppgav att de även går igenom de krav som ställs på familjehemmen. 

Samtliga familjehem uppgav att de fått information om vad som förväntades av dem som 

familjehem innan de tog på sig uppdraget. Ett av familjehemmen uppfattade dock denna information 

som mycket bristfällig om man inte hade några tidigare erfarenheter. Två av familjehemmen 

uppfattade informationen som god och uppgav att det har gjort dem väl förberedda på vad det innebär 

att vara familjehem. Samtliga familjehem uppgav att de redan i informationsfasen blivit upplysta om 

att man som familjehemsförälder även måste ha kontakt med barnens biologiska föräldrar. 

Socialstyrelsen (2012) framhåller att kontakten med barnets biologiska föräldrar kan var den mest 

krävande delen av uppdraget, vilket förutsätter ett gott samarbete. 

6.2.2 Utbildning 

Samtliga familjehemssekreterare uppgav att alla familjehem måste gå en utbildning. Två av 

familjehemssekreterarna betonade att det bästa vore om familjehemmen gick utbildningen innan ett 

barn placeras där. Men tillade att det inte alltid fungerar så i praktiken. Två av 

familjehemssekreterarna uppgav att de inte riktigt vet vad som ingår i utbildningen som 

familjehemmen får, men en av dem nämner att hon tror att det idag ligger mycket fokus på umgänget 

med de biologiska föräldrarna. En av familjehemssekreterarna upplever att det är olika för olika 

familjehem om den utbildning som ges är tillräcklig. 

Samtliga familjehem uppgav att de fick gå en utbildning i samband med att de åtog sig 

uppdraget. Ett av familjehemmen upplevde utbildningen som bristfällig och hade önskat mer 

verklighetsbaserade exempel i form av fallbeskrivningar för att som familjehemsförälder vara mer 

förberedd på situationer som kan uppstå. Två av familjehemmen uppgav att de blivit erbjudna att åka 

på familjehemsdagar där man får möjlighet att träffa andra familjehem. Något som var mycket 

uppskattat av ett familjehem var när en mor som fått sina barn placerade föreläste för 

familjehemsföräldrarna i en kommun, det skapade en ökad förståelse för situationen från 

familjehemsföräldrarnas sida. 
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6.2.3 Handledning 

Samtliga familjehemssekreterare uppgav att det är de som handleder familjehemmen. En 

familjehemssekreterare förklarade att då ett familjehem är konsulentstött är det konsulten som 

handleder och de har handledning mellan en gång i veckan till en gång i månaden. Hon menade att 

familjehem via socialtjänsten inte alls får handledning i samma omfattning, men tillägger att de 

erbjuder mer handledning om familjehemmen hör av sig och har det behovet. Hon skulle gärna vilja 

erbjuda mer handledning då hon anser att det är viktigt för att familjehemmen ska orka med sitt 

uppdrag, men att det tyvärr inte finns tid och utrymme för det. En av familjehemssekreterarna menade 

att handledning innebär att familjehemmen kan ringa och rådgöra med dem. 

Samtliga familjehem uppgav att de blivit erbjudna handledning, två av familjehemmen hade 

handledning i början av uppdraget och ett familjehem uppgav att de inte har haft något behov av 

handledning men att frågan alltid står öppen om behovet skulle uppstå. 

6.2.4 Övrigt stöd 

6.2.4.1 Råd och stöd 

Samtliga familjehemssekreterare uppgav att ett av de stöd de kan erbjuda är extern handledning om det 

skulle behövas. En av familjehemssekreterarna uppgav att de även kan erbjuda familjerådgivning vid 

relationsproblem om det skulle finnas ett behov av det. En annan familjehemssekreterare uppgav att 

det finns familjehemsutbildningar där familjehemmen kan få råd och stöd av andra familjehem. 

Samtliga familjehemssekreterare upplevde att allt stöd de erbjuder familjehemmen används och att allt 

stöd familjehemmen får är meningsfullt. 

Ett familjehem uppgav att de inte fått så mycket stöd mer än att de fick en samtalskontakt när 

det var lite struligt i en placering, dock upplevdes det av familjehemsföräldrarna som att det inte gav 

så mycket. Familjehemmet hade önskat att det fanns något journummer som de kunde ringa om det 

hände saker, detta eftersom socialsekreteraren inte alltid finns tillgänglig och bara jobbar dagtid på 

vardagar. Ytterligare ett stöd som familjehemmet saknat var någon att få träffa med jämna mellanrum 

och diskutera de funderingar de hade samt få praktiska råd. Vidare framhöll familjehemmet att de 

önskat mer stöd när placeringarna avslutades, stödet upplevdes som bristfälligt och socialtjänsten 

ansågs inte vara behjälpliga då det exempelvis inte fanns någon plan över vart de placerade barnen 

skulle bo eller hur de skulle klara sig när de flyttade från familjehemmet. Två av familjehemmen 

uppgav att de inte har fått något stöd men de anser sig heller inte ha varit i behov av något. Ett 

familjehem uppgav att erfarenheterna från sitt föräldraskap har varit ett betydelsefullt stöd i deras 

uppdrag och de tror att om de hade varit yngre hade de varit i behov av mer stöd. Om socialtjänsten 

inte har bidragit med det stöd familjehemmen varit i behov av har föräldrarna själva diskuterat med 

varandra och på egenhand försökt lösa situationen ibland även i samråd med barnen. Ett av 

familjehemmen uppgav att de fått stöd och hjälp via en annan myndighet/organisation. Enligt 

Hasenfeld (1983) bygger HSO organisationernas legitimitet på att ge individer den hjälp de efterfrågar 

och är i behov av, i detta fall är det barnen och ungdomarnas livssituation som ska förbättras och deras 
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behov som socialtjänsten har som ansvar att tillgodose. För att detta ska vara möjligt måste 

familjehemsföräldrarna få det stöd de behöver från socialtjänsten för att kunna utföra sitt uppdrag på 

bästa tänkbara sätt. Av resultatet framgår att familjehemsföräldrarna är relativt nöjda med det stöd som 

erbjudits dem men att det på vissa områden finns brister vilket även familjehemssekreterarna ger 

uttryck för. 

6.2.4.2 Avlastning 

En familjehemssekreterare uppgav att ett stöd som hon anser saknas och som hon önskar kunna 

erbjuda är avlastning för familjehemmen, hon anser att detta borde vara obligatoriskt. Hon berättade 

att en del andra kommuner har kontaktfamiljer där de placerade barnen kan få vara några dagar för att 

avlasta familjehemsföräldrarna. En annan familjehemssekreterare nämnde att det är många 

familjehemsföräldrar som separerar och önskar därför att det fanns något typ av stöd för dem där de 

kan fokusera på deras relation och inte på uppdraget, då det enligt henne är vanligt att uppdraget 

skapar slitningar i relationen. En familjehemssekreterare trodde att det förekom att placeringar avbröts 

på grund av bristande stöd från socialtjänstens sida. 

Ett stöd som två av familjehemmen belyste som viktigt och som de saknat var avlastning så 

även de som familjehemsföräldrar kan åka bort, familjerna uppgav att det brukar vara mycket att ordna 

med om de ska åka bort. De önskade någon typ av avlastningslösning som både är trygg och smidig 

för barnen samtidigt som familjehemsföräldrarna inte ska behöva känna dåligt samvete för att de åker 

bort. Ett familjehem nämnde att utan avlastning som stöd skulle det inte vara möjligt att fortsätta med 

uppdraget som familjehem. Samtliga familjehem betonade alltså vikten av att bli erbjuden avlastning, 

de som inte blivit erbjudna önskar att de hade blivit erbjuden denna typ av stödinsats. Khoo och Skoog 

(2014) har i sin studie kommit fram till att familjehemsföräldrar ofta anser att de får för lite stöd från 

socialtjänsten och att socialtjänsten inte uppmärksammat de stöd familjehemmen är i behov av. Vidare 

framhåller författarna att familjehemmen anser att avbrott i placeringar hade kunnat undvikas genom 

att socialtjänsten hade erbjudit familjehemmen bättre stöd och avlastning. 

6.2.4.3 Ekonomisk ersättning 

En familjehemssekreterare önskade kunna erbjuda det som de privata företagen erbjuder de 

konsulentstödda familjehemmen, alltså mer handledning, utbildning, jour dygnet runt och högre 

ersättning, vilket Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater påvisar, socialarbetare kan inte erbjuda 

allt de önskar då de är begränsade i sitt handlingsutrymme och måste följa myndighetens lagar och 

regler. En familjehemssekreterare ansåg att den ersättning familjehem får idag är för låg i jämförelse 

med det arbete de utför: ”jag hoppas att ersättningarna kan komma upp till en nivå som är skälig 

faktiskt, nu är den lite pinsamt låg”. Men hon betonade även svårigheten i att höja ersättningen då 

familjehemmen inte ska ta emot placeringar för pengarnas skull. Hon menade att det gör det svårt för 

kommunerna att konkurrera om familjehemmen med de privata företagen som bland annat erbjuder 

familjehemmen högre ersättning: 
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”Jag önskar att familjehemmen skulle kunna få mer ekonomisk ersättning, med tanke på att de jobbar 

24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan så tycker jag att dom har för låg ersättning och jag tror att det 

är därför kommunerna har problem idag att rekrytera familjehem, för att det finns många privata 

företag som har familjehem och den ersättningen ser helt annorlunda ut och många familjehem väljer 

därför att gå över till privata företag” 

Två familjehem nämnde den ekonomiska ersättningen som låg, samtidigt som de tydligt betonar att de 

inte har tagit på sig uppdraget för att tjäna pengar på det. Ett familjehem framhöll att det vore bra om 

ersättningen åtminstone täcker de utgifter som rör de placerade barnen. Två familjehem betonade att 

den tid de lägger på uppdraget inte är jämförelsebar med den ersättning de erhåller. Samtidigt framhöll 

de båda familjehemmen att de förstår den svåra balansgången, de menar att om de skulle erbjuda högre 

ersättning skulle fler familjehem ta på sig uppdraget för pengarnas skull. 

6.3 Kontakt 

6.3.1 Hur kontakten tas 

Två av familjehemssekreterarna uppgav att kontakten oftast tas via telefon och mejl. En annan 

familjehemssekreterare menade att det vanligaste sättet hon tar kontakt med familjehemmen på är via 

telefon och sms och tillägger att hon föredrar att ringa men att det kan vara bra att skicka ett sms om 

de vet att personen är upptagen. En av familjehemssekreterarna uppgav att familjehemmen lättast når 

dem via mejl men att det även kan bli en del missförstånd via den typen av kontakt. Hon upplevde 

också att de som socialsekreterare får vara flexibla i arbetstider för att kunna träffa familjehemmen på 

tider som passar dem. En annan familjehemssekreterare berättade att de träffar familjehemmen fysiskt 

var tredje månad för uppföljning och att de ibland även gör oplanerade besök. 

Samtliga familjehem uppgav att fysiska träffar och telefonsamtal var den vanligaste kontakten 

mellan parterna men att mejl också förekommer. Ett av familjehemmen uppgav att de kontinuerligt 

håller socialtjänsten informerade. Ett annat familjehem uppgav att de träffas några gånger om år för 

uppföljning. 

6.3.2 Vem tar den övervägande kontakten 

Två av familjehemssekreterarna trodde att det är övervägande de som socialsekreterare som tar 

kontakten med familjehemmen. Den tredje familjehemssekreteraren upplevde att det är olika vem som 

tar initiativet till kontakt. Hon menade att det är mycket individuellt då vissa familjehem tar mycket 

kontakt för att rådgöra eller informera dem om olika saker och att de som socialsekreterare då inte 

behöver höra av sig lika mycket till de familjehemmen. Hon tillade att det finns familjehem som aldrig 

hör av sig och att de då tar kontakt med dem oftare. En familjehemssekreterare menade att hon tror att 

det kan vara jobbigt för familjehemmen att ha för mycket kontakt med dem och säger: ”jag tror att vi 

har bra kontakt, men ibland tror jag att de blir lite trötta på oss.. ”. 

Ett familjehem upplevde att i början hörde de av sig mer till socialtjänsten men att det sedan 

har varit socialtjänsten som stått för den övervägande kontakten. Ett annat familjehem uttryckte 

följande: ”Dom ringde någon gång ibland för att dom måste ha kontakt med oss, så kändes det, bara 

för att det ska stå på papper att dom haft kontakt.”. 
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6.3.3 Upplevelser av kontakten 

En familjehemssekreterare ansåg att kontakten med familjehemmen är bra som den är idag och menar 

att den inte behöver förbättras. Två andra familjehemssekreterare upplevde att de skulle kunna 

förbättra kontakten med familjehemmen om de hade mer tid, Hasenfeld (1983) menar att relationen 

mellan omgivning, personal och klient är avgörande för insatsers utfall. I detta fall anses det viktigt 

med en god relation mellan familjehemsföräldrarna och familjehemssekreterarna för att placeringen 

ska fortlöpa. Socialstyrelsen (2012) styrker i sin rapport att relationen mellan familjehemsföräldrarna 

och socialsekreterarna är en stor del i utfallet av placeringen. Två familjehemssekreterare tillade att de 

ändå tror att de har en bra arbetssituation och har mycket kontakt med sina familjehem om de jämför 

med större kommuner. 

Två familjehem uppgav att kontakten med socialtjänsten varit bristfällig då socialsekreterarna 

ofta är upptagna och svåra att få tag på. Ett av familjehemmen uppgav att kontakten upplevdes som 

bättre med en större kommun än med en mindre, men fortfarande var familjehemmet inte nöjd med 

den kontakt de hade. Familjehemmet upplevde att information om det placerade barnet ibland 

mörkades, enligt Lipskys (1980) teori händer det att gräsrotsbyråkraterna utnyttjar sin maktposition 

genom att undanhålla information. Ett annat familjehem beskrev upplevelserna av kontakten med 

socialtjänsten som ganska bra, socialsekreterarna beskrevs som överbelastade men att familjehemmet 

hade förståelse för det. Vidare betonade familjehemmet vikten av att ha en god kontakt i början av 

placeringen då frågorna var många, senare i placeringen upplevde familjehemmet att de sällan ställdes 

inför akuta frågor och socialsekreteraren kunde därför återkomma när denne hade tid. Socialstyrelsen 

(2012) framhåller att en god relation har visat sig vara särskilt viktig i början av placeringen. Det 

tredje familjehemmet som intervjuats hade bara positiva erfarenheter av kontakten med socialtjänsten 

och beskrev kontakten som god, de uttryckte följande:  

”Men sedan är det väl alltid som när man har med människor att göra, vi är ju väldigt olika och det 

har med personkemi och annat att göra, jag vet inte om kommunen har haft ovanligt bra folk eller om 

vi bara har haft tur men vi har ju upplevt det som väldigt positivt.” 

Två av familjehemssekreterarna uppgav att de har mycket kontakt med familjehemmen i början av en 

placering, men ju längre en placering går och de vet att det fungerar bra för familjehemmet desto 

mindre kontakt tar de med familjehemmet. En av familjehemssekreterarna beskrev det såhär: ”..i 

början är det väl mycket kontakt, alltid med alla familjehem. Men sen ju bättre det går och ju lättare 

det flyter på, desto mindre kontakt blir det”. En annan familjehemssekreterare menade att de har 

mycket kontakt i början även om det är ett konsulentstött familjehem. Hon menade även att det kan 

vara stökigt i början av placeringarna och att det då är en del konflikter kan uppstå mellan 

familjehemsföräldrar och de placerade barnen. 

Samtliga av de intervjuade familjehemmen nämnde någon gång under intervjuernas gång 

socialsekreterarnas höga arbetsbelastning och att de har förståelse för att socialsekreterarna har 

tidsbrist på grund av detta. Khoo och Skoog (2014) betonar i sin studie att familjehemmen har en ökad 

förståelse för socialtjänstens bristande kontakt på grund av deras höga arbetsbelastning. Ett av de 
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intervjuade familjehemmen tillade att även fast de har förståelse för arbetsbelastningen så kan det vara 

frustrerande när de är i behov av stöd och hjälp, de uttryckte detta: 

”..kanske att man slapp byta socialsekreterare så ofta och visst förstår ju jag också att man måste ha 

andra uppdrag och att det kan vara tunga uppdrag och att det kan vara si och så men kanske man inte 

skulle ha så många uppdrag då. Man kanske skulle hålla på med lite färre, men det är ju en brist på 

socialsekreterare också. Ja det är ju arbetsbelastningen, ja jag kan förstå också samtidigt som jag 

tycker att det är frustrerande när man sitter där och behöver hjälp och stöd..” 

Ett av familjehemmen uppgav att de har märkt en tydlig skillnad i kontakten under de senaste åren, att 

socialtjänsten kontaktar dem mer nu än förr, familjehemmet upplevde detta som en förbättring och 

trodde att det berodde på att socialnämnden fått striktare kontakt- och dokumentationskrav. 

6.3.4 Hur den önskade kontakten skulle vara 

En familjehemssekreterare beskrev att den perfekta kontakten med familjehemmen är där de hör av sig 

om det skulle vara något så att de som familjehemssekreterare kan erbjuda den hjälp och stöd 

familjehemmen är i behov av. En annan familjehemssekreterare uppgav att den perfekta kontakten 

med familjehemmen ska vara professionell, det får inte bli en för nära relation. Vilket kan kopplas 

samman med Lipskys (1980) teori där relationsbyggandet anses vara en av de viktigaste grundstenarna 

för en gräsrotsbyråkrat. 

Ett familjehem beskrev den önskade kontakten som lagom, inte för lite och inte för mycket 

men att det ska finnas någon där när man behöver. Vidare beskrev ett annat familjehem att den 

önskade kontakten ska bestå av ömsesidig respekt där socialsekreterarna ska lita på familjehemmet 

och inte lägga sig i varje steg de tar.  

6.4 Samarbete 

6.4.1 Vad är ett bra samarbete 

Samtliga familjehemssekreterare uppgav ärlighet som en av de viktigaste delarna i ett bra samarbete. 

Ett bra samarbete med familjehemmen ansåg alla tre familjehemssekreterare vara då familjehemmen 

vågar vara ärliga och säga till om de tycker att något är fel. En av socialsekreterarna uppgav även att 

de som familjehemssekreterare inte vet allt och att de inte har någon expertkunskap om just det barnet 

utan att det är familjehemmet och de biologiska föräldrarna som sitter på expertkunskapen om barnet. 

Detta kan kopplas till Hasenfelds (1983) teori om HSO organisationer där han menar att 

välfärdsorganisationer har ett maktövertag över den enskilda individen, men familjehemssekreteraren 

vill i det här fallet tona ner maktaspekten i förhållande till familjehemsföräldrarna då hon beskriver att 

de inte är experter på det placerade barnet. En familjehemssekreterare nämner att en ojämn 

maktfördelning kan leda till att samarbetet mellan familjehemssekreterarna och 

familjehemsföräldrarna försvåras. En av familjehemssekreterarna uppgav att man brukar prata om det 

tredelade föräldraskapet, att det är viktigt att de som familjehemssekreterare, familjehemsföräldrarna 

och de biologiska föräldrarna samarbetar mot samma mål. 

Samtliga familjehem uppgav en öppen och rak relation som ett bra samarbete, utöver detta 

nämnde ett familjehem att ett bra samarbete bör innehålla planering framåt och att socialsekreterarna 
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inte ska lämna över hela ansvaret till familjehemmet. Ett annat familjehem uppgav att i ett gott 

samarbete ska man känna att man kan fråga om vad som helst: ”Man kan fråga hur dumma frågor som 

helst och upplever alltid att dom lyssnar och svarar.” 

Ett familjehem nämnde att socialtjänsten bör lyssna mer till familjehemmen, då det ofta är så 

att familjehemmen har mer erfarenheter än familjehemssekreteraren. Familjehemmet menade att det är 

de som har den övervägande relationen till barnen och att många gånger kan deras erfarenheter av 

uppdraget väga tyngre än en socialsekreterares utbildning. Ett familjehem nämnde i samband med 

samarbetet med socialtjänsten att de ansåg att socialtjänsten inte agerar och att de ibland får känslan av 

att socialsekreterarna är handlingsförlamade, familjehemmet uttryckte vidare: ”Det känns ibland som 

man får skrika högt och det hjälper inte ändå, utan man får ta saken i egna händer.” 

6.5 Erfarenheter och upplevelser av familjehemsuppdraget 

6.5.1 Avsäga uppdraget 

Två av familjehemmen har under placeringarnas gång funderat på att avsäga sig uppdraget på grund av 

tuffa perioder och att tiden inte räckt till, de familjehemmen kommer inte heller att ta emot några nya 

placeringar. Ett av familjehemmen uttryckte att bara för att barnen flyttar ut betyder det inte att 

kontakten sägs upp, man vill ju fortfarande finnas där, vidare uttryckte familjehemmet: ”..det är ju kul 

att dom ringer och hör av sig och vill ha råd och allt sånt där fast dom är stora så att säga.” 

Ett av familjehemmen har aldrig funderat på att avsäga sig uppdraget, de tycker att det mesta 

har fungerat förhållandevis bra. Det familjehemmet vill också fortsätta med uppdraget så länge det är 

möjligt. Lindberg (2003) framhåller att de familjehem som upplevt ett gott samarbete med stöd och 

handledning från socialtjänsten ofta vill fortsätta sina uppdrag som familjehem, medan de familjehem 

som upplever ett dåligt samarbete väljer att avsluta uppdraget. 

6.5.2 Det mest givande och utmanande med att vara familjehem 

Samtliga familjehem tyckte att det mest givande med att vara familjehem var att få hjälpa någon som 

inte har haft det så bra och få se dem lyckas. Ett familjehem nämner även att få se barnens utveckling 

och bygga upp deras självförtroende. Två familjehem nämnde att det mest utmanande med 

familjehemsuppdraget är att prata känslor med barnen. Två familjehem nämnde det som komplext att 

förklara de biologiska föräldrarnas problem och varför barnen inte kan bo där, det är en vanligt 

återkommande fråga. 

6.5.3 Vad som krävs för att fler ska bli familjehem 

En familjehemssekreterare uppgav att det som krävs för att fler ska vilja bli familjehem är en högre 

ersättning och mer handledningstid. Två av familjehemssekreterarna tror att många är rädda för att det 

ska vara en för stor uppgift att vara familjehem. Familjehemssekreterarna uppger att det därför krävs 

mer information och kunskap om vad uppdraget innebär. 

Två av familjehemmen nämnde att en högre ersättning skulle göra att fler tog på sig uppdrag 

som familjehem, samtidigt som de nämnde att de förstod att det är en svår balansgång för kommunen 
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då de inte vill ha familjehem som tar på sig uppdraget för pengarnas skull. Två av familjehemmen 

trodde även att fler skulle kunna tänka sig att vara familjehem om någon typ av avlastning kunde 

erbjudas vid exempelvis ett eller två tillfällen i månaden. Ett familjehem betonade att om kommunen 

engagerade sig mer i att fånga upp och informera de som kan tänka sig att bli familjehem tror 

familjehemmet att det skulle generera fler familjehem. Familjehemmet förmodade att många tror att 

uppdraget är svårare än vad det egentligen är. 

7 Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att diskuteras utifrån de tre övergripande teman 

som framgår i studiens frågeställningar och syfte. Syftet med studien var att undersöka 

familjehemssekreterares och familjehemsföräldrars egna upplevelser av samarbetet kring det stöd 

socialtjänsten erbjuder familjehemmen. Studien avsåg att besvara frågeställningar som berörde 

parternas egna upplevelser av stödet, kontakten och samarbetet, vilket även är de teman som kommer 

genomsyra diskussionen. Senare i avsnittet kommer vi att presentera studiens slutsatser och 

avslutningsvis kommer vi ge förslag till fortsatt forskning inom området. 

7.1 Stöd 

Samtliga familjehemsföräldrar uttryckte att de tillhandahållit information, utbildning och handledning 

i början av en placering, i vissa avseenden uttrycktes det som bristfälligt medan det i andra ansågs som 

bra. Samtliga familjehemsföräldrar uttryckte att socialtjänsten kunde göra förbättringar gällande det 

övriga stödet, ett familjehem uttryckte en högre grad av missnöjdhet. De övergripande stödinsatserna 

familjehemmen benämnde i samband med detta var avlastning och högre ekonomisk ersättning. Av 

resultatet tolkas att familjehemssekreterarna önskade kunna erbjuda familjehemmen mer stödinsatser 

än vad familjehemsföräldrarna gav uttryck för att de var i behov av. Dock är familjehemssekreterarna 

begränsade i sitt handlingsutrymme enligt Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraterna, de har inte 

möjlighet att erbjuda familjehemsföräldrarna allt de anser att de är i behov av. Enligt teorin är det 

komplext att vara gräsrotsbyråkrat genom att möta klienten och se dennes behov, men att samtidigt 

inte kunna erbjuda insatser som täcker behovet. I resultatet framkom att en familjehemsförälder ansåg 

socialtjänsten som handlingsförlamade när de inte fick gehör för den hjälp de ansåg sig vara i behov 

av. Vår tolkning är att de erfarenheter familjehemsföräldrarna har av relationen med 

familjehemssekreterarna ligger till grund för hur de upplever samarbetet med socialtjänsten. 

7.1.1 Ekonomisk ersättning 

Tidigare internationell forskning visar att det som påverkar familjehemsföräldrars vilja att fortsätta 

med familjehemsuppdragen var bland annat minskade ersättningsnivåer och bristen på emotionellt och 

praktiskt stöd från socialtjänsten (se Geiger et.al, 2013). Tidigare forskning visar även att det är viktigt 

att familjehemmen får relevant ekonomisk ersättning för att de ska klara av att ta emot barnen, både 

praktiskt men också ekonomiskt sett (se Hudson & Levasseur, 2002). Våra resultat stämmer överens 

med dessa ovanstående till viss del. Majoriteten av familjehemsföräldrarna i vår studie uppgav att 
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ersättningen för familjehemsuppdraget idag är för låg för det arbete de utför, vilket även samtliga 

familjehemssekreterare uppgav. Familjehemssekreterarna ansåg att ersättningen borde höjas för att 

värdesätta familjehemmens arbete högre. Men samtliga intervjupersoner som påtalat att ersättningen är 

för låg betonar även att det är en svår balansgång att höja den ekonomiska ersättningen då uppdragen 

kan tas av fel orsaker. Utifrån vår tolkning av studiens resultat är den ekonomiska ersättningen en 

viktig del för att familjehemmen ska kunna ta emot uppdrag från kommunen, men den är inte någon 

avgörande del för deras vilja att fortsätta med uppdragen.  

7.1.2 Avlastning 

Något som en familjehemssekreterare och majoriteten av familjehemmen belyste som ett viktigt stöd 

som de saknat i familjehemsuppdraget var avlastning. Ett av familjehemmen uppgav även att utan 

avlastning som stöd skulle det inte vara möjligt att fortsätta med uppdraget som familjehem. I en 

tidigare internationell studie (se MacGregor et.al, 2006) som styrker våra resultat framkom att även de 

familjehemsföräldrarna uppgett att de skulle behöva stöd genom avlastning från sina uppdrag. Vår 

tolkning av studiens resultat och tidigare forskning är att avlastning är ett stöd som efterfrågas från 

familjehemmen och som även en av familjehemssekreterarna har sett ett behov av. Det är ett stöd som 

skulle underlätta familjehemsföräldrarnas arbete och kanske även göra att de vill och kan fortsätta ta 

på sig uppdrag i framtiden. Då familjehemmens arbete är av stor vikt för samhällsvården och att det 

råder stor brist på familjehem idag, är det än viktigare att de får det stöd som de behöver från 

socialtjänsten för att kunna fortsätta ta emot uppdrag. 

7.2 Kontakt 

Av resultatet framgick att majoriteten av familjehemssekreterarna ansåg att kontakten med 

familjehemsföräldrarna kunde förbättras, samtidigt som majoriteten av familjehemsföräldrarna 

beskrev familjehemssekreterarna som upptagna och svåra att få tag på. De båda parterna gav uttryck 

för den tidsbrist och arbetsbelastning socialtjänsten har, vidare uttryckte familjehemssekreterarna att 

om de hade mer tid skulle de kunna utveckla en bättre kontakt med familjehemmen. Tid är därför 

något som familjehemssekreterarna borde ges för att kunna upprätthålla en god kontakt och relation 

med familjehemmen. Familjehemsföräldrarna uttryckte att de önskar en lagom kontakt som innebär att 

de varken hörs för ofta eller för sällan. Familjehemssekreterarna gav uttryck för den komplexa 

situation som uppstår då familjehemmen har olika efterfrågan avseende kontakten. Vissa familjehem 

är i behov av mer kontakt än andra och det är därför svårt att finna en balansgång. Den svåra 

balansgången tydliggörs i resultatet där en familjehemssekreterare i samband med kontakten uppgav 

att hon tror att familjehemmen blir trötta på dem medan ett familjehem uppgav att de sällan hade 

kontakt med socialtjänsten och ansåg att de till större del hade fått klara själva.  

Som nämnt i tidigare forskning visar studier (Maclay et.al, 2006; MacGregor et. al, 2006) att 

kontakten och relationen mellan familjehemssekreterare och familjehemsföräldrar är viktig för att det 

ska fungera och placeringen ska fortlöpa. Socialstyrelsen (2012) styrker att kontakten är viktig i 
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förhållande till placeringens utfall. Enligt Hasenfelds (1983) teori är det viktigt med goda kontakter 

och relationer i människobehandlande organisationer för att skapa ett välfungerande samarbete både 

med och kring klienten. Vilket styrks i Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkareterna, att en av 

grundstenarna för en gräsrotsbyråkrat är just relationsbyggandet med klienterna. Av resultatet tolkas 

att familjehemsföräldrarna anser kontakten som god i jämförelse med familjehemssekreterarna som 

anser att det finns förbättrings potential från deras sida.  

7.3 Samarbete 

Studiens resultat visar att samtliga intervjupersoner är eniga om vad som präglar ett gott samarbete, de 

uppgav ärlighet med en öppen och rak relation där båda parter ska kunna uttrycka om något är fel samt 

att de ska kunna fråga vad som helst. Av resultatet tolkades att majoriteten av intervjupersonerna 

upplevt ett gott samarbete, ett familjehem har vid återkommande tillfällen under intervjun påtalat ett 

bristande samarbete. Familjehemmet uppgav även att de fått känslan av att socialtjänsten mörkat och 

undanhållit information om placeringen vilket vi tolkar genom Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkraterna att familjehemssekreterarna i det fallet utnyttjat sin maktposition genom att just 

undanhålla information. 

Familjehemssekreterarna arbetar för samma organisation och regleras därmed av samma lagar 

och regler, ändå kan arbetet med individen se mycket olika ut. Gräsrotsbyråkraternas makt är en 

förutsättning för att HSO organisationer ska fungera, detta då de måste hantera olika individer och 

situationer enligt riktlinjer och liknande som finns inom organisationen för att skapa så likartade 

bedömningar som möjligt, handlingsutrymmet kan även leda till att gräsrotsbyråkraterna hanterar 

situationerna olika (Lipsky, 1980; Hasenfeld, 1983).  I vår studie framstår det som extra påtagligt att 

familjehemssekreterare kan hantera och uppfatta situationer olika då samtliga familjehemssekreterare 

arbetar i samma kommun som dessutom är relativt liten. Vi upplever utifrån resultatet att 

familjehemsföräldrar som erbjuds det stöd de efterfrågar anser sig ha ett bättre samarbete med 

familjehemssekreterarna än de som inte erbjuds detta. Ett familjehem betonade till exempel att de inte 

fått det stöd de önskat från socialtjänsten gällande kontakten med de biologiska föräldrarna. 

Samtliga familjehemssekreterare och familjehemsföräldrar betonade någon gång under 

intervjuerna relationen mellan biologiska föräldrar och de placerade barnen som mycket viktig. 

Familjehemsföräldrarna och familjehemssekreterarna ska se till att det finns ett fungerande umgänge 

mellan de biologiska föräldrarna och barnen där det är möjligt. Då detta sågs som en utmaning men 

även givande för majoriteten av familjehemsföräldrarna i studien är det viktigt att 

familjehemssekreterarna finns där och erbjuder familjehemsföräldrarna det stöd de behöver. Även 

Socialstyrelsens rapport (2012) framhåller att kontakten med barnets biologiska föräldrar kan vara den 

mest krävande delen av uppdraget, som förutsätter ett gott samarbete mellan familjehemssekreterarna 

och familjehemsföräldrarna. Som nämnt i tidigare forskning (MacGregor et. al, 2006) är ett gott 

samarbete mellan parterna en viktig aspekt för att familjehemmet ska fortsätta med uppdraget. 
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7.4 Slutsatser 

Familjehemssekreterarna och familjehemsföräldrarna upplever samarbetet med varandra som relativt 

bra. Dock uppkommer de båda parterna med förslag på saker som kan förbättras. Enligt vår tolkning 

av resultatet framstår familjehemssekreterarna som mer kritiska till sitt bidrag gällande 

samarbetssituationen och ger fler förslag på förbättringar än vad familjehemsföräldrarna gör. 

Indirekt har flertalet av intervjupersonerna påtalat att familjehemssekreterarnas 

arbetsbelastning påverkar den kontakt parterna har med varandra, familjehemsföräldrarna avstår från 

att ta kontakt då de är medvetna om den tuffa arbetsbelastningen och därmed ej vill vara till besvär för 

familjehemssekreterarna. Familjehemssekreterarna är begränsade i sin kontakt med familjehemmen 

vid hög arbetsbelastning vilket leder till att de inte har lika mycket kontakt som de vill ha utan det är 

det som bedöms som mest akut som prioriteras. När ett familjehem framstår som självgående backar 

familjehemssekreterarna och kontakt sker mycket sällan. Vid brister i kontakten kan relationen och 

samarbetet mellan parterna påverkas. 

Majoriteten av intervjupersonerna påtalade en avsaknad av någon typ av stöd, flertalet av 

intervjupersonerna uppgav liknande stöd som de önskade bli erbjuden eller kunna erbjuda. 

Familjehemssekreterarna är begränsade i sitt handlingsutrymme vilket kan påverka samarbetets utfall, 

detta då det begränsade handlingsutrymmet gör det svårt för familjehemssekreterarna att erbjuda det 

som leder till att bägge parter anser sig ha ett gott samarbete med goda relationer. När 

familjehemsföräldrarna inte blir erbjudna det de anser sig vara i behov av uppstår en missnöjdhet som 

kan komma att påverka samarbetet.  

Samtliga intervjupersoner definierar det perfekta samarbetet relativt likartat. Dock 

överensstämmer inte intervjupersonernas beskrivningar av ett perfekt samarbete med vad de båda 

parterna uppgav om det rådande samarbetet, trots detta anser majoriteten ändå att de har ett gott 

samarbete. 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Familjehem utgör en betydelsefull roll i dagens samhälle, då tidigare forskning visar att familjehem 

som har goda upplevelser av samarbetet med socialtjänsten väljer att fortsätta sitt uppdrag som 

familjehem anses det vara viktigt att utforska familjehemsföräldrar och familjehemssekreterares 

upplevelser av samarbetet mellan varandra. På grund av studiens rådande tidsbegränsning omfattas 

studien av få respondenter, intressant skulle vara att utföra en liknande studie i större omfattning som 

inkluderar fler intervjupersoner alternativt att empiri samlas in via enkäter för att möjliggöra ett 

bredare urval med fler respondenter. Enligt Socialstyrelsen (2012) är det extra viktigt med stöd i 

början av en placering, vilket även påtalas under flertalet av studiens intervjuer därav skulle det vara 

intressant att undersöka om upplevelserna av samarbetet skiljer sig åt mellan personer som har lång 

respektive kort erfarenhet av uppdraget. 
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Under studiens gång har ett intresse väckts för att undersöka upplevelser av samarbetet hos 

familjehemsföräldrar som är kommunstött i jämförelse med familjehemsföräldrar som är 

konsulentstött, detta då flera av studiens intervjupersoner gett uttryck för att de familjehem som är 

konsulentstödda får mer stöd i form av handledning och tätare kontakter vilket möjliggör att ett bättre 

samarbete utvecklas.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till familjehemssekreterare 

Hej, 

vi är två studenter som går termin 6 på Socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vi ska 

nu skriva vår c-uppsats där vi kommer att undersöka familjehemssekreterares och 

familjehemsföräldrars upplevelser av samarbetet med varandra, detta genom att göra individuella 

intervjuer med bägge parter. Vi planerar att göra intervjuer med tre familjehemssekreterare och tre 

familjehemsföräldrar. Studiens genomförbarhet med fokus på samarbete bygger på att vi omgående 

hittar familjehemssekreterare och familjehemsföräldrar som har möjlighet att ställa upp för intervju. 

Men det behöver inte vara personer som haft något med varandra att göra, då vi är intresserade av 

samverkan på ett mer övergripande sätt. 

 Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, era namn kommer alltså att anonymiseras. 

Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter. 

Vid deltagande i studien kommer ni självklart att få ta del av det färdiga arbetet om ni önskar. 

Vid intresse att delta och vidare frågor är ni välkomna att kontakta oss innan 21 november 2014.  

Evelina Persson  
evpe1003@student.miun.se 

Tel: xxx - xxx xx xx 

eller 

Stephanie Fanqvist 
stfa1000@student.miun.se 

Tel: xxx – xxx xx xx     

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Evelina och Stephanie. 

  



 

Bilaga 2 - Informationsbrev till familjehemsföräldrar 

Hej, 

vi är två studenter som går termin 6 på Socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vi ska 

nu skriva vår c-uppsats där vi kommer att undersöka familjehemssekreterares och 

familjehemsföräldrars upplevelser av samarbetet med varandra, detta genom att göra individuella 

intervjuer med bägge parter. Vi planerar att göra intervjuer med tre familjehemssekreterare och tre 

familjehemsföräldrar. Studiens genomförbarhet med fokus på samarbete bygger på att vi omgående 

hittar familjehemssekreterare och familjehemsföräldrar som har möjlighet att ställa upp för intervju. 

 Vi har kontaktat socialtjänsten för att via dem förmedla vår fråga ut till er som familjehemsföräldrar, 

detta på grund av den sekretess som föreligger. Vi har därför inga uppgifter om att ni är familjehem 

förrän ni tar kontakt med oss och er medverkan är helt frivillig.  

 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, era namn kommer alltså att anonymiseras. 

Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter. Plats för intervjun bestäms av er. 

 

Vid deltagande i studien kommer ni självklart att få ta del av det färdiga arbetet om ni önskar. 

Vi skulle vara mycket tacksamma över att få ta del av era upplevelser och erfarenheter, vid intresse att 

delta i studien eller vidare frågor är ni välkomna att kontakta oss senast den 28 november 2014. 

 

Evelina Persson  
evpe1003@student.miun.se 

eller 

Stephanie Fanqvist 
stfa1000@student.miun.se 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Evelina och Stephanie. 

  



 

Bilaga 3 - Intervjuguide familjehemssekreterare 

Innan intervjun   
- Presentation, berätta om studiens syfte   

 Syftet med studien är att undersöka samarbetet mellan familjehemssekreterare och 

familjehemsföräldrar genom deras egna upplevelser och erfarenheter. Studien fokuserar på 

Västernorrlands län och kommer genomföras via intervjuer.  

- Samtycke till inspelning? – Materialet kommer att förstöras  

- Publicering i Diva – offentlig.   

- Anonymitet  

- Socialtjänsten och familjehemmen kommer att få en kopia av det färdiga arbetet. Om de vill?  

- Känns det okej för dig, vill du fortsätta med intervjun?   

Era upplevelser och erfarenheter är mycket viktiga eftersom det kan leda till att vi får bättre kunskap 

kring vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas bättre framöver när det gäller samverkan 

mellan familjehemssekreterare och familjehem  

Arbetet  
- Familjehemssekreterarens kön? Ålder? Utbildning? Tidigare arbetslivserfarenheter?  

- Hur länge har du arbetat som familjehemssekreterare?  

- Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?  

Familjehemsuppdraget  
- Hur skulle du beskriva ett bra familjehem?  

- Ger ni familjehemsföräldrarna någon information om vad det innebär att vara ett familjehem? Om ja, 

vad får de för information? Om nej, varför inte?  

- Erbjuder ni familjehemmen någon utbildning? Vad?  

- Upplever du att familjehemmen behöver mer utbildning?  

- Erbjuder ni handledning till familjehemmen? Om ja, vilken typ av handledning får de och hur ofta? 

Om nej, varför inte? Upplever du att den är tillräcklig?  

Kontakt med familjehemmen  
- Hur upplever du kontakten med familjehemmen?  

-På vilket sätt tas kontakten? Upplever du att det är någon som tar mer initiativ till kontakt?  

- Hur skulle kontakten kunna förbättras?  

- Har kontakten förändrats under placeringstiden?  

-Kan du beskriva / exemplifiera en situation där du har saknat något i samarbetet med något 

familjehem?  

- Hur skulle du vilja beskriva den perfekta kontakten/samverkan / samarbetet med familjehemmen? 

Stöd  
-Vilket stöd erbjuder ni familjehemmen?  

- Saknas något stöd? Vilket?  

-Finns det något stöd som enligt din mening inte är särskilt meningsfullt eller använt?  

Samarbete  
-Vad anser du är ett bra samarbete/samverkan?  

-Vad tror du krävs för att fler ska vilja bli familjehem?  

Avslut  
- Är det något som vi glömt att fråga om som du skulle vilja berätta om?   

- Om du har funderingar eller kommer på något i efterhand är det bara att ta kontakt med oss  

- Tack så mycket för att du ville medverka! Det har varit helt avgörande för studiens genomförbarhet!  

  



 

Bilaga 4 - Intervjuguide familjehemsföräldrar 

Innan intervjun  
- Presentation, berätta om studiens syfte  

 Syftet med studien är att undersöka samarbetet mellan familjehemssekreterare och 

familjehemsföräldrar genom deras egna upplevelser och erfarenheter. Studien fokuserar på 

Västernorrlands län och kommer genomföras via intervjuer. 

- Samtycke till inspelning? – Materialet kommer att förstöras 

- Publicering i Diva – offentlig.  

- Anonymitet 

- Socialtjänsten och familjehemmen kommer att få en kopia av det färdiga arbetet, om så önskar. 

- Känns det okej, vill du/ni fortsätta med intervjun?  

Era upplevelser och erfarenheter är mycket viktiga eftersom det kan leda till att vi får bättre kunskap 

kring vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas bättre framöver när det gäller samverkan 

mellan familjehemssekreterare och familjehem. 

Om familjehemmet 
- Hur länge har du/ni haft uppdrag som familjehem? 

- Vad är ni för typ av familjehem? Traditionellt/konsulentstött? 

- Har du/ni någon placering nu? Hur många? Hur länge? Ålder? Kön? 

- Egna barn?  

- Om du/ni arbetar, hur mycket? Med vad?  

- Placeringar totalt?  

- Urval i placeringarna? Har du/ni sagt nej till en placering någon gång? Varför/varför inte?  

Familjehemsuppdraget 
- Hur skulle du/ni beskriva ett bra familjehem? 

- Kan du/ni berätta vad som fick er att vilja bli familjehem?  

- Hade du/ni några förväntningar? Vad hade du/ni för förväntningar? Var det som du/ni tänkt? 

- Vad fick ni/du för information om vad som förväntas av ett familjehem?  

- Fick du/ni någon utbildning av socialtjänsten när ni började som familjehem? Om ja, vad för typ av 

utbildning? om nej, varför inte? 

- Får du/ni någon form av utbildning nu? I så fall vad?  

- Upplever du/ni att det är tillräckligt?  

- Saknar du/ni någon typ av utbildning?  

- Erbjuds du/ni någon handledning?  

Kontakt med socialtjänsten 
- Hur upplever du/ni kontakten med familjehemssekreterarna? 

-På vilket sätt tas kontakten? Upplever du/ni att det är någon av parterna som tar mer initiativ till 

kontakt? 

- Hur skulle kontakten kunna förbättras tycker du/ni? 

- Anser du/ni att kontakten har förändrats över tid? 

- Finns det situationer där du/ni saknat något i kontakten med socialtjänsten? Berätta. 

- Hur skulle du/ni beskriva den perfekta kontakten med socialtjänsten?  

Stöd 
- Vilket stöd har du/ni fått/får? 

- Hur har du/ni upplevt stödet? 

- Saknas något stöd? Vilket? 

- Vart vänder du dig för stöd om socialtjänsten inte är ett alternativ? 

Samarbete 
- Vad anser du/ni är ett bra samarbete? 

Upplevelser  
- Har du/ni någon gång övervägt att avsäga dig uppdraget som familjehem? Varför? Hade 

socialtjänsten kunnat stödja dig/er mer då?  

- Vad tror du/ni krävs för att fler ska vilja bli familjehem?  

-Hur ställer du/ni er till framtida engagemang som familjehem? 

-Vad är det bästa/roligaste/mest givande enligt din mening med att vara familjehem? 



 

-Vad är det svåraste/ mest utmanande enligt din mening med att vara familjehem? 

Avslut 
- Är det något som vi glömt att fråga om som du/ni skulle vilja berätta om?  

- Om du/ni har funderingar eller kommer på något i efterhand är det bara att ta kontakt med oss 

- Tack så mycket för att du/ni ville medverka! Det har varit till stor hjälp. 


