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The purpose of this study was to investigate social workers professional experiences of 

social services statutory responsibilities to provide advice, support and other help to 

foster families. Furthermore, the purpose was to analyze what factors and conditions 

that affects social workers ability to provide adequate support. According to both inter-

national and Swedish research foster parents are asking for more support. We became 

curious about how foster care secretaries in Sweden give support. To get this infor-

mation we had three focusgroup interviews with a total of twelve social workers. Our 

three focusgroups were located in municipalities in southern Sweden. The interviews 

were transcribed and coded for our results. The theoretical perspective we used were 

Urie Bronfenbrenner's theory about the ecology of human development and the perspec-

tive about risk- and protection factors. The study shows that they have quite few sup-

port methods to offer the foster homes and the lack of resources (time, education and 

economy) and vague guidelines are two factors that affects the social workers ability to 

provide adequate support. Although social services becomes the deputy parent of the 

foster child and are one protection factor in the child's life, the social services does not 

receive much attention in forms of for example further education.   
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Förord 

Vi vill främst rikta ett stort tack till samtliga familjehemssekreterare som medverkat i 

fokusgruppsintervjuerna. Tack för att ni avsatte tid för att delta i vår studie och gjorde 

den möjlig för oss att utföra. Vi vill även tacka vår handledare Ann-Sofie Bergman och 

våra studiekamrater i vår handledningsgrupp för konstruktiv kritik och stöttning under 

arbetsprocessen. Till sist vill vi tacka våra familjer som hela tiden stöttat oss under arbe-

tets gång. Tack! 

Tess Rasmussen & Kelly Isaksson 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Alla barn har rätt till en trygg och säker vård (Socialstyrelsen 2013a). I en familj förut-

sätts barn få de kärleksfulla relationer och den omsorg som behövs för att utvecklas på 

ett gynnsamt sätt. De allra flesta barn får detta men en del föräldrar saknar möjlighet 

och/eller förmåga att tillgodose barnets behov (Höjer 2012a). Enligt socialtjänstlagen 

(SoL) 5 kap. 1 § har socialnämnden det yttersta ansvaret för att barn och unga får en 

trygg och god uppväxt. Om föräldrar av olika anledningar inte själva kan ta hand om sitt 

barn, kan barnet under en kortare eller längre tid behöva placeras i ett familjehem (SBU 

2017). Idag har kommunen en skyldighet att tillhandahålla ett familjehem till barn och 

unga som inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar och det är socialtjänsten som 

beslutar om familjehem som insats (SFS 2001:453 6 kap 1, 2 §§). Att placera ett barn i 

ett familjehem är alltid ett stort ingrepp som på olika sätt påverkar barnets liv. I sam-

band med en placering befinner sig barnet i en utsatt situation vilket medför ett stort 

ansvar för samhället vars roll blir ställföreträdande förälder (Regeringskansliet 2016).  

Att ett barn blir placerat i familjehem kan dels bero på föräldrarnas bristande omsorg, 

exempelvis då föräldrar har problem med psykisk ohälsa, missbruk eller har en funkt-

ionsnedsättning (Höjer 2012a). Ett barn kan även bli placerat i familjehem på grund av 

den unges egna destruktiva beteende som gör att barnet inte kan eller får bo kvar 

hemma, exempelvis kriminalitet och missbruk (Lundström 1999). Oftast placeras bar-

nen enligt SoL (2001:453) och då har antingen vårdnadshavarna begärt placering eller 

lämnat samtycke till den. Barn kan utöver detta placeras enligt lagen om vård av unga 

(LVU) (1990:52) om vårdnadshavarna motsätter sig en placering. Under år 2016 fick 30 

500 barn och unga vård enligt SoL eller insats enligt LVU och av alla placeringsformer 

är familjehem den vanligaste (Socialstyrelsen 2017).  

Familjehemmens roll har förändrats i takt med samhällsutvecklingen och idag ställs det 

stora krav på familjehemmen. Familjen ska ta emot ett barn och behandla barnet som en 

likvärdig familjemedlem på obestämd tid, samtidigt som de även ska ha en öppen och 

positiv attityd till barnets biologiska föräldrar. Många barn som placeras i ett familje-

hem har jobbiga upplevelser bakom sig vilket gör att familjehemsföräldrar måste ha 

kunskap och förmåga att möta barnet, ge stöd och hantera de situationer som kan uppstå 

(Socialstyrelsen 2013a). En god relation mellan familjehemsföräldrar och socialsekrete-
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rare kan därför vara en avgörande faktor för hur en placering utfaller (Höjer & Norden-

fors 2006).  

Enligt 6 kap. 1 § 3 st. SoL är det socialnämnden som ansvarar för att placerade barn får 

en god vård och enligt 6 kap. 7a § SoL ska socialnämnden ge stöd, råd och annan hjälp 

till familjehemsföräldrar som behöver det vid vård av placerade barn. Socialnämnden 

ska även enligt 6 kap. 7b § SoL (2001:453) noga följa vården av de barn och unga som 

vårdas i ett familjehem. Familjehemmen ska få det stöd och den handledning som upp-

draget kräver. Mellan år 2016 och 2017 intervjuade dock Statens beredning för medi-

cinsk och social utvärdering (SBU) fyra svenska organisationer som företräder barn 

med erfarenhet av familjehemsvård, deras biologiska föräldrar och familjehemsföräld-

rar. Resultatet visade att samtliga efterlyser mer stöd under placeringen. Utvärderings-

rapporten belyser även bristen på svenska vetenskapliga studier och utvärderingar av de 

stödinsatser som finns. I Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet men 

att erbjuda stödinsatser till barn eller familjehemsföräldrar är mindre vanligt. I utvärde-

ringsrapporten framkommer det även att barn som växer upp i familjehem har en för-

höjd risk för suicid, psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet, missbruk och behov av 

långvarigt försörjningsstöd (SBU 2017). 

Både internationell och svensk forskning visar att stödet till familjehem är en viktig 

komponent för en lyckad placering (Maclay, Bunce & Purves 2006; Vinnerljung, Sall-

näs & Berlin 2014). En vanlig orsak till att familjehemsföräldrar avsäger sig sitt upp-

drag är att de inte får tillräckligt mycket stöd. I vissa fall där familjehemmen fått mer 

stöd och handledning har placeringarna fungerat bättre och risken för sammanbrott 

minskat, dvs. oplanerade avslut av en familjehemsplacering (Socialstyrelsen 2011; 

Samrai, Beinart & Harper 2011; Vinnerljung et al. 2014).  

Samhället har ett stort ansvar för familjehemsplacerade barn och socialnämnden ska 

enligt lag ge familjehemmen det stöd som krävs. Familjehemmen ska i sin tur ge barnet 

en god vård för att på bästa möjliga sätt förbereda barnet inför vuxenlivet. Men har alla 

familjehemsföräldrar de bästa förutsättningarna för att klara av detta? Höjer (2012a) 

argumenterar för att familjehem utgör en stor och viktig del av socialtjänstens barna-

vårdsarbete och att det finns behov av mer forskning och mer metodutveckling för att 

förbättra innehållet i vårdformen. Utifrån dessa aspekter är stödinsatser till familjehem 

ett viktigt och angeläget ämne att belysa och undersöka. En kunskapslucka som vi ser är 
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att, utifrån familjehemssekreterares perspektiv, undersöka hur socialtjänsten utövar sitt 

ansvar gällande stöd till familjehem. På detta sätt kan studien tänkas bidra med idéer för 

hur insatser kan vidareutvecklas för att bättre motsvara behoven, främja god vård och 

stabilitet och i förlängningen förbereda placerade barn inför vuxenlivet på ett bättre sätt. 

1.2 Problemformulering 

I bakgrunden som presenterats framkommer det att barn och unga som växer upp i fa-

miljehem har en förhöjd risk att drabbas av suicid, psykisk och fysisk ohälsa, kriminali-

tet, missbruk samt har behov av långvarigt försörjningsstöd. Samhället har ett stort an-

svar för placerade barn och socialnämnden ska enligt lag ge råd, stöd och annan hjälp 

till familjehemmen. Enligt både internationell och svensk forskning efterlyser familje-

hem dock mer stöd. Mot denna bakgrund ställer vi oss frågan hur socialtjänsten tar sitt 

ansvar för att ge stöd till familjehemmen i deras roll att ge placerade barn en god vård 

och förbereda dem inför vuxenlivet. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att belysa och analysera familjehemssekreterares professionella erfarenheter 

och arbetssätt av socialtjänstens lagstadgade ansvar att lämna råd, stöd och annan hjälp 

till familjehemsföräldrar. Vidare är syftet att analysera vilka förutsättningar som påver-

kar deras möjligheter att kunna ge adekvat stöd och vilken betydelse det har utifrån ett 

risk- och skyddsperspektiv.  

För att besvara syftet har vi ställt upp följande frågeställningar: 

- Vilka stödbehov hos familjehemsföräldrar möter familjehemssekreterare och 

vilka insatser ges för att bemöta dessa behov? 

- Vilka förutsättningar påverkar familjehemssekreterares möjligheter att lämna 

adekvat stöd och hur kan detta i sin tur påverka familjehemmen? 

1.4 Avgränsning 

Då det redan finns omfattande forskning som belyser att familjehemmen efterlyser mer 

stöd och betydelsen av stödet har vi valt att inte intervjua familjehemmen utan istället 

fokusera på familjehemssekreterares professionella erfarenheter för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Vi har även valt att fokusera på familjehemsföräldrars behov 

av stöd och inte placerade barns behov av stöd då vi utgår från att det är familjehems-

föräldrars uppgift att ge det familjehemsplacerade barnet en god vård. Vi menar att bar-
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nens behov av stöd kommer att inkluderas och belysas eftersom socialtjänsten och fa-

miljehemsföräldrarna tillsammans arbetar för att barnen ska få sina behov tillgodosedda.  

Vi har även gjort en avgränsning när det kommer till ensamkommande barn i familje-

hem. Placeringens utformning och stöd till ensamkommande barn är uppbyggt på ett 

annat sätt och vi gjorde därmed bedömningen att inte inrikta oss på ensamkommande 

barn då det blir ett för stort område att belysa.  

1.5 Disposition  

I kapitel två presenteras definitionen av familjehem samt stödet utifrån lagar och be-

stämmelser. Detta följs av kapitel tre som redogör för kunskapsläget utifrån nationell 

och internationell forskning som anses relevanta för studien. I kapitel fyra återfinns den 

teoretiska ansatsen med Urie Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologin och per-

spektivet om risk- och skyddsfaktorer. Kapitel fem behandlar studiens val av metod. I 

detta kapitel görs bland annat en motiverad presentation av datainsamlingsmetod och 

hur vi har gått tillväga under uppsatsens uppbyggnad och genomförande. I nästkom-

mande kapitel presenteras resultat och analys. I kapitel sju som också är uppsatsens sista 

kapitel görs en slutdiskussion och förslag på vidare forskning ges. Referenser och studi-

ens bilagor med informationsbrev, intervjuguide och analysbearbetningsmodell åter-

finns i slutet av dokumentet. 

2. Familjehem 

I kommande kapitel ges en definition av familjehem och stödet till familjehem utifrån 

lagstiftning, detta för att öka läsarens förståelse för vad studiens forskningsområde 

kommer att behandla. 

2.1 Definition av familjehem 

Familjehemsvård har en lång tradition i Sverige och utgör en viktig del av den sociala 

barnavården. I förarbetena till 1982 års Socialtjänstlag klargjordes att barn och unga 

som inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar i första hand ska placeras i ett famil-

jehem (Höjer 2012b). Enligt Socialstyrelsen (2013a) har förarbeten lyft fram familje-

hem som den mest naturliga och lämpliga vårdformen för barn och unga då det ger bar-

net en möjlighet att växa upp under familjeliknande förhållanden till skillnad från insti-

tutionsplaceringar. Begreppet familjehem avses enligt 3 kap. 2 § SoL “ett enskilt hem 

som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller 
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vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. Vid en 

placering i familjehem är barnets biologiska föräldrar i allmänhet juridiska vårdnadsha-

vare, även om den faktiska vården av barnet ges av familjehemsföräldrarna (Höjer 

2012b). 

Det finns två typer av familjehem: ett hem i barnets eller den unges nätverk, ett så kallat 

nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrar inte har någon tidigare relation till 

barnet (Socialstyrelsen 2011). Familjehemssekreterarna i kommunerna arbetar idag uti-

från det tredelade föräldraskapet vilket innebär att socialtjänsten, familjehemmet och de 

biologiska föräldrarna har ett gemensamt ansvar för vården. Det innebär även att social-

tjänsten har det yttersta ansvaret för att parterna ska kunna samverka tillsammans 

(Holmsten 2012). 

2.2 Stödet till familjehem utifrån lagstiftningen 

Idag styrs familjehemsvården av SoL och LVU som har sitt ursprung i 1980 års social-

tjänstreform. Nutidens lagstiftning lyfter fram vikten av samverkan och socialtjänsten 

ska i första hand arbeta för återförening och fortsatt kontakt med de biologiska föräld-

rarna (Socialstyrelsen 2013b).  

I 6 kap. 1 § 3 st. SoL kan det utläsas att socialnämnden ansvarar för att placerade barn 

får en god vård och i 6 kap. 7a § SoL framkommer det att socialnämnden ska ge stöd, 

råd och annan hjälp till familjehemsföräldrar som behöver det vid vård av placerade 

barn. Familjehemmen ska därmed få det stöd och den handledning som uppdraget krä-

ver men vad stödet ska bestå av framgår inte i lagstiftningen. I Socialstyrelsens handbok 

“Barn och unga i familjehem och HVB” (2013) framkommer det att socialtjänsten, föru-

tom generellt stöd i form av utbildning och handledning, ska kunna erbjuda lättillgäng-

ligt stöd i vardagen. Detta kan bland annat inkludera stöd i kontakten med barnets bio-

logiska föräldrar och med olika verksamheter. I handboken lyfter de även fram vikten 

av att familjehem får återkommande möjligheter till erfarenhetsutbyte. Behovet av ut-

bildning ska tillgodoses av nämnden enligt 6 kap. 6 c § SoL där det kan utläsas att soci-

alnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för att familjehems-

föräldrar ska kunna klara uppdraget. Lundgren och Thunved (2018) beskriver att mål-

sättningen bör vara att familjehemsföräldrar får möjlighet att gå utbildningen innan bar-

net placeras men oftast erbjuds familjehemmen utbildning först efter att placeringen har 

skett. 
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Enligt 6 kap. 7b § SoL ska socialnämnden noga följa vården av de barn och unga som 

vårdas i ett familjehem genom att ha regelbundna besök i det hem där barnet vistas, en-

skilda samtal med barnet, familjehemsföräldrarna och vårdnadshavarna. Arbetet med att 

följa placeringen anpassas efter förhållandena i det enskilda fallet och kan variera bero-

ende på ärendets svårighetsgrad, åldern på barnet, de biologiska föräldrarnas problemsi-

tuation och familjehemsföräldrars kompetens. Nämnden bör hålla en fortlöpande kon-

takt med både barnet, barnets föräldrar och familjehemsföräldrarna för att säkerställa att 

barnet har det bra. Det är socialtjänstens ansvar att kontakten regelbundet upprätthålls 

(Lundgren & Thunved 2018). 

3. Tidigare forskning  

I följande kapitel redogör vi för tidigare forskning som berör studiens tema. Tidigare 

forskning som gjorts i länderna Storbritannien, USA, Nederländerna, Nya Zeeland, 

Danmark och Sverige ger oss en fördjupad kunskap om familjehemsföräldrars behov av 

stöd och upplevelser av ett gott stöd, familjehemsplaceringens negativa konsekvenser 

för det placerade barnet samt faktorer som kan påverka familjehemsvården. 

3.1 Familjehemsföräldrars behov av stöd 

I Murray, Tarren-Sweeney och Frances (2011) studie från Nya Zeeland framkommer 

det att barnets beteendeproblematik och psykiska svårigheter tenderar att öka vid en 

familjehemsplacering. Vidare framkommer det att rollen som familjehemsförälder är 

utmanande och skiljer sig från erfarenheterna av ett eget föräldraskap. Cooley, Farineau 

och Mullis (2015) forskning från USA tydliggör att familjehemsföräldrar har ett stort 

behov av stöd då det bland annat finns en osäkerhet vid hantering av barnets beteende-

problematik. Även svensk forskning visar att barnets beteendeproblematik är den största 

orsaken till sammanbrott. Ett sammanbrott innebär att barnets vård i familjehemmet 

avslutas för tidigt, ofta skyndsamt och vanligtvis utan plan om vad som händer härnäst 

(Vinnerljung et al. 2014). Ett sammanbrott kan leda till att barnet blir otryggt samt får 

svårare att knyta an till andra personer vilket kan få negativa konsekvenser för utveckl-

ingen. Ett sammanbrott kan även påverka familjehemsföräldrar negativt då känslor som 

misslyckande och förlust kan växa fram och i förlängningen leda till att familjehemmen 

avbryter nästkommande placeringar eller avsäger sig framtida uppdrag (Brown & Bed-

nar 2006). 
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Resultatet från Murray et al. (2011) studie visar att familjehemsföräldrar är i behov av 

stöd vid möten med barnets biologiska föräldrar men även i samtal med barnet gällande 

placeringen. Familjehemsföräldrar anses även ha ett stort behov av regelbundna utbild-

ningar om de svårigheter de dagligen kommer i kontakt med. I Cooley et al. (2015) stu-

die framkommer det att en familjehemssekreterare som är lyhörd, visar intresse, bekräf-

tar och respekterar ofta leder till positiva resultat för en familjehemsplacering då famil-

jehemsföräldrarna lättare kan hantera utmaningarna de ställs inför. Ett effektivt stöd 

leder till ett bättre psykosocialt välbefinnande som förhindrar att familjehemsföräldrar 

säger upp sitt uppdrag.  

Holtan (2008) tydliggör i sin studie från Nederländerna att både barnets biologiska för-

äldrar och familjehemsföräldrar har betydelse för det placerade barnet. När barnets bio-

logiska föräldrar och familjehemsföräldrar accepterar varandra och har en god kontakt 

kan det placerade barnet känna en trygghet och en tillhörighet i familjehemmet.  

3.2 Familjehemsföräldrars upplevelser av ett gott stöd 

Maclay et al. (2006) beskriver i sin studie från Storbritannien att en familjehemsplace-

ring är det bästa och mest fördelaktiga alternativet för ett barn som inte kan bo kvar hos 

sina biologiska föräldrar. Med en familjehemsplacering ges barnet möjlighet att leva ett 

framgångsrikt liv i en familj. En fungerande relation, ett fungerande samspel och kom-

munikation mellan familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare kan leda till att 

familjehemsföräldrarna behåller sitt uppdrag. Maclays et al. studie visar att vissa famil-

jehemsföräldrar och placerade barn upplever ett bristande stöd och en svårighet med att 

få kontakt med socialtjänsten. Ett bristande stöd leder till frustration och kan medföra 

konsekvenser i form av sammanbrott. I resultatet från studien framkommer det att allt 

fler familjehemsföräldrar behåller sitt uppdrag om de får stöttning, råd och mer inform-

ation om det placerade barnet. Stödet ska även anpassas till det placerade barnet och 

familjehemmens specifika behov. De familjehemsföräldrar som deltog i studien beskrev 

att ett gott stöd innebär en god kontakt, vägledning och stöttning vid hantering av bar-

nets beteendeproblematik och vid möten med barnets biologiska föräldrar.  

3.3 Familjehemsplacering – negativa konsekvenser för det placerade barnet 

Skoog (2013) beskriver i sin svenska avhandling att det vid en familjehemsplacering är 

familjehemsföräldrar, med stöd från socialtjänsten, som ansvarar för att placerade barns 

behov blir tillgodosett under vårdtiden. I avhandlingen framkommer det även att insta-
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bilitet är vanligt förekommande inom familjehemsvården. Instabilitet innebär planerade 

byten av vårdmiljöer eller oplanerade sammanbrott. Att barnet får byta vårdmiljö inne-

bär att det sociala nätverket och skolan byts ut. Ett sammanbrott innebär att barnet 

måste omplaceras akut. Sammantaget har båda dessa delar en negativ påverkan på bar-

net. 

En studie från USA visar att ett gott stöd från familjehemssekreterare är en bidragande 

faktor till att familjehemsföräldrar kan klara av sitt uppdrag. Familjehemsföräldrars vilja 

att fortsätta tillhandahålla tjänster är viktigt då det annars kan medföra både kortsiktiga 

och långsiktiga konsekvenser för det placerade barnet (Cooley et al. 2015). Instabilitet 

kan leda till att barnen får sämre framtidsutsikter i vuxenlivet vilket innebär självmord, 

förhöjd risk för att enbart gå ut grundskolan, kriminalitet och psykiatrisk vård. Om soci-

altjänsten är uppmärksam på detta och tar familjehemsföräldrars och placerade barns 

missnöje med en placering på största allvar kan stabiliteten i vården för det placerade 

barnet öka (Skoog 2013).  

3.4 Faktorer som kan påverka familjehemsvården 

Egelund och Böcker-Jakobsen (2010) beskriver i sin studie från Danmark att de beslut 

som fattas i samband med familjehemsplaceringar i vissa fall styrs mer av resurser än av 

behov. När ekonomin styr val av familjehemsplacering och när socialsekreterarna har 

begränsad tid att arbeta med placerade barn och familjehemsföräldrar ökar risken för 

placeringsavbrott. Ekonomin och den begränsade tiden som finns kan leda till att barnet 

inte får tillgång till den vårdmiljö som behövs samt att familjehemsföräldrar i vissa fall 

inte får tillräckligt med information om det placerade barnet. Det förekommer även att 

familjehemssekreterare inte hinner med att ge familjehemsföräldrar eller det placerade 

barnet det stöd de behöver. 

I en svensk studie framkommer det att familjehemsföräldrars möjlighet att fatta beslut 

om det placerade barnet är begränsat, vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på re-

lationen mellan familjehemsföräldrar och det placerade barnet. Familjehemsföräldrar 

kan känna sig maktlösa och otillräckliga när beslut fattas som de anser är skadliga för 

barnet. Avsaknaden av rätten att fatta beslut kan innebära en distans till barnet. Att inte 

få ta del av socialtjänstens beslut om det placerade barnet kan leda till att familjehems-

föräldrar tillslut säger upp sitt uppdrag som familjehem (Höjer 2001). 
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3.5 Sammanfattning av forskningsläget  

Tidigare forskning lyfter fram familjehemsplaceringar som det bästa och mest fördelakt-

iga alternativet för ett barn som inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar (Skoog 

2013). Samtidigt visar flera studier på att det finns ett stort behov av stöd till familje-

hemmen (Cooley et al. 2015; Murray et al. 2011). För att minska risken för instabilitet 

är det viktigt att erbjuda familjehemmen stöd (Skoog 2013). Stödet som erbjuds ska 

vara anpassat till det placerade barnet och familjehemmens specifika behov (Maclay et 

al. 2006). Ett gott stöd leder till att familjehemsföräldrar vill och kan klara av sitt upp-

drag (Cooley et al. 2015). En bidragande faktor till att socialtjänsten erbjuder familje-

hemmen för lite stöd, som i sin tur kan leda till placeringsavbrott, är att familjehemspla-

ceringar i vissa fall styrs mer av resurser än av behov (Egelund & Böcker-Jakobsen 

2010). 

4. Teoretisk ansats 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ansatser. Genom att använda oss av teorier 

för att analysera ett forskningsproblem kan vi fördjupa vår förståelse för det fenomen 

som undersöks (Johansson, Dellgran & Höjer 2015). Som analytiska verktyg har vi valt 

att använda oss av Bronfenbrenners (1979) teori om utvecklingsekologin samt perspek-

tivet om risk- och skyddsfaktorer. De teoretiska ansatserna är kopplade till det placerade 

barnet och familjehemsuppdraget som helhet. 

4.1 Utvecklingsekologi  

Den amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner (1979) är grundaren av teorin ut-

vecklingsekologi som kan användas för att förklara ett barns utveckling. Synsättet utgår 

från att ett barns utveckling bör studeras utifrån ett samspel med sina föränderliga di-

rekta omgivningsfaktorer och miljöer. Den utvecklingsekologiska modellen består av 

olika system som länkas samman till en helhet och som ömsesidigt påverkar varandra. 

Utifrån det utvecklingsekologiska synsättet sker barns utveckling i en kontext och i ett 

samspel med olika faktorer och system. Imsen (2005) beskriver att ett barn pendlar mel-

lan olika system och tillhör flera system samtidigt.  

Inom utvecklingsekologin återfinns en modell bestående av fyra sammanhängande ni-

våer som påverkar varandra. Nedan finns ett exempel på en modell som kan illustrera 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori (Andershed & Andershed 2005).  
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Den innersta kärnan i modellen definieras som mikronivå och kännetecknas av ett 

mönster av aktiviteter, roller och relationer som utvecklats mellan barnet och dennes 

närmiljöer. Sådana närmiljöer kan till exempel vara familjen och skolan. Det är viktigt 

att detta system är i balans för barnets välbefinnande då mikronivån utgör en direkt på-

verkan på barnets utveckling (Bronfenbrenner 1979; Andersson 2013). Komponenterna 

i närmiljön bildar ett nätverk av relationer som barnet är en del utav och när barnet 

växer upp samspelar hen med flera olika miljöer (jfr Imsen 2005). Utifrån modellen kan 

vi se att barnet befinner sig i centrum, omgiven av familjen. För ett familjehemsplacerat 

barn kan närmiljöer exempelvis inkludera familjehemsföräldrar, det biologiska nätver-

ket, syskon och vänner.  

Mesonivån omfattar relationer mellan flera mikrosystem och definieras som interaktion-

en mellan barnets närmiljöer där barnet är en aktiv deltagare, till exempel relationen 

mellan hemmet, skolan och fritidsmiljön (Bronfenbrenner 1979). Barnet kan som vi 

tidigare nämnt indirekt påverkas av miljöer som de inte själva är delaktiga i (jfr Bron-

fenbrenner 1979; Andershed & Andershed 2005). Exempelvis kan samspelet mellan 

familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar tänkas påverka barnet både 

positivt och negativt beroende på hur samarbetet fungerar mellan de olika närmiljöerna.  

Exonivån avser de närmiljöer som inte involverar barnet som en aktiv deltagare men 

som ändå har en indirekt påverkan på barnet. Exempel på exosystem kan vara föräldrar-

nas arbetsplats och kommunala resurser. Familjehemsföräldrarnas arbetsplats och ar-

betstider kan t.ex. påverka barnet genom föräldrarnas trivsel och tiden för barnet (jfr 

Bronfenbrenner 1979; Andershed & Andershed 2005). Utifrån ett utvecklingsekologiskt 
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perspektiv kan även socialtjänsten och familjehemssekreterarnas funktion placeras in 

inom barnets exosystem eftersom de i detta fall representerar de kommunala resurserna.  

Ovan nämnda system samspelar i sin tur med samhällsförhållanden samt normer och 

värderingar på en nationell nivå, även kallat makronivå. På makronivån finns samhällets 

struktur, funktion, normer och förhållanden som barnet oftast inte har direkt kontakt 

med men som har en övergripande påverkan på barnets utvecklingsmöjligheter. Exem-

pel på detta är en stads ekonomi, lagstiftning, politiska kontext och förekomsten av fö-

rebyggande arbete. Makrosystem påverkar övriga system då exempelvis normer och 

värderingar på nationell nivå påverkar rollfördelningen inom miljön och hur individerna 

i miljön förväntas handla (Bronfenbrenner 1979).  

Pilarna i modellen visar att barnet påverkar och påverkas av de olika nivåerna. För-

hoppningsvis sker det även ett samspel mellan nivåerna utan att barnet deltar. Det är 

exempelvis viktigt för barnets utveckling att familjehemsföräldrarna, de biologiska för-

äldrarna och familjehemssekreterare samspelar på ett positivt sätt. Tidsperspektivet som 

återfinns i modellen längst till vänster illustrerar att det med tiden sker händelser och 

förändringar i miljön som påverkar de olika nivåerna och deras möjlighet att samspela 

med varandra (jfr Andershed & Andershed 2005).  

När ett barn blir placerat i ett familjehem hamnar barnet i en ny situation eftersom mik-

rosystemet inte ser ut som det tidigare gjort. Vid en familjehemsplacering sker det för-

ändringar i de olika systemen som leder till nya relationer där systemen behöver kunna 

samarbeta för att barnet ska få en god vård (jfr Bronfenbrenner 1979). Genom att under-

söka de omgivningsfaktorer som barnet verkar i kan utvecklingsekologin hjälpa oss att 

förstå hur miljön påverkar de placerade barnen och vad som krävs för att förbättra utby-

tet inom miljön. Teorin kan hjälpa oss att förstå hur familjehemssekreterare på exonivå 

kan arbeta för att hjälpa familjehemsföräldrar på mikronivå att i sin tur stödja de place-

rade barnen. Familjehemmen ska kunna ge barnen en ny stabilitet samt tillgodose bar-

nen med de komponenter som behövs för att kunna utvecklas. Det kan tänkas att stödet 

från socialtjänsten får en väsentlig betydelse för att familjehemsföräldrarna ska kunna få 

förutsättningarna att göra detta på bästa möjliga sätt.  
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4.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Perspektivet om risk- och skyddsfaktorer kan placeras in i den utvecklingsekologiska 

modellen och under teorier om barnets utveckling (Socialstyrelsen 2015). De risk- och 

skyddsfaktorer ett barn bär på i form av individuella egenskaper, eller möter i samspel 

med familj, kompisar eller någon av de andra nivåerna kan placeras in i den utveckl-

ingsekologiska modellen. Om risker finns på flera nivåer i barnets uppväxt och om ris-

kerna dessutom finns samtidigt kan detta ge en förstärkande risk för att barnet far illa i 

den nuvarande situationen och i framtiden (Socialstyrelsen 2015). För att kunna förstå 

ett barns behov krävs det en allsidig kunskap om barnets utveckling, föräldrarnas för-

måga och hur faktorer i familj samt miljö kan påverka. Det krävs även en förståelse för 

att det kan uppstå förändringar i barns utvecklingsförlopp och i föräldrars förmåga vid 

specifika händelser. Att använda sig av perspektivet om risk- och skyddsfaktorer kan 

ses som ett sätt för att bättre förstå ett barns situation och utifrån det kunna ge barnet ett 

individanpassat stöd. Insatsers intensitet och omfattning bör anpassas efter barnets risk-

nivå vilket innebär att ju högre risk det är desto högre intensitet och större omfattning av 

insatser krävs (Socialstyrelsen 2015).  

Initierande faktorer kallas de omständigheter som gör att ett problem uppstår. De om-

ständigheter som gör att problemet fortgår kallas upprätthållande faktorer. I vissa fall är 

anledning till att problem både uppstår och fortgår samma faktor. Faktorerna kan an-

tingen vara dynamiska och påverkningsbara eller statiska och oföränderliga, exempelvis 

om en händelse redan skett. De flesta risk- och skyddsfaktorer är dock möjliga att för-

ändra och därför är det viktigt att personer i barnets omgivning vet hur riskerna kan 

motverkas för att kunna arbeta därefter (Andershed & Andershed 2005).  

Riskfaktorer kan vara händelser, egenskaper eller förhållanden som ökar risken för att 

ett barn inte ska kunna utvecklas gynnsamt. Riskfaktorerna kan finnas på individnivå 

och på familjenivå där föräldrarna och familjen som helhet inkluderas. Exempel på risk-

faktorer kan vara barnets beteende och egenskaper, brister i uppfostringen och bristfäl-

ligt stöd från vuxna i barnets omgivning (Andershed & Andershed 2005). Styrkan i ris-

kerna kan påverkas av olika faktorer, bland annat antalet riskfaktorer som finns samti-

digt, individuella förutsättningar och riskfaktorernas varaktighet (Lagerberg & Sundelin 

2000).  
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Skyddsfaktorer är de förhållanden eller processer som motverkar riskfaktorernas nega-

tiva effekter och bidrar till att barnet utvecklas gynnsamt. Skyddsfaktorerna kan delas in 

i tre olika typer som kan påverka motståndskraften. Individrelaterade skyddsfaktorer 

kan vara barnets hälsa, kognitiva kapacitet och goda självkänsla. Familjerelaterade 

skyddsfaktorer kan innefatta god familjesammanhållning, konflikthantering och kom-

munikation. Miljörelaterade skyddsfaktorer omfattar det så kallade yttre stödet och in-

nefattar bland annat stöd från vuxna i barnets omgivning, samhällets sociala stöd och 

socioekonomiska resurser (Brooks 1994). Ett barn bör förses med så många skyddsfak-

torer som möjligt och gärna från olika system som exempelvis personlighet, miljö och 

familj då det ger ett bättre skydd (Lagerberg & Sundelin 2000). Kopplat till studien kan 

familjehemmet tänkas utgöra en familjerelaterad skyddsfaktor för placerade barn då 

familjehemmen ska utgöra en trygg plats. En skyddsfaktor kan även vara en institution 

och i förhållande till denna studie bör familjehemssekreterare och socialtjänsten utgöra 

en skyddsfaktor då de blir ställföreträdande förälder för det placerade barnet (jfr ibid). 

Perspektivet om risk- och skyddsfaktorer kan hjälpa oss att identifiera de riskfaktorer 

som socialtjänsten eventuellt medverkar till för familjehemsföräldrar och placerade 

barns nuvarande situation och utveckling fram till vuxenlivet. Med hjälp av perspektivet 

kan vi även identifiera de skyddsfaktorer som finns och de skyddsfaktorer som eventu-

ellt behöver utvecklas.   

5. Metodologiska överväganden  

5.1 Val av forskningsmetod  

För att belysa och analysera familjehemssekreterares professionella erfarenheter och 

arbetssätt har vi gjort fokusgruppsintervjuer med familjehemssekreterare i tre kommu-

ner. Fokusgrupper är en kvalitativ metod för insamling av data som har blivit allt vanli-

gare inom samhällsvetenskapliga undersökningar (Wibeck 2010). En kvalitativ metod 

är lämplig när en förståelse för människors handlingsmönster och resonemang eftersträ-

vas (Trost 2005). Fokusgruppmetoden går ut på att en mindre grupp människor samlas 

för att diskutera om ett av forskaren givet ämne eller tema. Fokusgrupper kan användas 

för att undersöka vad människor tycker och tänker om ett särskilt ämne och olika per-

spektiv och sätt att tänka inom ämnet lyfts fram. Data samlas i första hand inte in för att 

få en förståelse för hur enskilda personer förstår världen utan metoden grundar sig på att 

det är de delade erfarenheterna som gör en förståelse möjlig. Samtliga individer skapar 
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sina egna referensramar för att förstå sina erfarenheter och i samspel med andra kan 

dessa ändras, bekräftas, bestridas eller förstärkas vilket därmed genererar ny kunskap. 

Metoden kan även användas för idégenerering och problemlösning (Dahlin-Ivanoff 

2015). Då vi ville uppmana till diskussion, undersöka de stödinsatser som finns och hur 

de eventuellt kan utvecklas anser vi att metoden passar bra med uppsatsens syfte. 

Vi valde att använda oss av fokusgrupper istället för gruppintervjuer eftersom det skapar 

en möjlighet att få fram ny kunskap genom samspelet mellan deltagarna. Metoden kan 

bidra till att deltagarna utmanas att integrera med varandra till skillnad från gruppinter-

vjuer där forskaren ställer frågor till var och en (Dahlin-Ivanoff 2015; Wibeck 2010). Vi 

valde även fokusgrupper då vi hade en begränsad tidsram och kunde intervjua ett fler 

antal personer på en och samma gång till skillnad från enskilda intervjuer (jfr Bryman 

2011).  

Vi har gjort strukturerade fokusgruppsintervjuer men valde att inte strängt förhålla oss 

till denna intervjuteknik då vi ville ge deltagarna utrymme för diskussion. Vi ville ha 

möjlighet att vid behov introducera nya ämnen och styra diskussionen vidare. Vid inter-

vjun låg fokus på att lyssna till vad deltagarna själva ansåg var viktiga aspekter av äm-

net. Allt för specifika frågor kan leda till att vi som moderatorer styr diskussionen för att 

få svar på dessa och därmed missar viktiga aspekter som deltagarna på eget initiativ 

hade tagit upp. En fördel med att ha mer strukturerade fokusgrupper i jämförelse med 

ostrukturerade är att vi kan ha en tydlig målsättning och en mer organiserad upplägg-

ning vilket underlättar analysen av materialet (jfr Wibeck 2010).  

Som uppsatsförfattare är det viktigt att vara medveten om att våra roller som moderato-

rer medför ett stort ansvar. Det krävs att vi får diskussionen att hållas vid liv samtidigt 

som vi inte får vara alltför styrande för att motverka att påverka diskussionens utfall. 

Som moderatorer krävs det även en förståelse för att deltagarnas känslor inför att dela 

med sig av sina tankar och erfarenheter i gruppen till stor del kan påverka hur använd-

bart materialet blir som genereras från fokusgruppen (jfr Wibeck 2010). 

Vid utformning av intervjuguiden utgick vi från Krueger (1998) som anser att fem olika 

typer av frågor bör ingå i en strukturerad fokusgruppsintervju; öppningsfrågor, intro-

duktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (bilaga 2). Öpp-

ningsfrågor används främst för att deltagarna ska bli bekanta med varandra vilket inte är 
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nödvändigt i denna studie då deltagarna är kollegor. Vi ville trots detta ha med några 

öppningsfrågor, dels för att vi ska få en överblick på vilka deltagarna är och dels för att 

uppmuntra deltagarna att prata redan i inledningen av intervjun. Introduktionsfrågor 

används för att introducera ämnet som ska diskuteras och ge deltagarna möjlighet att 

reflektera över egna erfarenheter i anslutning till ämnet. För att föra samtalet vidare till 

nyckelfrågorna används övergångsfrågor som hjälper deltagarna att se ämnet i ett större 

perspektiv. Nyckelfrågorna är de viktigaste frågorna för analysen och mer tid ska ägnas 

åt dessa. Till sist ställs de avslutande frågorna där moderatorn ger deltagarna möjlighet 

att uttrycka sin slutliga position och reflektera över det som sagts (jfr Wibeck 2010).  

5.2 Tillvägagångssätt 

5.2.1 Urval 

Vid urvalsprocessen för fokusgrupperna valde vi ett strategiskt urval. Ett strategiskt 

urval är vanligt vid kvalitativa undersökningar där syftet är att erhålla en djupare förstå-

else för fenomenet (Wibeck 2010). Med ett strategiskt urval väljer forskaren ut delta-

gare på ett strategiskt sätt för att få fram informanter som är relevanta för forskningsfrå-

gorna och som kan bidra till en ökad förståelse för det sociala fenomenet. Det innebär 

att forskaren väljer ut informanter i enlighet med studiens mål och deltagarnas kunskap-

er. Ett exempel på ett strategiskt urval i kvalitativ forskning är det så kallade snöbolls-

urvalet. Vid denna urvalsprocess tar forskaren först kontakt med ett mindre antal männi-

skor som är av relevans för undersökningen och därefter tar forskaren hjälp av dessa 

personer för att få kontakt med fler möjliga informanter (Bryman 2011).  

Vi tog kontakt med enhetschefer i Södra Sverige vars verksamheter kommer i kontakt 

med familjehemsvård och bad om att få kontakt med familjehemssekreterare via mail. 

En av oss gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning på en organisation inom vårt 

forskningsområde. För att på ett enkelt sätt rekrytera fokusgruppsdeltagare i denna 

kommun tog vi kontakt med en så kallad kontaktperson som utifrån sitt naturliga kon-

taktnät hjälpte till att samla ihop en grupp kollegor. Vi informerade kontaktpersonen om 

det övergripande syftet med fokusgruppsintervjuerna vilket är viktigt för att kontaktper-

sonen skulle kunna förmedla det till gruppmedlemmarna. Därefter bad vi om att få alla 

gruppmedlemmars mailadresser för att kunna skicka ut informationsbrevet till samtliga 

(jfr Wibeck 2010; Henricson 2012).  
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En studie med alltför många fokusgrupper kan ge ett ohanterligt material och inom en 

mindre studie är vanligt med två till fyra fokusgrupper (Wibeck 2010). Tre kommuner 

valdes då det ansågs vara en hanterbar och rimlig mängd utifrån den tidsram vi hade. 

Tre kommuner valdes även då synen på fenomenet kan tänkas variera beroende på 

kommun och arbetsplats vilket möjliggjorde en mer omfattande analys. Wibeck (2010) 

beskriver fortsättningsvis att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp inte är färre än 

fyra eller fler än sex deltagare. I en mindre grupp får samtliga individer mer tid för att 

uttrycka sina åsikter, ställa frågor och bemöta andra gruppmedlemmars argument. För-

fattaren beskriver vidare att det kan uppstå vissa risker när en grupp består av tre perso-

ner, exempelvis kan en person komma att fungera som medlare mellan de andra två och 

det kan även finnas inbyggda spänningar i en triad vilket gör att det är klokt att planera 

för en fokusgrupp med minst fyra deltagare. Utifrån denna information valde vi att inte 

intervjua kommuner med färre än fyra familjehemssekreterare. 

Fokusgruppmetoden kan inte användas om deltagarna inte är bekanta med de ämnen 

som ska diskuteras eller om deltagarna inte har något gemensamt att diskutera om (Dah-

lin-Ivanoff 2015 & Wibeck 2010). Deltagarna i vår fokusgrupp bestod av kollegor (fa-

miljehemssekreterare) som jobbar nära familjehemmen. Deltagarna valdes ut eftersom 

de kunde tillföra värdefull kunskap om forskningsämnet.  

5.2.2 Genomförande av intervjuer 

Då Wibeck (2010) beskriver att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp inte är färre 

än fyra personer valde vi att ringa runt till kommuner för att undersöka om det fanns 

tillräckligt många familjehemssekreterare för att genomföra fokusgruppsintervjuer. En 

svårighet som uppstod var att hitta kommuner i södra Sverige med minst fyra familje-

hemssekreterare men tillslut fick vi ihop tre fokusgrupper från tre kommuner med fyra 

familjehemssekreterare i varje grupp. Vi valde sedan att skicka ut informationsbrevet 

(bilaga 1) via mail till enhetscheferna i två av kommunerna och till kontaktpersonen i 

den tredje kommunen. Efter att ha lyft frågan på ett möte meddelade enhetscheferna och 

kontaktpersonen att det fanns tillräckligt många familjehemssekreterare som ville delta i 

studien.  

Vid intervjuer är det viktigt att forskaren är självständig, professionell, förberedd och 

erhåller kunskap om ämnet och intervjuformen (Kvale & Brinkmann 2014). Vi försökte 

vara så inlästa i ämnet som möjligt innan vi genomförde intervjun för att på ett bättre 
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sätt kunna förstå informanternas tankar och kunna komma med följdfrågor. Intervjugui-

den studerades även noga för att vi inte skulle vara för bundna till den. Innan genomfö-

randet av fokusgruppsintervjuerna bestämde vi att en av oss skulle agera moderator och 

hålla i samtliga intervjuer men att vi skulle hjälpas åt för att föra diskussionen vidare.  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett grupprum på familjehemssekreterarnas ar-

betsplats, lokalerna fungerade bra och inga störningsmoment förekom. I samtliga kom-

muner satt vi i en ring vilket gjorde att det blev en avslappnad stämning och en diskuss-

ion föll sig naturligt. Innan vi påbörjade intervjun fick vi ett muntligt samtycke till att 

spela in samtliga fokusgruppsintervjuer. Detta ökade vår delaktighet och möjlighet att 

ställa eventuella följdfrågor då vi kunde fokusera på det som sades och inte på att föra 

anteckningar. Wibeck (2010) belyser vikten av att spela in fokusgruppsintervjuer då ett 

transkriberat material är det bästa underlaget för en systematisk och noggrann analys.  

Vi hade planerat att intervjuerna skulle pågå i cirka 90 minuter men den första intervjun 

pågick i 150 minuter. Eftersom vi påbörjade transkriberingen och analysen redan efter 

första fokusgruppen märkte vi vilka frågor som inte hjälpte oss att besvara syftet i lika 

stor utsträckning vilket gjorde att vi kunde ta bort vissa frågor till de nästkommande 

intervjuerna.  

5.2.3 Bearbetning av analys och data 

För att analysera och få en bra översikt över materialet har vi gjort en kvalitativ inne-

hållsanalys där fokus ligger på att koda materialet och identifiera textinnehållets likhet-

er, skillnader, mönster och samband (Wibeck 2010). Då vår uppsats fokuserar på famil-

jehemssekreterares professionella upplevelser passade denna analysform oss bra. Vi fick 

in en stor mängd material och med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kunde vi få 

struktur på materialet. Vi har gjort en horisontell innehållsanalys som är lämplig i en 

studie med flera liknande grupper, exempelvis familjehemssekreterare som pratar om 

samma sak. Detta innebär att ämnen som uppkommer igen i fokusgrupperna redovisas 

till skillnad från en vertikal analys där varje grupp och de ämnen som kommer fram 

diskuteras separat (jfr Wibeck 2010).  

För att analysera intervjumaterialet valde vi att ta hjälp av Wibecks (2010) tillväga-

gångssätt. Vi påbörjade vår analys när vi hade transkriberat materialet från den första 

fokusgruppen vilket gör att datainsamlingen och analysen blir parallella processer. En 
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svårighet med att göra på detta vis är att förhålla sig neutral och inte bli påverkad av 

analyser som redan gjorts och de mönster som kommit fram när vi intervjuar resterande 

deltagare. Däremot kan en tidig analys också vara till en fördel då vi som moderatorer 

kan ha användning av tidigare erfarenheter med resterande fokusgrupper. 

En analys av fokusgrupper kräver ett systematiskt tillvägagångssätt vilket bidrar till att 

resultaten blir så tillförlitliga som möjligt. Om forskaren inte har ett systematiskt tillvä-

gagångssätt finns det risk för att forskaren förbiser viktiga aspekter. Protokollet bör 

dock inte vara så pass styrande att forskaren enbart undersöker samma aspekter i alla 

fokusgrupper då det kan göra att oförutsedda infallsvinklar inte undersöks (Wibeck 

2010). För att analysera vårt material har vi varit noggranna men även lämnat utrymme 

för flexibilitet. Utifrån föregående information är det viktigt att forskaren kan förklara 

sin analysprocess. Nedan följer ett systematiskt protokoll för hur vår analysprocess har 

gått till. Processen är inspirerad av Wibeck (2010): 

Steg 1. Hela analysenheten (transkriberingen) lästes igenom ett antal gånger och disku-

terades för att få en samstämmig känsla av helheten. 

Steg 2. Därefter strök vi under de delar som vi ansåg var intressanta och som behövdes 

för att besvara studiens frågeställningar. Fortsättningsvis delades materialet in i mindre 

delar utifrån olika ämnesaspekter vilket gjorde texten kortare och lättare att hantera 

samtidigt som det centrala innehållet bevarades.  

Steg 3. Översikten kategoriserades och varje kategori summerades kortfattat för att vi 

skulle få en bra överblick och göra det enklare för oss att hitta större mönster. 

Steg 4. När kommentarerna kodades och ett mönster började ta form sammanställdes 

dessa etiketter, det vill säga de sammanfattande uttrycken, för att hitta trender och ten-

denser i materialet.  

Steg 5. Slutligen sammanfördes etiketterna till övergripande teman för att därefter 

kunna gå vidare och undersöka det manifesta och latenta budskapet i materialet. 

Ett exempel på slutresultatet av vårt analysarbete med etiketter och övergripande teman 

finns i bilaga 3. 
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5.3 Validitet och reliabilitet   

I framställningen av vetenskaplig kunskap betonas vikten av reliabilitet och validitet 

(Bryman 2011). Reliabiliteten visar på tillförlitligheten i en studie och om resultatet kan 

anses gälla i andra situationer, för andra människor och vid olika tidpunkter. I en kvali-

tativ studie är tillförlitligheten svår att påvisa då individen har en tendens av att endast 

se och höra det som bekräftar ens egna åsikter samt undvika sådant som inte passar in 

(Wibeck 2010). För att försäkra reliabiliteten i denna studie valde vi att upprepa ett fler-

tal av deltagarnas resonemang under samtliga fokusgruppsintervjuer. På så sätt kunde vi 

försäkra oss om att vi uppfattat deltagarna korrekt. En analys av fokusgruppsintervjuer 

kräver ett systematiskt tillvägagångssätt och för att öka reliabiliteten har vi försökt att 

beskriva vår arbetsprocess och metod så noggrant som möjligt för att ge möjlighet till 

liknande slutsatser vid en upprepning av studien (jfr Wibeck 2010). 

Validitet handlar om tolkningen av det som observerats och används för att påvisa om 

forskningen undersökt det studien är avsedd att undersöka. Samtidigt diskuteras det om 

termen trovärdighet bör användas istället (Wibeck 2010). Wibeck (2010) menar att en 

styrka med fokusgrupper är att deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina tankar 

och jämföra dessa med varandra. Denscombe (2009) å andra sidan diskuterar att det 

även finns en risk för att viktig information inte tas upp i fokusgrupper om deltagarna 

inte är bekväma med att diskutera öppet inför andra. Därmed ökar risken för att delta-

garna undviker att säga vad de tycker och tänker vilket kan vara en fara för trovärdig-

heten. Det kan därför vara av vikt att förstå att en fokusgrupp även kan tänkas hämma 

deltagarnas åsikter om de exempelvis känner en rädsla inför vad de andra deltagarna 

eller i detta fall kollegorna ska tycka och tänka. Wibeck (2010) beskriver att trovärdig-

heten även kan påverkas om deltagarna överdriver för att göra intryck eller övertyga de 

övriga deltagarna om en viss åsikt. Andersen (2012) förklarar dock att fokusgrupper 

oftast leder till kontrollerade svar vilket innebär att deltagarna inte vanligtvis tar upp 

saker som inte stämmer eftersom deltagarna behöver stå för sina yttranden när andra 

respondenter och i detta fall kollegor är närvarande.  

Under fokusgruppsintervjuerna utgick vi från studiens syfte och använde oss av följd-

frågor vilket gjorde att diskussionerna kunde fortskrida och vi fick även fram den in-

formation som var relevant för studien. Eftersom vi spelade in och transkriberade samt-
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liga fokusgruppsintervjuer kunde dessutom studiens validitet öka då deltagarnas egna 

formuleringar och ordval inte går förlorade (jfr Bryman 2011). 

I fokusgruppsintervjuer är valet av den fysiska miljön viktig. En fokusgruppsintervju 

som äger rum på en plats där deltagarna känner sig främmande kan vara en fara för både 

reliabiliteten och validiteten (Wibeck 2010). I informationsbrevet (bilaga 1) föreslog vi 

att fokusgrupperna skulle genomföras i ett grupprum på familjehemssekreterarnas ar-

betsplats. Detta för att platsen inte skulle vara främmande och för att förhindra bilresor 

som kan tänkas påverka familjehemssekreterarnas arbete. 

5.4 Metoddiskussion  

Vid val av forskningsansats kan även en kvantitativ metod användas där statistiska, 

kvantifierbara och generaliserbara resultat eftersöks (Bryman 2011). I vår studie ville vi 

dock undersöka familjehemssekreterares professionella erfarenheter och arbetssätt med 

stödinsatser till familjehem. På grund av detta valdes den kvalitativa ansatsen, med fo-

kusgrupper som metod, då den bättre motsvarade studiens syfte och kunde ge oss djup-

gående information. Vi anser att den valda metoden fungerade bra i studien och vi fick 

ett omfattande underlag genom de diskussioner som uppstod under fokusgrupperna. 

Andersen (2012) beskriver att fokusgrupper gör det möjligt att få detaljerad information 

från ett flertal personer under relativt kort tid, vilket även vi såg som en fördel. Vid in-

tervjuerna använde vi oss av vår intervjuguide som hjälpte oss att strukturera upp dis-

kussionerna, få svar på det vi ville och förhålla oss neutrala till ämnet.  

En risk med fokusgrupper som metod och som vi också kunde se var att det i varje fo-

kusgrupp fanns en “informell ledare” som pratade mer än de resterande deltagarna 

(Merton et al. 1990). När detta skedde försökte vi strukturera upp samtalet och antingen 

fråga någon annan i gruppen samma fråga eller lyfta fram en följdfråga. Ibland kunde 

även vissa deltagare avbrytas mitt i en mening vilket vi var noga med att uppmärk-

samma och därefter låta deltagaren få prata till punkt.  

En familjehemssekreterare i en av kommunerna fick förhinder vid tiden för intervjun 

men kunde ersättas med en annan familjehemssekreterare och därför anser vi inte att det 

bortfallet påverkade vårt resultat. Efter fokusgruppen berättade samtliga kommuner att 

det var värdefullt att få tid utsatt till att diskutera stödet tillsammans.  
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

För att skydda enskilda individer finns ett individskyddskrav som innebär att forskning-

en inte får utsätta individer för kränkning, förödmjukelse eller fysisk/psykisk skada. 

Individskyddskravet kan brytas ner i fyra etiska principer: informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyck-

eskravet innebär att forskaren är skyldig att informera om studiens syfte, att det är frivil-

ligt att delta i studien samt avbryta den när som helst. Konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet innebär att intervjupersonernas uppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och förvaras säkert samt att de insamlade uppgifterna endast får använ-

das för forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi vägleds av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att vi har 

skickat ut ett informationsbrev till deltagarna i fokusgrupperna med tydlig information 

om vad vår studie kommer att behandla. I samband med detta blev de informerade om 

att deras medverkan i studien är frivillig och att de kan avstå från den när som helst un-

der processen. Information om att deras uppgifter kommer att avidentifieras och att in-

tervjuerna endast kommer användas för vår studie har också förmedlats. Alla uppgifter i 

vår studie har behandlats konfidentiellt och ingen obehörig har kunnat ta del av materi-

alet. Det material som samlats in har även förvarats på låsta datorer och mobiltelefoner. 

Mot den forskningsetiska bakgrunden har vi på grund av etiska skäl valt att inte uppge 

namn eller i vilken kommun som informanterna jobbar i för att på så sätt undvika att en 

specifik uppgift ska kunna härledas till en viss person och en viss kommun (jfr 

Stafström 2017).  

Om ämnet som ska diskuteras har att göra med situationen på gruppdeltagarnas arbets-

plats är det klokt att inte intervjua chefer och personal i samma grupp. I studien ställer 

vi bland annat frågor om de erbjuds någon utbildning från arbetsgivaren och hur organi-

satoriska förutsättningar påverkar arbetet. På grund av detta bestämde vi oss för att en-

bart intervjua familjehemssekreterare för att inte riskera att begränsa deras svar (jfr Wi-

beck 2010). Att intervjua enhetschefer hade troligtvis gett oss information utifrån ett 

annat perspektiv då det inte träffar familjehemmen på samma sätt som familjehemssek-

reterarna. Förutom detta anser vi inte att studiens syfte kan ge intervjupersonerna fy-

siska eller psykiska skador, kränkningar eller förödmjukelse. 
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5.6 Förförståelse  

Tess hade sin verksamhetsförlagda utbildning på en familjehemsenhet och Kelly på en 

barn- och familjeenhet. Vi har ingen personlig erfarenhet av familjehemsvård men vi är 

medvetna om att vi har en viss tidigare erfarenhet inom familjehemsvården. Vi har där-

för strävat efter att förhålla oss kritiska och oberoende genom hela studien. 

5.7 Arbetsfördelning  

Uppsatsen är skriven i ett Google Drive dokument vilket gjorde att vi kunde ha en ge-

mensam skrivprocess där båda var delaktiga trots att vi inte bor i samma kommun. Vi 

har valt att inte dela upp arbetet för mycket utan istället träffas för att tillsammans dis-

kutera empirin och därmed få en gemensam bild och bättre förståelse för materialet. Vår 

förhoppning är att detta i sin tur ger texten ett bättre och mer likartat språkbruk. Vi tror 

även att uppsatsens delar får en naturlig röd tråd om vi gör på detta sätt. Tillsammans 

har vi samlat in allt material men viss litteratur samt artiklar har vi sökt och läst igenom 

på egen hand. Därefter har vi sammanställt, diskuterat och analyserat tillsammans för att 

lära oss av varandra och skapa en ökad förståelse. Vi genomförde intervjuerna tillsam-

mans men valde att dela upp transkriberingen för effektivitetens skull. 

6. Resultat och analys  

I följande kapitel redovisas resultatet av studien och vår analys av materialet. Resultatet 

som redovisas bygger på tre fokusgrupper med sammanlagt 12 familjehemssekreterare 

från tre kommuner i södra Sverige. Enligt Fitger (2016) klassificeras kommunerna som 

en liten och två större kommuner. Av familjehemssekreterarna som deltog i fokus-

gruppsintervjuerna har åtta av dem en socionomutbildning, övriga deltagare har en spe-

cialpedagogutbildning eller beteendevetarutbildning. Majoriteten av deltagarna var runt 

40 år. Deltagarna har tidigare erfarenheter av bland annat barn- och ungdomsutredning-

ar, behandlingsarbete inom barn och familj och kurativt arbete. Deras arbetslivserfaren-

heter inom familjehemsstödet varierade mellan en månad upp till fyra år, majoriteten 

har dock arbetat omkring två år inom området. 

Vi har valt att belysa och analysera familjehemssekreterarnas svar utifrån följande te-

man: 1) stödbehoven, 2) insatser för att bemöta behoven samt 3) förutsättningar som 

påverkar familjehemssekreterares möjlighet att ge stöd. Analysen kommer att framstäl-
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las med hjälp av Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologin, perspektivet om risk- 

och skyddsfaktorer samt kopplas till tidigare forskning. 

Under studiens utvalda teman följer informanternas beskrivningar i olika underrubriker 

genom meningskoncentrering. Detta innebär att informanternas uttalanden dras samman 

till kortare meningar där den väsentliga innebörden lyfts fram (jfr Kvale & Brinkman 

2014). Vi har även valt att belysa utvalda citat som är representativa för vår studie. I 

följande avsnitt har kommunerna numreras med 1, 2 och 3 för att skydda intervjuperso-

nernas integritet. Begreppet familjehem används när hela familjen inkluderas, det vill 

säga både det placerade barnet och eventuella biologiska barn. Begreppet familjehems-

föräldrar används när insatsen endast fokuserar på familjehemsföräldrarna. I 6 kap. 7 c § 

SoL framkommer att det ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för 

kontakterna med det familjehemsplacerade barnet. I följande text kommer denna social-

sekreterare benämnas barnhandläggare. 

 6.1 Stödbehoven 

Följande avsnitt belyser familjehemssekreterarnas uppfattningar om familjehemsföräld-

rars stödbehov. Resultatet presenteras i följande underrubriker: beteendeproblematik, 

umgänge och samarbete med de biologiska föräldrarna, anknytningsproblematik samt 

behov av att träffa andra familjehem.  

6.1.1 Beteendeproblematik 

I samtliga kommuner framkom det att stödbehoven är väldigt olika från familj till fa-

milj. Stödbehovet beskrevs vara som störst i början av en placering då det oftast kräv 

mer frekventa besök och telefonkontakter. Familjehemssekreterarna upplever att famil-

jehemsföräldrarna anser att barnets beteendeproblematik kan vara svår att hantera vilket 

även framkom som ett av de vanligaste problemen som ligger till grund för stödbeho-

ven. Kommun 2 förklarade: 

Man ska alltid tänka att ett barn har någonting med sig. Ofta har de med sig beteende-

problematik och om jag skulle ta emot ett barn med stora behov så skulle jag vilja ha 

mycket stöd från socialförvaltningen. Inte bli lämnad liksom.  

Liknande resultat som kommer fram i vår studie kan vi även se i studierna av Cooley et 

al. (2015) och Maclay et al. (2006) där det framkommer att familjehemsföräldrar är i 
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behov av stöd eftersom det finns en osäkerhet om hur de ska hantera barnets beteende-

problematik. 

 

6.1.2 Umgänge och samarbete med de biologiska föräldrarna 

Samtliga kommuner beskrev att det många gånger behövs stöd och struktur vid kontakt 

och vid umgänge med de biologiska föräldrarna vilket även bekräftas av Murrays et al. 

(2011) studie. Kommun 1 betonade i likhet med detta vikten av att familjehemsföräldrar 

har en fungerande relation till de biologiska föräldrarna och nätverket. Detta påvisas 

även i Holtans (2008) studie där det framkommer att både barnets biologiska föräldrar 

och familjehemsföräldrar har betydelse för det placerade barnet. När barnets biologiska 

föräldrar och familjehemsföräldrar accepterar varandra och skapar en god kontakt mel-

lan varandra kan det placerade barnet känna en trygghet och en tillhörighet i familje-

hemmet. Lagstiftningen betonar att utgångspunkten för familjehemssekreterare bör vara 

att eftersträva en god relation mellan barn och föräldrar: “Vården bör utformas så att 

den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt 

med hemmiljön (6 kap. 1 § 3 st. SoL)”. Samtliga kommuner beskrev komplexiteten med 

detta och att familjehemsföräldrarna kan känna en viss uppgivenhet vid de tillfällen som 

barnet påverkas negativt vid ett umgänge:  

De biologiska föräldrarna har väldigt mycket rättigheter till sina barn eller snarare bar-

net har rättigheter till sina föräldrar och det kan t.ex. krocka vid umgänge när familje-

hemsföräldrarna märker att barnet inte mår bra av det men att de ändå måste vara där på 

grund av att lagstiftningen har bestämt det utifrån vad som ansetts vara bäst för barnet 

(kommun 3). 

Kommun 3 förklarade i samband med detta att familjehemsföräldrarna inte har rätt att 

ensamma bestämma om barnet och vården då det är ett tredelat föräldraskap som gäller. 

Familjehemssekreterarna behöver agera om de ser någon brist och kommun 3 förklarade 

att det är där den övervakande rollen kommer in. Detta kan även bekräftas utifrån Hö-

jers (2001) studie där det framkommer att familjehemsföräldrars möjlighet att fatta be-

slut gällande det placerade barnet är begränsat vilket även kan ha en negativ påverkan 

på relationen mellan parterna.  
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6.1.3 Anknytningsproblematik 

Kommun 2 och 3 lyfte fram det faktum att flertalet barn som blir placerade har påver-

kats negativt av sina tidigare hemförhållanden och därmed har “med sig mycket i baga-

get” (kommun 3). I och med detta finns det risk för att placerade barn inte kan “knyta an 

på ett normalt sätt” (kommun 2) vilket gör att det kan vara svårt och ta väldigt lång tid 

för barnet att knyta an till sina familjehemsföräldrar. I samband med detta lyfte kommun 

2 fram att de ser ett stort behov från familjehemsföräldrar att få hjälp med barnets an-

knytning vilket kan vara svårt då problem med anknytning kan te sig på olika sätt. 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan det tänkas att barnet befinner sig på en 

mikronivå och tillhör två olika system, den biologiska familjens system och familje-

hemmets system. Systemen påverkar ömsesidigt varandra på mesonivå (jfr Bronfen-

brenner 1979). Det kan tänkas att barnets tidigare anknytning samt hur relationen till de 

biologiska föräldrarna ser ut under den pågående placeringen påverkar hur barnets relat-

ioner utvecklas med familjehemmet. Kommun 1 förklarade att relationer inte byggs upp 

över en natt “det sägs att man är ny på jobbet i ett år, då kan man inte förvänta sig att 

barnet ska vara en i familjen efter en månad” (kommun 1). Detta tyder på att anknytning 

är komplicerat och en utmaning för familjehemsföräldrarna.  

6.1.4 Behov av att träffa andra familjehem 

Samtliga kommuner var eniga om att det är betydelsefullt för familjehemmen att träffa 

andra familjehem för byte av erfarenheter och för att glädja varandra. En chans till ge-

menskap är något som samtliga kommuner upplever att familjehemmen efterfrågar och 

vill ha. Kommun 1 förklarade t.ex. att det är viktigt att träffa erfarna familjehem ef-

tersom de kan ge mycket till de nya familjehemmen “det är det som ger mest, att de får 

träffa andra familjehem”. Kommun 3 beskrev att de ser ett stort behov från familje-

hemsföräldrarna att få utbyta tankar om olika situationer då det inte alltid går att prata 

med sina vänner om det som sker i familjehemmet: 

[...] för liknande frågeställningar är det bättre att ha dem tillsammans, för då kan de 

hjälpa varandra i det. Vissa som sitter med tonårsproblematik, inskolning, vad som 

helst.  
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6.2 Insatser för att möta behoven 

Följande avsnitt behandlar de insatser som familjehemssekreterarna beskrev att de kan 

erbjuda familjehemsföräldrarna för att möta de stödbehov som presenterades i föregå-

ende avsnitt. Resultatet presenteras i följande underrubriker: utbildning, handledning, 

råd och stöd, ekonomisk ersättning, Circle of Security och Marte meo samt utvecklings-

samtal.  

6.2.1 Utbildning 

Familjehemsföräldrar har ett stort behov av regelbundna utbildningar om de svårigheter 

de dagligen kommer i kontakt med (Murray et al. 2011). Detta kan vi även se i vår stu-

die då samtliga familjehemssekreterare beskrev utbildningen som en viktig del i upp-

draget. Ett hem att växa i är en grundutbildning utvecklad av Socialstyrelsen vars syfte 

är att ge familjehemmen grundkunskaper om familjehemsvården (SBU 2017). I dagslä-

get kan kommunerna bara starta upp utbildningen på hösten vilket innebär att de inte 

alltid kan erbjuda utbildning innan en placering. Kommun 1 uttryckte: “i den bästa av 

världar skulle vi ha utbildat familjehemmen innan de får en placering så att de blir för-

beredda, men vi är inte riktigt där”. Utifrån perspektivet om risk- och skyddsfaktorer 

kan det tänkas utgöra en riskfaktor att familjehemmen inte får möjlighet att gå utbild-

ningen innan de får ett barn placerat hos sig eftersom det kan bidra till en större osäker-

het i situationer som kan uppstå i familjehemmet. Detta kan i sin tur utgöra en riskfaktor 

för det placerade barnet eftersom familjehemmen kanske inte har de rätta verktygen 

eller är förberedda på bästa möjliga sätt. Om familjehemsföräldrarna får behovet av att 

träffa andra familjehem tillgodosett kan det utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

tänkas påverka det placerade barnet positivt då familjehemsföräldrarna som tillhör mik-

rosystemet och därmed har en direkt påverkan på barnets utveckling kan få verktyg och 

tips gällande uppdraget.  

6.2.2 Handledning 

För att bemöta behovet av erfarenhetsutbyte beskrev kommunerna att de kan erbjuda 

gemensamma aktiviteter så som utbildningar, föreläsningar och temadagar. Under inter-

vjuerna framkom det dock att endast kommun 3 kunde erbjuda grupphandledning. Res-

terande kommuner vill kunna erbjuda grupphandledning och diskuterar idag utveckl-

ingsmöjligheterna gällande detta. Att inte få möjlighet att utbyta tankar och idéer med 

personer som befinner sig i samma situation kan tänkas vara en riskfaktor. Att få möj-
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lighet att träffa andra på ett mer strukturerat sätt än exempelvis innan en föreläsning kan 

ses som ett skydd då familjehemmen tillsammans kan hjälpa varandra och ge tips om 

hur de kan gå tillväga för att lösa problem som uppstår i vardagen.  

Kommun 3 lyfte fram att de har en familjehemssekreterare som enbart arbetar med 

handledning till familjehemmen vilket skiljer sig från resterande kommuner. Samtliga 

kommuner beskrev dock att de kan erbjuda extern handledning som innebär att de tar 

hjälp av en utomstående professionell handledare som inte själv arbetar i organisation-

en. Kommun 1 uttryckte: 

Vi har ett familjehem som bor en bit bort från vår kommun och har en extern handle-

dare. De har ett barn med diagnos och behöver hjälp med hur de ska hantera vardagen 

och bemöta barnet. Handledaren får ett uppdrag från oss vad vi tänker att familjehem-

met behöver från handledaren. Vi träffar familjehemmet ändå men har inte den kompe-

tens som krävs vid väldigt svåra uppdrag. Det är viktigt att familjehemmet får det stöd 

som krävs för att de ska orka med uppdraget. 

Vi kan se att kommun 1 har anpassat stödets omfattning utefter barnets risknivå då de 

insett att de inte har den kompetens som krävs för att hjälpa familjehemsföräldrarna att 

hantera vardagen. Det kan dock tänkas vara en riskfaktor att familjehemsföräldrar i 

kommun 1 och 2 inte själva får möjlighet att bestämma om de istället vill ha en intern 

handledare, som förmodligen är mer insatt i deras familjesituation än en extern handle-

dare.  

6.2.3 Råd och stöd   

Enligt kommun 3 innebär råd och stöd individuell hjälp till familjehemmen vilket in-

kluderar hembesök, samtal och mailkontakt. Det inkluderar även hjälp med att komma i 

kontakt med andra aktörer som de kan ha behov av samt att finnas tillgänglig om det 

uppstår några akuta problem. Samtliga kommuner beskrev hembesöken som ett betydel-

sefullt sätt för att skapa en god relation till familjehemmen vilket enligt Maclay et al. 

(2006) har betydelse för en långsiktig placering. 

Det gäller att vara där ofta, man lär inte känna varandra annars. Det kanske inte alltid är 

så att man har en stor plan för besöket utan ibland handlar det bara om att bygga upp re-

lationen i familjehemmen först, så de får lära känna en och få förtroende för en (kom-

mun 3).  
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Kommun 1 och 3 beskrev att uppföljningar av barnens placeringar görs lagstadgat två 

gånger per år av barnhandläggaren och vid dessa tillfällen följer även familjehemssekre-

teraren upp familjehemmet. Utöver den lagstadgade uppföljningen framkom det att an-

talet hembesök är varierande och individuella. Socialstyrelsen rekommenderar att famil-

jehemssekreterare ska besöka familjehemmen fyra gånger per år samtidigt som stödet 

ska vara anpassat efter hur mycket samtliga familjehem behöver. Kommun 1 beskrev att 

de oftast har fler besök än fyra gånger per år. Kommun 3 berättade att de besöker sina 

familjehem en gång i månaden men att det också kan bero lite på hur de har det och att 

de ibland får träffa vissa familjehem oftare. 

Kommun 2 lyfte fram att de på senare år har börjat diskutera om de ska besöka familje-

hemsföräldrarna en gång i månaden istället för sex gånger per år för att på så sätt kunna 

skapa en bättre relation och ett större förtroende. I samtliga kommuner uttryckte famil-

jehemssekreterarna att de gör hembesök oftare än vad som rekommenderas av Social-

styrelsen vilket utifrån risk- och skyddsfaktorer kan ses som en miljörelaterad skydds-

faktor för familjehemsvården.  

Kommun 1 berättade att de har en egen telefonjour för rådgivning som de turas om att 

ha måndag till torsdag mellan klockan 17.00–21.00, vilket skiljer sig från de övriga 

kommunerna. Detta utökar deras tillgänglighet till att även gälla utöver kontorstid. 

Samtliga kommuner beskrev just tillgängligheten som något av det viktigaste när det 

kommer till stödet: 

Tillgängligheten och vetskapen att om man söker sin handläggare så får man svar, det är 

det jag får mest konkret och positiv feedback kring. Man får inte underskatta de små sa-

kerna utan det är oftast det som bidrar till den goda relationen (kommun 2).  

Varken kommun 2 eller 3 berättade att de kan nås efter klockan 16.00 vilket utifrån per-

spektivet om risk- och skyddsfaktorer kan tänkas utgöra en riskfaktor. Om det skulle 

uppstå något problem vid denna tidpunkt innebär det att de måste vänta tills dagen efter 

innan de kan få vägledning och stöd. 

6.2.4 Ekonomisk ersättning   

Samtliga kommuner beskrev även att de kan erbjuda familjehemsföräldrarna ekonomisk 

ersättning. Kommun 1 beskrev att de kan stötta familjehemsföräldrarna för förlorad ar-
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betsinkomst under en viss tid för att familjehemsföräldrarna ska kunna vara hemma och 

bygga upp ett förtroende hos det placerade barnet. Kommun 2 förklarade: 

Det är nästan fult att prata ekonomi men jag tänker att det ibland är ett stöd att inte be-

höva ha en stressig vardag, bara veta att om det är något specifikt så ska man inte be-

höva ta ut semesterdagar.  

Utifrån utvecklingsekologin är detta ett tydligt exempel på hur familjehemsföräldrarnas 

arbetsplats och arbetstider på exonivå kan påverka och hur familjehemssekreterarna i 

sin tur kan hjälpa familjehemsföräldrarna att få tid till att bygga upp ett förtroende hos 

barnet.  

6.2.5 Circle of Security och Marte meo  

Familjehemssekreterarna i kommun 2 och 3 lyfte fram anknytningsproblematiken som 

en utmaning och det kan tänkas att stöttning och vägledning från familjehemssekrete-

rarna utgör en viktig del för familjehemsföräldrarna under denna period. Kommun 1 

beskrev att de i dagsläget inte har kommit i kontakt med anknytningsproblem i familje-

hemmen. För att hjälpa familjehemsföräldrarna vid anknytningsproblematiken förkla-

rade kommun 2 att de kan erbjuda föräldrarinterventionsprogrammet Circle of Security 

(Cos)
1
 och när det behövs samarbetar de även med en annan enhet som kan erbjuda stöd 

till föräldrar och behandlingen Marte meo
2
. Kommun 3 förklarade att de möter upp an-

knytningsproblematiken på olika sätt beroende på ärende, men att de främst använder 

sig av utökad handledning vid problem i familjehemmet. 

6.2.6 Utvecklingssamtal   

Utöver uppföljning och vägledning berättade kommun 2 att de har utvecklingssamtal 

med familjehemsföräldrarna som de på senare tid har arbetat fram. De beskrev utveckl-

ingssamtalen som ett mer systematiskt samtal där familjehemmen bland annat får chans 

att säga vad de tycker om stödet. Kommun 2 förklarade även att de just nu utvecklar en 

enkät till alla uppdragstagare för att de anonymt ska kunna uttrycka sina åsikter om stö-

det. Detta var något som inte framkom i fokusgrupperna med kommun 1 eller kommun 

3. Att inte erbjuda något anonymt forum kan tänkas utgöra en riskfaktor då nackdelar 

                                                 
1
 Cos är ett föräldrainterventionsprogram som förmedlar anknytningsteori på ett enkelt sätt (Neander & 

Risholm-Mothander 2015) 
2
 Marte meo är en samspelsbehandling som hjälper föräldrar att stödja en positiv utveckling hos barn som 

befinner sig i olika utvecklingsfaser (Broberg, Almqvist & Tjust 2003). 
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med stödet kanske aldrig kommer fram. Familjehemmen som ska ta emot stödet och dra 

nytta av det borde vara utgångspunkten och underlaget vid utveckling av stödinsatser. 

Det insamlade materialet visar att stödet till familjehemmen skiljer sig något från kom-

mun till kommun, dels vad de kan erbjuda för insatser och dels hur pass ofta hembesö-

ken sker. Cooley et al. (2015) beskriver att ett effektivt stöd kan leda till ett bättre psy-

kosocialt välbefinnande som förhindrar att familjehemsföräldrar säger upp sitt uppdrag 

som familjehem. Kommun 2 lyfte fram vikten av att se till helheten med stödet: “tyvärr 

ser man inte den här helheten att om familjehemmen får bra stöd och känner sig trygga 

så gynnar det även barnen, i andra led”. Enligt Bronfenbrenner 1979 är det viktigt att 

mikrosystemet och därmed familjehemmet är i balans för barnets välbefinnande då 

mikronivån utgör en direkt påverkan på barnets utveckling. Utifrån detta kan ett adekvat 

stöd till familjehemmen ses som en miljörelaterad skyddsfaktor för de placerade barnen. 

Stödet familjehemsföräldrar får kan utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv ses som 

att kommunikationen mellan familjehemssekreterare som befinner sig i ett exosystem 

och familjehemsföräldrarna som befinner sig i ett mikrosystem har en positiv inverkan 

på familjehemmet (jfr Bronfenbrenner 1979). Om familjehemsföräldrarna får det stöd 

som behövs kan det bidra till en bättre familjesammanhållning och konflikthantering i 

familjehemmet vilket kan utgöra en familjerelaterad skyddsfaktor för det placerade bar-

net.  

6.3 Förutsättningar som påverkar familjehemssekreterarnas möjlighet att ge 

stöd  

I detta avsnitt kommer resultatet redogöras för vår empiriinsamling gällande vilka förut-

sättningar som påverkar möjligheterna för familjehemssekreterare att lämna adekvat 

stöd och hur detta i sin tur kan påverka familjehemmen. Resultatet presenteras i följande 

underrubriker: familjehemssekreterarnas egen kunskap/erfarenhet, resurser, riktlinjer, 

relationen mellan parterna och organisatoriska förutsättningar. 

6.3.1 Familjehemssekreterarnas egen kunskap/erfarenhet 

På frågan om individuella förutsättningar hos socialarbetare påverkar arbetet med att 

lämna adekvat stöd svarade samtliga kommuner att det alltid påverkar. “På något plan 

är man ju alltid sig själv, även om man är professionell och så i sitt arbete är vi ändå 

olika, tänker, tolkar och bedömer olika” (kommun 2). Samtliga kommuner förklarade 
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att de använder sig själva som verktyg inom familjehemsvården och att arbetet därför 

kan påverkas av ens tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Jag har t.ex. jobbat som familjebehandlare och med föräldrastöd [...]. Det är helt avgö-

rande att jag har den erfarenheten, om jag inte hade haft det hade jag ju saknat de verk-

tygen (kommun 1).  

Utifrån denna information kan det tänkas att en stor del av de verktyg som behövs för 

att kunna stödja och handleda familjehemsföräldrar inhämtas från tidigare erfarenheter. 

Utifrån perspektivet om risk- och skyddsfaktorer kan det tänkas att familjehemssekrete-

rarnas arbete med att lämna stöd är en riskfaktor om egna erfarenheter blir en utgångs-

punkt för kunskap. Det kan tänkas bli problematiskt om familjehemssekreterare arbetar 

på olika sätt då de kanske inte erbjuder samma kvalité på stödet på grund av att vissa 

inte har tidigare erfarenheter. En informant i kommun 1 tog även upp ett exempel på 

detta i och med att hon inte hade egna barn vilket hon i vissa sammanhang kunde se 

som en nackdel när det kom till stödet. 

6.3.2 Relationen mellan parterna 

Familjehemsenheten ska som tidigare nämnt arbeta utifrån det så kallade tredelade för-

äldraskapet. Att kunna ha ett tredelat föräldraskap förutsätter en god relation mellan 

parterna som består av familjehemsföräldrarna, de biologiska föräldrarna och social-

tjänsten. Kommun 2 lyfte fram det tredelade föräldraskapet som något av det svåraste i 

deras arbete och att relationen med familjehemmen kan påverka deras möjligheter att 

lämna adekvat stöd. “Det är svårt när man inte får till ett samarbete, det förväntas ju 

ändå att vi ska ha det här tredelade föräldraskapet och när man inte får till en konsen-

sus… det är jättetufft” (kommun 2). I samtliga kommuner framkom det att arbetsuppgif-

terna i rollen som familjehemssekreterare är komplexa eftersom de har dubbla roller 

inbyggda i sin profession. De har både en kontrollerande och stödjande funktion: 

Det är en svår roll att förhålla sig till. Jag tänker att det tar tid att bygga den här relat-

ionen som gör att familjehemsföräldrarna vågar visa svagheten. För när socialtjänsten 

kommer kan vi förstå att man vill att det ska vara en perfekt bild. Plus att vi har det här 

med ekonomiska ersättningar, vi ska liksom ge dem “lön”. Men vi vill att de ska kunna 

prata om det jobbiga som händer också men det kanske är ett långt steg att komma dit 

(Kommun 2). 
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Att ha ett fungerande samspel och god relation mellan familjehemsföräldrar och famil-

jehemssekreterare kan ses som ett skydd och tänkas vara viktigt för att upprätthålla goda 

relationer i familjehemmen och för att familjehemmen ska hålla i längden. Kommun 2 

beskrev dock att det kan vara svårt “att klicka med alla familjehemsföräldrar” och att 

det kan påverka arbetet om man inte är uppmärksam på det. Kommun 1 beskrev t.ex. att 

familjehemmet kan ha en positiv syn på och inställning till dem tills den dagen då de 

överväger att sänka deras arvode. Inom utvecklingsekologin kan det även vara av vikt 

att ta hänsyn till tidsperspektivet då händelser och förändringar i miljön påverkar de 

olika nivåerna och deras samspel med varandra (jfr Andershed & Andershed 2005). När 

det exempelvis sker förändringar i form av nedsatt arvode kan det som kommun 1 be-

skrev påverka det goda samspelet mellan familjehemmet och familjehemssekreterarna 

vilket kan tänkas utgöra en riskfaktor för det placerade barnet.  

Utifrån utvecklingsekologin och risk- och skyddsfaktorer kan faran för att barnet ska 

drabbas av olika risker tänkas öka när de olika systemen i barnets liv inte samspelar. 

Kommun 1 lyfte fram vikten av att strukturera upp vilka roller som individerna runt det 

placerade barnet har: 

Vi behöver få familjehemmen att förstå att de inte behöver bära allt och ha hela om-

sorgspaketet i knät. Vi försöker få familjehemsföräldrarna att förstå att de är extra för-

äldrar och inte behandlare eller socialsekreterare. 

Om ansvarsfördelningen mellan socialtjänst, familjehemsföräldrarna och de biologiska 

föräldrarna är oklar när det gäller det placerade barnet kan det utifrån ett utvecklingse-

kologiskt perspektiv tolkas som att tre stora system i det placerade barnets liv inte lyck-

as upprätthålla ett samspel sinsemellan och skapa ett välfungerande sammanhang för 

barnet. Om det tredelade föräldraskapet inte fungerar och familjehemmet, de biologiska 

föräldrarna och familjehemssekreterare som ska utgöra några av barnets skyddsfaktorer 

inte har ett bra samarbete eller mår bra blir det en riskfaktor för barnet.  

Cooleys et al. (2015) studie visar att familjehemsföräldrars vilja att fortsätta tillhanda-

hålla tjänster är viktigt då det annars kan medföra både kortsiktiga och långsiktiga kon-

sekvenser för det placerade barnet vilket även blir ett tydligt resultat i vår studie. Samt-

liga kommuner diskuterade mycket om att familjehemmen behöver vara mottagliga för 

handledning/stöd. Både kommun 2 och 3 berättade att de numera undersöker om de är 

handledningsbara redan under utredningen: 
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Hela utredningsarbetet är uppbyggt på att hitta risk- och skyddsfaktorer och man sållar 

bort familjer som inte vill ta emot handledning. Vi tycker att handledning är ett måste 

för att man ska kunna vara familjehem. Om det är någonting så ska inte familjehemmen 

ta det som kritik, utan som utvecklingsmöjligheter (kommun 3). 

Gällande handledning framkom det att bristande motivation hos familjehemsföräldrarna 

ibland kan utgöra ett problem. Vidare beskrev de att familjehem som inte är “mottagliga 

för handledning” är något av det svåraste i deras arbete: “Hur mycket vi än försöker 

stödja och hjälpa så spelar det ingen roll och det värsta är när familjehemsföräldrarna 

lägger över problemet på barnet istället” (kommun 2). Utifrån perspektivet om risk- och 

skyddsfaktorer kan detta vara en riskfaktor då ett bra samarbete mellan familjehemmet 

och familjehemssekreterare krävs för att placeringen ska hålla. Om familjehemsföräld-

rar i värsta fall lägger över problemet på barnet istället för att försöka utvecklas i sig 

själva kan det utgöra en risk för barnets utveckling. Utifrån den utvecklingsekologiska 

teorin är förhoppningen att det ska kunna ske ett samspel mellan nivåerna utan att barnet 

deltar och i detta fall blir det exempelvis viktigt att familjehemsföräldrar och familje-

hemssekreterare samspelar på ett positivt sätt för att barnet ska få en god vård (jfr An-

dershed & Andershed 2005).  

6.3.3 Resurser  

Vid fokusgruppsintervjuerna kunde vi uppmärksamma brister när det kom till tid för 

familjehemmen, avståndet till familjehemmen, utbildning och ekonomiska resurser. 

Familjehemssekreterarna i kommun 2 förklarade att de önskar mer tid för både familje-

hemmen och för att sätta sig in i aktuell forskning och litteratur. Kommun 2 har som 

tidigare nämnt pratat om att de vill besöka familjehemmen en gång i månaden men i 

dagsläget är inte detta möjligt då tidsbristen är ett faktum. Ansvaret för antalet familje-

hem per handläggare, som ligger runt tjugo stycken, tillåter inte detta då det ibland kan 

vara långa sträckor till familjehemmen. Kommun 1 lyfte i likhet med kommun 2 fram 

att tidsbristen och avståndet till familjehemmen ibland kan begränsa deras möjlighet att 

ge familjehemmen det stöd de behöver: 

Det är klart att det är lättare att träffa dem som bor i närheten och som har umgänge här. 

Ibland träffar vi familjehemmen under umgängestiden och ibland åker vi hem till dem, 

men de långt bort… det är de familjehemmen som får mindre. 
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Som Maclay et al. (2006) tar upp kan ett bristande stöd leda till frustration och i sin tur 

medföra konsekvenser i form av sammanbrott. Vi kan se att det finns risker med att stö-

det från familjehemssekreterarnas sida till viss del är begränsat då tiden inte alltid räcker 

till vilket vi utifrån citatet kan förstå främst missgynnar familjehem vars avstånd från 

kommunen är längre.  

Familjehemssekreterarna i kommun 2 upplever att möjligheterna för att ge stöd till fa-

miljehemmen blir bättre för var dag som går men att de ännu inte alltid har de förutsätt-

ningar som krävs för att ge adekvat stöd: 

Vi känner inte att vi riktigt har de förutsättningar och den kunskap som behövs. Vi 

skulle behöva rustas mer med handledarutbildning och Cos-utbildning. Jag tänker att 

man kommer ganska långt med stöd och råd men det finns ganska lite kring stöd till fa-

miljehemmen från forskning så man famlar lite själv kring vad man tänker. Det kan 

uppstå sådana komplexa situationer där man känner sig som en fågelholk.  

Kommun 2 beskrev att det är kostnadsfrågan som begränsar utbildningsmöjligheterna: 

“Man har inte råd att skicka alla på en gång”. I samband med detta frågade vi kommun 

2 om de fått några andra vidareutbildningar och då skrattar de lite och säger ironiskt: 

“Nej, det räcker att man är socionom och sedan kan man allt”. När kommun 2 jämför 

med andra insatser inom barn och familj är det en självklarhet att de får gå de utbild-

ningar de behöver men på familjehemsenheten är det inte lika självklart. En informant i 

kommun 2 fortsatte berätta: 

Det känns som att vi alltid ligger kurvan efter, det är ju jättemycket fokus på kompeten-

sen vid utredningar men när barnet har placerats släpper de det, men det är ju då det rik-

tiga arbetet börjar. Att utreda behoven är en sak men att fixa problemet är det kluriga.  

I kommun 2 kan vi se att ekonomin inverkar på familjehemssekreterarnas arbete då det 

begränsar deras möjligheter att få tillräckligt mycket verktyg för att kunna få de förut-

sättningar som krävs för att ge ett adekvat stöd. I kommun 3 upplever de att arbetsgiva-

ren är bra på att bevilja utbildningar dock gäller detta bara universitetsutbildningar som 

inte kostar någonting, förutom tiden. I kommun 1 beskrev familjehemssekreterarna att 

arbetsgivaren är positiv till utbildningar men att familjehemssekreterarna själva känner 

att många av utbildningarna tar för mycket tid från arbetet. Egelund och Böcker-

Jakobsen (2010) nämner just att familjehemsplaceringar i vissa fall styrs mer av resurser 
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än av behov. De menar att när ekonomin styr och när socialsekreterarna har begränsad 

tid att arbeta med det placerade barnet och familjehemsföräldrar ökar risken för place-

ringsavbrott. Utifrån perspektivet om risk- och skyddsfaktorer kan vi se att det finns 

risker med att ekonomin styr då tiden inte alltid räcker till och resurserna är otillräck-

liga. Detta kan i sin tur begränsa möjligheten för familjehemsföräldrarna att få det stöd 

de behöver. Om familjehemssekreterare får vidareutbildning och verktyg för att kunna 

utvecklas kan det i sin tur verka som en miljörelaterad skyddsfaktor. Familjehemssekre-

terarna har då mer kunskap om hur de ska hantera situationer som kan uppstå i familje-

hemmet och kan i sin tur vägleda familjehemsföräldrarna bättre.  

I kommun 3 beskrev en familjehemssekreterare att rollen som handledare är “en lite 

lyxig tjänst” eftersom hen har förutsättningar för att ge handledning till alla som har 

behov av det. Familjehemssekreteraren beskrev i samband med detta att en del familje-

hem bor så långt bort att de handleds externt, vissa är konsulentstödda och får det däri-

från och “några är gamla familjehem och vill inte ha”. I likhet med detta lyfte kommun 

1 fram att alla familjehem inte vill ha handledning utan att de istället t.ex. ringer 

varandra. Att inte vilja ta emot handledning och att inte ge handledning för att de är 

“gamla familjehem” kan tänkas vara en riskfaktor för de placerade barnen. Kommun 3 

berättade: 

I går kväll fick jag ett samtal från en familjehemsmamma som verkligen inte vill ha 

handledning men som inte slutade prata om hur mycket problem det var med den place-

rade flickan, vi orkar inte sa hon, vi funderar på om vi kanske inte ska ha kvar henne… 

men har sagt nej till handledning hela tiden. 

Utifrån tidigare forskning kan vi se att ett sammanbrott i familjehemsplacering är en 

tydlig riskfaktor då det försvårar för att barnet ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt. 

Detta tydliggörs även i Skoogs (2013) studie där det framkommer att barnet kan få 

sämre framtidsutsikter i vuxenlivet i form av ökad risk för självmord, kriminalitet och 

psykiatrisk vård. Citatet visar att risken för att ett sammanbrott sker kan öka om famil-

jehemmen inte är mottagliga för handledningen då problemen byggs på utan att försöka 

lösas.  

Samtliga kommuner upplever att de inte har några egna resurser när det kommer till att 

ge stöd till familjehemsföräldrarna för barnens beteendeproblematik. Detta upplevs vara 

ett problem i dagsläget eftersom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som har spets-
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kompetens gällande beteendeproblematik har “fruktansvärt långa väntetider” (kommun 

1). Kommun 2 förklarade: 

Det är otroligt många barn det handlar om, nu är ju inte politiken långsiktig men tänker 

man att vi har möjlighet att rädda ett barn från en framtid utan droger/kriminalitet osv så 

har man ju tjänat hur mycket som helst samhällsekonomiskt. 

Utifrån citatet kan det tänkas att det faktum att familjehemsföräldrarna får tillräckligt 

med stöd inom barnets beteendeproblematik blir en skyddsfaktor för både familjehem-

men och för samhället i stort. För att familjehemssekreterarna ska kunna möta upp fa-

miljehemmens behov av stöd vid beteendeproblematik är de beroende av samverkan 

med BUP. De långa väntetiderna och familjehemssekreterarnas brist på kompetens gäl-

lande beteendeproblematik blir därmed en riskfaktor för familjehemsföräldrarna då väg-

ledningen för att hantera detta blir bristfällig. Den bristande kompetensen gör att barnets 

beteendeproblematik fortgår, vilket även benämns som en upprätthållande faktor vilket i 

sin tur kan ses som en risk då det placerade barnet inte får det stöd hen behöver för att 

utvecklas på ett gynnsamt sätt.  

6.3.4 Riktlinjer 

Samtliga kommuner lyfte fram att det finns otydligheter om vad stödet ska innehålla:  

Stöd är ju bara ett begrepp, vad innehåller det? Det finns inga tydliga riktlinjer från So-

cialstyrelsen eller vår förvaltning kring vad vi ska ge för stöd till familjehemmen. De 

riktlinjer vi har nu har vi själva fått bygga upp och därför ser det nog olika ut i kommu-

nerna. Det är ju lite famlande kring hur vi ska jobba och få förutsättningarna för det. Vi 

önskar ju mer från Socialstyrelsen, nu är det rekommendationer och det ligger väl lite i 

sakens natur när arbetet inte bygger på en tydlig lagstiftning utan här handlar det om att 

skaffa sig en annan slags erfarenhet och då tänker jag att det blir mer komplext (kom-

mun 2). 

När det kommer till rutinerna har vi gjort ganska mycket själva, det har inte funnits så 

mycket på print så att säga. Jag tänker också att det blir rätt olika i kommunerna och hur 

man väljer att tolka saker och ting. Någon familjehemssekreterare kan tolka det som att 

då måste vi göra detta medan någon annan kan tolka det som att det räcker med detta, 

man kan ju näst intill tolka det hur som helst (kommun 1). 



  
 

37 

Citaten tyder på att det inte finns några tydliga riktlinjer gällande stödet och det upplevs 

finnas en viss osäkerhet om vilka krav som gäller. I Socialstyrelsen handbok framkom-

mer det att socialtjänsten ska kunna erbjuda generellt stöd i vardagen men hur kommu-

nerna ska gå tillväga framkommer inte. I likhet med detta förklarar kommun 1: “de sä-

ger de här ska ni göra men inte vägen dit utan vi får rita kartan själva”. Stödet kan där-

med bli en tolkningsfråga för de enskilda familjehemssekreterarna. Det är upp till kom-

munerna själva att skapa sina egna rutiner utifrån deras tillgång till resurser samt efter 

personalens egna initiativ. Kopplat till perspektivet om risk- och skyddsfaktorer kan vi 

se att ett bristande stöd kan utgöra en riskfaktor då placerade barn inte får de bästa möj-

ligheterna att utvecklas på ett gynnsamt sätt. I detta fall är familjehemssekreterarna 

“andra vuxna” i det placerade barnets omgivning. Det är socialtjänsten samt personal 

som arbetar med familjehemsfrågor som har möjlighet att påverka och ge familjehems-

föräldrarna och de placerade barnen ett individanpassat stöd. Som Maclay et al. (2006) 

lyfter ska stödet anpassas till det placerade barnet och familjehemmens specifika behov. 

De vaga riktlinjerna ger kommunerna utrymme för att kunna anpassa behoven men det 

kräver även som kommun 2 lyfte att de får förutsättningar för det. 

6.3.5 Organisatoriska förutsättningar  

Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan familjehemssekreterarnas och social-

tjänstens funktion placeras inom barnets exosystem. Hur kommunerna väljer att organi-

sera familjehemsvården kan ha en indirekt påverkan på barnet och dess utveckling. I 

kommun 2 tillhör familjehemssekreterarna och barnhandläggarna två olika enheter vil-

ket gör att det går åt mycket tid till att prata ihop sig mellan enheterna: 

Det faktum att vi är två olika enheter med två olika chefer som sysslar med samma sak 

är en organisatorisk faktor som försvårar möjligheterna till adekvat stöd. Det gör mig 

lite rädd för jag tänker att man bygger in svårigheter i det. Familjehemmen märker ju 

t.ex. när barnhandläggare och familjehemssekreterare inte är sammansvetsade. 

I kommun 1 och 3 förklarade de att barnhandläggare och familjehemssekreterare tillhör 

samma enhet, de sitter och jobbar nära varandra vilket de tycker är jättebra. “Täta kon-

takter med barnhandläggarna är till hjälp i arbetet och till familjehemmen förstås, inte 

bara till barnet, utan till hela systemet. Det blir ett bra stöd för familjehemmen när vi 

jobbar nära barnhandläggarna” (Kommun 1). Det goda samspelet mellan barnhandläg-

gare och familjehemssekreterare kan tänkas vara en betydande skyddsfaktor då samar-



  
 

38 

betet som kommun 1 lyfte fram är till hjälp i arbetet med hela familjesystemet. Samtliga 

kommuner lyfte fram vikten av att familjehemssekreterare och barnhandläggare har 

samma agenda och förmedlar samma sak till familjehemmen. Kommun 1 berättade att 

det inte fungerar att vägleda ett familjehem i komplexa frågor om de själva är förvirrade 

och det blir dessutom tydligare för alla parter när de professionella står enade. Kommun 

2 lyfte ett liknande resonemang och berättade att de ska stå för en enad bild men att det 

kan hända att de egentligen håller med familjehemmet och tycker att det var en konstig 

bedömning utifrån barnhandläggarnas perspektiv. En god relation och ett gott samarbete 

mellan familjehemssekreterarna och barnhandläggarna ger barnet möjlighet till ett gott 

stöd och en trygg uppväxt vilket kan ses som en skyddsfaktor. Att vara uppdelad i två 

enheter kan därmed utgöra en riskfaktor då det eventuellt bidrar till en större risk för att 

det som kommun 2 beskrev “byggs in onödiga svårigheter”.  

I intervjun med kommun 2 beskrevs den politiska kontextens påverkan på familjehems-

sekreterarnas arbete: 

Vi hamnar verkligen i ett mellanläge, som en bortglömd ö. Tyvärr är det ju så att politi-

kerna inte vaknar till liv förrän pengar börjar försvinna och det har de märkt att det gör 

med konsulentstödda familjehem så i år har det blivit en fråga på agendan för familje-

hemsvården. Det är ju positivt att man börjar titta på hur vi ska jobba och hur man kan 

förändra arbetet. Det är så bra att familjehemmens röster och det faktum att de får för 

lite stöd kommer fram då det faktiskt leder till att de säger upp sitt uppdrag. Både Sve-

rige och den här förvaltningen måste se och förstå att vårt arbete också är jätteviktigt. 

Citatet ger en bild av att familjehemssekreterarna känner sig orättvist behandlade 

gentemot andra inom exonivån, i detta fall andra inom förvaltningen som också har an-

svar för insatser till barn. Både familjehemmen på mikronivå och familjehemssekrete-

rarna på exonivå samspelar med de samhällsförhållanden och den politiska kontext som 

finns på en makronivå. Vidare kan citatet ses som ett tydligt exempel på hur makroni-

vån kan påverka familjehemssekreterarnas arbete på exonivå. Utifrån familjehemssekre-

terarnas upplevelser satsar inte politikerna på familjehemsenheten vilket tar sig i uttryck 

genom att bland annat vidareutbildning inte ses som en självklarhet till skillnad från 

andra insatser för barn. Detta kan även tänkas påverka de värderingar som finns på mak-

ronivå vilket i förlängningen kan påverka familjehemmen på mikronivå. 
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7. Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Följande kapitel belyser sammanfattande slutsatser utifrån studiens frågeställningar. 

Därefter presenteras en slutdiskussion följt av förslag till vidare forskning.  

7.1 Sammanfattande slutsatser  

Syftet med studien var att belysa och analysera familjehemssekreterares professionella 

erfarenheter och arbetssätt av socialtjänstens lagstadgade ansvar att lämna råd, stöd och 

annan hjälp till familjehemsföräldrar. Vidare var syftet att analysera vilka förutsättning-

ar som påverkar deras möjligheter att kunna ge adekvat stöd och vilken betydelse det 

har utifrån ett risk- och skyddsperspektiv. Vi ville få en förståelse för deras arbetssätt 

för att på så sätt kunna bidra med idéer för hur insatser kan vidareutvecklas för att bättre 

motsvara behoven. Utifrån frågeställningen Vilka stödbehov hos familjehemsföräldrar 

möter familjehemssekreterare och vilka insatser ges för att bemöta dessa behov? kan vi 

se att stödbehoven ser olika ut från familj till familj men enligt familjehemssekreterarna 

är barnets beteendeproblematik, umgänge med de biologiska föräldrarna och anknyt-

ningsproblem de problem som ligger till grund för flest stödbehov. Samtliga kommuner 

lyfte även fram behovet av erfarenhetsbyte med andra familjehem. För att möta upp 

familjehemsföräldrarnas stödbehov beskrev samtliga kommuner att de kan erbjuda ut-

bildningen “Ett hem att växa i”, extern handledning, ekonomisk ersättning, råd och stöd, 

tillgänglighet och gemensamma aktiviteter. En slutsats är att stödinsatserna generellt är 

begränsade. “Ett hem att växa i” kan inte alltid erbjudas innan barnet blir placerat och 

behovet av att träffa andra familjehem under en grupphandledning kan enbart kommun 

3 erbjuda i dagsläget. För att hjälpa familjehemsföräldrarna med barnets beteendepro-

blematik behöver familjehemssekreterarna samarbeta med andra enheter som exempel-

vis BUP då familjehemsenheten inte själva har resurser för att kunna möta upp dessa 

stödbehov. Samtliga kommuner upplevde även att socialtjänstens riktlinjer för stödet är 

vaga. Utifrån detta är en slutsats att kommunerna kan utforma stödet på olika sätt utefter 

de resurser de har vilket riskerar att skapa orättvisa och utgöra en risk för placerade barn 

då stödets omfattning till familjehemsföräldrarna kan påverkas beroende på vilken 

kommun barnet bor i. Att riktlinjer/rutiner upprättats i en kommun behöver dessutom 

inte betyda att kommunen följer dem.  

Utifrån studiens andra frågeställning Vilka förutsättningar påverkar familjehemssekre-

terares möjligheter att lämna adekvat stöd och hur kan detta i sin tur påverka familje-
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hemmen? kan vi se att bland annat ekonomin, utbildning och tidsbristen påverkar möj-

ligheterna att lämna adekvat stöd. Bristande resurser kan ses som en riskfaktor då famil-

jehemsföräldrarna kanske inte får det stöd de behöver och enligt lag har rätt till. Kom-

mun 2 ansåg att de var begränsade när det kommer till de kunskaper som behövs för att 

ge adekvat stöd i vissa situationer. Kommun 1 och 3 verkade överlag nöjda med den 

kompetens de i dagsläget hade. En intressant slutsats är att familjehemssekreterarna i 

den kommun som egentligen hade flest insatser att erbjuda, också kände sig mest be-

gränsade. Samtliga kommuner upplevde att mottagligheten för handledning utgjorde ett 

problem för stödet och utifrån informanternas svar framgick det även att familjehem 

som varit uppdragstagare under en längre tid kan tacka nej till handledning. Vi ser det 

som en risk att familjehemssekreterarna accepterar detta då det kan tänkas att en föräl-

der aldrig blir fullärd i och med att barnens behov ständigt förändras. Återigen kan detta 

tyda på att familjehemssekreterarna behöver besöka familjehemmen mer än vad de idag 

gör för att kunna bygga upp en relation och ett förtroende med varandra. Enligt kom-

mun 1 kunde tidsbristen göra att de familjehem som bor längre bort får mindre stöd vil-

ket vi ser som en riskfaktor. Ytterligare en central slutsats är att uppdelningen mellan 

barnhandläggare och familjehemssekreterarna i kommun 2 kan vara en organisatorisk 

förutsättning som försvårar möjligheterna till att kunna ge adekvat stöd. Ett nära samar-

bete mellan barnhandläggarna och familjehemssekreterarna blir det ett indirekt stöd till 

familjehemmen då detta kan utöka möjligheterna för ett gott samarbete gällande det 

placerade barnet.  

7.2 Diskussion  

Det vi kan urskilja ur vårt empiriska material är att stödet till familjehem bör uppmärk-

sammas och förtydligas ytterligare. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för familje-

hemsuppdraget och tillsammans med familjehemsföräldrar ska placerade barn få sina 

behov tillgodosedda. Resultatet visar dock att det finns brister i stödet och när det kom-

mer till tid för familjehemmen, avståndet till familjehemmen och utbildning. 

Vi kan förstå varför familjehemssekreterarnas stöd till familjehemsföräldrarna i vissa 

avseenden är bristfälligt då samtliga kommuner beskrev att det inte finns några tydliga 

riktlinjer för stödet till familjehemmen. På grund av vaga riktlinjer kan det tänkas att 

stödet till familjehemmen varierar från kommun till kommun. Det kan även tänkas att 

stödet påverkas beroende på vilken familjehemssekreterare familjehemmen får då tidi-

gare erfarenheter utgör betydelsefulla verktyg inom familjehemsarbetet. I studiens em-
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piri framkom det att endast en kommun kan erbjuda grupphandledning och av 12 famil-

jehemssekreterare har endast en av dem handledarutbildning. Grupphandledning anser 

vi bör kunna erbjudas i samtliga kommuner eftersom det uppgavs vara viktigt för famil-

jehemsföräldrarna att utbyta tankar och erfarenheter med andra familjehem på ett mer 

strukturerat sätt. För att familjehemssekreterarna ska kunna erbjuda grupphandledning 

och för att familjehemmen ska få möjlighet att välja om de vill ha en intern eller extern 

handledare anser vi att en handledarutbildning borde vara en självklar utbildning för 

åtminstone en i arbetsgruppen. Utifrån föregående information kan det även tänkas att 

en handledarutbildning är särskilt viktig för att ett mer strukturerat stöd ska kunna er-

bjudas.  

Av vad som framkommer i det empiriska materialet är stödet till viss del begränsat på 

grund av tidsbrist vilket kan tänkas missgynna familjehem som bor längre bort. En pla-

cering av ett barn i ett familjehem som bor långt bort har enligt Bergmans (2011) av-

handling tidigare kritiserats och i med 1980 års socialtjänstlag infördes en huvudregel 

om att barn ska placeras så nära hemmiljön som möjligt vilket även kallas för närhets-

principen. Att placera ett barn långt bort kan därmed utgöra en riskfaktor, både gällande 

familjehemsföräldrarnas rätt till stöd och när det gäller kontrollen av familjehemmet då 

färre hembesök kan tänkas genomföras på grund av avståndet vilket försvårar möjlig-

heterna att upptäcka brister i vården och när stödinsatser behöver sättas in.   

I studiens empiri kan vi utläsa att samtliga kommuner upplevde att mottagligheten och 

motivationen för handledning utgjorde ett problem för stödet. Utifrån familjehemmens 

perspektiv kan dock inställningen till handledningen istället tänkas bero på att familje-

hemmen inte vill släppa in familjehemssekreterarna på grund av brister i relationen. En 

kommun beskrev till exempel att det kan “vara svårt att klicka med alla familjehemsför-

äldrar”, och om vi vänder på det kan det i sin tur vara svårt för familjehemsföräldrarna 

att alltid “klicka” med sin familjehemssekreterare. Att familjehemmen inte uppfattas 

vara mottagliga för handledning kan även tänkas kopplas till brister i kompetensen som 

gör att familjehemmen inte vill släppa in familjehemssekreterarna. Familjehemsföräld-

rarna kanske inte upplever att familjehemssekreterarna är tillräckligt kompetenta för att 

ge dem adekvat stöd, exempelvis när det gäller beteendeproblem, anknytningsproblem 

eller personal som inte själva har erfarenhet av barn.  
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Det vi kan se i studien är att samtliga familjehemssekreterare vill utbildas och utvecklas 

för att kunna ge familjehemmen bästa möjliga stöd. En av kommunerna utvecklar som 

tidigare nämnt en enkät om stödet vilket vi tror kan vara ett betydelsefullt sätt för famil-

jehemsföräldrarna att anonymt kunna uttrycka sina åsikter. Enkäten kan generera värde-

full information om stödet vilket gör att familjehemssekreterarna får möjlighet att ut-

veckla de brister som finns. Att uppdragstagarna får möjlighet att vara anonyma skulle 

kunna leda till att fler sanningsenligt svarar på enkäten. Det kan tänkas vara en riskfak-

tor att resterande två kommuner inte har något forum där uppdragstagarna får möjlighet 

att anonymt uttrycka sina åsikter om stödet.  

Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system kan vi se att det behövs insatser 

på samtliga nivåer. I och med den här studien har vi uppmärksammat att det på mikro-

nivå krävs fler insatser till familjehemsföräldrarna. I studiens empiri framkommer det 

att samtliga kommuner känner sig begränsade vad gäller kompetens om barnets beteen-

deproblematik och i samband med detta uppgavs de långa väntetiderna på BUP som ett 

problem. Familjehemssekreterarnas uppgift är inte att utreda barnets beteendeproblema-

tik men till dess att BUP har möjlighet att ta emot barnet ser vi att det hade varit en 

skyddsfaktor om familjehemssekreterarna hade fått kunskap om de vanligaste beteende-

problematikerna för att på så sätt kunna vägleda familjehemmen. På mesonivå krävs det 

insatser som underlättar kommunikationen och samarbetet mellan parterna i det trede-

lade föräldraskapet. Utifrån vad som framkommit i studien bör fokus främst ligga på att 

förtydliga vilken roll varje part har och vilka uppgifter de har för att förhindra problem 

längre fram, vid exempelvis umgängen. På exonivå kan vi konstatera att det behövs per-

sonalutbildningar, en utveckling av stödinsatserna samt ett samverkansarbete mellan 

olika enheter. Familjehemssekreterarna är inte ansvariga för att stödet till familjehem i 

vissa avseenden brister utan det finns en vilja att utvecklas och göra mer hos samtliga 

kommuner. Som SBU (2017) rapporten visade har barn som växer upp i ett familjehem 

en förhöjd risk för suicid, psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet, missbruk och behov 

av långvarigt försörjningsstöd. Det bör därmed skapas mer resurser och tid för familje-

hemssekreterarna att kunna bemöta familjehemmens stödbehov. Detta kräver dock en 

förändring på de högre politiska nivåerna, alltså på en makronivå. Vi kan se att det 

krävs en förändrad syn på familjehemsvården vilket i sin tur kan påverka politikernas 

agenda och bidra till att familjehemsvården får mer uppmärksamhet och synliggörs i 

socialtjänstens arbete. 
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7.3 Förslag till vidare forskning  

Under vårt uppsatsskrivande har vi upptäckt att det finns stora brister vid uppföljning av 

de stödinsatser som socialtjänsten i Sverige kan erbjuda. Ett förslag till vidare forskning 

skulle kunna vara att studera andra länders stödinsatser till familjehem för att kunna ge 

en bild av vilka insatser som fungerar, vilka insatser som behöver utvecklas och vilka 

insatser som eventuellt skulle kunna införas.  

Under fokusgruppsintervjuerna fick vi en inblick i stödet för ensamkommande barn som 

blir placerade i familjehem. I en av kommunerna som intervjuades fanns det t.ex. ingen 

utarbetad modell för handledning till familjehem som tar emot ensamkommande barn. 

Enligt denna kommun får familjehemmen inte heller det som de “traditionella familje-

hemmen” får i form av exempelvis arvode, stödinsatser och handledning. Skiljer sam-

hället på barn och följs verkligen barnkonventionen? Det är något som skulle kunna 

undersökas vidare.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Till dig som är familjehemssekreterare - förfrågan om medverkan i en studie på kandi-

datnivå inom ramen för socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Många barn placeras i familjehem och både internationell och svensk forskning visar på 

att familjehem efterlyser mer stöd. Samhället har ett stort ansvar för dessa barn och so-

cialnämnden ska enligt lag ge familjehemmen det stöd som krävs. Detta väckte en nyfi-

kenhet om hur socialtjänsten arbetar med stöd till familjehemmen i deras roll att ge de 

placerade barnen god vård och förbereda dem inför vuxenlivet. Syftet är att belysa och 

analysera familjehemssekreterares professionella erfarenheter och arbetssätt av social-

tjänstens lagstadgade ansvar att lämna råd, stöd och annan hjälp till familjehemsföräld-

rar. Vidare är syftet att analysera vilka förutsättningar som påverkar deras möjligheter 

att kunna ge adekvat stöd och vilken betydelse det har utifrån ett risk- och skyddsper-

spektiv. På detta sätt kan studien tänkas bidra med idéer för hur insatser kan vidareut-

vecklas för att bättre motsvara behoven, främja god vård och stabilitet och i förläng-

ningen kunna förbereda de placerade barnen inför vuxenlivet på ett bättre sätt. 

Vi är två studenter, Tess Rasmussen och Kelly Isaksson, som studerar termin 6 på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet Kalmar. Vi genomför en studie som ska 

resultera i ett examensarbete, och därför vänder vi oss till Dig. Studien kommer att ge-

nomföras med hjälp av fokusgrupper från tre kommuner vilket innebär att en mindre 

grupp socialsekreterare samlas för att diskutera temat “stöd till familjehem”. Varje fo-

kusgrupp kommer att bestå av fyra familjehemssekreterare från samma kommun. Vi 

kommer fungera som moderatorer och lyssna, fördela ordet och leda diskussionen me-

dan ni som kollegor tillsammans diskuterar de olika frågorna. Vi kommer behöva träffa 

gruppen vid ett tillfälle och vi beräknar att fokusgruppsintervjun kommer att pågå i 

cirka 90 minuter. För att inte missa någon information och för att kunna transkribera 

materialet uppskattar vi om vi kan få möjlighet att banda intervjun. 

Vi vägleds av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att: 

- Det är frivilligt att delta i studien samt möjligt att avbryta den när som helst. 

- Dina uppgifter (namn, personuppgifter eller i vilken kommun du arbetar) 

kommer att avidentifieras. Vi kommer inte kunna garantera fullständig ano-



  
 

II 

nymitet då deltagarna i samma grupp kommer veta vem som sagt vad men 

resultatet i uppsatsen kommer att presenteras så att ingen blir igenkänd.  

- Du kan välja att inte svara på vissa frågor under intervjuns gång, utan att mo-

tivera varför. 

- Dina uppgifter kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet samt 

förvaras säkert. 

- De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för forskningens 

syfte och därefter förstöras. 

Vi vill även betona vikten av att det som sägs i fokusgruppen inte får föras vidare.  

När samtliga deltagare har tackat ja till att medverka i studien kommer vi tillsammans 

överens om en dag och på vilken plats fokusgruppsintervjun ska genomföras, vi föreslår 

ett grupprum på er arbetsplats. Om intresse finns skickar vi gärna ett exemplar till dig 

när uppsatsen är klar eller ett mejl med länk till den elektroniska publiceringen. Exa-

mensarbetet kommer att publiceras på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida DIVA. 

Vårt examensarbete görs under handledning. Du får gärna kontakta oss eller vår handle-

dare för mer information.  

Vid frågor om fokusgruppen eller om något är oklart kan du kontakta: 

Tess Rasmussen, telefon: 073-033 13 19, mail: tr222ef@student.lnu.se   

Kelly Isaksson, telefon: 076-776 50 35, mail: ki222bn@student.lnu.se  

Handledare: Ann-Sofie Bergman, universitetslektor, telefon: 070-524 32 06, mail: ann-

sofie.bergman@lnu.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Tess Rasmussen och Kelly Isaksson  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Öppningsfrågor  

- Kan ni berätta lite om er själva, t.ex. ålder, namn och utbildning. 

- Hur länge har ni arbetat med socialt arbete i stort och mer specifikt familje-

hemsvården? 

- Vilka arbetsuppgifter ingår i era tjänster?  

- Vad är det bästa med ert arbete? 

- Vad är det svåraste med ert arbete?  

- Hur många familjehem har var och en ansvar för? 

 

Introduktionsfrågor  

I en svensk studie intervjuades år 2016-2017 fyra svenska organisationer som företrä-

der barn med erfarenhet av familjehemsvård, deras biologiska föräldrar och familje-

hemsföräldrar där det framkommer att samtliga efterlyser mer stöd under placeringen. 

Både internationell och svensk forskning visar att stödet till familjehem är en viktig 

komponent för en lyckad placering och en vanlig orsak till att familjehemsföräldrar 

avsäger sig sitt uppdrag är att de inte får tillräckligt mycket stöd. I vissa fall där famil-

jehemmen fått mer stöd och handledning har placeringarna fungerat bättre och risken 

för att placeringarna avslutats på ett oplanerat sätt har minskat.  

- Är ni bekanta med denna information och hur tänker ni om denna informat-

ion?  

Övergångsfrågor  

- Hur ser upplägget för stödinsatser till familjehemmen ut? Finns det några ru-

tiner? T.ex. hur ofta ni ska besöka familjehemmen? 

- Hur förbereder ni familjehemsföräldrar inför uppdraget som familjehem? 

 

Nyckelfrågor 

Frågeställning 1: “Vilka stödbehov hos familjehemsföräldrar möter familjehemssekre-

terare och vilka insatser ges för att bemöta dessa behov?”  
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- Vilka stödbehov hos familjehem möter ni?  

- Vad efterfrågar familjehemmen för stöd? (kan skilja sig från det socialsekre-

terarna bedömer att de behöver) 

- Vilka är de vanligaste problemen som ligger till grund för dessa stödbehov? 

- Har ni erfarenhet av situationer där mer stöd till familjehemmen hade kunnat 

förhindra ett sammanbrott, det vill säga att placeringen avslutas på ett opla-

nerat sätt? 

- Som familjehemssekreterare har ni en stödjande roll för familjehemmen, 

men ni har även en övervakande position. Hur upplever ni den rollen? Vad 

tror ni att den rollen kan ha för betydelse när familjehemmen ska be om 

hjälp.  

 

Frågeställning 2: Vilka förutsättningar påverkar familjehemssekreterares möjligheter 

att lämna adekvat stöd och hur påverkar detta i sin tur kan familjehemmen?  

- Vad har ni för insatser för att kunna bemöta stödbehoven och lösa proble-

men? 

- (Skilja på vilka stödinsatser som vänder sig till familjehemsföräldrarna, de 

placerade barnen, och hela familjehemmet). 

- Hur upplever ni era möjligheter att ge det stöd som familjehemmen behöver 

och efterfrågar? Om de inte upplever att de har möjlighet: vad ser ni för hin-

der? 

- Upplever ni att ni har den kunskap som behövs för att kunna ge adekvat 

stöd? 

- Erbjuds ni någon handledning från er arbetsgivare för att kunna utveckla er 

förmåga att handleda och stödja familjehem? Om ja, på vilket sätt? Om nej, 

upplever ni att ni har ett behov av handledning? 

- Erbjuds ni någon utbildning från er arbetsgivare för att kunna utveckla er 

förmåga att handleda och stödja familjehem? Om ja, vilken? Om inte, finns 

det möjlighet för er som personal att få vidareutbildning? 

- Kan ni beskriva en arbetssituation där vi har känt er begränsade när det 

kommer till att ge familjehemmen adekvat stöd? Vad berodde detta på? 
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- Vilka organisatoriska förutsättningar har ni att förhålla er till när det kommer 

till att lämna adekvat stöd? Hur påverkar det arbetet med stödet? (Ex. hög 

arbetsbelastning och personalomsättning, brist på resurser m.m.). 

- Upplever ni att lagar, regler och överenskommelser påverkar arbetet med att 

lämna adekvat stöd? I sådana fall, på vilket sätt?  

- Upplever ni att professionalitet och individuella förutsättningar hos socialar-

betare och klient samt interaktionen mellan parterna påverkar arbetet med att 

lämna adekvat stöd? På vilket sätt? 

- Är det något ni saknar när det kommer till stödet och finns det något som är 

överflödigt? 

 

Avslutande frågor  

En kort sammanfattning av diskussionen och de övergripande idéer som kommit fram 

görs.  Bör något ytterligare betonas eller tonas ner? Anser deltagarna att sammanfatt-

ningen gör rättvisa åt diskussionen? 

- Är det någonting vi har missat? 

- Är det någon som vill tillägga någonting? 
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Bilaga 3. Analysprocess  

 

Tema Etikett 

Stödbehoven - Barnets beteendeproblematik 

- Umgängen med de biologiska föräldrarna  

- Anknytningsproblematik 

- Träffa andra familjehem 

Insatser för att möta be-

hoven 

- Extern handledning  

- Ett hem att växa i (utbildning) 

- Råd och stöd  

- Tillgänglighet  

- Gemensamma aktiviteter  

- Grupphandledning  

- Cos  

- Familjehuset (Marte Meo) 

- Ekonomisk ersättning  

- Utvecklingssamtal  

Förutsättningar som på-

verkar stödet  

- Relationen mellan familjehemsföräldrar, de biolo-

giska föräldrarna och familjehemssekreterare 

- Oklara roller 

- Tidsbrist 

- Avstånd till familjehemmen 

- Ekonomiska förutsättningar  

- Vidareutbildning 

- Brist på riktlinjer/otydliga riktlinjer 

- Personalomsättning hos barnhandläggarna 

- Individuella förutsättningar  

- Organisatoriska förutsättningar: 

- Enheternas organisering 

- Samhällets och politikernas syn 
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Förbättringsområden och 

vidareutveckling 

- En struktur behövs 

- Utbildning för att kunna rustas upp 

- Minska antalet familjehem för att hinna träffa dem 

ofta och skapa en kontakt, relation och förtroende  

- Grupphandledning för familjehemsföräldrarna 

- Enkät till familjehemmen 

 

 


