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Abstract 

 

Title: “It´s nice to get away sometimes” a study based on different actors 

illustrate children´s perspectives on contact-family intervention 

 

Authors: Malin Gullbing and Annika Trulsson 

 

Keywords: Contact-family, contact-child, child´s perspective 
 

 

Contact-family is a rather unexplored service, despite that it been used since 1982, and it is 

the most common service in social work with families. Research of children’s experiences of 

contact-family is very limited. The legislations intentions with the service was that it should 

work as a support as a preventive purpose, despite this the service also is offered to families 

with severe social problems. The children in these families are offered more extensive contact 

family services.  

   The purpose of this study, based on different actors, is to illustrate children´s perspective of 

living in a contact-family often and sometimes for longer periods. This is a study based on a 

qualitative method where the authors interviewed three children, two parents and two contact-

families. This method enabled to take part of the children’s experiences of having a contact-

family. The theoretical base applied is Bronfenbrenners ecological theory. 

   The results of the study show that contact-family is a popular service. The children think 

that it´s nice to get away sometimes, but they also say that sometimes it´s tough to “change” 

between the home and the contact-family. The interviewed parents mean that the service is an 

important relief for them and it is fun for their children to get away and play with other child-

ren. Both interviewed parents are single and have limited social networks. One of the parents 

and his child, sees the contact-family as a part of their own family. The interview contact-

families thought that the service had given the children security and favored their develop-

ment. Despite this they have some concern about if the service is enough support for the 

children. The contact-families also describe that they sometimes feel tired and worn out, but 

they continue for the sake of the children. The result also show that the contact-families own 

children means a lot to the contact-children, both in their wellbeing and development. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de barn, föräldrar och kontaktfamiljer som ställt upp på att bli 

intervjuade. Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra studien! Tack för att ni delat 

med er av era erfarenheter och upplevelser.  

 

Vi vill även tacka de socialsekreterare som hjälpt oss med att kontakta informanter.  

 

Även ett stort tack till vår handledare Ulf Drugge, för att du varit tillgänglig att bolla våra 

tankar och idéer.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som varit ett stort stöd och visat stor förståelse 

under vårt uppsatsarbete. 

Tack Marcus, Lydia, Lucas, Josef, Emil, Oskar, Josua och Olivia! 

Tack Magnus, Dennis, Simon och Emmie! 

 

 

Kalmar, maj 2011 

 

Malin Gullbing och Annika Trulsson 
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1. Inledning, problemformulering, syfte och  

frågeställningar 

1.1 Inledning 

Under ett samtal med en socialsekreterare som arbetar i socialtjänsten, fick vi veta att en del 

barn får omfattande kontaktfamiljsinsatser. En del barn vistas hos kontaktfamiljen ofta, till 

exempel varannan vecka, eller flera gånger i veckan. Några barn vistas hos kontaktfamiljen 

när ett akut behov uppstår, vilket innebär att de kan behöva bo där i längre perioder, som till 

exempel flera veckor eller månader. Det handlar om ett större ansvar för kontaktfamiljen, en 

form av delad omsorg tillsammans med de biologiska föräldrarna. Orsaken till att barnen be-

höver omfattande kontaktfamiljsinsatser är att föräldrarna har svåra sociala problem, som till 

exempel missbruk eller psykisk instabilitet. På socialtjänsten har man fört en del diskussioner 

kring hur barnen upplever denna situation och vad det innebär för dem att växla mellan olika 

familjer. Vi såg frågan intressant och började söka efter tidigare forskning kring detta. Vi fann 

att forskning när det gäller kontaktfamiljsinsatsen är relativt begränsad, speciellt forskning 

utifrån barnens perspektiv. Detta förvånade oss, särskilt med tanke på att kontaktfamiljsinsat-

sen är den mest använda insatsen inom socialtjänstens arbete med familjer. 

 

1.2 Problemformulering 

1.2.1 Begreppet barn 

Enligt svensk lag handlar begreppet barn om varje människa under 18 år, vilket även överens-

stämmer med barnkonventionens definition på barn (Ewerlöf, Sverne och Singer, 2008, s.34-

35). I studien kommer vi använda begreppet på ett motsvarande sätt.  

 

1.2.2 Insatser 

Insatser kan ges enligt Socialtjänstlag (2001:453) eller Lag (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga. Enligt socialstyrelsen är en insats en handling som är inriktad på ett 

visst resultat. En beviljad insats är en insats som den enskilde är berättigad till enligt beslut av 

socialnämnden eller annan kommunal nämnd. Enligt Institutet för sociala metoder i socialt 

arbete (IMS) är en insats en övergripande term för åtgärder som är direkt riktade till enskilda 

eller grupper av klienter. Insatser kan exempelvis utgöras av: kontaktpersoner, kontaktfamil-
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jer, stöd- och behandlingsinsatser som ges av yrkesverksamma eller förebyggande insatser 

som riktar sig till individer och grupper (SOU 2009:68). Den mest använda insatsen inom 

socialtjänstens arbete med familjer är kontaktfamilj/kontaktperson (Socialstyrelsen, 2010, s. 

6).  

 

1.2.3 Insatsen kontaktfamilj/kontaktperson 

Insatsen kontaktfamilj/kontaktperson introducerades 1982 i samband med att socialtjänstlagen 

infördes (Berg Eklundh, 2010, s.13). Enligt socialtjänstlagen kan nämnden utse en person 

eller en familj för att ge denne hjälp i personliga angelägenheter (Socialtjänstlagen, 3 kap, 6 § 

3 st). Socialtjänsten tillsätter en kontaktfamilj till barn och familjer som har behov av stöd och 

avlastning i vardagen, medan en kontaktperson ska fungera som en stödjande vuxenkamrat 

som tillsammans med den unge gör aktiviteter utanför hemmet. Kontaktperson tillsätts oftast 

till de äldre barnen (Berg Eklundh, 2010, s.8-10). De som vanligtvis får kontaktfamiljsinsat-

sen är ensamstående mödrar till yngre barn (Andersson och Arvidsson Bangura, 2001, s.86). 

Lagstiftningens intentioner med kontaktfamiljsinsatsen har varit att erbjuda barnet en var-

dagsgemenskap och goda förebilder och en avlastning för föräldrarna. Meningen var att insat-

sen skulle vara ett stöd i förebyggande syfte, däremot skulle inte insatsen rikta sig till de fa-

miljer som har svåra sociala problem. Med tiden har dock kontaktfamilj inte bara erbjudits till 

de familjer som själva ansöker om insatsen, utan även till familjer med så svåra sociala situa-

tioner att det lett till anmälningar till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14 kap, 1§ (Berg 

Eklundh, 2010, s.20-22). Ofta har föräldrarna olika sociala problem i form av missbruk eller 

psykisk ohälsa. Många av de barn som har kontaktfamiljsinsatsen har upplevt våld i sin hem-

miljö och varit placerade i sin kontaktfamilj, till exempel som jourhem eller familjehem (Berg 

Eklundh, 2010, s.227-230). 

   Insatsen kontaktfamilj är en omtyckt och efterfrågad insats (Andersson, 1992, s.63-64; An-

dersson och Bangura Arvidsson, 2001, s.94-95). Ca 21000 barn hade under år 2009 kontakt-

person eller kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2010, s. 6). Trots att det är 

så många barn som har insatsen, och att det är den mest använda insatsen i socialtjänstens 

arbete med familjer, är forskning kring insatsen relativt begränsad. I socialtjänstkommitténs 

huvudbetänkande (SOU 1994:139) påtalades att insatserna kontaktfamilj/kontaktperson 

kommit att användas i hög utsträckning, men att det inte fanns så mycket samlad kunskap 

över hur insatsen användes och vilka resultat den ledde till. Några framstående forskare inom 

socialt arbete har dock genomfört studier kring kontaktfamiljsinsatsen (Andersson, 1992; An-
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dersson och Arvidsson Bangura, 2001; Berg Eklundh, 2005, 2010; Regnér, 2006). Flera fors-

kare betonar att det finns ett behov av mer kunskap om effekterna av insatsen (Andersson och 

Arvidsson Bangura, 2001, s.94-95; Berg Eklundh, 2010, s.14; Vinnerljung och Franzén, 2005, 

s.361-362). Den forskning som finns visar främst på de vuxnas perspektiv på insatsen, men på 

senare år har det även tillkommit forskning utifrån barnens perspektiv, dock är den mycket 

begränsad. Forskning visar att alla vuxna berörda parter har en positiv inställning till insatsen, 

dock finns en osäkerhet kring hur barnen upplever insatsen och vilken betydelse insatsen har 

för dem (Nilsson, 2006, s.72; Regnér, 2006, s.15-16). Forskning utifrån barnens perspektiv 

visar att de vuxna i kontaktfamiljen är viktiga förebilder för barnen och att kontaktfamiljen 

betyder mycket för dem. Dock vet barnen inte varför de har insatsen, och de känner inte sig 

delaktiga varken i beslut eller under pågående insats. Barnen uppger även att det som är mind-

re bra med insatsen är att behöva åka hemifrån när de inte vill (Berg Eklundh, 2010, s.13-14; 

Nilsson, 2006, s.74; Schantz, 2005, s.66).  

 

1.2.3 Barns perspektiv respektive barnperspektiv 

Det har blivit allt viktigare att barn får kommat till tals och förmedla sitt perspektiv i olika 

frågor. Det finns en större förståelse för att barnen har egna erfarenheter och kunskaper som 

det är viktigt att ta tillvara på (Berg Eklundh, 2010, s.53-54). Det har inom ny barndoms-

forskning talats för att fånga barns perspektiv, och nu följer en mängd studier de uppmaning-

arna. Barns perspektiv innebär att barnen själva lämnar information, vilket inte nödvändigtvis 

behövs för att inta ett barnperspektiv (Halldén, 2003, s.14). Barnperspektiv handlar om att den 

vuxne tar tillvara på barnets bästa, medan barns perspektiv innebär att barn själva medverkar i 

forskning och formulerar forskningsfrågor (Berg Eklundh, 2010, s.53-55).  För att förstå barns 

situation räcker det dock inte att lyssna till barnets egen beskrivning, utan den behöver kopp-

las till de samhälleliga förhållanden som råder. Det handlar om att fånga den kultur som är 

barnets (Halldén, 2003, s.14).    

   Tanken med uppsatsen är att ta tillvara på barns egen beskrivning av sin verklighet. Ambi-

tionen är att försöka fånga barns perspektiv på omfattande kontaktfamiljsinsatser, genom att 

lyssna på barnen och de vuxna i barnens närhet. Förhoppningen är att finna svar på hur barnen 

upplever kontaktfamiljsinsatsen och vilken betydelse insatsen har för barnen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån olika aktörers perspektiv undersöka hur de berörda barnen 

upplever omfattande kontaktfamiljsinsatser, samt vilken betydelse kontaktfamiljen har för 

barnen. För att ta reda på det har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

- Hur beskriver barnen sina upplevelser av att erhålla omfattande kontaktfamiljsinsat-

ser? 

- Hur beskriver föräldrarna och kontaktfamiljerna barnens upplevelse av att erhålla om-

fattande kontaktfamiljsinsatser? 

- Vilken betydelse har kontaktfamiljen för barnen? 

 

1.3 Disposition 

Nedan följer bakgrund som innehåller hur kontaktfamiljsinsatsen växer fram i lagstiftningen, 

hur insatsen ser ut idag, samt tidigare forskning. Efter det följer ett teoretiskt avsnitt. Därefter 

behandlas studiens urval, metod, arbetsfördelning och validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

samt etiska överväganden. I följande avsnitt presenteras resultat, därefter analys och slutdis-

kussion samt förslag till tidigare forskning. Slutligen följer källförteckning och bilagor. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hur kontaktfamiljsinsatsen växer fram i lagstiftningen 

Den första barnavårdslagstiftningen kom 1902 genom att man införde flera barnavårdsrefor-

mer. Ansvariga politiker var bekymrade över de ungas sedliga förvildning och införde bland 

annat en vanartslag. Den innebar att barn under femton år som var vanartade eller försumma-

de kunde tvångsomhändertas mot föräldrarnas vilja. Även en lag om tvångsuppfostran inför-

des, vilket innebar att ungdomar mellan femton och arton år kunde dömas till tvångsuppfost-

ran på uppfostringsanstalt i stället för att dömas till straff. En lag om fosterbarns vård, inför-

des på grund av de svåra förhållanden fosterbarn levde under. Lagen innebar att samhällets 

ansvar för fosterbarnens förhållanden erkändes, dock endast för de barn som var under sju år 

(Holgersson, 2008, s.55). 
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   1924 genomfördes en ny barnavårdslag. Denna liknade 1902 års barnavårdslag genom soci-

al kontroll, förmaning till föräldrarna och omhändertagande till anstalt i uppfostringssyfte 

(Holgersson, 2008, s.56). 

   1960 års barnavårdslag byggde främst på 1924 års lag. En av de ändringar som skedde ge-

nom den nya lagen var att gränsen för skyddsuppfostran och samhällsvård ändrades från sex-

ton till arton år. En viktig del förändring var att större vikt gavs åt allmänt förebyggande verk-

samhet som till exempel möjligheten att tillsätta en övervakare. Dennes uppgift skulle vara att 

stödja den unges utveckling och uppmärksamma hans levnadsförhållanden (Holgersson, 2008, 

s.56). 

   Inför införandet av en ny lagstiftning diskuterades i regeringens proposition (Prop. 

1979/80:1) att ersätta övervakningsfunktionen med arvoderad kontaktfamilj eller kontaktper-

son. När det gäller innebörden av begreppet kontaktfamilj förklarades att socialvården anlitar 

familjer som frivilliga medarbetare, och deras uppgifter är att på olika sätt ha kontakt med och 

vara ett stöd för personer eller familjer med sociala problem (Prop. 1979/80:1 s.226). Till 

skillnad från ”övervakare” i dåvarande barnavårdslag, som inte förutsatte samtycke och som 

hade en kontrollerande funktion, skulle insatsen bygga på frivillighet, ömsesidighet och tilltro 

(SOU 2009: 68). Det stöd som gavs skulle vara anpassade efter de behov som fanns, vilket 

kunde innebära allt från en vardaglig, återkommande gemenskap till särskilda insatser i akuta 

situationer (Prop. 1979/80:1 s.226). Det betonades att insatsen inte skulle användas som en 

utredningsresurs av socialtjänsten, då det skulle kunna försvåra ett förtroendefullt samarbete 

med personen man skulle stödja. Man betonade även att ett nytt förhållningssätt skulle prägla 

socialtjänsten. Det handlade om att ha en helhetssyn, frivillighet och medbestämmande (Prop. 

1979/80:1). Tanken att föra in insatsen kontaktfamilj i lagen kom från försöksverksamheter 

med så kallade stödfamiljer under 1970-talet. Man hoppades att normala relationer skulle lösa 

barns och ungas problem. Dock varnades för att insatsen inte borde användas i alltför ”tunga” 

ärenden. Man trodde även att kontaktfamiljer på sikt skulle kunna mobiliseras inom arbets-

platser, bostadsområden och idrottsföreningar utan medverkan från socialtjänstens sida (An-

dersson, 1992, s.17; SOU:2009:68). 

   Alla tvångsmöjligheter fördes till en enskild lag: Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU 1980:621). I LVU 22 § tillkom det så kallade ”mellantvånget” 1985, och 

genom det kan socialtjänsten även mot någons samtycke tillsätta kontaktperson. Detta gäller 

för ungdomar mellan femton och tjugo år (Nilsson, 2006, s.8). 

   I socialtjänstkommitténs huvudbetänkande (SOU 1994:139) påtalades att insatserna kon-

taktfamilj och kontaktperson kommit att användas i hög utsträckning. Dock fanns inte så 
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mycket samlad kunskap över hur insatsen användes och vilka resultat den ledde till. Studier 

visade dock att insatsen till stor del användes som avlastning till ensamstående mödrar och till 

familjer med svår social problematik. Några kommuner ville ha lagliga möjligheter för att 

tillsätta kontaktfamiljer för att övervaka barnens situation och därför fördes resonemang kring 

att använda stödfamiljer som kan ta svåra ärenden och ha en viss jourberedskap, men även ha 

en viss rapportskyldighet. Dock skedde ingen förändring då man inte ville ändra på den 

grundläggande principen om frivillighet i Socialtjänstlagen. Man menade även att det genom 

befintlig lagstiftning fanns möjlighet att övervaka barnens situation genom stödfamilj eller 

kontaktfamilj (Berg Eklundh, 2010, s.22-23). 

   I socialtjänstutredningens slutbetänkande (SOU 1999:97) diskuterades den stora efterfrågan 

på kontaktfamiljer under 1990-talet och att insatsen alltmer användes till svårare ärenden. Det 

betonades att socialtjänsten ska vara angelägen om att ge personer råd och hjälp innan det blir 

för sent. Man beskriver även socialtjänstens dubbla roll när det gäller att både ge service och 

skydd (Berg Eklundh, 2010, s.22-23).  

 

2.2 Kontaktfamiljen idag 

År 2002 kom en ny socialtjänstlag och insatserna kontaktfamilj och kontaktperson regleras i 

Socialtjänstlagens tredje kapitel:     

         

        Nämnden kan utse en särskild person eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde eller hans 

        eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till 

        det ( Socialtjänstlagen 3 § 6, SFS 2001:453).  

 

Regeringen tillsatte en utredning år 2007, i syfte att se över gällande lagstiftning till stöd och 

skydd för barn och unga (Berg Eklundh, 2010, s.24).  När det gäller kontaktfamiljsinsatsen 

gjorde utredningen bland annat bedömningen att den ofta är omfattande och pågår under en 

längre tid. Genom att barnet under många år bor hos kontaktfamiljen är insatsen utifrån bar-

nets perspektiv relativt ingripande jämfört med andra öppna insatser. Samhällets ansvar är 

betydligt mer reglerat när det gäller familjehemsplacering än när det gäller kontaktfamilj, trots 

det kan gränsen ibland vara liten mellan dessa båda insatser. Utredningen ger därför förslag 

om att bestämmelsen om kontaktperson och kontaktfamiljer ska kompletteras med en regel 

om att socialnämnden regelbundet ska följa insatsen. Med tanke på barnens säkerhet ges ytter-

ligare ett förslag som gäller att införa ett tillägg i berörda förordningar om att inhämta uppgif-

ter om kontaktfamiljer och kontaktpersoner från misstanke- och belastningsregistret. Utred-
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ningen gör även bedömningen att Socialstyrelsen genom allmänna råd bör ange vilka krav 

som bör ställas på kontaktfamiljer, samt hur deras lämplighet bör utredas och bedömas (SOU 

2009:68). 

   I praktiken har kontaktfamiljer kommit att särskiljas från kontaktperson genom att barnen 

regelbundet sover över hos kontaktfamiljen och delar deras vardagsliv. Det förekommer också 

att familjehemsföräldrar har kontaktfamilj som avlastning. Detta beror oftast på att barnet ska 

ha kontakt med andra viktiga vuxna, exempelvis genom kontakt med en tidigare kontaktfa-

milj, och att familjehemsföräldrarna behöver avlastning. Kontaktpersoner kan även utses efter 

domstolsbeslut i umgängestvister, där kontaktpersonens roll är att närvara vid barns umgänge 

med en förälder. År 2007 infördes särskilt kvalificerad kontaktperson för unga som har behov 

av särskilt stöd och vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller 

något annat nedbrytande beteende (SOU 2009:68).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Forskningen kring kontaktfamiljsinsatsen är mycket begränsad och endast en doktorsavhand-

ling (Regnér, 2006) och en licentiatavhandling om kontaktfamilj som insats har presenterats 

(Berg Eklundh, 2010, s.25). Därför har vi valt att även ta med andra undersökningar inom 

socialt arbete, som genomförts om insatsen kontaktfamilj. Det finns några studier som beskri-

ver kontaktfamilj och kontaktpersoner ur olika aspekter, dock finns inga studier om kort- och 

långsiktiga effekter av insatsen (SOU:2009:68). Internationellt finns liknade insatser i till ex-

empel Storbritannien, Danmark och Norge (Berg Eklundh, 2010, s.28), men eftersom lagstift-

ningen skiljer sig mellan länder så är det svårt att göra jämförelser. Vi har därför valt att be-

gränsa oss till nationell forskning.  

 

2.3.1 Kontaktfamiljsinsatsen  

En av de första som studerade insatsen kontaktfamilj var Andersson (1992). I sin rapport lyfte 

hon fram att kontaktfamiljsinsatsen var vanlig inom socialtjänsten, men att det fanns lite 

forskning inom området. Anderssons rapport genomfördes med intervjuer av socialsekretera-

re. Resultatet visade att kontaktfamilj var en omtyckt och efterfrågad insats. Dock menade 

Andersson att den var försummad genom att kontaktfamiljerna oftast fick klara detta uppdrag 

själva utan stöd och uppbackning från socialtjänsten. Andersson påpekade att insatsen behöv-

de bli föremål för metodutveckling och utvärdering. Oftast hade föräldrarna någon form av 
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bakomliggande orsak till att de hade insatsen, som till exempel missbruk eller psykisk sjuk-

dom (Andersson, 1992, s.63-66). 

   År 2001 efterfrågade Socialstyrelsen fortsatt forskning angående insatsen kontaktfamilj och 

gav Andersson och Bangura Arvidsson uppdraget att sammanställa en kunskapsöversikt (An-

dersson och Bangura Arvidsson, 2001). I rapporten påpekar författarna att insatsen fortfarande 

är relativt lite utforskad och hänvisar därför till flera c- och d- uppsatser från landets olika 

högskolor/universitet (s.7). Författarna konstaterar att de flesta som får kontaktperson oftast är 

tonåringar som får insatsen på grund av egna problem. De som får kontaktfamilj är vanligast 

yngre barn till ensamstående mödrar (s.86). Kunskapsöversikten visar att insatsen används för 

att avlasta föräldern och för att kompensera barnen för brister i miljön. Det är sällan barnen 

själva uppges ha problem. Det framkom även att barnen inte gjordes delaktiga i de utredning-

ar som föregick beslut om insatsen. Socialtjänsten samtalar inte med barnen och har inte do-

kumenterat deras åsikter eller behov. Författarna kom dock fram till slutsatsen att utifrån alla 

berörda parters perspektiv ansågs insatsen förvånansvärt positiv. Insatsen kopplades inte till 

kontroll och fortgick så länge det fanns behov och alla var nöjda.  Författarna menar att insat-

sen kan ses som ett sätt att stärka barnens skyddsfaktorer på grund av att barnen får relationer 

med vuxna utanför familjen. Författarna påpekar dock att kunskapen av effekterna av insatsen 

är begränsad (s.94-95). 

   Med hjälp av nationella register undersökte Vinnerljung och Franzén (2005) insatsen kon-

taktfamilj/kontaktperson i olika åldersgrupper, samt studerade sambandet med placering i 

dygnsvård. Med dygnsvård avser författarna fosterhems- eller institutionsvård (s.346). Förfat-

tarna menar att trots att insatsen är en vanlig barnavårdsinsats, saknas det kunskap kring insat-

sen. Ökningen av andelen barn som någon gång har haft kontaktfamilj eller kontaktperson 

under åren 1990 till 1997 var stor i alla åldersgrupper. Barn som får kontaktfamilj eller kon-

taktperson är en högriskgrupp för framtida placeringar (s.351-353). Risken för placering var 

högre bland barn med föräldrar som är lågutbildade, psykiskt sjuka, missbrukande och social-

bidragsberoende (s.359). 15-20 procent av alla som har insatsen, kommer inom en snar fram-

tid att placeras i dygnsvård. Författarna betonar att det finns behov av utvärdering av insatsen. 

Om detta inte görs kommer insatsen fortsätta att öka i omfattning, men utan att man vet något 

om utfallet förutom att alla parter är nöjda (s.361-362). 

   Regnér (2006) undersökte olika familjebilder och satte dem i relation till insatsen kontakt-

familj. Utgångspunkten är att det finns föreställningar om att en ”normal familj” också är en 

”god familj”. I avhandlingen ingår tre artiklar och även en rapport (Regnér och Jonsson 2003, 

Regnér 2005, 2006). I rapporten har 57 intervjuer med socialsekreterare, föräldrar och kon-
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taktfamiljer gjorts. Skälen till att föräldrar ansöker om kontaktfamiljsinsatsen är behov av 

avlastning eller som stöd i en svår social situation. Familjerna saknade ekonomiska resurser, 

hade svagt socialt nätverk och oftast ett ensamt föräldraskap. De ville kompensera barnen för 

de ordinära familjeliv som de kände att de inte kunde uppfylla.  Dock uppgav föräldrarna säl-

lan att kontaktfamiljsinsatsen hade någon direkt betydelse för barnen. Även många av social-

sekreterarna var osäkra på insatsens betydelse för barnen (s.15-16). Enligt Regnér (2006) 

handlade det största behovet om avlastning. Dock upplever föräldrar det som ett nederlag att 

behöva söka kontaktfamilj och skäms över att berätta det för sin omgivning. Föräldrarna upp-

gav inte att det fanns behov av stöd i föräldrarollen, men däremot fanns en önskan om att få 

råd i olika vardagliga situationer (s.208). Enligt socialsekreterarna påverkades föräldrarna 

direkt eller indirekt i sin föräldraroll, vilket dock inte bekräftades i föräldraintervjuerna. Få 

föräldrar hade nära kontakt med kontaktfamiljerna (s.208). Många av kontaktfamiljerna ansåg 

inte att de behövde mer kontakt med socialtjänsten, medan andra efterlyste mer stöd och in-

formation. Kontaktfamiljerna uttryckte att det finns en viss otydlighet i uppdraget, vilket soci-

alsekreterarna bekräftade genom att de inte kunde redogöra för insatsens syfte när det gällde 

vad som skulle göras för barnen (s.227).  

 

2.3.2 Kontaktfamilj ur barnens perspektiv 

Forskning som utgår från barnens perspektiv är mycket begränsad. Dock har det under det 

senaste årtiondet kommit några magisteruppsatser, FOU-rapporter och en licentiatavhandling 

som undersöker insatsen ur barnens perspektiv (Berg Eklundh, 2010, s.30-31).  

   En FOU-rapport skrevs av Karin Lindén (2001), där hon redogör för vilken betydelse kon-

taktfamiljer har haft för några barnfamiljer i en kommun i Stockholm. Studien är uppdelad i 

två delar. En kvantitativ del som avser kartläggning av kontaktfamiljsverksamheten över den 

kommun som undersöks, samt en kvalitativ del med barnintervjuer och intervjuer med deras 

föräldrar, samt med deras socialsekreterare. Rapporten visar att kontaktfamiljen står för en 

varaktig och nära relation med både praktiskt och känslomässigt stöd. Kontaktfamiljerna spe-

lade en väldigt stor roll för dessa barn (s.48). Barnen fick rita nätverkskartor och livslinjer och 

dessa visade att samtliga barn står den förälder de bor med och sina syskon närmast. Författa-

ren kallar kontaktfamiljerna för ”ställföreträdande vuxna” som finns att tillgå när barnens för-

äldrar inte orkar eller förmår ta hand om dem (s.51). 

   Genom en avhandling beskriver och analyserar Berg Eklundh (2010) användningen av kon-

taktfamiljsinsatsen samt hur den utvecklats över tid. Studien omfattar totalt 50 barn som var 
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boende i fyra kommuner och hade fått en kontaktfamiljsinsats år 2000. Intervju- och aktmate-

rial samlades in vid fyra tillfällen; år 2000, 2003, 2005 och 2007. Intervjuer genomfördes med 

16 barn, deras föräldrar och kontaktfamiljer vid ett eller två tillfällen samt med socialsekrete-

rare för samtliga barn vid två eller tre tillfällen (s.225-226). Resultaten visade att föräldrar 

ansökte om en kontaktfamiljsinsats på grund av att de behövde avlastning i sin vardag, samt 

beroende på att de saknade ett socialt nätverk. I de flesta fall hade föräldrarna olika sociala 

problem, till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. 30 barn hade upplevt våld i sin hemmiljö 

och 18 barn hade varit placerade i sin kontaktfamilj, till exempel som jourhem eller familje-

hem. De intervjuade barnen upplevde att anledningen till att de hade en kontaktfamilj var att 

deras föräldrar var trötta, hade besvärliga barn och därför behövde avlastning. Dock var de 

flesta barnen positiva till vistelserna i kontaktfamiljerna. Aktstudien visade att barnens delak-

tighet vid utredning och beslut var låg, men att delaktigheten kunde öka över tid (s.227-230). 

   Schantz (2005) har i en magisteruppsats undersökt barnens perspektiv i kontaktfamiljspro-

cessen (s.7). Detta gjordes genom att granska akter och att intervjua barn och ungdomar 

(s.10). Resultaten visar att barnperspektivet inte alltid beaktas och att barnen inte alltid är del-

aktiga i utredningsprocessen. Enligt barnen har kontaktfamiljerna betytt mycket för dem, men 

de förstår inte orsaken till att de har kontaktfamilj (s.66).  

   Även Nilsson (2006) valde att lyfta fram barns perspektiv när det gäller insatsen kontaktfa-

milj i en magisteruppsats (s.6). Nilsson gjorde intervjuer med barn, socialsekreterare och 

granskade akter (s.27). Resultaten visar att socialsekreterarna är positiva till insatsen, men 

osäkra på hur barnen upplever insatsen. Barnen är osäkra till varför de har kontaktfamilj, men 

tror att det är på grund av föräldrarnas behov att få avlastning (s.72). Barnen beskrev dock att 

de uppskattar kontaktfamiljen och att de vuxna i kontaktfamiljen var viktiga förebilder för 

dem. Det som är mindre bra, är till exempel att åka hemifrån fast man inte vill. Flera av bar-

nen ville ha en fortsatt kontakt med sin kontaktfamilj (s.74).  

 

2.3.3 Växelvis boende 

Vi har valt att ta med en studie som handlar om växelvis boende för barn till skilda föräldrar, 

för att det till viss del kan jämföras med barn som vistas växelvis mellan föräldrar och kon-

taktfamilj. Detta val grundar sig även på att funnit relativt lite material i den forskning som 

finns om kontaktfamiljsinsatsen, som tar upp olika aspekter kring vad det kan innebära för 

kontaktbarnen att ha ett växelvis boende.     
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   Socialstyrelsen fick i slutet av 1990-talet i uppdrag av regeringen att göra en kunskapsöver-

sikt över hur barn påverkas av växelvis boende. Syftet var att ge en bred och mångsidig bild 

av vad växelvis boende innebär, för- och nackdelar, konsekvenser på sikt samt att ställa denna 

bild mot barns behov av en god uppväxtmiljö, präglad av god kontakt med båda föräldrarna 

och ett gemensamt föräldraansvar. Carlberg et al. uppdaterade rapporten år 2004. Fördelarna 

med växelvis boende är att båda föräldrarna har ett gemensamt föräldraansvar och behåller 

kontakt med barnen. Föräldrarna kan även få mer tid för egna behov (s.36). Växelvis boende 

ger barnet större chans att behålla nära kontakt med båda föräldrarna. Barn oroar sig ofta för 

den förälder som de inte bor tillsammans med och bekymrar sig ofta över orättvisa mellan 

föräldrarna. Vid växelvis boende känner sig barnet rättvist, något som tycks vara viktigt för 

barnet. De föräldrar och barn som bor nära varandra är mest positiva till växelvis boende 

(s.38). Med stigande ålder blir barnen mer och mer beroende av att ha nära till kamrater och 

fritidsaktiviteter. Avståndet kan försvåra barnets möjligheter att finna tillhörighet till kamra-

ter, och långa resor kan vara tröttande för alla (s.36). Samarbete mellan föräldrarna skapar 

sammanhang och kontinuitet i tillvaron för barnen. För små barn skapas trygghet genom ruti-

ner som de känner igen. På sikt bidrar samarbetet mellan föräldrarna till att skapa trygghet för 

barnet (s.37). Stora konflikter mellan föräldrarna talar emot ett växelvis boende (s.38). Nack-

delar som ungdomar beskriver är att de kan sakna en fast punkt, ett eget ställe. Ibland orkar de 

inte byta. Det är nödvändigt att föräldrar märker barn och ungdomars eventuella stress och 

pratar om det. En annan nackdel är praktiska problem som till exempel packa sina saker och 

ständigt byta boende, vilket tas upp av barnen. Detta upplevs dock inte som allvarliga pro-

blem. Barnen accepterar detta i utbyte mot de fördelar som finns. Det är dock arbetsamt för 

barnet att flytta, och barnet får betala ett pris för kunna ha lika stor tillgång till båda sina för-

äldrar (s.40-43). 

 

2.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att kontaktfamiljsinsatsen är en omtyckt och 

efterfrågad insats. Insatsen används vanligtvis av ensamstående föräldrar med svagt socialt 

nätverk, med syfte att ge avlastning till föräldrarna. Forskning visar även att en bakomliggan-

de orsak till insatsen kan vara missbruk eller psykisk sjukdom hos föräldrarna. Det är vanli-

gast att yngre barn får insatsen kontaktfamilj, medan ungdomar oftast får kontaktperson. Tidi-

gare forskning tyder på att det finns en osäkerhet kring insatsens betydelse för barnen. Dock 

visar den forskning som finns utifrån barnens perspektiv att kontaktfamiljen spelar en stor roll 
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för barnen, även om de inte alltid förstår orsaken till att de har insatsen. De vuxna i kontakt-

familjen betyder mycket för barnen och är viktiga förebilder för dem. När det gäller utredning 

och beslut om insatsen, är barnens delaktighet relativt låg. Tidigare forskning pekar på att 

trots att kontaktfamilj är en förebyggande insats, används den som ett alternativ till placering i 

familjehem. I dessa fall handlar det oftast om att familjerna har svåra sociala problem, och 

barnen behöver vanligtvis omfattande kontaktfamiljsinsatser. När det gäller barns upplevelse 

av växelvis boende, visar forskning att en del barn upplever att de saknar en fast punkt och att 

de inte alltid orkar byta boende. Växelvis boende fungerar bäst då föräldrarna bor nära var-

andra och har ett bra samarbete.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Utvecklingsekologisk teori  

För att förstå kontaktfamiljsinsatsen utifrån barnens perspektiv har vi valt att analysera vårt 

material utifrån ett utvecklingsekologiskt synsätt, då den tar hänsyn till miljön som barnet 

omges av. Denna teori utvecklades av Bronfenbrenner som var utvecklings-psykolog.            

   Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi ser miljön och barnet som ett system som 

hänger samman. Den tillkom som en reaktion mot utvecklingspsykologisk forskning, efter-

som den såg utveckling utifrån den enskilda individen oberoende av sitt sammanhang. Ut-

vecklingsekologi är kritisk mot både utvecklingspsykologi, som har fokus på utveckling in-

ifrån, och mot socialisationsteori, som har fokus på påverkan utifrån. Dock nämner Bronfenb-

renner några forskare som varit viktiga för hans eget tänkande när det gäller omgivningens 

betydelse. Han nämner bland annat Spitz som studerade små barns utveckling. Barnen bodde 

på olika spädbarnsinstitutioner och tog allvarlig skada på grund av brist på relationer. En an-

nan forskare som haft betydelse för Bronfenbrenner är Piaget, och hans teorier om kognitiv 

utveckling. Enligt Bronfenbrenner tar dock inte Piaget tillräcklig hänsyn till omgivningen, där 

barnets utveckling sker. Det är framför allt Lewins teori om psykologiska fält som påverkade 

Bronfenbrenner. Lewin intog ett interaktionistiskt perspektiv och betonade den psykologiska 

miljön som viktig (Andersson, 2010, s.188-191; Bronfenbrenner, 1979, s.23).  

   Enligt Bronfenbrenner sker utveckling i interaktion med omgivningen. Han menar att det 

viktigaste är att studera samspelet mellan barnet och dess omgivning i en vardagsmiljö. Sam-

spelet mellan det växande barnet och dess föränderliga miljöer påverkar barnets utveckling. 

Barn och föräldrar påverkar och utvecklar varandra under hela livsloppet (Andersson, 2010, 

s.185). Miljön runt barnet delas in i olika system (Aresik-Ram och Elf, 1999, s.13-14). Ryska 

trädockor används som ett sätt att beskriva detta. Detta är trädockor i olika storlekar som pas-

sar i varandra (Bronfenbrenner, 1979, s.3; Klefbeck och Ogden, 2007, s.51). Dessa system 

kallas mikrosystem, mesosystem, exosystem samt makrosystem.      

   Mikrosystemet består av barnets närmiljöer, t ex familjen, skolan och släkten. Detta är mil-

jöer som barnet har direkt kontakt med. Mellan dessa mikrosystem finns relationer som bildar 

ett eget system, vilket kallas mesosystem. Det är av intresse hur kommunikationen mellan 

mikrosystemen fungerar då det påverkar barnets situation. I exosystemet ingår faktorer i bar-

nets omgivning som påverkar, miljöer i barnets närhet som det inte har direkt kontakt med, 

men som har konsekvenser för barnets utveckling. Det kan till exempel vara kompisars för-
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äldrar eller föräldrarnas arbetsförhållanden. Makrosystemet utgör förhållanden och värdering-

ar som finns i vårt samhälle, till exempel politik och ekonomi (Aresik-Ram och Elf, 1999, 

s.14-15; Bronfenbrenner, 1979, s.209-268).  

   Bronfenbrenner menar att de problem som uppstår för barn och ungdomar ofta handlar om 

att sambanden som finns i barnets verklighet bryts ned. Detta kan vara band mellan familj, 

skola, släktingar och vänner. Mesosystemet har en nyckelfunktion i barns uppväxt. Kvalitéer-

na i detta system är avgörande för barnets utvecklingsmöjligheter (Klefbeck och Ogden, 2007, 

s.56). Det är viktigt att kommunikationen fungerar och kontakten är bra mellan de personer 

som är viktiga för barnet. Ju bättre samarbetet fungerar och färre konflikter det finns i nätver-

ket, desto bättre är det för barnet. Betydelsen för dessa viktiga samband i närmiljön minskar 

dock i betydelse allt eftersom barnet växer, skaffar sig egna erfarenheter och självförtroendet 

ökar (Aresik-Ram och Elf, 1999, s.15).  

   En annan forskare som intresserat sig för utvecklingsekologin, är den amerikanska psykolo-

gen Garbarino. Han har framför allt studerat hur barn påverkas av att växa upp i fattiga områ-

den, samt bevittnat eller utsatts för våld. Garbarino vill koppla utvecklingsekologin till sociala 

problem och har forskat kring hur interaktion inom och mellan de olika nivåerna kan påverka 

barn. Forskningen tyder på att positiva förändringar kan skapas för barn som har det svårt, 

genom olika stödverksamheter, skola, barnomsorg och socialpolitik (Andersson, 2010, s.192-

193). Garbarino menar att mängden riskfaktorer spelar en avgörande roll för hur barnet klarar 

av att hantera svårigheter i livet. Riskfaktorer kan till exempel vara fattigdom, arbetslöshet, 

psykisk sjukdom, negativ interaktion mellan barn och föräldrar, avvisande och brist på socialt 

stöd. Flera riskfaktorer i kombination kan innebära fara för barnets utveckling och det är vik-

tigt att försöka undvika att barnet utsätts för det. Enligt Garbarino finns det även olika skydds-

faktorer, så som ett bra mesosystem, vilket innebär bland annat goda relationer till föräldrar 

och vuxna, socialt stöd från barnets övriga närmiljö och alternativa förebilder (Garbarino, 

2009, s.45).  Individuella faktorer som till exempel bra självförtroende, godmodigt tempera-

ment och social kompetens ökar barnets motståndskraft mot svårigheter och motgångar. 

Skyddsfaktorer tillsammans med individuella faktorer kan hjälpa barn att hantera riskfaktorer 

(Andersson, 2010, s.192-193).  

  Utvecklingsekologisk teori använder vi för att förstå kontaktfamiljsinsatsen utifrån sitt sam-

manhang, då insatsen styrs och är beroende av många olika nivåer i samhället, till exempel 

politik, ekonomi samt samarbete mellan föräldrar, kontaktfamiljer och socialtjänst. Vi kom-

mer att analysera kring kontaktfamiljsinsatsen utifrån mikro- meso- exo- samt makro-

systemet, men även utifrån risk- och skyddsfaktorer. 
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4. Metod 

4.1 Urval 

I samråd med socialtjänsten i den kommun där vi utförde undersökningen, kom vi fram till att 

de barn som skulle kunna bli aktuella för vår studie skulle vara mellan sju och tretton år. Vi 

hoppades att få åtta till tio barn att intervjua. Det innebar att det fanns utrymme för ett visst 

bortfall, vilket är att räkna med. Från början var kriterierna för de barn som skulle ingå i stu-

dien att de skulle ha en pågående insats i kontaktfamilj som varat minst ett år, i en större om-

fattning.  När personer som ska ingå i en undersökning medvetet väljs ut eftersom de har sär-

skild inblick i det som vill undersökas kallas det för icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 

2010, s.251). Vi valde dock att även inkludera ett barn som nyligen avslutat insatsen. Urvalet 

av barn fick vi hjälp av socialtjänsten att välja ut, och vi har således inte haft någon inblick i 

urvalet, förutom de kriterier vi angett här ovan. Sammanlagt fick vi fyra barninformanter, 

varav en intervju inte kunde genomföras på grund av att informanten inte kom på de tider som 

avtalats för intervjun.  Endast tre informanter var ett för litet underlag för vår studie, och vi 

ändrade därför syftet för att få ett bredare underlag. Vi tillfrågade därmed även två föräldrar 

till de intervjuade barnen, samt två kontaktfamiljer, om att delta i studien. Tanken med att 

inkludera dessa föräldrar och familjer var att höra deras tankar kring kontaktbarnens upplevel-

ser av att växla mellan hemmet och kontaktfamiljen. Båda kontaktfamiljerna har gett omfat-

tande kontaktfamiljsinsatser i flera år. 

   Vi skickade informationsbrev till socialtjänsten, som vidarebefordrade dessa till de berörda 

barnen och familjerna. Vi tog själva kontakt med föräldrarna till de barn vi tidigare intervjuat, 

samt en av kontaktfamiljerna. Kontakten med den andra kontaktfamiljen förmedlades till oss 

via socialtjänsten. Utan kontakt med socialtjänsten hade undersökningen blivit svår att 

genomföra.       

 

4.2 Metod 

I förberedelsen inför intervjuerna sökte vi information och kunskap genom litteratur och på 

internet. På internet har vi hittat information bland annat på socialvetenskap.nu och riksda-

gen.se och vi sökte även på Linnéuniversitetsbibliotekets artikeldatabaser; Psycinfo, Social 

Science Citation Index och Sociological Abstracts. Vi har även använt oss av google.se med 

sökord som till exempel kontaktfamilj. Den litteratur vi har använt oss av har vi bland annat 

http://www.google.se/
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lånat på Blekinge tekniska högskola, Karlskrona stadsbibliotek och via Fjärrlån, samt beställt 

via Adlibris. Vi har även beställt tidigare forskning, via olika forskare inom socialt arbete. Det 

har varit svårt att få tag på litteratur kring kontaktfamiljsinsatsen, samt nyare upplaga av 

Bronfenbrenner. Inför barnintervjuerna förberedde vi oss genom att läsa litteratur om samtal 

med barn. Informationsbrev skrevs till barn och föräldrar (se bilaga 1 och 2). Vi skrev även 

intervjuguider inför barnintervjuerna (se bilaga 3), föräldraintervjuerna (se bilaga 4) samt 

kontaktfamiljsintervjuerna (se bilaga 5). 

   För att bestämma tid och plats för intervjuerna ringde vi till barninformanternas föräldrar 

och till kontaktfamiljerna. Vad det gäller plats för genomförande av intervjuerna föreslog vi 

familjernas hem eller socialtjänstens lokaler. Det är viktigt att intervjuerna utförs i en miljö 

som informanterna känner sig trygga och bekanta med, vilket vi trodde att de skulle göra både 

i sitt hem och i socialtjänstens lokaler. Vi ville undvika att träffas i en offentlig miljö, dels på 

grund av att någon annan skulle kunna höra vårt samtal, och dels för att barnen kunde bli dis-

traherade av omgivningen och få svårt att koncentrera sig på vår intervju. Enligt Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2011) är en lugn miljö en förutsättning för att barnet ska kunna 

koncentrera sig (s.25). Kvale och Brinkmann (2010) påpekar att klyftor mellan barn och vux-

na överbryggas genom att man intervjuar barn i naturliga miljöer (s.162). Samtliga föräldrar 

och kontaktfamiljer valde att göra intervjuerna i hemmiljön, vilket visade sig vara lugna mil-

jöer. Föräldrarna valde att även barnintervjuerna skulle göras i deras hem. 

   När vi bestämde tid för intervjun förvissade vi oss om att tidpunkten var lämplig för barnet. 

Det är betydelsefullt att barnet inte är trött, hungrigt eller blir avbrutet i sin lek om de ska in-

tressera sig för intervjun (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2011, s.26). Hur länge en 

intervju kan pågå beror på flera faktorer som till exempel barnets ålder och hur intresserat 

man kan få barnet av intervjusituationen (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2011, s.26). 

Eftersom barnen befinner sig i varierande åldrar räknade vi med en tidsvariation mellan 15 till 

30 minuter, vilket vi förklarade för föräldrarna.  

   När vi ringde tillfrågade vi om att få spela in intervjuerna. Samtliga informanter gav tillåtel-

se till det. Vi ansåg det bra att spela in intervjun för att inte behöva anteckna under tiden, och 

för att kunna vara uppmärksam på om barnet kände sig obekväm i situationen. Det är en stor 

fördel att spela in intervjuer då man inte hinner skriva ner allt som sägs i en intervju, och för 

att kunna hålla ögonkontakt med informanten (Denscombe, 2010, s.258; Doverborg och 

Pramling Samuelsson, 2011, s.25-26).  

   Innan intervjuerna följde vi Denscombes (2010) anvisningar om att ge tid till att presentera 

sig, samtala om undersökningens syfte och återigen få bekräftelse om att det fanns tillåtelse 
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till att spela in intervjun (s.255-256). Vi poängterade att intervjun var frivillig och att de kun-

de avbryta intervjun om de ville. För barnen betonade vi att det inte fanns några så kallade 

”rätta svar”, och att varje barn och dennes tankar var betydelsefulla för studien. Det är viktigt 

att barnen känner att de är betydelsefulla, och att just de har blivit utvalda för intervjun (Do-

verborg och Pramling Samuelsson, 2011, s.28).  

   För att få kunskap om barns upplevelser och tankar kring att ofta och i långa perioder bo i 

kontaktfamilj ansåg vi att det bästa sättet var att lyssna till barnens egna berättelser. För att få 

fram hur människor känner, deras uppfattningar och åsikter är intervjuer sannolikt den lämp-

ligaste metoden (Denscombe, 2010, s. 232). Vi genomförde halvstrukturerade intervjuer efter-

som det är ett bra sätt att få fram människors egna tankar och meningar (Kvale och Brink-

mann, 2010, s.139). Vi använde oss av olika teman att samtala kring för att barnen skulle få 

tänka så fritt som möjligt inom ämnet, till exempel hemmet, kontaktfamiljen, fritidsaktiviteter 

och överlämning. Detta gav oss möjlighet att ändra frågornas utformning och ordningsföljd, 

samt att följa upp de specifika svar som intervjupersonerna gav (Kvale och Brinkmann, 2010, 

s.140). Ytterligare en anledning till att vi valde halvstrukturerade intervjuer var att barnen 

själva skulle få styra sina svar och inte känna sig tvingade att svara på frågor som de kunde 

uppleva vara obekväma.     

   Enligt Denscombe (2010) är första frågan viktig för att få informanten att slappna av, och 

därför är det är bra att börja med en fråga som är enkel att svara på (s.256). Barnen i vår stu-

die fick av den anledningen först berätta vilka personer som finns i deras familj. Kontaktfa-

miljerna fick börja med att berätta om sitt uppdrag som kontaktfamilj, och föräldrarna fick 

berätta om sin kontakt med kontaktfamiljen. Framför allt i intervjuerna med barnen, strävade 

vi efter att få karaktär av ett samtal, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) anser 

är viktigt för att barnen ska bli mer villiga att dela med sig av sina tankar. Intervjun får inte 

kännas som ett förhör (s.34). Vi försökte även vara lyhörda för när det var lämpligt att avsluta 

intervjun. Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) menar att det är ansträngande att bli 

intervjuad och att man måste respektera när barnet inte orkar mer. Som intervjuare behöver 

man ha en känslighet för hur länge barnet orkar samtala (s.28-29). Vi avslutade intervjuerna i 

enlighet med Denscombe (2010) genom att låta de intervjuade få möjlighet att säga något 

ytterligare som de tyckte borde tas upp och tackade sedan för att de deltagit i intervjun 

(s.257). 

   För att informanterna inte skulle känna sig i underläge med två intervjuare, valde vi att in-

tervjua var för sig. I de fall där två informanter intervjuades samtidigt genomförde vi intervju-

erna tillsammans. För att samtliga intervjuer skulle behandlas på samma sätt, bestämde vi oss 
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för att ordagrant transkribera de intervjuer vi genomfört. Kvale och Brinkmann (2010) betonar 

att det är viktigt att använda sig av samma förfaringssätt när flera personer skriver ut intervju-

er, då det annars kan vara svårt att göra jämförelser (s.197). Av våra informanter är det en 

som vill ta del av uppsatsen i sin helhet, och vi kom därför överens om att skicka den via mail. 

 

4.3 Bearbetning av material 

Direkt efter intervjuerna, då vi hade dem färska i minnet, skrev vi ner dem ordagrant vilket vi 

tidigare redogjort för. Även iakttagelser vi gjorde under intervjun noterades efteråt, vilket kan 

ge det som sagts i intervjun en rikare innebörd (Denscombe, 2010, s.261). För att försäkra oss 

om att vi inte gick miste om information, lyssnade vi ett flertal gånger igenom intervjuerna. 

Pauser och skratt som hördes i intervjun skrevs ner, vilket också är viktigt för att inte beröva 

data en del av sin innebörd (Denscombe, 2010, s.262). Genom att läsa om materialet flera 

gånger fick vi fram intressanta tankegångar. Intervjuerna tematiserades och kodades. Därefter 

tolkades data med hjälp av vår valda teori (Trost, 2005, s.125). Vi delade in vårt material i 

fem olika teman som sedan analyserades utifrån tidigare forskning och den valda teorin. Des-

sa är barnens relation till kontaktfamiljen, samarbete, växelvis boende, fördelar och nackdelar 

samt kontaktfamiljens betydelse för barnen. Analysen av data innefattade en repetitiv process, 

vilket Denscombe (2010) menar handlar om att i en ständigt rörlig process, jämföra empiriska 

data med kategorier och koder (s.368-369). 

 

4.4 Metoddiskussion 

En styrka med urvalet är att vi hade access till informanter genom socialtjänsten. Utan denna 

access hade studien varit svår att genomföra. Vi hade kontaktpersoner på socialtjänsten, som 

vi hade bra kontakt med. En styrka i genomförandet av barnintervjuer är att vi båda har stor 

erfarenhet av barn både privat och yrkesmässigt. En styrka med metoden är att vi använt oss 

av halvstrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi kunde formulera frågor efter informanter-

nas ålder och följa upp intressanta svar.  

   Svagheter med urvalet var att vi fick ett lågt deltagande. Vi fick därför utöka vår undersök-

ning och även intervjua föräldrar och kontaktfamilj. I början såg vi det som en nackdel, men 

vi kan nu se att dessa intervjuer gav oss en bredare bild och tillförde mycket till studien. Ett 

annat alternativ kunde varit att vi vänt oss till någon mer kommun, för att på så sätt få fler 

barninformanter. Detta hade dock blivit avsevärt mer tidskrävande. En annan svaghet är att vi 

ovana intervjuare, vilket kan ha påverkat intervjuernas kvalitet. Kvale och Brinkmann (2010) 



 

  24 (57) 
 

menar att för en god intervjupraktik krävs hantverksskicklighet, speciellt vid halvstrukturera-

de intervjuer (s.180). Enligt Denscombe (2010) är en skicklig intervjuare duktig på att följa 

upp svar som kan verka intressanta och som bör undersökas mer detaljerat (s.254). Vi har 

försökt följa upp intressanta svar, men kan på grund av vår oerfarenhet ha missat att följa upp 

viktiga aspekter. Vi förberedde oss dock noggrant med att läsa relevant litteratur och formule-

ra intervjuguider. 

   Något som kan ha påverkat intervjukvalitén är att föräldrarna var närvarande under barnin-

tervjuerna. Närvaron kan ha påverkat barnens svar på olika sätt, antingen att de vågat öppna 

sig mer eller att de begränsat sina svar. Intervjukvalitén kan även ha påverkats av intervjuaref-

fekten, vilket innebär att informanten ger olika svar beroende på hur de uppfattar intervjuaren. 

Sådant som kan påverka detta är intervjuarens personliga identitet, så som kön, ålder och etni-

citet (Denscombe, 2010, s.244). Den stora åldersskillnaden mellan oss och våra barninforman-

ter kan ha påverkat att barnen inte känt sig bekväma i situationen, vilket kan ha inneburit att 

barnen svarade så som de trodde förväntades av dem. Valet att dela upp intervjuer mellan oss 

kan även ha påverkat resultatet. Om vi hade valt att genomföra alla intervjuerna tillsammans 

kunde med-intervjuaren fångat upp aspekter i intervjun som intervjuaren eventuellt missade. 

Dock anser vi inte att det är etiskt försvarbart att vara två som intervjuar en informant, särskilt 

när det gäller intervjuer med barn. Vi tror att informanterna kände sig mer bekväma med en 

intervjuare, vilket i sin tur kan ha inneburit att de gett oss utförligare svar och på så sätt på-

verkat resultatet positivt. 

   Trots att vi hade föreställningar om att det kan vara svårt med barnintervjuer, gick dessa bra 

att genomföra. Vi upplevde att barnen var lätta att få kontakt med och de svarade intresserat 

på våra frågor. Även föräldrarna och kontaktfamiljerna var positiva till att dela med sig av 

sina tankar och erfarenheter. Barnintervjuerna tog mellan 15 till 25 minuter, medan föräldra- 

och kontaktfamiljsintervjuerna tog mellan 30 till 45 minuter.  

 

4.5 Arbetsfördelning 

Vi inledde uppsatsarbetet med att diskutera olika ämnesval. När vi bestämt vad vi skulle skri-

va om, formulerade vi syfte och frågeställningar. Vi träffade socialtjänsten i den kommun där 

vi skulle genomföra undersökningen för att diskutera vilka kriterier som skulle gälla för vårt 

urval, och hur tilltänkta informanter skulle kontaktas. Vi sökte efter tidigare forskning, och 

skrev en uppsatsplan tillsammans. Vi läste litteratur om barnsamtal och Malin skrev en sam-

manställning av det som var viktigt att tänka på vid barnintervjuer, vilken vi sedan gick ige-
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nom och diskuterade. Vi genomförde en kontaktfamiljsintervju, och en barn- och föräldrain-

tervju tillsammans. Malin intervjuade en kontaktfamilj och ett barn, och Annika intervjuade 

en förälder och ett barn. Vi transkriberade de intervjuer som vi själva genomfört. Av de inter-

vjuer vi genomfört tillsammans, transkriberade Malin kontaktfamiljsintervjun och Annika 

barn- och föräldraintervjun. Malin kodade samtliga intervjuer och skrev ett resultatavsnitt. 

Parallellt med intervjuerna skrev vi problemformulering, metod och tidigare forskning till-

sammans. Malin skrev bakgrund och Annika skrev teori. Slutligen arbetade vi med analysen, 

och bearbetade de olika avsnitten gemensamt. 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.6.1 Validitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2010) handlar validitet om i vilken utsträckning metoden un-

dersöker det den är avsedd att undersöka (s.264). För att förvissa oss om att studien undersök-

te det vi avsåg att undersöka, utformade vi intervjuguider med frågor som kunde besvara våra 

frågeställningar.  Denscombe (2010) menar att validitet hänvisar till noggrannhet och preci-

sion i det insamlade materialet (s.378). Informanterna har inte erbjudits att läsa det nedskrivna 

intervjumaterialet, vilket vi dock inte tror har påverkat det slutliga resultatet nämnvärt, då vi 

har transkriberat intervjuerna ordagrant. Det är inte lätt att kontrollera kvalitén på kvalitativ 

forskning eftersom den inte går att upprepa på samma sätt som kvantitativ forskning. Det 

finns emellertid tillvägagångssätt för att hjälpa till att övertyga om att forskningens data med 

rimlig sannolikhet är trovärdiga (s.379-380). Ett tillvägagångssätt kallas triangulering, vilket 

innebär att betrakta företeelser ur olika perspektiv. Detta kan göras genom att använda olika 

informationskällor, till exempel jämföra data från olika informanter. Detta kallas informant-

triangulering (s.184-186) och är en metod vi har använt oss av. Genom denna metod har vi 

utifrån flera olika aktörer kunnat belysa barnens perspektiv och kunnat jämföra mellan de data 

som kom fram.  

 

4.6.2 Reliabilitet 

 Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning andra forskare kan utföra undersökningen och 

komma fram till samma resultat. I kvalitativ forskning är det svårt att bedöma detta, dock kan 

man gå tillväga på annat sätt för att visa på undersökningens pålitlighet (Denscombe, 2010, 

s.378; Kvale och Brinkmann, 2010, s.381). Det handlar huvudsakligen om att redogöra nog-

grant för metodens utförande, för att forskningsprocessen ska vara möjlig att granskas (Dens-
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combe, 2010, s.381). För att göra det möjligt har vi varit noggranna med att förklara steg för 

steg hur vi genomfört undersökningen, och även bifoga de intervjuguider vi följt. Pålitligheten 

styrks genom att vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer för att inte styra informanterna 

svar. Denna intervjuform har en låg grad av standardisering där variationsmöjligheterna är 

stora. Detta kan till exempel innebära att ordningen på frågorna kan tas i den ordningsföljd 

som passar, språkbruket kan anpassas efter informantens ålder och det finns möjlighet att följa 

upp frågor beroende av tidigare svar (Trost, 2005, s.19). Denna intervjuform gjorde det möj-

ligt att utforma frågor beroende på informanternas ålder, vilket ökar pålitligheten i svaren. Vi 

kunde även förvissa oss om att de förstod syftet med frågorna. Dock var samtliga föräldrar 

närvarande under barnintervjuerna, vilket kan ha påverkat barnens svar och på så sätt minskat 

pålitligheten. 

 

4.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om hur stor sannolikheten är att resultaten kan överföras till andra 

intervjupersoner och liknande situationer (Denscombe, 2010, s.382). I denna studie, med bara 

sju informanter, blir det svårt att generalisera. Vårt huvudsakliga syfte har dock inte varit att 

generalisera, utan lyfta fram barns upplevelser utifrån olika perspektiv. Vi kan dock se att vårt 

resultat i viss mån överensstämmer med tidigare forskning, vilket kan tyda på viss generali-

serbarhet. 

 

4.7 Etiska överväganden 

För att få svar på vårt syfte är det betydelsefullt att möta barn och ta del av deras upplevelse 

av insatsen kontaktfamilj. Enligt Andersson och Swärd (2008) finns det kritiker som hävdar 

att forskare bör lämna utsatta och svaga grupper i fred, medan andra menar att forskarna har 

ett speciellt ansvar att lyfta fram dessa gruppers röster och erfarenheter. Det behövs sådan 

kunskap för att visa på luckor i välfärden (s.237). Barns perspektiv har betonats de senaste 

åren och det har blivit viktigt att möta barn och tala med dem. De är betydelsefullt för att få 

förståelse för hur de upplever sig själva och det sammanhang de lever i (s.238). Vi har vägt 

mellan att intervjua en i allmänhet utsatt grupp som barn och den kunskap som vår undersök-

ning kan bidra med. Efter mycket diskussioner kom vi dock fram till att det är av stor vikt att 

få kunskap om barnens upplevelser, speciellt eftersom kontaktfamilj är den mest använda in-

satsen inom socialtjänstens arbete med familjer och att det är ett stort antal barn som har in-

satsen. 
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   Vår avsikt var att möta barnen med en attityd av öppenhet och välvilja, vilket Kinge (2008) 

menar kan göra skillnad för att få barn att öppna sig. Hur man bemöter barn kan göra en avgö-

rande skillnad i sättet att ta emot och svara på frågor (s.41). 

   Enligt de forskningsetiska principerna inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 

finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

   Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de berörda om syftet med den 

aktuella forskningsuppgiften (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Informanterna och deras föräldrar 

blev skriftligt informerade om uppsatsens generella syfte och om vilka teman som kommer att 

ställas frågor kring. Vi poängterade frivilligheten och möjligheten att avbryta sin medverkan 

när helst informanterna ville, vilket dock inte hände under något intervjutillfälle. Även kon-

taktfamiljerna blev skriftligt informerade om uppsatsens generella syfte genom mail. 

   Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna. När delta-

garna är under femton år inhämtas även samtycke från förälder/vårdnadshavare (Vetenskaps-

rådet, 2002, s.9). Innan intervjuerna blev informanterna tillfrågade om samtycke. Eftersom 

barnen är mellan 7 och 13 år, fick även deras föräldrar lämna samtycke. Vi försökte vara ly-

hörda för om någon av informanterna fann intervjusituationen obekväm. Detta var särskilt 

viktigt när det gällde barnen, eftersom de kanske inte vågar säga till i fall de inte vill fortsätta. 

Vi upplevde dock inte att någon av informanterna upplevde intervjusituationen obekväm att vi 

behövde avbryta någon intervju.   

   Konfidentialitetskravet handlar om att alla deltagare i en undersökning ska ges största möj-

liga konfidentialitet. Detta innebär även att personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Informanternas anonymitet garanteras i vår 

studie genom att information som kan kopplas till en speciell informant inte redovisas. Infor-

mation som informanterna uppgav, kommer inte att kunna kännas igen av någon utomstående 

person och inte kunna härledas till någon enskild individ. Alla uppgifter avkodades efter 

genomförd intervju. Vi fick tillåtelse av samtliga intervjupersoner att spela in samtalen. Sna-

rast efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi dessa, och därefter raderades inspel-

ningen. Det är viktigt att förvaringen av inspelat material sker på ett säkert sätt och att det 

raderas när det skrivits ned (Kvale och Brinkmann, 2010, s.203-204). Inga namn eller åldrar 

har skrivits ned utan bara kön samt nummer på intervjun. 

   Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om personer endast får användas för 

forskningsändamålet. Uppgifterna får inte användas för beslut som påverkar enskilda indivi-

der (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Socialtjänsten kan således inte på grund av forskningsre-

sultat bereda undersökningsdeltagarna vård eller dylikt mot deras vilja. 



 

  28 (57) 
 

5. Resultat 

Här nedan följer en presentation av intervjuerna. Först redogörs intervjuerna med barnen, se-

dan föräldrarna och sist kontaktfamiljerna. Vi kommer benämna varje barn, förälder och kon-

taktfamilj med ett kodnamn. Barnens kodnamn är Moa, Tim och Linn. Föräldrarna benämns 

Per och Maria, och Kontaktfamiljerna som Jonsson och Lindström.  

 

5.1 Presentation av barnintervjuerna 

5.1.1 Barnens relation till kontaktfamiljen 

Moa har varit hos samma kontaktfamilj i snart nio år. Kontaktfamiljen har flera egna barn. 

Moa berättar att ett av kontaktfamiljens egna barn är hennes ”bästa vän”. Det är detta barn 

hon är tillsammans med mest hos kontaktfamiljen och de pratar mycket med varandra. Hon 

leker även med de andra barnen ibland. Tim har en kontaktfamiljsmamma sedan flera år till-

baka. När vi ber honom berätta om vilka personer som finns i hans familj, nämner han sina 

föräldrar men även kontaktfamiljsmamman. Linn har ingen kontaktfamilj just nu. Hon har 

tidigare haft två kontaktfamiljer. Den ena kontaktfamiljen hon var hos hade inga egna barn. 

Linn trivdes bra där, men kontakten avslutades när familjen fick ett eget barn. Linn beskriver 

att de inte hade tid för henne då.  

 

    De hade inga egna barn från början, men sedan fick de en bebis och då var jag tvungen att avsluta.  

     Då hade de bara tid med bebisen. (Linn) 

 

Linn har även varit hos en kontaktfamilj som hade flera egna barn och andra kontaktbarn. 

Hon berättar att hon tyckte att det var roligt att vara hos kontaktfamiljen i början, men att hon 

sedan ”fick nog”. Linn uppger att det var på grund av kontaktfamiljens egna barn som hon 

inte ville vara hos dem längre. Hon beskriver även att relationen inte fungerade mellan henne 

och ett av de andra kontaktbarnen.  

 

     Jag kunde inte vara med några andra kompisar för då blev (x) i familjen sur om jag var med någon  

      annan. Hon kunde vara med sina kompisar men jag fick inte vara med mina. Sedan den minsta  

      sonen är jättestörande. Han slåss och sparkas […]. Först så var det jag och ena kontaktbarnet, men sen  

      så ringde hon och sa att hon vägrade komma dit mer. Då fick de ett nytt kontaktbarn så vi var där  

      samtidigt.  Men sen ville jag inte vara där samtidigt eftersom hon inte pratade eller någonting. Det  

      var jättejobbigt. Men (x) tyckte det var jätteroligt att vara med henne även om hon inte pratade, men  

      jag tyckte det var döjobbigt. (Linn) 
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Linn beskriver att hon tjatade på sin mamma för att få slippa åka till kontaktfamiljen. Mamma 

avslutade insatsen när kontaktfamiljen vid ett möte på socialtjänsten berättade att de ville att 

Linns skulle bo hos dem heltid. 

 

5.1.2 Aktiviteter 

Moa har provat på många aktiviteter, men har valt att begränsa dessa för att hinna vara med 

sina kompisar. Just nu spelar hon ett instrument och rider. På sin fritid hemma brukar hon 

vara ute och leka med kompisar eller spela dator. Hos kontaktfamiljen brukar hon mest vara 

med ett av kontaktfamiljens egna barn. De brukar bland annat prata, rita och spela tv-spel till-

sammans. Det roligaste hos kontaktfamiljen är när de pysslar eller badar i simhallen tillsam-

mans. Tim har inga särskilda fritidsaktiviteter. När han är hemma brukar han bland annat leka, 

spela dator och vara ute och spela bandy med kompisar. Hos kontaktfamiljsmamman brukar 

han spela dator eller leka med grannpojkarna. De brukar bland annat åka sparkcykel eller spe-

la tv-spel tillsammans. Tim tycker det är roligast att spela dator när han är hos kontaktfa-

miljsmamman. Linn har ridning som sin fritidsaktivitet. På sin fritid är hon med kompisar och 

beskriver att de brukar träffa tonårspojkar ute. Det enda hon gör när hon är hemma är att sitta 

vid datorn och chatta med pojkar.  

 

5.1.3 Att åka till och från kontaktfamiljen 

När Moa var yngre hämtade och lämnade kontaktfamiljen henne, men numera tar hon oftast 

bussen. Kontaktfamiljen och hennes mamma turas om att betala busskort varannan gång. Moa 

tycker att det är skönt att komma hemifrån, men tycker också att det är jobbigt ibland. 

 

     Fast ibland är det jobbigt att åka om man till exempel vill vara med någon kompis eller om man bara  

     vill vara hemma…om man är trött. Man är oftast trött på fredagarna och då ska man åka dit. (Moa) 

 

Tim brukar bli hämtad av sin kontaktfamiljsmamma i skolan efter skoldagens slut, och hon 

lämnar honom också i skolan. Tim tycker det är roligt att bli hämtad i bil eftersom han inte 

brukar åka bil annars. Linn brukade bli hämtad av sin kontaktfamilj. När de körde henne till 

skolan lämnade de henne ganska långt bort från skolan, vilket Linn tyckte var jobbigt. 
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5.1.4 Fördelar och nackdelar med kontaktfamilj 

Moa trivs bra i sin kontaktfamilj och vill fortsätta att åka till dem så länge det går. Hon be-

skriver att det bästa med att ha en kontaktfamilj är: 

 

     Att om man blir sur på någon som min mamma då, så kanske det är deras (kontaktfamiljens) helg.  

     Då känns det skönt. Det känns skönt att komma bort ibland. (Moa) 

 

Det Moa beskriver som inte är så bra med kontaktfamilj är det som tidigare nämnts; att behö-

va åka hemifrån när hon vill vara med en kompis eller är trött och bara vill vara hemma. Hon 

beskriver även att småsyskon i kontaktfamiljen ibland kan vara mindre bra. 

  

     Det är väl (x) när han var i sin jobbiga period. Han kan vara väldigt jobbig, men nu är han faktiskt  

      världens snällaste 8-åring […]. Men han kan fortfarande retas ibland. (Moa) 

 

Enligt Tim är det bästa med att vara hos kontaktfamiljsmamman: 

 

     Att hon nästan alltid köper saker till mig […]. Jag brukar få bestämma vad jag vill ha. Mest starwarsgubbar. 

     Jag har bara 18 stycken. (Tim) 

 

Det Tim nämner som är mindre bra med att vara hos kontaktfamiljsmamman, är när han inte 

får spela på hennes dator. Linn har upplevt både bra och dåliga sidor med att ha en kontakt-

familj. Hon tyckte om att vara hos den ena kontaktfamiljen, och skulle vilja ha dem som kon-

taktfamilj igen. I den andra kontaktfamiljen trivdes hon till en början, men tyckte det var svårt 

att komma överens med kontaktfamiljens egna barn, och deras andra kontaktbarn. Linn berät-

tar att hon tjatade på sin mamma för att slippa vara hos kontaktfamiljen, vilket hennes mam-

ma efter ett tag gick med på. Linn hoppas dock att hon ska få en ny kontaktfamilj, då hon 

tycker det är tråkigt att vara själv om kvällarna när mamma jobbar sent. Hon säger även att 

hon har blivit som sin bror och att hon, precis som brodern, skriker på mamma hela tiden. 

 

5.2 Presentation av föräldraintervjuer  

Per är förälder till Tim som har haft en kontaktfamiljsmamma i flera år. Maria är förälder till 

Linn som har haft två olika kontaktfamiljer under några år.  
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5.2.1 Fördelar och nackdelar med kontaktfamilj 

Både Per och Maria är ensamstående föräldrar och beskriver att kontaktfamiljerna är bra som 

avlastning. Maria menar att insatsen även var bra för Linn som behövde komma ifrån sin bror 

och de problem som fanns kring honom. Det var roligt för Linn att komma iväg och leka med 

kontaktfamiljens barn, särskilt på sommarlovet när hennes kompisar inte var hemma så myck-

et. Per berättar att han saknar eget nätverk och att kontaktfamiljen ger möjlighet för honom att 

få tid för sig själv. Kontaktfamiljsmamman har blivit som släkting för honom och Tim. 

  

     Det fungerar bra, det handlar ju om en extra resurs, så man kan gå på bio eller någonting. Vi ser det  

      som en extra släkting. En del av släkten eftersom jag varken har föräldrar, syskon eller andra  

      släktingar i närheten. Det är trygghet att det är samma person. Det blir kontinuitet med samma person.  

      (Per) 

 

Per och Maria har båda erfarenhet av att behöva byta kontaktfamilj. Tim fick en kontaktfamilj 

som drog sig ur uppdraget efter att ha träffat dem två gånger. Maria menar att Linn har haft 

otur med kontaktfamiljer. Den ena kontaktfamiljen trivdes Linn inte hos och den andra avsade 

sig uppdraget efter något år. Maria menar att den ena kontaktfamiljen hittade på mycket akti-

viteter tillsammans med barnen det första halvåret Linn var där, men sedan blev det mindre 

och mindre. Maria nämner att en nackdel var att när Linn blev sjuk ville inte en av kontaktfa-

miljerna att hon skulle komma till dem. Det kunde räcka med att hon var förkyld eller hostade 

litegrann för att de tyckte att hon skulle stanna hemma, eller åka hem tidigare än planerat. 

Detta innebar att Maria alltid kände en osäkerhet i att inte veta om Linn skulle få stanna de 

dagar som var bestämt. Till den andra kontaktfamiljen kunde Linn komma även om hon var 

sjuk. De tyckte att det var självklart att hon skulle komma på de helger som det var bestämt att 

hon skulle vara där, och Linn behövde aldrig åka hem tidigare än planerat. När Linn var hos 

dem visste Maria att hon fick vara ledig hela helgen.  

 

5.2.2 Samarbete mellan föräldrar och kontaktfamilj 

Per tycker att samarbetet fungerar bra. Kontaktfamiljsmamman försöker ha samma regler hos 

sig som finns i hemmet. De tider som Tim ska vara där planeras utifrån kontaktfamiljsmam-

mans förutsättningar.  

 

          Det har med hennes (kontaktfamiljsmammans) schema att göra. Det har varit utifrån hennes 

  förutsättningar att hjälpa mig. Vid något enstaka tillfälle har jag kunnat styra om och fråga henne 
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    om andra dagar om jag ska resa bort på någon resa eller så. Jag får de tiderna som hon kan hjälpa  

           mig. (Per) 

 

Maria beskriver att samarbetet med Linns ena kontaktfamilj fungerade mycket bra, medan det 

inte fungerade med den andra kontaktfamiljen. De pratade sällan med varandra och hade mes-

tadels kontakt per sms och mycket sällan per telefon. 

 

5.2.3 Att åka till och från kontaktfamiljen 

När Tim skulle börja vara hos kontaktfamiljsmamman ”inskolades” han genom att bli lämnad 

kortare stunder. Den regelbundna överlämningen har Per och kontaktfamiljsmamman löst 

genom att utgå från dagis eller skolan. 

 

     Vi utgår oftast från skolan då med hämtning och lämning. Överlämning har då varit efter skolans  

      slut. Hon har hämtat och lämnat honom på dagis eller i skolan. Det har vi haft från början. Det är  

      svårare att lämna hemmet när man är liten. Det kan ju vara så att det mycket roligt här. Då slipper vi  

      uppbrott från hemmet. Kontaktfamiljsmamman har ju bil och det kör vi inte normalt, så Tim har tyckt  

      det är roligt att åka bil. (Per) 

 

Maria fick träffa kontaktfamiljerna en gång först innan Linn träffade dem. I den första kon-

taktfamiljen började kontakten genom att hon träffade dem några timmar i taget. I den andra 

kontaktfamiljen behövdes ingen inskolning eftersom Linn var van vid att åka iväg. Hon bör-

jade med att vara där varannan helg direkt. I den ena kontaktfamiljen, var det en vän till kon-

taktfamiljen som hämtade och lämnade Linn, vilket Maria inte tyckte var bra. Hon menar att 

det var kontaktfamiljens uppgift att göra det. 

 

5.2.4 Kontaktfamilj som insats 

Maria anser att det är viktigt att kolla upp kontaktfamiljer noggrant. Hon känner sig sviken av 

en av kontaktfamiljerna som tyckte att Linn skulle bo hos dem heltid, och Maria har numera 

svårt att lita på kontaktfamiljer. 

    

     De försökte ta över vårdnaden över Linn […] De fungerade ju som avlastningsfamilj eftersom Linn  

     inte har någon kontakt med sin pappa överhuvudtaget. Men sen ville de ta över alltihopa. Och då sa jag  

     stopp […]. Det blir ingen ny kontaktfamilj, jag har lite svårt att lita på de där kontaktfamiljerna. Det  

     får vara så, men nu är hon så stor så hon klarar sig själv. Hon är i skolan hela dagarna och jag är inte  

     hemma så sent från jobbet. (Maria) 
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Per kände en oro i början inför att lämna Tim hos en kontaktfamilj, och han hoppades att so-

cialtjänsten hade kontrollerat kontaktfamiljen ordentligt. 

 

     Det var ju oroligt i början att bara lämna sitt barn och anta att de är granskade och klara av  

      socialtjänsten. Men sedan upptäcker man i kontakten med människor att det finns en orsak till varför 

      de ställer upp. Det kan vara barnlöshet eller att de bara vill göra en insats […]. Det kan jag rekommendera  

      till andra som inte har någon släkting och behöver avlastning. Åtminstone höra av sig till socialtjänsten.  

      Sen vet man ju inte om allt fungerar så bra som hos (x). Hon har ett gott hjärta och det fungerar bra.  

      (Per) 

 

Både Per och Maria anser dock att kontaktfamilj är en bra insats. Maria menar att det är bra 

att insatsen finns och det är många som behöver det. Dock tycker hon att det är synd att det 

inte är så många familjer som vill ställa upp. Det innebär att det inte finns så många familjer 

att välja mellan. Hon menar att en orsak till att det finns få kontaktfamiljer kan vara att det 

finns för lite information om hur man blir kontaktfamilj. 

 

5.3 Presentation av kontaktfamiljsintervjuer 

Både Jonsson och Lindström har haft långvariga uppdrag som kontaktfamiljer. De har även 

flera egna barn. Jonsson har tidigare varit kontaktfamilj till tre barn. I vår presentation får bar-

nen kodnamnen Isak, Erik och Karl. Alla tre kontaktbarnen har kommit regelbundet ett par 

dagar varje vecka och var tredje helg. Ett av barnen var halvtid hos Jonsson under en längre 

period. Lindström är kontaktfamilj till Moa, en av barninformanterna, och hennes bror, som 

får kodnamnet Olle i vår presentation. Lindström har barnen någon dag varje vecka och var 

tredje helg. Under vissa perioder bor kontaktbarnen heltid hos Lindström, varav den längsta 

perioden varade i en månad.  

 

5.3.1 Barnens relation till kontaktfamiljen 

Det händer att Moa ringer och ber att få komma till kontaktfamiljen när hennes mamma eller 

pappa inte mår bra. Lindström menar att hon upplever det som en trygghet att de vet hur hon 

har det hemma och att hon kan prata med dem om allt. Olle pratar inte med Lindström om de 

problem som finns i familjen. När Olle var yngre betydde kontaktfamiljspappan mycket för 

honom. Olle följde honom vart han än gick och kallade honom ofta för pappa. Det sista året 

har dock Olle inte alltid velat komma till kontaktfamiljen. Han vill hellre vara med sina kom-

pisar hemma. Lindström tror att ett skäl till det kan vara att det ställs mer krav på honom hos 
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dem. Under de perioder som föräldrarna inte mår bra får barnen klara sig mer själva, vilket 

Lindström tror Olle tycker är bra. Då kan han vara med kompisar och komma och gå som han 

själv vill. Moa och Olle växlar mellan att vara hos sin mamma, pappa och kontaktfamilj. 

Lindström menar att Moa tycker att det kan vara stökigt att vara skilsmässobarn ibland, men 

är samtidigt glad att hon har tre familjer som älskar henne.  

 

     Det var ganska roligt när vi kom till flickans skola och alla skulle skriva om sin familj lite kort på  

     väggen. Då hade hon skrivit mamma och pappa och sen hade hon skrivit oss också. (Lindström) 

 

Lindström berättar att Moa, som bara var några år när hon först kom till dem, är som ett sys-

kon till deras egna barn. Ett av barnen är i samma ålder som Moa och de har fått en speciell 

relation.  

 

     Som de säger nu så ska de bo ihop när de flyttar hemifrån och de ska göra allting tillsammans. De  

      har en syskonrelation utan bråk kan man nästan säga […]. Jag är jätteglad att jag har kunnat ge min  

      dotter en syster, för de är verkligen det för varandra. Den relationen tror jag de kommer ha hela livet.  

      (Lindström) 

 

Jonsson beskriver att Erik, som var hos dem i flera år, blev som ett syskon till deras egna 

barn. De lekte tillsammans, och när han inte var hos dem, längtade de efter att han skulle 

komma. Isak var äldre när han kom till Jonsson och kom inte in i familjen på samma sätt. Han 

var några år äldre än deras egna barn och hade andra intressen än dem. Karl var bara några år 

när han började vara hos kontaktfamiljen och han trivdes mycket bra. Han fick en särskild 

relation till kontaktfamiljspappan och började kalla honom för pappa. Jonsson tror att det be-

rodde på att han inte hade någon kontakt med sin egen pappa. Det är något år sen kontaktfa-

miljsinsatsen avslutades för Isak och Erik, men Jonsson har fortfarande kontakt med dem och 

deras familj. Även i Karls fall avslutades kontaktfamiljsinsatsen för något år sedan, men Jons-

son har numera ingen kontakt med Karl och hans familj. 

 

5.3.2 Aktiviteter 

Jonsson berättar att kontaktbarnens aktiviteter i det egna hemmet mest bestod av tv- och data-

spel. Hos Jonsson lärde barnen sig att leka. För Erik som hade svårigheter med talet innebar 

leken att talförmågan utvecklades. 

 

     Vi fick träna honom och lära honom prata och där var leken helt fantastisk. Han började leka med  



 

  35 (57) 
 

     våra barn och barnen gjorde det största jobbet […]. Det var så mycket han lärde sig i leken. (Jonsson) 

 

Jonsson berättar att kontaktbarnen var med på aktiviteter som hölls i det samhälle kontaktfa-

miljen bor i, de dagar de var hos dem. Ibland gjorde Jonsson små utflykter, vilket betydde 

mycket för kontaktbarnen som inte gjorde sådant vanligtvis.  

 

     De var överlyckliga att komma iväg. Det kunde räcka med att vi gick upp på berget och tog med  

     oss picknick-korg. Bara en sådan grej. De hade aldrig gjort sådant, så det var väldigt roligt att göra  

     det. (Jonsson) 

 

Lindström beskriver att när kontaktbarnen kommer till dem, har de extra mysigt till exempel 

genom att äta god mat och pyssla mycket tillsammans. Lindström jämför situationen med hur 

det kan vara när man är så kallad ”helgpappa” och menar att det kan bli lite för mycket mys 

för barnen emellanåt. De har ju tre familjer som de växlar att bo hos. Därför bestämde Lind-

ström att ha vardag även när kontaktbarnen är där. Är det helg när de kommer så blir det extra 

mysigt, men inte mitt i veckan. 

   När det gäller kontaktbarnens fritidsaktiviteter så har Lindström och kontaktbarnens föräld-

rar hjälpts åt att köra dem. De har haft olika lösningar, men numera är kontaktbarnen så stora 

att de kan ta bussen till aktiviteter. Lindström beskriver att de inte kan åka på utflykter på 

grund av de inte har tillräckligt med platser i bilen. Vid några få tillfällen då de gjort längre 

utfärder har socialtjänsten ordnat bil som de har fått plats i. Lindström förstår att det inte finns 

resurser, men menar att det hade underlättat för familjen om de hade funnits bil att tillgå på 

helger eller de perioder då de har kontaktbarnen mycket. När kontaktbarnen kommer i veck-

orna är läxor en viktig aktivitet som både Lindström och Jonsson hjälper kontaktbarnen med.  

 

5.3.3 Samarbete mellan föräldrar och kontaktfamilj 

Både Jonsson och Lindström har haft en bra kontakt med kontaktbarnens föräldrar och samar-

betet har fungerat bra. Jonsson tycker att det är viktigt att föräldrarna får vara med och be-

stämma. 

 

     Jag har alltid varit noga med att fråga. Jag har alltid respekterat föräldrarna högt och frågat dem:  

     -Är det okej att vi gör så här? Tycker ni att det är bra? Så att de är med på något sätt och bestämmer  

     lite. Det var aldrig några problem, men jag ville att de skulle veta att vi tänker så här. Det tror jag att  

     båda mammorna har varit glada för. (Jonsson) 
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Lindström träffar kontaktbarnens föräldrar minst en gång per halvår för att prata och planera 

tillsammans. Ibland är Lindström med på föräldra- och utvecklingssamtal i kontaktbarnens 

skola. Kontaktfamiljsmamman har även gått på samtal på Barnpsykiatrin tillsammans med en 

förälder och ett av kontaktbarnen. Vissa perioder när föräldrarna mår sämre fungerar samarbe-

tet inte lika bra. Det innebär att det blir en del konflikter.  

 

      Det har varit världens tjafs ibland. Det är två gånger jag har blivit så sårad över hur vi har blivit  

     behandlade att jag har velat sluta. Det har varit så jobbigt […]. Men när hon mår bra tycker hon det är  

     fantastiskt. Det har hon uttryckt tusen gånger, att hon är jätteglad att vi har funnits. (Lindström) 

 

När föräldrarna mår bra tycker de att kontaktfamiljen behövs och är glada att de finns. Lind-

ström och föräldrarna kompletterar varandra genom att de är bra på olika saker, vilket Lind-

ström upplever att föräldrarna tycker är bra. 

 

5.3.4 Att åka till och från kontaktfamiljen 

Enligt Jonsson och Lindström har det för det mesta gått bra att hämta och lämna kontaktbar-

nen. Lindström menar att om det går lagom tid mellan gångerna hinner barnen börja längta. 

Är de hos pappa hinner de börja längta efter mamma och är de hos mamma hinner de börja 

längta efter kontaktfamiljen och så vidare. Men båda kontaktfamiljerna beskriver några nega-

tiva aspekter med att växla mellan de olika familjerna. 

 

     Det var aldrig några problem att varken hämta eller lämna dem. Men vad de egentligen kände vet vi  

     inte riktigt […]. De var väldigt fogliga, förutom det Erik sa ibland om att inte åka hem och; - Kan jag inte  

     få vara här mera […]. Erik ville vara hos oss mer och mer. Han ville att vi skulle utöka tiden mer och mer.  

     -Kan jag inte få vara här alltid, sa han ofta. (Jonsson) 

 

Lindström påpekar att det kan ta lite tid för barnen att ”landa” när de kommit till kontaktfa-

miljen, efter att ha varit hos någon av föräldrarna.  

 

     Det tror jag att alla som är skilda känner igen sig i, att det tar ett tag att landa för barnen, och så är  

     det här också. Med sovtider, att kunna somna på kvällen när man kommer till ett nytt ställe. Det vet  

     man ju som vuxen också. Det tar kanske två dagar och så är de inne i våra rutiner […]. Men övergångar  

     är jobbigt för alla barn. (Lindström) 
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Jonsson berättar att Karl alltid var glad när de hämtade honom. Några gånger då de skulle 

lämna honom till föräldern efter en vistelse ville han inte det. 

 

     Han klamrade sig fast vid mig när han såg mamma. Det var jobbigt för alla parter ju. Han skrek och  

     var jätteledsen […]. Ibland fick jag åka därifrån medan jag såg honom gallskrika. Han var otröstlig.  

     Sedan sa mamman att han lugnar ner sig, och det är klart det gör han ju, men sådant är jobbigt. Han  

     kom oss väldigt nära. (Jonsson) 

 

Det händer att Moa ringer och vill komma till Lindström när hennes föräldrar inte mår bra. 

Hon känner samtidigt dåligt samvete över att lämna mamma. När föräldrarna mår dåligt för-

står de inte behovet av kontaktfamiljen, och kan bli irriterade på barnen som väljer att åka till 

dit. Eftersom kontaktbarnen får vara extra mycket hos Lindström när föräldrarna mår dåligt 

blir vistelserna där periodvis väldigt oregelbundna. Nu när barnen är äldre så förstår de att de 

behöver bo hos Lindström tills föräldrarna mår bättre, dock var det svårare för dem att se 

sammanhanget när de var yngre. När kontaktbarnen är hos Lindström i längre perioder är det 

en nackdel att barnen inte har tillgång till egna rum.  

 

     Speciellt när de var här längre perioder önskar jag att vi kunnat erbjuda dem; -Här är ditt rum, här är  

      din säng och dina grejer. För det har varit så mycket i perioder. (Lindström) 

 

Lindström tror att växelvis boende passar för en del barn men inte för alla. 

 

     Men det är klart det är mycket i huvudet, just det här med att fara emellan. Som sagt det finns fördelar  

      med att det finns många som älskar en, men det är ändå så att; -Var är mina grejer. Oj, nu har jag inte  

      läxorna med mig, eller ingenting med mig. Man är olika som person och för Olle passar det inte så bra  

      att flytta runt. (Lindström) 

 

Även Jonsson ger exempel på att kontaktfamiljsinsatsen kanske inte passar för alla. De menar 

att Isak blev rastlös den sista tiden han var hos dem. De tror att det kan ha berott på att han 

hade blivit tonåring, men även att det var meningen att han skulle göra läxorna hos dem, vil-

ket han inte riktigt hade ork för. 

 

5.3.5 Fördelar och nackdelar med kontaktfamiljsinsatsen 

När det gäller Isak och Erik menar Jonsson att kontaktfamiljsinsatsen i första hand var till för 

dem. Eftersom familjen var trångbodd var insatsen även bra för deras syskon och föräldrar 
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eftersom de fick mer utrymme i hemmet när Isak och Erik var hos kontaktfamiljen. När det 

gäller Karl tror Jonsson att insatsen både var för hans och mammans skull. Karl som inte gick 

på dagis eller träffade några andra människor än mamma behövde få miljöombyte, och hans 

mamma behövde avlastning och stöd i sin föräldraroll. I Olles och Moas fall är insatsen i för-

sta hand för deras skull. Jonsson berättar att insatsen avslutades för Karl på grund av att situa-

tionen förändrades för hans mamma. 

 

      Hade det inte varit för att mamman ville att han skulle sluta, på grund av att hon fick bättre  

      omständigheter, vilket ju var positivt, så hade nog pojken gärna velat vara kvar här. Fast då var han  

      bara fyra år så han hade inte så mycket att säga till om. (Jonsson) 

 

Både Jonsson och Lindström beskriver att de känner sig trötta och slitna ibland. 

 

     Det är några gånger vi har känt oss otillräckliga. Men om vi inte orkar och det blir för mycket, ska de  

     då vara någon annanstans? Det vill jag inte utsätta dem för i den situationen när allt rasat runtomkring […]. 

     Men det har varit några gånger som vi har sagt att nu gör vi inte detta mer, men så har jag tänkt att;  

     -Nej, vi kan inte bara försvinna från barnen. (Lindström) 

 

På frågan om vad som kunde hjälpa dem att orka i sådana lägen svarar Lindström att en bil, 

som hela familjen får plats i, hade underlättat situationen rent praktiskt. Jonsson menar att det 

är viktigt att ha en bra kontakt med socialtjänsten och en återkoppling som fungerar. Båda 

familjerna anser att kontakten med socialtjänsten fungerat bra. De har inte haft så mycket kon-

takt, men anser inte att de har behövt mer.  

 

5.3.6 Kontaktfamiljens betydelse för barnen 

Både Jonsson och Lindström hoppas och tror att de har kunnat ge sina kontaktbarn trygghet, 

och att det varit positivt för barnen att vara hos dem. 

 

     Förutom överlämnandet som ibland var hjärtskärande, men annars tror jag att det varit väldigt  

      positivt för dem […]. Särskilt Isak och Erik var så oerhört tacksamma. Och mamman var så glad över  

      att de trivdes och att de fick komma hit och göra roliga saker och så. (Jonsson) 

 

    Jag hoppas att vi kunnat vara den tryggheten för dem (kontaktbarnen). Sen visst är det så att det blir  

     ännu hoppigare att ha tre familjer, men inte som de har uttryckt i alla fall. Jag tror att de känt det  

     som en trygghet. (Lindström) 
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Jonsson berättar att det går mycket bra för Erik. Både Jonsson, och personer i Eriks omgiv-

ning, ser en skillnad på hans utveckling jämfört med hans syskon, som inte haft kontaktfamilj. 

 

     En lärare som känner barnen drog in mig i korridoren och sa; -Jag vill bara säga att det är sådan skillnad  

     på Erik och hans syskon så du kan inte tro det. På så många områden. Jag är säker på att det beror på  

     att han bott hos er så mycket […]. Då blev jag så varm om hjärtat, för man undrar ju om det hjälpte  

     någonting. (Jonsson) 

 

Lindström tror att kontaktbarnen hade placerats i familjehem om de inte hade haft kontaktfa-

milj. De menar att barnens föräldrar fungerar och är fantastiska föräldrar när de mår bra, och 

alla barn har rätt till fungerande föräldrar. Samtidigt finns det en gräns för när föräldrar har 

förbrukat sin rätt. Lindström har diskuterat en hel del kring vad som är bäst för barnen och 

menar att det inte finns något enkelt svar på det.  

 

     I efterhand kanske det är lätt att se, att man borde ha gjort så här eller så här. Men inte när man är  

      mitt i det, för då kan man alltid hoppas att nästa gång kommer det att fungera. (Lindström) 

 

Lindström ser ljust på Moas framtid eftersom hon har många talanger och är bäst i sin klass, 

dock är de oroade över hur det kommer att gå för Olle. Han är smart men har svårt att klara 

skolan. Lindström tror att det kunde varit annorlunda om han hade vuxit upp i en annan fa-

milj.  
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6. Analys 

6.1 Barnens relation till kontaktfamiljen 

Intervjuerna tyder på att barnens trivsel i kontaktfamiljen är beroende av hur kontaktbarnen 

och kontaktfamiljens egna barn passar tillsammans. För ett av barnen, Linn, ledde konflikter 

med kontaktfamiljens egna barn till att hon inte ville åka dit, medan Moa fick en bästa vän i 

kontaktfamiljens egen dotter. Kontaktfamiljerna menar att kontaktbarnen blivit som syskon 

till de egna barnen. När det gäller ett av kontaktbarnen, Erik, betydde leken och samspelet 

med kontaktfamiljens barn en stor roll för hans talutveckling. Men båda familjerna ger även 

exempel på när barnen på grund av åldersskillnad inte haft utbyte av varandra, och tror att det 

kan ha påverkat att de inte blivit en del av familjen på samma sätt som de andra kontaktbar-

nen. Den forskning vi funnit diskuterar relativt lite om betydelsen av barnens relationer till 

kontaktfamiljens egna barn, men däremot en hel del om vikten av relationerna till de vuxna i 

kontaktfamiljen (Andersson och Bangura Arvidsson, 2001, s.92; Berg Eklundh, 2010, s.103; 

Lindén, 2001, s.49; Nilsson, 2006, s.68; Schantz, 2005, s.63). I enlighet med tidigare forsk-

ning framkommer även i vårt material, att relationen till de vuxna i kontaktfamiljen betyder 

mycket för barnen. Ett av barnen, Tim, nämner kontaktfamiljsmamman när han berättar om 

personerna som ingår hans familj, vilket vi tolkar som att han ser henne som en familjemed-

lem. Detta bekräftas av hans pappa som menar att kontaktfamiljsmamman är som en släktning 

för dem. I detta fall fyller kontaktfamiljsmamman även en viktig roll för pappan. Det överens-

stämmer med Lindén (2001) som fann att det är vanligt att kontaktfamiljsmamman är en 

mycket viktig person även för barnets föräldrar (s.49). Intervjuerna med kontaktfamiljerna 

visar att två pojkar, Olle och Karl, som inte har någon kontakt med sin egen pappa, tydde sig 

till kontaktfamiljspapporna. Liknande resultat fick Berg Eklundh (2010), vars studie visar att 

de vuxna i kontaktfamiljerna blivit som ett komplement för den förälder som barnet inte har 

kontakt med (s.203). Det kan diskuteras om pojkarna tydde sig till kontaktfamiljspapporna 

som ett komplement för sina egna pappor som de inte har kontakt med, eller om det beror på 

att de är av samma kön som papporna. Kanske handlar det om både och. Enligt Schantz 

(2005) studie, knyter kontaktbarnen an till vuxna av samma kön (s.63), och kanske är det där-

för som ett barn, Moa, har en speciell relation till kontaktfamiljsmamman, även om hon har 

kontakt med sin egen mamma. Enligt Regnérs (2006) studie är det vanligt att ensamstående 

mammor önskar en manlig förebild för sina barn, framför allt till pojkar. Men även ensamstå-

ende pappor menar att barnen har behov av en mamma (s.101-102). Dock är det enligt An-
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dersson och Bangura Arvidsson (2001) oklart om barnen får en manlig förebild i kontaktfa-

miljen eftersom det ofta är kontaktfamiljsmamman som är mest engagerad (s.92). Vårt mate-

rial tyder på att de vuxna i kontaktfamiljerna, både mammor och pappor, är viktiga förebilder 

för barnen. Utifrån den utvecklingsekologiska teorin är det bra för barn att ha tillgång till oli-

ka värderingssystem (Aresik-Ram och Elf, 1999, s.15).  Om barnet har för få människor om-

kring sig kan det bli för lite variation i samspelen och för få förebilder att lära sig av (s.53). 

När mikrosystemet utökas med fler deltagare ökar barnets möjligheter att utveckla fler rela-

tioner, vilket stimulerar barnets utveckling.  Utvecklingsmöjligheterna påverkas även av att 

det finns en kontinuitet och närhet i relationerna (s.54). Dessa relationer mellan mikrosyste-

men skapar mesosystemet, och kontakterna som barnet knyter kallas mesosystemkontakter. 

Mesosystemet har en nyckelfunktion i barns uppväxt (Klefbeck och Ogden, 2007, s.56). I vårt 

material framkommer att barnens nätverk är begränsade och därför spelar relationen med kon-

taktfamiljen en viktig roll för att stimulera barnens utveckling. Även samspelet med de andra 

barnen i kontaktfamiljen, visar sig ha en stor betydelse för kontaktbarnens utveckling. Det 

framkommer även att kontaktbarnen betyder mycket för kontaktfamiljens egna barn. De inte 

bara påverkas, utan påverkar själva sin omgivning. Andersson (2010) poängterar att enligt 

utvecklingsekologi är en person i utveckling en växande, dynamisk enhet, som inte bara om-

givningen sätter avtryck på, utan själv är med och formar miljön som hon befinner sig i 

(s.189).  

 

6.2 Samarbete mellan föräldrar och kontaktfamilj 

Enligt Carlberg et al. (2004) är samarbete vid växelvis boende mycket viktigt eftersom det 

skapar sammanhang och kontinuitet i tillvaron för barnen. Ett bra samarbete leder till att bar-

nen känner trygghet. För att skapa trygghet för små barn behöver de rutiner som de känner 

igen (s.37). I intervjuerna nämner en av föräldrarna, Per, att han tillsammans med kontaktfa-

miljsmamman stämmer av så att de har samma regler. Detta spelar förmodligen en viktig roll 

till att samarbetet fungerar så bra. En av kontaktfamiljerna, Jonsson, berättar att de alltid varit 

noga med att fråga föräldrarna vad de anser i olika frågor som rör barnen och respekterat de-

ras åsikter. Enligt båda kontaktfamiljerna har samarbetet fungerat bra, vilket förmodligen be-

ror på den respekt de visat föräldrarna. Carlberg et al. (2004) menar även att grunden för bra 

samarbete är att föräldrarna visar respekt gentemot varandra (s.37). Den andra kontaktfamil-

jen, Lindström, berättar att de och föräldrarna går tillsammans på utvecklingssamtal och till 

barnpsykiatrin, samt hjälps åt att skjutsa till olika aktiviteter. Lindström menar att de och för-
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äldrarna kompletterar varandra, då de är bra på olika saker. Detta kan kopplas till Lindén 

(2001) som menar att en del föräldrar och kontaktfamiljer har balans i sina roller. Kontaktfa-

miljen har inte ersatt föräldrarna, utan fungerar som ett komplement (s.49).  Enligt utveck-

lingsekologisk teori är kommunikationen av intresse eftersom den påverkar barnets situation. 

Det är betydelsefullt för barnens utveckling att de olika mikrosystemen kan samarbeta och har 

gemensamma mål. Desto bättre samarbetet fungerar och färre konflikter det finns i nätverket, 

desto bättre är det för barnet (Aresik-Ram och Elf, 1999, s.14-15). Dock finns en risk att kon-

taktfamiljer tar över ansvaret från föräldrarna som kan känna sig diskvalificerade i sin förmå-

ga att ta hand om sina barn. Detta inverkar negativt på samarbetet (Lindén, 2001, s.49), vilket 

föräldern Maria berättar. Hon känner sig sviken av den senaste kontaktfamiljen som ville ta 

över vårdnaden av dottern. Samarbetet fungerade inte bra och kontakten skedde oftast via 

sms. Regnér (2006) menar att det är två olika familjesystem som möts och de måste bilda ett 

nytt system kring barnet. För att mötet ska fungera krävs att både föräldrarna och kontaktfa-

miljen öppnar sig för påverkan av varandra, men även att de inte är alltför olika varandra. Är 

de för slutna och inget ömsesidigt utbyte sker kan barnet uppleva det som att pendla mellan 

två olika världar (s.133-135).  

 

6.3 Växelvis boende 

I intervjuerna framkommer både fördelar och nackdelar med att växla mellan olika familjer. 

Moa tycker att det är skönt att komma hemifrån ibland, men berättar att det även kan vara 

jobbigt, exempelvis när man är trött eller vill vara med kompisar. En av kontaktfamiljerna, 

Lindström, menar att övergångar är jobbiga för barnen och att det tar ett tag att ”landa” och 

komma in i kontaktfamiljens rutiner. De diskuterar kring att växelvis boende kanske inte pas-

sar alla barn, och menar att det fungerar bra för Moa men inte för Olle, som har svårt att hålla 

reda på sina saker som till exempel läxböcker. Att växelvis boende inte passar för alla barn 

anser även Carlberg et al. (2004), vars studie visar att växelvis boende inte upplevs lika för 

alla barn, och att det kan variera även mellan syskon (s.39). Det är arbetsamt för barn att bo 

växelvis, men under rätt förutsättningar kan det fungera bra. Dock tycker ungdomar att de 

saknar en fast punkt och ibland orkar de inte växla mellan hemmen (s.40-43). När barnen 

närmar sig tonåren blir de alltmer beroende av att ha nära till kamrater och fritidsaktiviteter. 

Det stämmer överens med vårt material, som pekar på att när kontaktbarnen blir äldre, vill de 

hellre vara med kompisar än att åka till kontaktfamiljen. Enligt utvecklingsekologi minskar 

betydelsen för viktiga samband i närmiljön allt eftersom barnet växer, skaffar sig egna erfa-
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renheter och självförtroendet ökar (Aresik-Ram och Elf, 1999, s.15), vilket också kan vara en 

förklaring till att kontaktfamiljens stöd inte behövs lika mycket när barnen blir äldre.  

   Ett problem som kontaktfamiljen Lindström lyfter, handlar om den situation som uppstår 

när kontaktbarnens föräldrar inte mår bra. I sådana situationer kan barnen komma till kontakt-

familjen, och det händer att Moa själv ringer till dem för att tala om att det inte är bra hemma. 

Det kan vara svårt för kontaktfamiljen att upptäcka när kontaktbarnen inte har det bra hemma, 

och då är det bra att barnen själva kan säga till. Dock är det en jobbig situation för Moa, som 

känner samvetskval för att hon lämnar den förälder som mår dåligt. Enligt utvecklingsekolo-

gisk teori kan barn vid konflikter hamna i en lojalitetskonflikt mellan de olika värderingssy-

stemen, vilket kan påverka barnet negativt (Aresik-Ram och Elf, 1999, s.15). Det är viktigt att 

förstå barnet utifrån att de olika närmiljöerna hänger samman, till exempel hemmet, skola, 

och kontaktfamilj. Erfarenheter och upplevelser som barnet gjort i en närmiljö följer med dem 

till nästa (Andersson, 1986, s.26). Moa bär med sig lojalitetskonflikten inom sig även då hon 

åker till kontaktfamiljen.  Enligt Andersson (1986) har barn behov av att få tröst och råd från 

någon vuxen (s.26), och där fyller kontaktfamiljen en viktig funktion. Kontaktfamiljen kan 

stödja henne genom att hon kan vända sig till dem och prata om det som har hänt. Dock ställer 

vi oss frågan om det finns andra sätt att lösa sådana här situationer för att underlätta för barn 

och kontaktfamilj. Det är ett stort ansvar för barn att själva säga till när de behöver komma till 

kontaktfamiljen, och därmed bli upphov till en konflikt med sin förälder. Det är även ett stort 

ansvar för kontaktfamiljer, att ”vaka” över när dessa perioder är på väg. När de anser att bar-

net behöver komma hemifrån, hamnar även de i en konflikt med föräldern, vilket kan skada 

det viktiga samarbetet. 

    

6.4 Fördelar och nackdelar med kontaktfamiljsinsatsen 

Ett av de intervjuade barnen, Moa, menar att det bästa med kontaktfamilj är:  

      

     Att om man blir sur på någon som min mamma då, så kanske det är deras (kontaktfamiljens) helg. Då  

      känns det skönt. Det känns skönt att komma bort ibland.  

 

Enligt Tim är det bästa med kontaktfamiljsmamman att hon köper saker till honom. Nackdelar 

är när han inte får spela dator där, och enligt Moa är det att behöva åka hemifrån när hon hell-

re vill vara hemma. Moa är inte ensam om att tycka så. Även Nilssons (2006) studie visar att 

barn tycker att det som är mindre bra med kontaktfamilj är att behöva åka hemifrån även när 
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man inte vill (s.65) och enligt Carlberg et al. (2004) anser ungdomar som har växelvis boende 

att det är en nackdel att inte få bestämma tid för byten och att behöva anpassa sig till fasta 

scheman för vistelserna i de olika hemmen (s.29). Ett av barnen, Linn, berättar att hon trivdes 

hos den ena familjen, men inte hos den andre. Hon har nyligen avslutat kontakten med den 

kontaktfamilj hon inte trivdes hos, och kanske är det därför som hon endast nämner nackdelar 

med insatsen. Det var bland annat konflikter med de andra barnen i familjen och att de hittade 

på allt mindre aktiviteter.   

   Den ena föräldern, Per, poängterar att kontaktfamiljsmamman är som en släkting för honom 

och barnet. Den andra föräldern, Maria, menar att kontaktfamiljen var bra för dottern som 

behövde komma bort från sin bror och de problem som fanns kring honom. Enligt båda för-

äldrarna är kontaktfamilj framför allt bra för att de ger dem avlastning, och Per menar att det 

ger honom möjlighet att till exempel gå på bio. Detta lyfter även Regnér (2006) fram, och 

påpekar att föräldrar som har ensamt ansvar för barnen ofta blir isolerade, då det inte finns tid 

för att träffa vänner eller knyta nya kontakter. För många ensamstående föräldrar blir kontakt-

familjen ett andningshål (s.101). En förälder nämner att en nackdel med en kontaktfamilj var 

att om dottern blev sjuk under vistelsen där fick hon åka hem. Ibland kunde det räcka med att 

hon hade hosta. Föräldern menar att hon aldrig kunde känna sig riktigt avlastad av kontaktfa-

miljen eftersom hon aldrig visste om dottern skulle få stanna hela helgen.  

    Kontaktfamiljen, Jonsson, menar att överlämningarna ett tag var svåra eftersom Karl grät 

och klamrade sig fast vid kontaktfamiljsmamman, och inte ville överlämnas till sin mamma. 

Ett annat kontaktbarn, Erik, sa ibland att han ville bo hos kontaktfamiljen alltid. Detta tyder 

på att insatsen kan ha lett till en försvagning av familjesystemet, vilket Regnér (2006) diskute-

rar i sin studie. Enligt de socialsekreterare som ingick i studien, behöver förälder och barn ha 

en stark relation för att kontaktfamilj ska vara en bra insats (s.209). En annan tanke är att bar-

nen gav uttryck för att de upplevde det växelvisa boendet arbetsamt.    

   En nackdel som skymtar fram under intervjuerna med kontaktfamiljerna, är att det periodvis 

är slitsamt att vara kontaktfamilj. Ibland känner de att de inte orkar, men fortsätter ändå för 

kontaktbarnens skull. Ur barnens synvinkel är det viktigt att situationen inte blir för slitsam 

för kontaktfamiljerna, och att de orkar finnas kvar för barnen. Berg Eklundh (2010) menar att 

det läggs ett stort ansvar på kontaktfamiljer, och det finns stora förväntningar från socialtjäns-

ten på vad kontaktfamiljerna ska åstadkomma. Enligt Berg Eklundhs (2010) studie, har många 

av de studerade barnens föräldrar problem med missbruk och psykisk instabilitet. Det är även 

en stor del av barnen som upplevt våld i den biologiska familjen (s.220). Även Lindéns (2001) 

kartläggning av barn som har kontaktfamiljer, visar att det är vanligt att föräldrarna har 
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psykosociala problem, bland annat bristande omsorgsförmåga, missbruk, psykiska funktions-

hinder och förståndshandikapp och våld (s.14-15).  Berg Eklundh (2010) menar att fördelarna 

med kontaktfamiljen, som ju är en lekmannainsats, borde vägas mot de svårigheter som kon-

taktfamiljerna kan ställas inför, och poängterar att det är viktigt med kontinuerligt stöd och 

uppföljning med samtliga aktörer (s.220).  

   Enligt utvecklingsekologisk teori representerar exosystemet olika miljöstrukturer som på-

verkar barnets utveckling indirekt. Vad som sker i dessa miljöer innebär konsekvenser för 

barnen, till exempel beslut av socialtjänst som rör barnet, skolan, föräldrarnas arbetsplatser. 

Hur exosystemet påverkar barnet handlar framför allt om hur bra systemet representerar ett 

barnperspektiv, och om personer tar tillvara på barnets intressen (Klefbeck och Ogden, 2007, 

s.58). På exonivån, ser vi att socialtjänstens organisation och beslut som fattas, till exempel 

vilken insats som ges och i vilken omfattning, berör barnet och dess utveckling. Makrosyste-

met utgörs till exempel av förhållanden i samhället, politik, ekonomi och övergripande värde-

ringar (Aresik-Ram och Elf, 1999, s.15). På makronivån kan vi skönja att ekonomi spelar roll, 

då kontaktfamiljsinsatsen är en relativt billig insats. Det kan kopplas till att kontaktfamiljerna 

åläggs ”tunga” ärenden, där andra insatser kanske egentligen passar bättre, till exempel famil-

jehem eller jourfamilj. 

 

6.5 Kontaktfamiljens betydelse för barnen 

Vinnerljung och Franzén (2005) menar att fler och fler får insatsen och är nöjda med den. 

Trots det vet vi inte så mycket om utfallet (s.361-362). Även Andersson och Bangura Arvids-

son (2001) betonar att vi inte vet något om effekterna av insatsen. Det finns svårigheter med 

att mäta det, eftersom det är svårt att avgränsa vilka förändringar som beror på kontaktfamil-

jen (s.138). Berg Eklundhs (2010) syfte med sin studie, var inte att mäta effekterna av insat-

sen, men menar dock att hennes studie visar att kontaktfamiljen har en stor betydelse för en 

stor andel av de femtio barnen som ingår i studien (s.220-221). Även Lindéns (2001) rapport 

visar att kontaktfamiljerna har en stor betydelse för barnen, eftersom de utgör ett kontinuerligt 

stöd och fyller viktiga funktioner (s.48). Vårt material tyder på att kontaktfamiljerna betyder 

mycket för två av barnen. De har fått ett större nätverk och fler personer som bryr sig om 

dem.  För ett barn har insatsen avbrutits två gånger, men hon önskar att få en ny kontaktfa-

milj. Detta tyder på att hon har en positiv inställning till insatsen. Dock undrar vi vad de nega-

tiva erfarenheterna innebär för henne. Vi har inte funnit forskning som diskuterar vad det in-

nebär för barn att behöva avbryta kontaktfamiljsinsatsen, trots att det enligt Nilsson (2006) är 
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vanligt att barn får byta kontaktfamilj. Även Nilsson belyser att det är viktigt att analysera vad 

det innebär för barnet att byta kontaktfamilj (s.75).  

   Hos kontaktfamiljerna finns en oro för att insatsen inte är ett tillräckligt stöd för barnen. De 

tror dock att insatsen har haft en positiv betydelse för barnen, genom att den gett dem trygghet 

och gynnat deras utveckling. Kontaktfamiljerna har fungerat som en skyddsfaktor för barnen, 

vilket förmodligen har hjälpt dem att kunna hantera olika riskfaktorer. Garbarinos belyser att 

olika skyddsfaktorer för barnen kan bland annat vara goda relationer till föräldrar och vuxna, 

socialt stöd från barnets närmiljö och alternativa förebilder (Garbarino, 2009, s.45).  Skydds-

faktorer tillsammans med individuella faktorer, till exempel bra självförtroende, social kom-

petens och godmodigt temperament, kan hjälpa barn att hantera riskfaktorer (Andersson, 

2010, s.192-193). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  47 (57) 
 

7. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att utifrån olika aktörers perspektiv få kunskap om hur de berörda 

barnen upplever omfattande kontaktfamiljsinsatser, samt vilken betydelse kontaktfamiljen har 

för barnen. Det gäller barn som vistas hos kontaktfamiljen varannan vecka, eller flera gånger i 

veckan. En del vistas hos kontaktfamiljen när behovet uppstår, som ett slags akutboende. Det 

kan innebära att de bor där i längre perioder, som till exempel flera veckor eller månader i 

sträck.  För att få svar på våra frågeställningar har vi studerat tidigare forskning och samlat in 

empiriskt material. Det empiriska materialet består av intervjuer med tre barn, två föräldrar 

och två kontaktfamiljer, där samtliga har eller ger/gett omfattande kontaktfamiljsinsatser. 

   I likhet med tidigare forskning visar vårt material att kontaktfamiljsinsatsen är omtyckt av 

alla parter. I intervjuerna med barnen framkommer att de upplever kontaktfamiljsinsatsen till 

största del positiv, trots att det även finns negativa erfarenheter. Tidigare forskning kring kon-

taktfamiljsinsatsen diskuterar relativt lite vad ett växelvis boende innebär för barnen. Forsk-

ning kring hur barn med skilda föräldrar upplever ett växelvis boende, lyfter fram att  

att en del barn upplever att de saknar en fast punkt, samt inte alltid orkar byta boende. Detta 

stämmer överens med vårt material som visar att barnen ibland upplever att det är arbetsamt 

att växla mellan familjerna. Kontaktfamiljsintervjuerna visar att övergångarna är jobbiga för 

barnen, och två av barnen visade i samband med dessa att de ville vistas hos kontaktfamiljen 

mer kontinuerligt. I föräldraintervjuerna framkommer att det växelvisa boendet fungerar när 

det finns ett bra samarbete med kontaktfamiljen. De anser att insatsen är bra både för de själva 

och för barnen. Nätverket utökas, föräldrarna får betydelsefull avlastning och barnen får 

komma iväg och leka.  

   När det gäller vad kontaktfamiljsinsatsen betyder för barnen, är tidigare forskning inte helt 

samstämmig. En del forskning pekar på att det finns en osäkerhet i vilken betydelse insatsen 

har för barnen, och en del forskning belyser att de vuxna i kontaktfamiljen betyder mycket för 

barnen samt är viktiga förebilder för dem. Det finns även forskare som ställer sig tvekande till 

att barnen får manliga förebilder i kontaktfamiljen, då det oftast är mammor som är engagera-

de i kontaktbarnen. I vårt material framkommer att både mammor och pappor i kontaktfamil-

jen är viktiga förebilder för barnen. Barnen tyr sig till föräldrar av samma kön som de själva, 

eller till den förälder som är av samma kön som den biologiska förälder de inte har kontakt 

med. Något som inte diskuteras nämnvärt i tidigare forskning, men som framkommer tydligt i 

vårt material, är att kontaktfamiljens egna barn betyder mycket för att barnen ska trivas och 

bli en del av kontaktfamiljen. Samspelet med de andra barnen i kontaktfamiljen visar sig även 
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ha en stor betydelse för kontaktbarnens utveckling. I intervjuerna med kontaktfamiljerna 

framkommer att de tror att insatsen har en positiv betydelse för barnen, genom att den ger 

dem trygghet. De har dock en viss oro för om insatsen är ett tillräckligt stöd för barnen.  

   I vårt material framkommer även att kontaktfamiljerna ibland känner sig trötta och slitna, 

men finns kvar för barnens skull. Lagstiftarens intentioner med kontaktfamiljsinsatsen var att 

den ska ha ett förebyggande syfte, och inte användas i alltför ”tunga” ärenden (Andersson, 

1992, s.17; SOU:2009:68). Som tidigare nämnts, ges insatsen trots det till familjer med svår 

social problematik. Vårt material visar att kontaktfamiljerna har ett stort ansvar för barnen och 

utgör en trygghet för dem under en stor del av deras uppväxt. Med tanke på hur stor betydelse 

kontaktfamiljerna har för barnen och deras familjer, är det viktigt att socialtjänsten ger dem 

tillräckligt stöd för att orka med sina uppdrag. Enligt Andersson (1992) finns det behov av 

handledning och utbildning till kontaktfamiljer, eftersom de ofta får handskas med svåra pro-

blem. Rådgivning och handledning är viktigt, inte bara för kontaktfamiljernas skull, utan även 

för barnens. Kontaktfamiljen behöver handledning i hur de ska hjälpa barnen och deras familj 

att handskas med svårigheter som uppstår (s.35, s.66). Regnér (2006) menar att när insatsen 

påbörjas är det viktigt att betona likheter mellan kontaktfamilj och föräldrar, samt öppna de 

olika familjerna för påverkan av varandra. Det är särskilt viktigt om insatsen är tillsatt på 

grund av brister i barnets hem, eller för att stärka ensamstående föräldrar i deras föräldraroll. 

Dock menar Regnér (2006), att om detta ska vara möjligt, krävs en tätare kontakt än ett upp-

följningssamtal en gång per halvår (s.135). För att socialtjänsten ska kunna anpassa uppfölj-

ningssamtal och stöd är det kanske bra att särskilja lättare uppdrag som ges i förebyggande 

syfte, från svårare uppdrag. Kanske vore det ett alternativ att skapa en mellanvårdsform, som 

enligt Berg Eklundh (2010)  kan utgöra ett mellanting mellan familjehem och kontaktfamilj 

(s.220).  

   Vårt material visar att ett av barnen har haft två kontaktfamiljsinsatser som båda avbrutits. 

Tidigare forskning beskriver att det är vanligt att barn får byta familj både på grund av att 

barnet inte trivs eller på grund av att kontaktfamiljen inte orkat med sitt åtagande. Mer stöd 

till kontaktfamiljer kan innebära att fler orkar med sina uppdrag, och att insatsen inte behöver 

avbrytas. Vårt material belyser även att kontaktfamiljsinsatsen och växelvis boende kanske 

inte passar för alla barn, samt att det kan skilja sig mellan syskon. Om ett barn inte trivs hos 

sin kontaktfamilj, kan det vara av vikt att undersöka om det finns andra insatser som passar 

barnet bättre. Det är viktigt att anpassa insats efter vad som passar barnet, även då det kan 

innebära att syskon får olika insatser.  
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts är den forskning som finns om kontaktfamiljsinsatsen ur barnens per-

spektiv tämligen begränsad. Det finns flera olika frågeställningar när det gäller barnens per-

spektiv som vore intressant att studera, till exempel vad det innebär för barn att behöva avbry-

ta kontaktfamiljsinsatser. Det skulle även vara intressant att undersöka om kön har betydelse 

för hur barnen upplever insatsen. 

   Vi anser att omfattande kontaktfamiljsinsatser är ett viktigt område att fortsätta studera, ut-

ifrån både barns, föräldrars och kontaktfamiljers perspektiv. Vår studie visar att insatsen bety-

der mycket för barnen, men det är arbetsamt för dem att växla mellan föräldrar och kontakt-

familj. Kan insatsen förändras för att bättre passa barnens behov? Är insatsen ett tillräckligt 

stöd för barnen? Studien visar även att det är slitsamt för kontaktfamiljer att ge omfattande 

insatser. Det vore intressant att undersöka vad de får för stöd idag, och hur det kan göras bätt-

re.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

Vi söker dig som har en kontaktfamilj 

 
Vi är två socionomstuderande som heter Annika Trulsson och Malin Gullbing, och vi studerar 

på Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

Vi ska skriva en uppsats om hur barn/ungdomar upplever det att ha en kontaktfamilj.  

 

Kontaktfamilj är ett vanligt stöd som socialtjänsten ger. Vi tycker det är viktigt att veta vad 

barn/ungdomar tycker om det. För att kunna få reda på det, hoppas vi att få intervjua Dig som 

har en kontaktfamilj. Just Du och Dina erfarenheter är viktiga! 

 

Vid intervjun kommer Du att få träffa antingen Annika eller Malin, på tid och plats som pas-

sar Dig, till exempel i Ditt hem eller på Familjestöd. 

 

Intervjun är helt frivillig och du kan avbryta när Du vill. Det är bara vi, Annika och Malin, 

som kommer ha tillgång till den information som Du lämnar till oss. I den slutgiltiga uppsat-

sen kommer Dina uppgifter vara anonyma. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar och hopp om din medverkan, 

 

Annika Trulsson och Malin Gullbing 
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9.2 Bilaga 2  

 

Till Dig som är förälder till barn som har en kontaktfamilj 

Vi är två socionomstuderande som heter Annika Trulsson och Malin Gullbing, och vi studerar 

på Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Vi ska skriva en uppsats om hur barn/ungdomar upplever det att ha en kontaktfamilj. Studien 

gäller framför allt barn/ungdomar som har varit hos kontaktfamiljen ofta, t ex flera dagar i 

veckan, eller i längre perioder, som t ex några veckor eller månader i taget. För att få reda på 

mer om hur det är för barnen, vill vi intervjua barn som har en kontaktfamilj. 

Kontaktfamilj är ett vanligt stöd som socialtjänsten ger. Vi vet ganska mycket om vad vuxna 

tycker om kontaktfamilj, men väldigt lite om vad barnen tycker. Det är därför just Ditt barn är 

så viktigt. Vi skulle gärna vilja intervjua Ditt barn på tid och plats som passar Dig, till exem-

pel i Ditt hem eller på Familjestöd. 

Vi har bett socialsekreterare som träffar familjer som har kontaktfamilj, att lämna ut detta 

brev. Vi hoppas att på detta sätt få kontakt med Dig och få Din tillåtelse att ringa och berätta 

mer om vad vår fråga gäller. 

Intervjun är helt frivillig och Du eller Ditt barn kan avbryta när Ni vill. Det är bara vi, Annika 

och Malin, som kommer ha tillgång till den information som Ni lämnar till oss och den kom-

mer hanteras med full sekretess. I den slutgiltiga uppsatsen kommer alla Era uppgifter vara 

anonyma. 

 

Med vänliga hälsningar och hopp om Din medverkan, 

 

Annika Trulsson  

Malin Gullbing 
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9.3 Bilaga 3 

 

Intervjuguide barn 

 

  Kan du berätta vilka personer som finns i ditt hem? 

 Kan du berätta vilka personer som finns i din kontaktfamilj? 

 

Hemmet: 

 Vad tycker du om att göra på din fritid, har du några speciella aktiviteter? 

 Vad leker du/ni hemma? 

 Vad är roligast att göra hemma? 

 

Kontaktfamiljen: 

 Hur ofta är du hos kontaktfamiljen? 

 Hur bor du hos kontaktfamiljen, eget rum? 

 Vad leker du/ni när du är hos kontaktfamiljen?  

 Vad är roligast att göra hos kontaktfamiljen? 

 Vilka är du tillsammans med hos kontaktfamiljen?  

 Vad har du för fritidsaktiviteter när du är hos kontaktfamiljen? 

 

Överlämning: 

 Hur går det till när du ska till kontaktfamiljen, är det någon som kör dig dit? 

 Hur går det till när du ska hem efter att ha varit hos kontaktfamiljen? 

 

 Hur länge skulle du vilja fortsätta att åka till kontaktfamiljen? 

 Vad är det bästa med att ha en kontaktfamilj? 

 Finns det något som inte är så bra? 

 Skulle du vilja göra något annat istället för att vara hos kontaktfamiljen? 

 Är det något annat du skulle vilja säga om kontaktfamiljen? 
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9.4 Bilaga 4 

 

Intervjuguide föräldrar 

 Hur ofta är barnet hos kontaktfamilj? 

 Träffar du kontaktfamiljen ibland? Talas vid i telefon? 

 Hur fungerade inskolningen? 

 Hur fungerar överlämningarna av barnet? Hur tror du barnet upplever dessa? 

 Hur fungerar samarbetet med kontaktfamiljen? 

 Vad har barnet för aktiviteter hemma/hos kontaktfamiljen? 

 Vad tror du barnet tycker är bra med att ha en kontaktfamilj? 

 Vad tror du barnet tycker är mindre bra med att ha en kontaktfamilj? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar kontaktfamiljsinsatsen? 

 Vilken betydelse tror du att kontaktfamiljsinsatsen har haft för barnet? 
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9.5 Bilaga 5 

 

Intervjuguide kontaktfamiljer 

 Kan ni beskriva uppdraget? 

 Hur tror ni att barnet uppfattar sin kontakt med er som familj? 

 Hur fungerar kontakten med de övriga i barnets familj? Träffas ni ibland, talas vid per 

telefon? 

 Hur fungerar överlämningarna av barnet? Hur tror du att barnet upplever dessa? 

 Vilka skillnader tror ni att det finns när det gäller vilka aktiviteter barnet gör hemma 

och hos er i kontaktfamiljen? Om det finns skillnader; hur tror du att barnet upplever 

dessa? 

 Vad upplever ni att barnet tycker är bra med att ha en kontaktfamilj? 

 Vad upplever ni att barnet inte tycker är bra med att ha en kontaktfamilj? 

 Hur länge tror ni att barnet skulle vilja fortsätta att ha en kontaktfamilj? 

 Vad tycker ni att det finns för fördelar och nackdelar med att ha kontaktfamilj till detta 

barn? 

 Vilken betydelse tror ni att kontaktfamiljsinsatsen har haft för barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


