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The aim of this study was to understand the contact between foster homes and social workers, 
by doing a comparison of the social workers and the foster homes experiences of the 
cooperation that is between them. We started from three main questions to get an answer to 
our aim, how the foster homes and the social workers experience the organization of the foster 
care in the Social Service as an impact of the cooperation, what does the foster homes and the 
social workers experience as a important fact of a successful placement and finally, how does 
the foster homes and the social workers experience the supporting and controlling contact that 
is between them. To get our results we based our study on interviews whit four foster homes 
and whit four social workers. The analysis was based on one theoretical perspective, Skaus 
(2007) analytical approach for power and help. As a conclusion we have found out, that the 
organization of the Social Service has significance for the contact between social workers and 
foster homes. The social workers and the foster homes have different opinions of how the 
Social Service should be organized, so that the contact should be as good as possible. The 
social workers saw the ground work as an important fact for the placement to be successful. 
Both social workers and foster homes saw the confidence between them, as an important fact 
for the placement to be successful. All four foster homes and two of the social workers saw 
the controlling part of the contact as a good and necessary thing. The other two of the social 
workers saw the controlling part as a complicated assignment.  The social workers saw the 
controlling part as an inadequate thing in the foster care today. Both foster homes and social 
workers experience that the supporting contact between them are working well.  
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Förord 

Vi vill framföra vårt varmaste TACK till de intervjupersoner som tog sig tid att delta i vår 

studie. Med ett stort engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter har Ni gjort 

denna studie möjlig. 

 

Vi vill även framföra ett TACK till vår handledare Lottie Giertz för stöttning, vägledning och 

inspiration i vårt arbete med studien.  

 

 

Josefin Petersson och Marie Nyström, Växjö januari 2013. 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemformulering  
 
Familjehemsvården har historiskt sett varit problematiskt. Det har funnits lagar som har syftat 

till att skydda familjehemsplacerade barn samt att kontrollera och stödja familjehem. Detta 

har påverkat familjehemsvården på olika sätt. Under början av 1900-talet upprättades en ny 

lag gällande barnavården i det svenska samhället (Bergman, 2011). I lagen reglerades hur 

familjehemsplacerade barn skulle skyddas och det var barnavårdsnämnder som fick ansvara 

för tillsynen av familjehemsplacerade barn. Bergman (2011) belyser att det har funnits kritik 

mot hur kontrollen av familjehemmen har sett ut under 1900-talet. Kritiken har 

uppmärksammat att det bland annat gjordes för få tillsynsbesök och att barnen ofta inte var 

hemma vid tillsynsbesöken, vilket inte gjorde det möjligt för barnavårdsnämnden att höra 

barnen.  

 

Bristen på tillsynen var påtaglig och barnavårdsnämnden förklarade detta genom att de 

prioriterade akuta fall framför familjehemstillsynen och när hembesök uteblev förklarade 

barnavårdsnämnden det genom att vissa familjehem var så fungerande att det inte behövdes 

någon kontrollerande tillsyn (Bergman, 2011). Bergman (2011) kommer i sin studie fram till 

att denna brist på kontroll kunde förklaras genom brist på resurser, prioriteringar, 

arbetsbelastning, organisering och av hänsyn till familjehemsföräldrarna.  

 

Även idag finns det lagar som reglerar hur familjehemsvården ska utformas, vilket påverkar 

hur samarbetet ser ut mellan handläggare på socialtjänsten och familjehem. I 6 kap 7 § 

Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453), regleras det bland annat att socialnämnden ska 

medverka till att familjehemsplacerade barn får god vård, fostran och gynnsamma 

uppväxtförhållanden. Vidare i 7 a § i samma kapitel, SoL, beskrivs det att familjehemmen ska 

få råd, stöd och övrig hjälp som de behöver, av socialnämnden. I 6 kap 8 §, SoL framgår det 

att socialnämnden minst en gång var sjätte månad ska överväga om vården fortfarande behövs 

och hur vården bör utformas. Motsvarande gäller för barn som är familjehemsplacerade enligt 

13 §, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (SFS:1990:52).  

 

En lagtext kan användas och verkställas så att den verkar både kontrollerande och stödjande 

och lagtexten kan då ses och upplevas som ett stöd för hjälpande eller som ett utövande av 

makt. Skau (2007) problematiserar förhållandet mellan makt och hjälp, vilket kan jämföras 
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med problematiken med den kontrollerande och stödjande kontakten som finns i samarbetet 

mellan socialtjänsten och familjehemmen. Skau (2007) tar upp ett sätt att se på hjälpinsatser 

och det är att det ska finnas en överenskommelse om hjälpen, mellan hjälptagare och hjälpare, 

för att det ska det betraktas som en hjälpinsats. Om det inte finns en överenskommelse så är 

det inte en fråga om hjälp, utan snarare om ett ingripande eller en åtgärd. Enligt Skau (2007) 

uppstår makt när det finns ojämnlikheter mellan människor. Makten kan användas för att 

skada andra, men även för att hjälpa. Risken finns att även om avsikten är att hjälpa, kan 

makten göra skada på grund av den ojämlika relationen (Skau, 2007). Ett exempel gällande 

makt rörande familjehemsvården, kan vara att socialtjänsten vill använda sin makt för att 

kontrollera i syfte att säkra barnets trygghet, men att det istället kan skada samarbetet mellan 

socialtjänsten och familjehemmen.  

 

Det finns tidigare forskning som belyser insatser till familjehem, hur de upplevs av 

familjehemmen och vad i samarbetet mellan familjehem och handläggare som krävs för en 

lyckad placering (Brown och Campbell, 2007, Macgregor et al., 2006). De som är familjehem 

är det på uppdrag av socialnämnden, vilket bygger på att det finns ett samarbete mellan 

socialtjänsten och familjehemmen1. Detta eftersom det är familjehemmet som har den 

vardagliga omvårdnaden om det placerade barnet och det är socialtjänsten som ska se till att 

barnet får god vård och som fattar alla beslut, gällande placeringen2. Utifrån detta är det 

relevant att undersöka hur kontakten som finns i samarbetet upplevs av båda parter. Vi har 

inte hittat någon studie som jämför hur handläggare på socialtjänsten och familjehem 

upplever samarbetet och kontakten dem emellan, därför anser vi att vår studie fyller en 

kunskapslucka, speciellt i en svensk kontext.   

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se bakgrundskapitel 2.1, historik och definitioner. 
2 Se bilaga 7.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att förstå kontakten mellan handläggare på socialtjänsten och familjehem, utifrån en 

jämförelse mellan hur handläggarna och familjehemmen upplever samarbetet dem emellan.   

 

• Hur upplever familjehemmen och handläggarna socialtjänstens organisering av 

familjehemsvården och vad har den för betydelse för samarbetet? 

• Vad i samarbetet upplever familjehemmen och handläggarna på socialtjänsten är av 

betydelse för en lyckad placering? 

• Hur upplever familjehemmen och handläggarna på socialtjänsten den stödjande- och 

kontrollerande kontakt som finns i samarbetet dem emellan?  

 

2. Bakgrund 
 
2.1 Historik och definitioner 
 
Det har genom historien alltid funnits barn som av olika anledningar placerats utanför det 

egna hemmet (Wåhlander, 1990). År 1685 inrättades Allmänna barnhuset i Stockholm. Det 

Allmänna barnhusets uppgift var att ta emot barn och förmedla dem till familjehem. De flesta 

barn placerades under denna tid hos bönder, torpare och fiskare. Vid denna tid kunde i princip 

vem som helst bli familjehem och kontroll av familjehem existerade i stort sett inte 

(Wåhlander, 1990). Allmänna barnhuset hade två anställda inspektörer på resande fot från 

1859 till efter 1891. Dessa inspektörer hade till uppgift att besöka de 4000 barn som var 

placerade runt om i Sverige. Den stora arbetsbörda som de två inspektörerna hade medförde 

att det kunde gå flera år mellan besöken.  

 

En fattigdomsförordning från år 1847 beskrev att barn skulle få en kristen uppfostran och en 

stabil bostadssituation. Om så inte var fallet så auktionerades barnen ut genom 

barnahusauktioner. De familjer som krävde den lägsta ersättningen var den som fick ta hand 

om barnet. Detta system att rekrytera familjehem bestod fram till en bit in 1900-talet. 

Familjehemmen och barnens hälsa kontrollerades genom föranmälda hembesök, vilket gjorde 

att barnens liv och hälsa hängde på att omgivningen reagerade på barnens situation och 

hemmiljö (Wåhlander, 1990). 
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Enligt Lindberg (2003) är fosterbarn ett begrepp som började användas under slutet av 1700-

talet i en kungörelse, som var den tidens förordning. De som ville bli fosterföräldrar och ta 

emot barnhusbarn för uppfostran utlovades uppmuntran och belöning. I 1894 års 

regeringskommitté talade man om stora missförhållanden inom fosterbarnsvården och år 1903 

lagstiftades det om att det skulle ske en övervakning av vården på både barnhem och 

fosterhem. År 1924 trädde en ny barnavårdslag i kraft och lagen använder sig av begreppet 

fosterbarn. En ny barnavårdslag instiftades år 1961 och även här användes begreppet 

fosterbarn. I socialtjänstlagen, som trädde i kraft år 1982, började man använda begreppet 

familjehem (Lindberg, 2003). 

 

Enligt 3 kap 2 § Socialtjänstförordningen, SOF (SOF 2001:937) definieras begreppet 

familjehem som ”ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt”.  

 

Placering är ett ord som används i sammanhanget och ”är en benämning på ett förhållande 

som inbegriper att en eller flera barn, ungdomar eller vuxna genom kommunens socialtjänst 

får bistånd till att få bo i och få omvårdnad av en annan familj än biologfamiljen” (Lindberg, 

2003, s.14). Begreppet ett familjehemsplacerat barn innefattar ett barn som inte kan bo i det 

egna hemmet utan som behöver bo i ett annat hem, ett familjehem (Lindberg, 2003). I vår 

uppsats använder vi oss av begreppen familjehemsplacerat barn, familjehem och placering 

enligt ovanstående betydelser.  

 
2.2 Att bli och vara familjehem 
 
Höjer (2012) belyser att det är lekmän som utför vården vid familjehemsplaceringar och att 

det är de själva som har valt att bli familjehem. Familjehemmen utför ett uppdrag åt 

kommunen men betraktas inte som anställda. Familjehemmen kan ta emot placeringar från 

olika kommuner och det finns ingen lagstiftad gräns för hur många placeringar ett familjehem 

kan ha. Varje familjehem får ekonomisk ersättning i form av arvode och 

omkostnadsersättning. Arvodet är en skattepliktig, sjukpennings – och pensionsgrundande 

ersättning, men arvodet berättigar inte till tjänstepension. Arvodesersättningen varierar utefter 

uppdragets omfattning. Utöver arvodet får familjehemmen även en omkostnadsersättning. 

Omkostnadsersättningen innefattar en ersättning för de kostnader som behövs för det 

placerade barnet, som exempelvis glasögon, kläder och fritid (Höjer, 2012). 
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De personer som vill bli familjehem måste godkännas genom utredning och denna utredning 

kan se olika ut från kommun till kommun (Höjer, 2012). Under utredningen inhämtas 

information om familjen genom personregister, möten, diskussioner och genom intervjuer. De 

vanligaste metoderna som används för att utreda familjehem är Kälvestensmetoden och 

PRIDE (Parents Resource for Information, Development and Education). Kälvestensmetoden 

utvecklades under början av 1980-talet och innefattar individuella djupintervjuer med dem 

som vill bli familjehem. Svaren från intervjuerna analyseras sedan av en extern psykolog eller 

av familjehemssekreterarna själva (Höjer, 2012). PRIDE programmet innefattar personer som 

är intresserade av att bli familjehem och som deltar i en utbildning. Utbildningen består av att 

cirka tio personer i en grupp träffas tio gånger under ungefär 3 timmar per tillfälle. När 

utbildningen är klar så bestämmer gruppdeltagarna och gruppledarna tillsammans om de som 

par eller ensamstående är lämpliga att bli familjehem (Höjer, 2012).  

 

Hur familjehemmen utreds och rekryteras och hur matchningen mellan familjehemmen och 

de barn som blir placerade sker, kan vara det som avgör hur placeringen kommer att bli, enligt 

Höjer (2012).  

 
2.3 Lagar  
 
De två viktigaste lagarna som styr hur familjehemsvården ska utformas, är Socialtjänstlagen, 

SoL och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I lagarna som berör 

familjehemsvården har det skett vissa förändringar efter årsskiftet. I vårt fall har viss lagtext i 

de paragrafer som har varit relevanta för oss ändrats och några paragrafer har tillkommit. För 

närmare beskrivning, se bilaga 7 för nu gällande lagtext och bilaga 8 för den lagtext som var 

gällande till och med 2012-12-31.  

 

2.4 Statistik  
 
Av de barn som under de senaste decennierna har placerats i dygnsvård i Sverige så har cirka 

tre fjärdedelar blivit placerade i familjehem (Höjer, 2012). År 1999 var det 17 500 barn som 

någon gång under året placerades utanför det egna hemmet och under 2009 var antalet barn 

och unga med heldygnsinsatser 23 400 i antal. Under hela 2011 var det ca 26 200 barn och 

ungdomar som någon gång placerades utanför det egna hemmet, även kallat heldygnsinsatser 

(Socialstyrelsen, 2012). Den första november 2011 var det cirka 18 400 barn och ungdomar 
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som var placerade utanför det egna hemmet. Det var cirka 13 200 som placerades enligt SOL 

och cirka 4 900 unga som var placerade enligt LVU och av dem cirka 300 barn som var 

omedelbart omhändertagna. Den vanligaste placeringsformen för dessa barn och ungdomar 

var familjehem. 66 % av de unga som placerades enligt SoL och 69 % av dem som placerades 

enligt LVU placerades i familjehem. Resterande barn och ungdomar placerades på hem för 

vård eller boende3 (HVB-hem) eller i jourhem4 (Socialstyrelsen, 2012). Det förs ännu inte 

någon statistik över antalet familjehem som finns i Sverige men under början av 2000 talet 

gjordes en grov uppskattning av att det fanns 8000 aktiva familjehem (Höjer, 2012). 

 
2.5 Relationen mellan klient och socialtjänst 
 
När en familj eller en person väljer att bli/blir klient hos tillexempel socialtjänsten så blir den 

privata sfären tillgänglig för det offentliga gällande kontroll, insyn och andra interventioner. 

Ett exempel på ett område som berörs av problematiken kring makt och hjälp är när 

socialtjänsten genomför hembesök hos klienten. Skau (2007, s.65) menar att hembesöket sker 

på ”klientens territorium, men på hjälpapparatens premisser”. Med detta menar Skau (2007) 

att det är hjälpapparaten (i vårt fall socialtjänsten) som styr hur mötet ska genomföras och vad 

som ska diskuteras. Det är denna aktör som med hjälp av sin profession innehar makten i 

relationen till klienten, som hembesöket sker hos, enligt Skau (2007).  

 
3. Tidigare forskning 
 
3.1 Anledningar till familjehemsplaceringar över tid 
 
I avhandlingen lämpliga eller olämpliga hem belyser Bergman (2011) familjehem ur ett 

historiskt perspektiv, i en svensk kontext. I den avslutande diskussionen redogör författaren 

för de olika anledningarna till att barn familjehemsplacerats under 1900-talet, vilka har 

förändrats över tid. Under början av århundradet placerades barn i familjehem främst med 

anledning av bostadsproblem, föräldrarnas sjukdom/död och på grund av att föräldrarna hade 

svårt att kombinera yrkesarbete med föräldraskapet. Under senare delen av århundradet var 

det främst äldre barns egen problematik och föräldrarnas missbruksproblematik samt 

svårigheter i relationen mellan föräldrar och barn, som var de främsta anledningarna till att ett 

barn familjehemsplacerades. Tilläggas kan att det under senare delen av århundradet inte var 

                                                 
3 Ett HVB-hem är ett hem som tar emot barn och unga för vård eller behandling och boende, som bedrivs 
yrkesmässigt.  
4 Ett jourhem är ett hem som tar emot barn och unga för tillfälliga placeringar, i uppdrag från socialnämnden. 
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ekonomin som styrde att ett barn familjehemsplacerades, då välfärdsstaten utvecklades och 

det medförde mer stöd till ekonomiskt utsatta familjer (Bergman, 2011). Macgregor et al. 

(2006) skriver utifrån en kanadensisk kontext och belyser att de som har familjehemsplacerats 

under början av 2000-talet och framåt är äldre barn med en svårare psykisk problematik än 

tidigare, vilket stämmer överens med den bild som Bergman (2011) ger av anledningarna till 

familjehemsplaceringar i Sverige under senare delen av 1900 talet.  

 

3.2 Socialtjänstens arbete med familjehemsvården  
 
Vinnerljung (1996) belyser att tillsynsmyndigheter i flera rapporter över tid har varit kritiska 

mot kommuners sätt att utföra de skyldigheter de har för familjehemsvården. Låg kvalitet på 

familjehemsutredningar, brister i utförandet/verkställandet av ansvaret för det 

familjehemsplacerade barnets kontakt med de biologiska föräldrarna, brister i tillsynen och 

uppföljningen av den pågående placeringen, dåligt stöd och utbildning till familjehemmen och 

att de inte gett stöd till de biologiska föräldrarna. Detta är några av de punkter som kritiken 

riktat sig mot, från tillsynsmyndigheter till kommuners sätt att utföra de skyldigheter de har 

för familjehemsvården (Vinnerljung, 1996). 

 

De som arbetar på socialtjänsten har förklarat att den vanligaste orsaken till att dessa typer av 

brister finns, är för att de som arbetar inom socialtjänsten har en hög arbetsbelastning. Vidare 

skriver Vinnerljung (1996) att egna värderingar och ett eget synsätt hos den som arbetar på 

socialtjänsten kan ha stort inflytande över vad som sker och inte sker, exempelvis om barnet 

flyttar hem till sina biologiska föräldrar igen eller inte.   

 

3.3 Stödjande kontakt 
 
Macgregor et al. (2006) presenterar i sin forskning det stöd som familjehemmen upplevde 

som viktigt för att placeringen skulle bli lyckad och det kategoriseras under åtta teman. Första 

temat, känslomässigt stöd, lyfter fram relationen mellan familjehemmet och handläggaren på 

socialtjänsten som en viktig punkt. Familjehemmen kände att de fick det känslomässiga stödet 

då handläggaren ringde upp dem på överenskomna tider, när handläggaren stöttade deras 

önskan, begäran och tankar genom en öppen och ärlig kommunikation. När familjehemmen 

upplevde att de inte fick något känslomässigt stöd, berodde det på att de ansåg att de inte hade 

en god relation till handläggaren. Detta grundade sig på att familjehemmen inte tyckte att 
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handläggaren respekterade deras åsikter och att de inte var tillgängliga när de sökte dem (och 

inte heller ringde tillbaka) (Macgregor et al, 2006).  

 

Under nästa tema, förtroende till handläggaren, är det genomgående att familjehemmen inte 

upplevde ett förtroende från handläggaren. Dels genom att familjehemmen upplevde att 

handläggaren inte litade på deras förmåga att ta hand om familjehemsbarnet och dels genom 

att familjehemmen inte fick all nödvändig information om barnet. Familjehemmen hade även 

en känsla av att de fick passa sig för vad de sade till handläggaren, så det inte skulle kunna 

vändas emot dem (Macgregor et al., 2006).  

 

Under tredje temat, erkännande som en viktig person för barnet, framkommer det att även om 

familjehemsföräldrarna kände att de var en viktig person för barnet, så kände de att de inte 

blev erkända eller respekterade i sin roll som familjehem av handläggaren. I att stödja barnet 

till att tillfredställa dess grundläggande behov, som är det fjärde temat, framkom det att 

familjehemmen kände att de behövde mer stöd när det gällde skola, hälsa och rådgivning i att 

vara familjehem. Vissa familjehem kände att de ständigt fick slåss för det som 

familjehemsbarnet behövde, särskilt om det var ett barn som hade speciella behov. Under 

temat, stöd i krissituationer, är det genomgående att familjehemmen ville ha stöd i en 

krissituation som gällde familjehemsbarnet (Macgregor, 2006).  

 

Under temat, ekonomiskt stöd, var hälften av familjehemmen nöjda med den ekonomiska 

ersättning och resterande hälft önskade mer ekonomiskt stöd för kläder och skolaktiviteter. 

Under de två sista rubrikerna, avlastning och utbildning, framkommer det att familjehemmen 

kände att de var i behov av avlastning, dock var det svårt att få. De flesta av familjehemmen 

tyckte att de fick en tillfredställande utbildning gällande sin roll som familjehem. Något som 

familjehemmen belyste som viktigt var att familjehem träffades tillsammans för att diskutera 

och stötta varandra (Macgregor et al., 2006). 

 

3.4 Vad krävs för en lyckad placering   
 
Brown och Campbell (2007) har undersökt hur familjehemmen själva beskriver vad som 

krävs för en lyckad placering. I resultatet presenterar författarna sex olika områden som 

familjehemmen lyfte fram som viktiga för en lyckad placering. Det första området, barnets 

säkerhet, beskriver att familjehemmen tyckte det var viktigt att barnen fick uppleva en trygg 
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och stabil hemmiljö utan våld. Det andra området belyser vikten av kontakten mellan 

familjehemmet och familjehemsbarnen både socialt och emotionellt. Barnet ska få det den 

behöver i material väg, ges uppmärksamhet och få den omvårdnad som krävs för att de 

fysiska och emotionella behoven ska tillgodoses. Det som avgjorde om kontakten blev bra 

mellan det placerade barnet och familjehemmet berodde på hur barnen blev behandlade. 

Fanns det biologiska barn i familjen var det viktigt att det placerade barnet behandlades som 

de biologiska barnen (Brown och Campbell, 2007).  

 

Det tredje området tar upp att ett av de viktigaste områdena för att placeringen ska lyckas är 

vikten av goda relationer. En av dessa goda relationer var mellan familjehemmet och barnets 

biologiska familj, kontakten var av speciell vikt om det visade sig att barnen skulle komma att 

flytta hem till sina biologiska föräldrar. Om det inte var möjligt att barnet flyttade hem igen så 

var det ändå viktigt att ha en kontakt med barnets familj, släkt och övriga nätverk (Brown och 

Campbell, 2007).  

 

I det fjärde området belyser Brown och Campbell (2007) vikten av harmoni i familjen. Med 

harmoni menas att familjen har balans, har respekt för olika värderingar och arbetar 

tillsammans för att nå mål. I det näst sista området fokuserar författarna på stödet från 

handläggaren till familjehemmen. Brown och Campbell (2007) betonar vikten av att 

familjehemmen fick stöd genom processen då ett barn skulle bli placerat hos dem. Familjerna 

framhöll vikten av att barnet och familjehemmet ska passa ihop, vilket kan underlättas genom 

att barnet får besöka familjehemmet innan placering. Familjehemmen betonade även vikten 

av uppföljande besök från handläggaren under placeringen. I det sista området belyses ett 

helhetsperspektiv för att en placering ska bli lyckad och inte kollapsa. En anledning till att en 

placering blir lyckad kan bero på att barnet känner sig som en del av familjen och att 

familjehemmen finns där för dem. Familjehemmen tror på att en lyckad placering bygger på 

att barnet utvecklas på alla plan (Brown och Campbell, 2007).   

 

Ellice (2010) har undersökt familjehemsföräldrars egna perspektiv. Resultatet belyser de 

missuppfattningar som de upplevde fanns gentemot familjehem, vilken glädje de fann i att 

vara familjehem, om de utmaningar och svårigheter som uppstår i att vara familjehem samt 

vad de vill ge för råd till framtida familjehem.  
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Familjehemmen beskrev de svårigheter och utmaningar de kände i rollen som familjehem och 

det var att möta barnens beteende, speciellt barn med uppmärksamhets- och hyperaktiva 

störningar. Familjehemmen upplevde en utmaning i att bemöta barnens behov i början av 

placeringen och en svårighet i att få nödvändig information och en bedömning av barnen. 

Familjehemmen upplevde även en brist på respons från handläggaren när en krissituation 

uppstod. Ellice (2010) belyser att familjehemmen upplevde att det var en utmaning att kunna 

hantera alla de professionella som fanns involverade i det familjehemsplacerade barnets liv. 

Familjehemmen upplevde en utmaning och en svårighet i processen när det 

familjehemsplacerade barnet skulle lämna familjehemmet och att detta var något som de hade 

velat bli mer förberedda inför, genom utbildning (Ellice, 2010).  

 

Många av familjehemmen ville ge som råd till framtida familjehem att bemöta barnens behov 

och att inte bli avskräckt eller tappa modet. Ett annat råd som familjehemmen påtalade till 

framtida familjehem var vikten av att vara uppmärksam på sina egna begränsningar och vad 

man klarar och inte klarar av på egen hand. Några av dessa familjehem föreslog att nya 

familjehem skulle ta kontakt med andra familjehem för att diskutera framgångar och 

svårigheter. Slutligen rekommenderade några av familjehemmen till nya familjehem att inte ta 

emot tonåringar, barn med utmanande beteenden som och speciella behov som en första 

placering, eftersom det är svåra placeringar. Utöver detta rekommenderade familjehem att 

framtida familjehem ska genomgå utbildning gällande ADHD och liknande diagnoser (Ellice, 

2010).  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
 
Som teoretisk utgångspunkt kommer vi att använda oss av Skaus analytiska ansats angående 

makt och hjälp. 

 
4.1 Analytisk ansats enligt Skau 
 
I problemformuleringen visade vi hur Skau (2007) problematiserar förhållandet mellan makt 

och hjälp, vilket kan jämföras med problematiken med den kontrollerande och stödjande 

kontakten som finns i samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen.  

 

Skau (2007) menar att det är svårt att definiera begreppet hjälp och att det beror på vem som 

definierar det, om det är den som bli hjälp, den som hjälper eller om det är en tredje part. Skau 
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(2007, s.39) använder begreppet hjälp som ”en beteckning för handlingar som syftar till att en 

eller flera människor ska nå fram till en förbättring av sin hälsa och/eller livssituation, 

eventuellt till att en försämring ska förhindras eller fördröjas”. Vidare menar Skau (2007) att 

den som hjälper ska undvika att förödmjuka och kontrollera den som hjälpen ges till.  

 

Skau (2007) använder sig av begreppet makt utifrån hur Max Weber definierar makt i boken 

Soziologische Grundbegriffe från år 1960, som enligt Skau (2007, s.36) lyder; ”möjligheten 

att få sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av motstånd, oavsett vad denna 

möjlighet beror på”. Vidare menar Skau att makt består av möjligheten att få sin vilja igenom 

och att makten inte behöver utövas för att finnas. Definitionen av makt som beskrivs ovan 

belyser att makten inte bara är relevant för alla människors relationer, utan begreppet är även 

värdeneutralt. När man ser på maktaspekten i relationen mellan klienten och hjälpapparaten är 

det viktigt att vara observant på att makten oftast finns som en möjlighet, och att den 

möjligheten kan räcka för att hjälpapparaten ska kunna få sin vilja igenom (Skau, 2007).  

 

Skau (2007) anser att i relationen mellan klient och hjälpare finns makt alltid närvarande. 

Både maktaspekten och hjälpaspekten kan variera mycket i omfattning. Skau (2007) 

presenterar makt och hjälpaspekten i ett koordinatsystem. Denna modell kan användas på 

flera olika sätt. Ett sätt att använda detta koordinatsystem menar Skau (2007) är för att 

beskriva skillnader och jämföra olika hjälpares sätt att arbeta. Systemet kan även användas för 

att beskriva olika typer av relationer mellan klient och hjälpare/hjälpapparaten. 

 

I modellen presenterar Skau (2007) fyra olika huvudkategorier som beskriver hur relationen 

hjälpare och hjälpapparaten där A är en relation med mycket makt och lite hjälp, t.ex. olika 

typer av tvångsåtgärder där hjälpeffekten uteblir. Position B är en relation med mycket makt 

och mycket hjälp och kan vara olika typer av tvångsåtgärder där hjälpeffekten är hög. Den 

tredje kategorin C är en relation med lite hjälp och lite makt som kan innehålla olika typer av 

förebyggande arbete, vägledning och rådgivning. I den sista kategorin D är det en relation 

med mycket hjälp och lite makt och det kan vara olika typer av frivilliga behandlingar/insatser 

(Skau, 2007). 

 

Vi kommer använda modellen för att beskriva olika typer av samarbete mellan 

familjehemmen och handläggarna.   
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Skau (2007) menar att det finns två olika nivåer i hjälp och maktrelationen, systemnivå och 

personnivå. Systemnivån sätter upp den ram som hjälpapparaten arbetar utifrån, t.ex. 

ekonomiska medel, lagar och värdegrunder. Ytterligheterna som Skau (2007) belyser är fria 

system där den enskilde själv får utforma sitt arbete.  Motsatsen till detta är det system som är 

strikt reglerat och som inte ger den enskilde utrymme för egna beslut. Personnivån rymmer de 

förmågor som hjälpapparaten kan använda sig av i samarbetet med klienter, t.ex. 

förhållningssätt, personlig och professionell kompetens och handlingskraft.   

 

Vi ser att denna teoretiska utgångspunkt kan användas för att förstå kontakten mellan 

handläggare på socialtjänsten och familjehem, utifrån en jämförelse mellan hur handläggarna 

och familjehemmen upplever samarbetet dem emellan. Skau (2007) belyser makt och 

hjälpaspekten mellan klient och hjälpare, och hon beskriver de skillnader som finns och 

jämför hjälpares olika sätt att arbeta, vilket är vår ambition att göra.  Skau (2007) beskriver 

även olika typer av relationer mellan klient och hjälpare.  

 

5. Metod 
 
5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
I vår forskning har vi utgått från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Bryman (2011) 

beskriver att när hermeneutiken används i samhällsvetenskapen så behandlar den teori och 

metod i samband med att människors handlingar tolkas. Vilket stämmer överens med det 

Thomassen (2007) menar om att hermeneutiken utgår från tolkning och förståelse av 

människors livsyttringar5. Vidare betonar Thomassen (2007) att för att kunna förstå något, till 

exempel andra människors upplevelser, så krävs det alltid ett inslag av tolkning. Då vårt syfte 

var att förstå kontakten mellan handläggare på socialtjänsten och familjehem, utifrån en 

jämförelse mellan hur handläggarna och familjehemmen upplever samarbetet dem emellan, 

genom att tolka det de har berättat i intervjuerna, så har den hermeneutiska ansatsen varit helt 

rimlig för oss att utgå ifrån.  

 

 

                                                 
5 Olika uttryckssätt för människors upplevelser.   
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5.2 Förförståelse 
 

Vi har båda två studerat fem terminer på socionomprogrammet och vi har under den tiden fått 

en förförståelse om vad ett familjehem är, vilka lagar som styr familjehemvården och det 

handlingsutrymme som handläggarna på socialtjänsten har samt deras begränsade resurser. 

Utöver denna gemensamma förförståelse så har Marie under utbildningen gjort sin praktik på 

Familjehuset i Alvesta och arbetar där i dag som timvikarie. Marie har därigenom fått praktisk 

erfarenhet av handläggarnas och familjehemmens perspektiv av familjehemsvården. Josefin är 

timvikarie inom barn och familjeenheten på socialtjänsten i Älmhult. Genom detta har Josefin 

fått erfarenhet av hur kontakten med familjehem kan se ut och vilka förutsättningar som 

handläggarna på socialtjänsten kan arbeta utifrån.  

 

Thomassen (2007) beskriver att det är med hjälp av vår förförståelse som vi tolkar och förstår 

det nya vi möter i vår vardag och i forskningen. Utifrån det Thomassen (2007) menar så 

kommer den förförståelse vi har att påverka vår studie genom hur vi tolkar och förstår det vi 

möter under arbetes gång. Vi har ansträngt oss för att studera studieobjektet med kritiska ögon 

och ur ett vetenskapligt perspektiv och till vår hjälp har vi haft diskussioner med varandra, 

med handledaren, litteraturen och våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Thomassen (2007) menar att endast en del av den förförståelse vi har finns på ett medvetet 

plan eller tydligt formulerat, den stora massan ligger på ett omedvetet plan. Vidare beskriver 

Thomassen (2007) att inom hermeneutiken, som vi använder som vetenskapsteoretisk ansats, 

är begreppet den hermeneutiska cirkeln viktigt. Med detta menas att vi utifrån vår 

förförståelse tolkar och förstår det nya vi möter, sedan vidareutvecklas denna förförståelse 

genom en pendlande rörelse mellan den egna förförståelsen och det som studerats. Under 

denna rörelse ändras förförståelsen och kunskapen kring det studerade fördjupas. 

Sammanfattningsvis bygger den hermeneutiska cirkeln på pendelrörelsen mellan den 

studerande och det som studeras (Thomassen, 2007).    

 

5.3 Urval, urvalsmetod och bortfall 
 
Som urvalsmetod har vi använt oss av det som Bryman (2011) kallar för ett målinriktat urval. 

Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut intervjupersoner som är relevanta utifrån 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011) 
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Vi kontaktade enhetschefer för Barn och Familjeenheten i sammanlagt 47 kommuner via mail 

och/eller telefon och informerade om vår studie och därefter frågade vi enhetschefen om 

han/hon kunde ge oss kontaktuppgifter till aktuella handläggare. Vi skickade sedan ett 

informationsbrev om vår studie via mail till de handläggare som vi fick kontaktuppgifter till 

och frågade om de hade möjlighet att medverka i vår studie och om de hade något familjehem 

som skulle kunna tänka sig att delta. När vi hade fått kontaktuppgifter till familjehemmen som 

var intresserade av att delta i vår studie, kontaktade vi dem via mail eller telefon. När vi 

kontaktade familjehemmen så informerade vi om vår studie och bokade en tid för intervju. I 

de fall vi inte hade deras mailadress så bad vi om den så att vi kunde maila informationsbrevet 

om vår studie till dem.  

 
Vi var först i kontakt med fem kommuner för att höra om de hade möjlighet att delta i vår 

studie, men ingen av kommunerna hade möjlighet till det. Efter detta kontaktade vi ytterligare 

25 kommuner varav två av kommunerna kunde delta inom den tidsram vi önskade. Till sist 

kontaktade vi 17 kommuner till varav en hade möjlighet att delta i vår studie inom den 

tidsram vi önskade. Många av kommunerna svarade nej direkt och vissa svarade inte oss 

överhuvudtaget. Orsaken till det stora bortfallet har uppgivits vara tidsbrist, omorganisation, 

hög arbetsbelastning, vakanser på tjänster och att vissa handläggare har varit sjukskrivna. 

Några av kommunerna tackade ja till att vara med i studien men kunde inte delta förrän efter 

den tidsramen vi hade för då studien skulle vara färdigställd. Vissa kommuner tyckte att det 

var ett intressant och viktigt ämne vi hade valt men att de tyvärr inte kunde delta denna gång. 

De intervjupersoner som vi fick tag i deltog fullt ut i studien.  

 

Vårt slutgiltiga intervjumaterial innehöll intervjuer med fyra handläggare och fyra familjehem 

från tre olika kommuner. I två av fallen var familjehemmen knutna till en var sin handläggare 

som arbetar i samma kommun, i ett fall var det två familjehem som var knutna till samma 

handläggare och i ett fall var det en handläggare som inte hade något familjehem knutet till 

sig, som blev intervjuade. Antalet styrdes till stor del av den tid som vi hade haft till 

förfogande för studien samt att vi ansåg att urvalsstorleken var tillräcklig för att vi skulle få 

fram den information vi behövde för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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5.4 Intervjuer, inspelning och transkribering 
 
Vi har använt oss av kvalitativ metod för att samla in det empiriska materialet till vårt arbete. 

Den kvalitativa metoden har som utgångspunkt att få ”en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 

2011, s.341). Då våra frågeställningar byggde på att fånga intervjupersonernas upplevelser 

och utifrån det skapa en förståelse, tycker vi att det kvalitativa tillvägagångssättet har kunnat 

bidra till att vi har fått våra frågeställningar besvarade.     

 

Bryman (2011) belyser att en kvalitativ intervju kännetecknas av att vara mindre strukturerad, 

än en kvantitativ, i form av semi- eller ostrukturerade intervjuer. Ett annat kännetecken är att 

forskaren vill fokusera på intervjupersonens åsikter och tankar. Kvalitativa intervjuer är till 

sin form flexibla, till skillnad från kvantitativa, och kan forma sig efterhand som intervjun 

fortgår. Vi har genomfört individuella intervjuer med familjehemmen och med handläggarna 

på socialtjänsten.  

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och utgick från en intervjuguide (se bilaga 3 

och 4). Vi utformade en intervjuguide till intervjuerna med familjehemmen och en annan till 

intervjuerna med handläggarna på socialtjänsten. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas 

av öppna frågor, de behöver inte följa en speciell ordning och de lämnar utrymme för 

följdfrågor (Bryman, 2011). Då vi i våra frågeställningar ville att intervjupersonerna skulle 

berätta och beskriva om sina upplevelser har vi tyckt att semistrukturerade intervjuer har 

hjälpt oss att få svar på våra frågor. De har också gett oss möjligheten att öppna upp för nya 

perspektiv.  

 

Vi har efter samtycke från samtliga intervjupersoner spelat in intervjuerna med två 

inspelningskällor och sedan transkriberat dessa. Bryman (2011) menar att om forskaren ska få 

med vad intervjupersonen säger och hur personer säger det den säger, så underlättar det om 

intervjun spelas in. Om intervjun spelas in så kan forskaren koncentrera sig på att ställa 

följdfrågor, lyfta motsättningar eller andra intressanta aspekter som lyfts under intervjun 

(Bryman, 2011).  

 

När vi transkriberade så delade vi upp intervjuerna mellan oss och likt det Bryman (2011) 

skriver så tog transkriberingen lång tid.  Bryman (2011) skriver att transkribering är ett viktigt 
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moment för vidare analys. Vanliga felkällor vid transkribering är att personen som 

transkriberar har hört fel, blivit trött eller att personen har slarvat (Bryman, 2011). Vi har 

försökt undvika detta genom att sitta korta stunder när vi har transkriberat och jämfört våra 

transkriberingar med varandra så att de skulle vara likartade.   

 

5.5 Analysprocessen 
 

Under analysprocessen har vi har använt oss av det som Kvale och Brinkman (2009) kallar 

för meningskoncentrerad analys, vilket brukar användas i flera typer av kvalitativa studier. 

Meningskoncentrering innebär att forskaren gör en kortare sammanställning av det viktiga 

som har sagts i längre uttalanden som intervjupersonerna har gjort och formulerar om det till 

några få ord. I en meningskoncentrerad analys kan forskaren analysera intervjuer genom att 

leta efter betydande meningsenheter och därefter utveckla meningsenheternas teman. Av 

dessa teman kan forskaren i sin tur göra omfattande analyser och tolkningar (Kvale och 

Brinkman, 2009).  

 

Kvale och Brinkman (2009) belyser att analyseringen av intervjun innefattar fem olika steg. I 

det första steget läser forskaren igenom hela den transkriberade intervjun, för att få en helhet 

över den. Som steg två fastställer forskaren meningsenheterna i intervjun såsom 

intervjupersonen har uttryckt dem. I det tredje steget formulerar forskaren de teman som har 

framkommit utifrån det som intervjupersonen har sagt och tematiserar olika uttalanden från 

intervjupersonen utifrån dennes synsätt, som det har uppfattats av forskaren. I det fjärde steget 

ställer forskaren, utifrån studiens syfte, frågor till de meningsenheter som fastställdes under 

steg två. Det femte steget består av att forskaren knyter samman intervjuns samtliga centrala 

teman (Kvale och Brinkman, 2009).  

 

Vi började med analyseringen efter att vi hade transkriberat varje intervju. Vår analysprocess 

har sett ut på ett liknande sätt som de fem stegen Kvale och Brinkman (2009) presenterar 

ovan. Vi läste igenom varje intervju för att få en helhetsbild över dem och sedan fastställde vi 

meningsenheterna i intervjun på det sätt som intervjupersonerna hade uttryckt dem. Efter 

detta så bildade vi olika teman utifrån det som intervjupersonerna hade sagt, och vi 

tematiserade olika uttalanden som intervjupersonerna hade gjort utifrån intervjupersonernas 

synsätt, såsom vi hade uppfattat det. Sedan sorterade vi vårt intervjumaterial utifrån de teman 

materialet uppvisade.  
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Vi delade upp analysavsnittet under tre olika teman med underrubriker utifrån våra 

frågeställningar. De tre olika temana är, organiseringen av familjehemsvården inom 

socialtjänsten och dess betydelse för samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen, 

viktiga faktorer i samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen för en lyckad placering 

samt den stödjande och kontrollerande kontakten som finns i samarbetet mellan familjehem 

och socialtjänsten. 

 

Bryman (2011) beskriver att grunden för hermeneutiken är att den som analyserar en text ska 

försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som den som skapade texten har haft. I 

vårt fall har det handlat om att få fram textens mening utifrån våra intervjupersoners 

perspektiv och upplevelser och vår text har varit vårt intervjumaterial och de teoretiska 

utgångspunkter vi valt.  

 

5.6 Arbetsfördelning 

 

Vi har båda varit delaktiga i uppsatsens samtliga delar. Vid intervjutillfällena turades vi om 

att inneha huvudansvaret för intervjun och ansvaret för inspelningsutrustning och att ställa 

följdfrågor. Vi transkriberade hälften av intervjuerna var och vi har båda två transkriberat 

intervjuer med familjehem och handläggare på socialtjänsten. Under analysen och skrivarbetet 

har vi arbetat tillsammans.    

 
5.7 Tillförlitlighet, generaliserbarhet och äkthet 
 
Inom den kvalitativa forskningen är det omdiskuterat vilka begrepp som ska användas för att 

diskutera kvalitén av forskningen (Bryman, 2011). Bryman (2011) presenterar begreppen 

tillförlitlighet och äkthet för att kunna bedöma forskningens kvalité, detta motsvarar 

begreppen validitet och reabilitet inom den kvantitativa forskningen.   

 

5.7.1Tillförlitlighet och generaliserbarhet   
 
I begreppet tillförlitlighet ryms fyra olika delar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att forskningen 

dels ger de intervjuade personerna möjlighet att bekräfta den tolkning som forskaren gör och 

dels att forskningen följer de regler som finns. Men överförbarhet menas i detta fall att det ska 
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finnas tydliga beskrivningar av det studerade så att andra människor kan avgöra om resultat 

av forskningen kan göra sig gällande i andra situationer (Bryman, 2011).      

  

Vår forskning uppfyller trovärdighet då intervjupersonerna har haft möjlighet att kontakta oss 

under hela forskningsprocessen om det är något de har velat förtydliga och vi har haft samma 

möjlighet att kontakta intervjupersonerna efter att intervjun har ägt rum. Under intervjun så 

använde vi frågor och sammanhangsmarkeringar för att klargöra att vi hade uppfattat det 

intervjupersonen hade sagt på rätt sätt.  

 

För att uppfylla överförbarhet gentemot läsaren har vi redovisat att vi har intervjuat 

handläggare och familjehem. Vi har redovisat hur länge varje familjehem har varit familjehem 

och inom vilken åldersgrupp den intervjuade personen tillhör. Vi har även redovisat hur länge 

varje handläggare har jobbat med dessa arbetsuppgifter och vilken utbildning de har. Detta 

gör sammanlagt att vi uppfyller kraven för att avgöra om resultaten är överförbara i andra 

situationer. Vår avsikt med studien var inte att den ska vara generaliserbar och detta är inte 

heller möjligt med tanke på det knappa underlaget och urvalsmetoden.      

 

För att forskningen ska anses vara pålitlig så ska samtliga delar i forskningen redovisas i sin 

helhet, samt så ska det finns en person som följer forskningsprocessen och granska dess olika 

delar. Den fjärde delen, möjligheten till att styrka och konfirmera innebär att det ska vara 

tydligt att forskarens/forskarnas egna åsikter och värderingar inte medvetet har påverkat 

forskningsprocessen eller resultatet av forskningen (Bryman, 2011).  

 

För att uppfylla kraven på pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera har vi redovisat 

samtliga delar av forskningsprocessen i sin helhet och vi har haft en handledare som har 

granskat och följt vår forskning. Avslutningsvis så har vi förhållit oss kritiskt till vår 

förförståelse.  

 

5.7.2 Äkthet 
 
Bryman (2011) menar med begreppet äkthet att forskningen ska ge en rättvis bild av den 

grupp som studeras. Vidare menar Bryman (2011) att forskningen ska visa hur olika 

människor upplever sin situation. Vår studie har belyst olika familjehem och handläggares 

upplevelser och vi har haft både familjehem och handläggare som är i olika åldrar och som 
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har skiftande erfarenheter (se bilaga 6). Genom detta har vi försökt ge en så rättvis bild som 

möjligt i förhållande till studiens omfattning.  

 

5.8 Etiska överväganden 
 
Det etiskt grundläggande som forskare alltid ska ta hänsyn till är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationskravet betonas 

det att deltagarna ska veta att de när som helst har rätt att avsluta sitt deltagande. Deltagarna 

ska veta vad syftet är med studien och vilka olika typer av moment som kommer att ingå 

(Bryman, 2011). I vår undersökning har vi informerat intervjupersonerna, både skriftligt 

genom mail och muntligt i samband med intervjun, om vad syftet med studien var, vilka 

moment som ingick och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien (se bilaga 

1 och 2).  

  

I samtyckeskravet ingår det att deltagarna i studien själva ska få bestämma om de vill delta 

eller inte och om deltagarna är minderåriga krävs dessutom vårdnadshavares godkännande 

(Bryman, 2011). I vår studie har alla intervjupersoner varit myndiga. Vi har tagit hänsyn till 

samtyckeskravet genom att samtliga intervjupersoner i undersökningen fick lämna sitt 

samtycke skriftigt till att delta i studien, efter att vi hade informerat om den (se bilaga 5). 

Intervjupersonerna fick även lämna ett muntligt samtycke till att intervjun spelades in, som 

även det spelades in. I vår studie samtyckte samtliga intervjupersoner till att intervjun 

spelades in.  

 

Med konfidentialitetskravet menas att de uppgifter som finns om deltagarna ska behandlas 

konfidentiellt och att obehöriga personer inte ska kunna få tillgång till personuppgifter 

(Bryman, 2011). Det sista kravet rör nyttjande av den informationen som forskaren samlar in, 

vilket betyder att materialet endast får användas som underlag till forskningen (Bryman, 

2011). Intervjupersonerna som har deltagit i vår studie har fått både skriftlig och muntlig 

information om att uppgifterna som vi har om våra intervjupersoner behandlas konfidentiellt 

och att det material vi har samlat in endast används som underlag i vår studie.  
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6. Resultat och analys  
 

Vi kommer att presentera resultat och analys under tre teman utifrån våra frågeställningar. 

Under första temat presenteras organiseringen av familjehemsvården inom socialtjänsten och 

vilken betydelse den har för samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen. Det andra 

temat presenterar viktiga faktorer i samarbetet mellan handläggarna på socialtjänsten och 

familjehemmen, för att en placering ska bli lyckad. Det tredje temat presenterar hur 

handläggarna på socialtjänsten och familjehemmen upplever den stödjande och 

kontrollerande kontakt som finns i samarbetet dem i mellan.  

 

Vi har intervjuat fyra familjehem och fyra handläggare på socialtjänsten där handläggarna 

benämns som H1, H2, H3 eller H4 och där familjehemmen benämns F1, F2, F3 eller F4. Vi 

har även valt att döpa kommunerna dit intervjupersonerna tillhör till Kommun A, B eller C. 

För närmare beskrivning och fördelning av intervjupersonerna, se bilaga 6.  

 

6.1 Organiseringen av familjehemsvården inom socialtjänsten och dess betydelse för 

samarbetet mellan handläggarna och familjehemmen 

 

Under detta tema kommer vi att presentera organiseringen av familjehemsvården och dess 

betydelse för samarbetet mellan handläggarna och familjehemmen. Hur familjehemsvården 

ska vara organiserad för att kontakten mellan parterna ska vara god rådde det oenighet om 

mellan handläggarna, medan familjehemmen upplevde att det arbetssätt som var aktuellt för 

deras handläggare fungerade bra.  

 

När intervjuerna genomfördes kunde kommunerna i stor utsträckning bestämma själva vilket 

arbetssätt som de skulle tillämpa, men sedan 1/1-2013 är det lagstyrt hur arbetssättet ska se ut 

med en särskild handläggare för det placerade barnet6. Kommun A arbetar sedan några år 

tillbaka på det sättet med två handläggare, en handläggare som har hand om kontakten med 

barnet och de biologiska föräldrarna och en handläggare som har hand om kontakten med 

familjehemmen. Kommun B och C arbetar på ett sätt där det finns en handläggare som har 

hand om kontakten med både familjehemmen, det placerade barnet och med de biologiska 

föräldrarna.  

                                                 
6 Se bilaga 7. 
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Utifrån det Skau (2007) menar tolkar vi att den lagändring som genomfördes 1/1-2013 

kommer bidra till att arbetssättet fastställts på systemnivå och att handläggarnas egna 

utrymmen för att besluta om vilket arbetssätt som ska användas uteblir. Att handläggares eget 

utrymme för hur kontakten med familjehemmen ska se ut minskas och istället styrs mer på 

systemnivå menar vi gör så att det blir mindre utrymme för handläggares personliga 

kompetens, utifrån det Skau (2007) skriver.   

 

De handläggare vi intervjuade hade olika syn på vilket sätt som är det bästa sättet att arbeta på 

för att kontakten ska vara så bra som möjligt med familjehemmen. Handläggare H1 och H2 

har erfarenhet av att arbeta på båda sätten medan de andra två handläggarna endast har 

erfarenhet av att arbeta på det sätt där det finns en handläggare som sköter all kontakt. H1 och 

H4 upplevde att det uppdelade arbetssättet är det bästa sättet att organisera familjehemsvården 

på inom socialtjänsten för att samarbetet med familjehemmen ska bli så bra som möjligt. De 

argument som de förde fram var att handläggarna riskerar att tappa familjehemmet när det 

bara finns en handläggare; 

     

”Man arbetar hela tiden utifrån BBIC och pratar kring [barnets] hälsa, utbildning, 

sociala relationer, umgänge och så vidare och då tappar man lite bort 

familjehemmet, för då är det så fokuserat på barnet” (H1). 

 

Ytterligare argument som fördes fram av handläggarna var att det genom detta arbetssätt finns 

mer tid för dem att ta hand om familjehemmen och det ger i sin tur större möjligheter att ge 

bättre och mer stöd. Två av familjehemmen upplevde att det är bra när det är ett uppdelat 

arbetssätt, speciellt för barnens skull för då kan barnen känna att de kan prata med sin 

handläggare utan att informationen behöver gå vidare till familjehemmet. De övriga två 

familjehemmen hade inte erfarenhet av det uppdelade arbetssättet. 

 

”Men jag tycker att det är bra faktiskt, just för barnens skull. [..] Som för pojken 

som är tonåring tycker jag att det är jättebra att de sitter ner med honom, ja men 

liksom då har han en chans att säga utan att känna att det går vidare till oss, eller att 

han behöver känna att nu sitter de och pratar [familjehemmet och handläggaren]. 

Jag kan tycka att man har rätt till det när man har blivit fråntagen sin mamma och 

pappa och faktiskt får leva med en familj som man inte själv har valt, man har ju 

inte det” (F3).  

24 
 



 

Handläggare H2 och H3 förespråkade att det bästa sättet att organisera familjehemsvården på 

för att kontakten ska bli så bra som möjligt med familjehemmen är att en handläggare har 

hand om hela placeringen. Detta ställningstagande byggde framförallt på att handläggaren då 

får en helhetssyn över placeringen. F1 lyfte fram att de tycker samarbetet med socialtjänsten 

fungerar bra när det är en handläggare. De nackdelar som H2 och H3 såg med det uppdelade 

arbetssättet är att rapporteringen mellan handläggarna kan brista och att det lätt kan bli 

missförstånd. Det innebär enligt dem att handläggarna måste vara samspelta samt att det 

måste finnas en kontinuitet i personalgruppen, vilket dessa två handläggare menade att det 

inte finns idag. Dessa handläggare menade också att risken finns att familjehemmen upplever 

att det kan bli svårt att hålla reda vem de ska kontakta i olika frågor, samt att det med detta 

arbetssätt blir ytterligare en part som kan bli påverkad eller utmanipulerad. Inga av de 

nackdelar som handläggarna tog upp framkom i intervjuerna med familjehemmen. Den enda 

nackdelen som framkom från familjehemmen var att det kan bli problematiskt då 

barnhandläggaren även har kontakten med de biologiska föräldrarna och att det då kan uppstå 

en konflikt, eftersom en del handläggare ser till de biologiska föräldrarnas behov och inte till 

barnets.  

 

”Och det kan ju bli en konflikt ibland kan jag tycka. För att det är olika på olika 

handläggare, en del ser mycket till föräldrarnas behov för att de skriker högst” 

(F2).  

 

De nackdelar som framkom under intervjuerna med det arbetssättet där det finns en 

handläggare var att det kan uppstå intressekonflikter mellan vad handläggaren ska fokusera 

på. Handläggare H4 tog upp att det kan bli fullständigt kaos, att man som handläggare kan 

känna sig otillräcklig och hamna mitt i mellan eventuella motsättningar som finns mellan 

familjehemmet, barnet och de biologiska föräldrarna. H2 instämde i det H4 sa och detta styrks 

av följande citat;    

 

 ”samtidigt som man också blir väldigt utsatt när man är ensam” (H2).  

 

Tre av handläggarna lyfte fram att det kommer ske en lagändring efter årsskiftet7, där det 

framgår att det ska finnas en handläggare för barnet och en handläggare för familjehemmet, 

                                                 
7 Det skedde en lagändring 1/1-2013 som reglerar detta, vilket inte var gällande när intervjuerna genomfördes.   
Se bilaga 7.  
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vid en familjehemsplacering. Lagändringen kan vara ett led i det Vinnerljung (1996) belyser 

om att tillsynsmyndigheter upprepade gånger har varit kritiska mot hur kommunerna utför de 

skyldigheter de har gentemot familjehemsvården, och att genom lagändringen då kunna 

komma tillrätta med de skyldigheter som finns. Vinnerljung (1996) menar att det bland annat 

finns brister i att ge familjehemmen stöd, i tillsynen och i uppföljningen av 

familjehemsplaceringen. Vi kan här se en förändring av organisationen av familjehemsvården 

som fått genomslag på samhällsnivå men som inte återspeglas fullt ut i intervjupersonernas 

vardag och uppfattningar.   

 
6.2 Viktiga faktorer i samarbetet mellan handläggarna på socialtjänsten och 
familjehemmen för en lyckad placering 
 

Viktiga faktorer är förarbete, matchning, ett gott samarbete och förtroende. Det är faktorer 

som påverkar en lyckad placering och därför påverkas även kontakten dem i mellan både 

inför och under en placering. Två handläggare lyfte fram förarbetet som en viktig faktor och 

en handläggare menade att om det inte finns tid för att göra ett bra förarbete så finns risken att 

handläggaren förskönar verkligheten för att denne är tvungen att hitta ett familjehem till ett 

barn.  

 

Handläggarna H3 och H4 betonade vikten av arbetet före en placering. Genom detta förarbete 

får familjehemmet veta vilka förutsättningar som gäller för placeringen och om det finns 

några speciella krav eller önskemål. Vidare tog en handläggare upp en faktor som denne 

upplevde som viktig för att placeringen ska bli hållbar, vilket är matchningen mellan 

familjehem och det placerade barnet.  

 

Att förarbetet innan ett barn placeras i ett familjehem och att matchningen mellan 

familjehemmet och det placerade barnet är viktigt framkommer även i Brown och Campbells 

(2007) forskning. De kom även fram till att det är viktig att det placerade barnet och 

familjehemmet får träffas innan placeringen definitivt blir bestämd, detta är något som vi inte 

diskuterade under intervjuerna.  

 

Handläggare H4 tog upp att det ibland saknas tid för att genomföra ett utförligt förarbete och 

att det då kan uppstå situationer där handläggare förskönar verkligheten för att denne är 

tvungen att hitta ett familjehem till ett barn.  
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”Alltså lägger jag som handläggare en bra grund och inte förskönar om någonting 

bara för att jag är stressad som handläggare, för att jag måste ha iväg det här 

barnet någonstans för att det kan inte vara kvar här, då blir det en stressfaktor. 

Vilket innebär, menar jag att man kan försköna att lille Kalle han slåss inte 

överhuvudtaget så kommer lilla Kalle och det visar sig att han river hela huset 

eller lägenheten under kanske de första tre veckorna” (H4).  

 

Andra faktorer som handläggarna förde fram under intervjuerna som viktiga i kontakten med 

familjehemmen var samarbetet med familjehemmet, förtroende dem emellan och att det finns 

en kontinuitet i möten och annan kontakt. Familjehemmet F2 tog upp, i likhet med 

handläggarna, att det är viktigt med förtroende mellan handläggaren och familjehemmet. 

Känner detta familjehem inte förtroende så menade familjehemmet att det uppstår en 

osäkerhet om handläggaren verkligen är professionell och tar de beslut som är de bästa för 

barnet. Känner familjehemmet förtroende för handläggaren så kan familjehemmet känna en 

trygghet och lita på de beslut som fattas.  

 

Likt det handläggarna och familjehemmet belyser, så menar även Macgregor et al. (2006) att 

förtroende mellan handläggaren och familjehemmet är viktigt. Vidare menar Macgregor et al. 

(2006) att familjehemmen ofta upplever saknad av både förtroende till och från handläggaren. 

Endast ett familjehem berättar att de har upplevt saknad av förtroende, i övrigt så har detta 

inte framkommit under intervjuerna.  

 

Samtliga handläggare betonade att om det skulle det uppstå något problem i något familjehem 

angående det placerade barnet så ska familjehemmen inte känna sig ensamma i sitt uppdrag. 

Handläggarna önskar att familjehemmen vågar höra av sig till sina handläggare och inte 

känna att det är ett misslyckande att vända sig till socialtjänsten för stöd och hjälp. 

 

”Att man inte ser det som något misslyckande att ringa och rådfråga, även om 

småsaker, alltså sådant som känns löjligt, ska jag ta upp det här om hur mycket 

mobiltelefon får man ringa?” (H3).  

 

När det gäller uppdraget så betonade handläggare H3 att det är viktigt att familjehemmen får 

insikt i sitt uppdrag för att familjehemmen och socialtjänsten ska kunna jobba mot samma 

mål. H2 betonade att öppenhet är viktigt och då menade handläggaren inte bara öppenhet mot 
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handläggaren utan också till andra professioner som kan finns runt barnet, t.ex. BUP och 

skola.  

 

”Den här dialogen och öppenheten kring förskola eller skola och eventuella BUP 

kontakter och så vidare. Att den delen fungerar också då, för det är ju mer barnets 

vardag”(H2).  

 

Ett familjehem framhöll att det är viktigt att handläggaren vågar lyssna på det som 

familjehemmen för fram; 

 

 ”Våga lyssna, för bara att de vågar lyssna gör ju att, ja men då tar man ju nya tag, 

har man gråtit en skvätt så kan det ju inte bli värre, oftast blir det bättre, man 

kommer tillbaka igen” (F3). 

 

Vidare menade familjehemmet att om handläggaren vågar lyssna så uppstår det mindre 

missförstånd och feltolkningar dem i mellan. En annan faktor i samarbetet som ansågs viktig 

och som återkommer hos familjehemmen är att det ska vara lätt att höra av sig till 

handläggaren, att denne ringer upp, samt att familjehemmet känner att handläggaren bryr sig 

om ärendet. I Macgregor et als. (2006) forskning kommer de fram till att det är viktigt att 

familjehemmen och handläggarna har en god relation. En viktig faktor för en god relation är 

att det ska vara lätt för familjehemmen att kontakta handläggaren (eller att de ringer tillbaka), 

vilket stämmer överens men de familjehem vi intervjuade.     

 

6.3 Den stödjande och kontrollerande kontakt som finns i samarbetet mellan 
familjehemmen och handläggarna på socialtjänsten 
 
Vi kommer att presentera tema tre med hjälp av två underrubriker; den stödjande kontakten 

och den kontrollerande kontakten. Detta är två sätt att beskriva och konstruera kontakten 

mellan parterna som baseras på Skaus analysbegrepp.   

 

Både handläggarna och familjehemmen berättade att hur kontakten ser ut beror på 

placeringen. Det stöd som samtliga familjehem kände att de får och som är viktigt är att det 

alltid kan ringa, maila och smsa till sina handläggare på socialtjänsten. Samtliga handläggare 

betonade att de vill att familjehemmen vågar höra av sig om det uppstår något problem 
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angående placeringen. Under intervjuerna framkom det att det vanligaste som familjehemmen 

efterfrågar och som socialtjänsten erbjuder är handledning och stöd vid umgängen med de 

biologiska föräldrarna. En tredje stödinsats som framkom och som var omdiskuterad var 

avlastning till familjehem.   

 

Det som framkom under intervjuerna rörande den kontrollerande kontakt som finns mellan 

socialtjänsten och familjehemmen är hur utredningsförfarandet går till för att bli familjehem 

och övervägandet som ska ske var sjätte månad. Utöver dessa två aspekter av den 

kontrollerande kontakten framkom det ytterliggare kontrollfunktioner som familjehemmen 

upplevde i kontakten med socialtjänsten. Ett exempel på det är när handläggaren ställer frågor 

om barnen, t.ex. frågor gällande hur barnet reagerar i olika situationer, vilka barnen träffar 

och vad de gör då de träffas. 

 

6.3.1 Den stödjande kontakten 
 
Samtliga handläggare berättade att kontakten kan se olika ut i olika ärenden men att det är en 

tätare kontakt med familjehemmen i början av en placering. H4 upprättar ett avtal när någon 

blir familjehem, där det står hur kontakten ska se ut under den första perioden.  

 

”Den första perioden så kanske jag har kontakt då var tredje vecka, fysisk kontakt 

var tredje vecka och kanske stående telefonkontakt med familjehemmet. [..] Vi 

lämnar ju aldrig barnet bara att vi kör hem barnet och säger var så god, utan vi har 

alltid en väldigt tät kontakt med familjehemmet och beroende på hur länge barnet 

är där så blir ju den där ju, placeringen den blir ju annorlunda. Det blir ju längre 

och längre emellan” (H4).  

 

Samtliga handläggare berättade att hur kontakten ska se ut och hur ofta den ska vara bestäms 

tillsammans med familjehemmen. Intervjuerna med familjehemmen bekräftade detta. 

Kontakten mellan parterna kan se ut på olika sätt i form av hembesök, telefonsamtal, sms, 

mail eller möten på socialtjänsten.   

 

”Ja det är väl mest att vi träffas, vi har inte haft sådär jättemycket telefonkontakt, 

utan det har varit mest vid de här halvårsutredningarna [övervägandet]” (F1).  
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Familjehemmet F1 upplevde att kontakten med socialtjänsten är jättebra och att den har varit 

det hela tiden, även om de har fått byta handläggare flera gånger. Familjehemmet berättade att 

den enda gången de kontaktar socialtjänsten är när de själva inte har mandat att ta vissa 

beslut. Familjehemmet F2 berättade att handläggaren och de har regelbunden telefonkontakt 

ungefär varannan vecka och att de träffas med någon månads mellanrum. 

 

F3 är vårdnadshavare för tre av de fem placerade barn de har8, och i de fall där F3 är 

vårdnadshavare så är kontakten med handläggarna för placeringen avklippt då 

familjhemsplaceringen har upphört. Tidigare var kontakten med socialtjänsten gällande dessa 

tre barn ganska tät eftersom det var ett stort uppdrag. Socialtjänsten fanns då en bit ifrån så 

när de kom och besökte familjehemmet var de där i ett par dagar och besökte samtidigt skola, 

kurator, fritidspersonal, BUP och vanlig läkare och allt som behövdes för barnen då. Under 

dessa besök pratade handläggarna enskilt med barnen och enskilt med F3 som familjehem. 

Familjehemmet uppskattade att dessa stora genomgångar som socialtjänsten gjorde skedde 

ungefär tre gånger per år.  

 

Familjehemmet F4 berättade att de hade tätare kontakt med föregående handläggare än vad de 

har med nuvarande handläggare. Idag har F4 och handläggaren kontakt med varandra ungefär 

varannan månad och då pratar de om hur det går och hur det är, denna kontakt sker oftast via 

mail. Familjehemmet upplevde att om de hade velat träffas oftare så hade det inte varit något 

problem. F4 berättade att samarbetet fungerar bättre med nuvarande handläggare, även om 

kontakten sker mer sällan.  

 

”Men nu när vi har [namn på nuvarande handläggare] så funkar det bättre, ändå 

fast att det inte är så ofta” (F4).  

 

Handläggare H1 och H3 upplevde att familjehemmen efterfrågar stöd och hjälp från 

socialtjänsten. De övriga två handläggarna framhöll att efterfrågan av stöd varierar mycket 

mellan olika familjehem. Handläggarna berättade att det vanligaste som familjehemmen 

efterfrågar när det gäller stöd och det handläggarna oftast ger som stöd är enskild handledning 

med en extern person. Samtliga familjehem berättade att de har efterfrågat eller blivit 

erbjudna handledning. I kommun A är handledning ett krav från socialtjänsten för att 

                                                 
8 Se bilaga 7. 
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familjehem ska få ta emot ett barn. Detta är ett krav då kommunen anser att det är viktigt med 

handledning i förebyggande syfte och inte bara när det uppstår problem i ett familjehem. Hur 

ofta handledningen ska ske planeras utifrån ärendet och efter det behov som finns. Om ett 

familjehem bor långt ifrån kommunen köper kommunen in handledning från det område som 

familjehemmet kommer från. Handläggaren framhöll att handledningen kanske är ännu 

viktigare i de fall då socialtjänsten inte finns i närheten.  

 

”Sen erbjuder vi ju alla våra familjehem handledning, eller erbjuder, jag kan säga 

att vi ställer det som krav att våra familjehem ska ta emot handledning. Därför att 

vi tycker det är så viktigt även i ett förebyggande syfte och inte bara när det uppstår 

ett behov eller ett bekymmer” (H1).  

 

Familjehem F2 och F3 som har krav på handledning såg inte detta som ett krav utan upplevde 

detta som något positivt och uppskattar handledningen mycket. 

 

”Till en extern handledare så kan jag spy av mig och säga att nu är det för jäkligt 

för ibland är det så” (F3). 

 

De övriga två kommunerna erbjuder handledning när handläggarna anser att det behövs. Det 

kan vara då handläggaren känner att familjehemmet har tappat greppet om det placerade 

barnet eller när det har blivit tillräckligt turbulent runt det placerade barnet. Familjehemmen 

F1 och F4 har blivit erbjudna handledning men de har valt att tacka nej på grund av att de inte 

har upplevt att de har haft ett behov av det.    

 

Alla handläggare erbjuder handledning till sina familjehem, varav en kommun har det som ett 

krav. I de fallen då det har varit ett krav att ta emot handledning har familjehemmen upplevt 

det som ett stöd snarare än ett krav. Skau (2007) tar upp ett sätt för att en hjälp ska uppfattas 

som hjälp och det är att hjälpen ska vara överenskommen, vilket det i dessa två fall verkar 

vara. Vidare skulle det kunnas finnas familjehem som inte uppskattar kravet på 

handledningen likt dessa två familjehemmen gör, vilket enligt Skau (2007) då inte skulle bli 

fråga om hjälp utan istället om en form av maktutövning från socialtjänstens sida.  

 

En annan form av stöd som återkom hos både familjehemmen och handläggarna var olika 

former av avlastning. Handläggarnas syn på avlastning som ett stöd till familjehemmen skilde 
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sig åt. Handläggare H2 menade att be om avlastning kan vara ett tecken på en insikt från 

familjehemmet men det kan även vara ett tecken på att familjehemmet inte klarar av 

uppdraget. Handläggarna var överens om att det är viktigt att familjehemmen är tydliga med 

varför de behöver avlastningen så att inte misstro uppstår. 

 

”Jag vill ha en avlastningsfamilj så att jag hinner gå och träna en gång i veckan [ ]. 

Då kan jag ju jag börja fundera på hur, nej vänta här nu lite grann. Du har tagit åt 

dig ett uppdrag och då måste du veta att det förändrar ditt liv”(H3).     

 

Handläggare H4 ansåg att avlastning är en bra stödinsats till familjehem och ger det ofta till de 

familjehem som efterfrågar det. Medan handläggare H1 berättade att det är i undantagsfall 

som denne beviljar avlastning.  

 

”Bo i ett familjehem och sen ska man åka till kontaktfamilj också var tredje helg 

eller något och det får ju inte de biologiska barnen göra, hur känns det liksom?” 

(H1).  

 

Om ett familjehem får avlastning verkar till stor del beror på handläggarens inställning till 

detta stöd. Enligt Skau (2007) så skulle detta tyda på att beslutet ligger mer på en 

personlignivå än att det är systemnivån som sätter ramar för hur beslutet gällande avlastning 

ska fattas. Vilket i förlängningen ger att grunden till att bevilja avlastning kan variera mellan 

olika handläggare och att familjehemmen då är beroende av handläggarens inställning till 

insatsen och inte problematiken runt placeringen.    

 

Familjehem F2 har erfarenhet av att handläggare har haft olika syn på avlastning gällande 

samma placerade barn. Den ena handläggaren beviljade avlastning och tyckte det var rimligt 

att familjehemmet fick det. När sedan det blev byte av handläggare så ifrågasatte den nya 

handläggaren om familjehemmet verkligen klarade av uppdraget och tog upp att en flytt av 

barnet kanske var aktuellt. Familjehemmet tyckte detta kändes konstigt då de tyckte att 

placeringen fungerade bra med den avlastning de fick. I och med denna situation menade F2 

att man som familjehem kan bli försiktig med att efterfråga stöd och hjälp när man har sådana 

erfarenheter.  

 

32 
 



 

”När vi bad om avlastning så gick det jättebra först och de tyckte det var okey. 

Men sen när vi bytte handläggare så tyckte de; orkar ni verkligen detta? De 

började prata om att flytta på barnet och varför undrade jag då det fungerade bra. 

Så man blir ju försiktig” (F2).  

 

När det gäller avlastning så menar Macgregor et al (2006) att det är något som efterfrågas från 

familjehemmen men att det är svårt att få. I vår studie bekräftas det genom handläggaren från 

A kommun som ger avlastning i värsta fall, men i vår studie framkommer det även att vissa 

handläggare ser positivt på avlastning och ger det ofta då det finns en efterfrågan från ett 

familjehem, vilket inte stämmer överens med det Macgregor et al (2006) menar. Om 

avlastning ges eller inte verkar skilja mellan kommuner. Magregor et al (2006) belyser att 

familjehemmen hade en känsla av att de fick passa sig för vad de sa till sin handläggare så att 

det inte skulle kunna vändas emot dem. Detta bekräftas av det familjehem F2 säger om att 

denne kan tveka till att efterfråga stöd på grund av tidigare erfarenheter.    

 

Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av att ge eller få stöd i samband med umgängen med 

de biologiska föräldrarna. Det stöd som efterfrågades från familjehemmen och som 

handläggarna sade sig erbjuda var övervakade umgängen eller att en kontaktperson var med 

vid umgängena istället för familjehemmet själva.   

 

Samtliga handläggare erbjuder stöd till familjehemmen under de umgängen som det placerade 

barnet har med sina biologiska föräldrar, i form av en extern kontaktperson eller övervakade 

umgängen. Tre av de fyra familjehemmen som intervjuades hade någon gång efterfrågat stöd i 

samband med umgängen med de biologiska föräldrarna. Några av familjehemmen berättade 

under intervjuerna att de har ställt krav på handläggarna för hur umgängena ska genomföras. 

De har till exempel ställt som krav att umgänget ska vara på neutral plats, vilket innebär att 

umgänget inte ska vara hemma hos familjehemmet eller hemma hos de biologiska 

föräldrarna. De har även ställt som krav att det ska finnas med en tredje part under 

umgängena. Att familjehemmen har ställt krav och bett om hjälp beror på att de upplever det 

svårt att bemöta de biologiska föräldrarna och att familjehemmen har känt otrygghet i mötet 

med föräldrarna. Familjehemmen kan ibland känna att den biologiska familjen hellre 

kontrollerar dem än att umgås med sina barn vid umgängena.   
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”Jag kände att de angrep mig ganska hårt … ibland är det så att föräldrar kan 

lägga fokus på ett ställe, ja hur ska jag säga, leta löss, kolla om de har någon 

smuts under naglarna istället för att umgås med sina barn” (F3).   

 

Både handläggarna och familjehemmen berättade under intervjuerna att det är handläggarna 

som bestämmer hur umgängena ska se ut gällande tid och antal träffar. Familjehemmen kan 

vara med och bestämma när umgängena ska vara och vart de ska vara. Familjehemmet F2 

betonade att det är viktigt att handläggaren och familjehemmet tillsammans pratar om 

situationen, vad de ska göra och vad de ska säga. Både handläggare och familjehem betonade 

vikten av att handläggarna ska vara tydliga med att de beslut som fattas tas av handläggarna 

och inte av familjehemmen, så att eventuell aggressivitet från det biologiska nätverket läggs 

på handläggaren och inte på familjehemmet. 

 

”Det kan vara svårt för ett familjehem att stå emot en del föräldrar som vill ha 

väldigt mycket umgänge och där föräldrarna kanske inte är lämpliga. Så det är 

nog ganska viktigt att vi styr upp det. Och om de vill köra eller åka med tåg eller 

vilket beroende på barnets ålder naturligtvis så är det ju inget i det praktiska som 

vi lägger oss i” (H3).  

 

När det gäller kontakten mellan familjehemmet och andra professioner så framhöll samtliga 

familjehem att de är de som sköter dessa kontakter men att de pratar med handläggarna och 

att det är handläggarna som fattar beslut om vilka kontakter som ska tas. Exempel på sådana 

kontakter är skola, BUP och BVC. Ett av familjehemmen upplevde att socialtjänsten var 

tacksam för att de som familjehem skötte dessa kontakter. Alla familjehem betonade att de 

själva ville sköta dessa kontakter.  

  

”Ja, de gånger man har fått välja så har man ju valt det [att sköta kontakten med 

andra professioner själv]” (F4). 

 

”Alltså det är skillnad om man har haft barn i fyra-fem år, då känns det ju bara 

konstigt tycker jag [om socialtjänsten skötte kontakten med andra professioner]” 

(F3).  
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Detta som familjehemmen berättade angående att hantera kontakten med andra professioner 

stämmer inte överens med det Ellice (2010) kommer fram till i sin forskning. Ellice (2010) 

kom fram till att familjehemmen upplevde att det var en utmaning att kunna hantera alla de 

professionella som fanns involverade i det familjehemsplacerade barnets liv. I vår studie vill 

gärna familjehemmen sköta kontakten med andra professioner på egen hand och de beskriver 

inte detta som något problematiskt.  

 

Det stöd som samtliga familjehem kände att de fick och som de upplevde som viktigt var att 

de alltid kan ringa, maila och smsa till sina handläggare på socialtjänsten. Flera av 

handläggarna betonade även att det är viktigt att familjehemmen känner att de kan berätta om 

det finns bekymmer eller problem. Handläggare H1 lyfte fram att denne kan stötta och hjälpa 

familjehemmen om de till exempel har slitningar i relationen eller har drabbats av en svår 

förlust. Vidare berättade handläggaren att det är viktigt att man som handläggare lyssnar på 

familjehemmen och att de får berätta hur de har det, annars kan ett familjehem uppfattas som 

besvärligt menade handläggaren.  

 

 ”Familjehemmet är en vanlig familj med vanliga bekymmer och med vanliga  

glädjeämnen” (H1).  

 

6.3.2 Den kontrollerande kontakten 
 

Samtliga handläggare ansåg att en stor del av den kontrollerande kontakten sker innan ett barn 

placeras i ett familjehem, genom den utredning som familjehemmen behöver genomgå för att 

kunna bli familjehem. Handläggare H1 och H4 berättade om att de utreder de som ansöker om 

att bli familjehem enligt Kälvestensmetoden. De övriga två handläggarna använder ett externt 

företag som utreder de som vill bli familjehem. Samtliga handläggare berättade att de 

inhämtar utdrag från belastningsregister, Kronofogdemyndigheten, socialt register och 

Försäkringskassan. Kommun A gör kontinuerliga uppdateringar av belastningsregistren, 

vilket sker vart femte år. I de övriga kommunerna fanns det ingen rutin av uppdatering av 

registren men de kan besluta att göra en uppdatering av registren om utredningen som gjordes 

när familjehemmet ansökte om att bli familjehem anses vara för gammal. Registren 

uppdateras i samband med att en kompletterande utredning då görs. Handläggare H2 upplever 

att det finns ett problem med att inte uppdatera de olika registren kontinuerligt, då det kan ha 

hänt olika saker i familjehemmet under denna tid. Handläggare H1 ansåg att utredningen är 
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viktig på olika plan, bland annat för att familjehemmen då kartläggs och eventuella svagheter 

hos det blivande familjehemmet kan framkomma. Denna kartläggning kan sedan användas 

redan från början för att stötta upp dessa svagheter hos familjehemmet, om familjen som 

ansöker om att bli familjehem godkänns. 

 

”Jag tänker, vi lägger mycket kraft och tid på utredningsförfarandet. Det är väl 

också viktigt att det framkommer. Det är liksom ingen rättighet att bli familjehem. 

Vi ställer väldigt höga krav där. Jag tänker, vår kompetens också som gör de här 

utredningarna är viktig” (H1) 

 

Tre av familjehemmen upplevde att utredningen som gjordes när de skulle bli familjehem var 

väldigt kontrollerande och att det ställdes många intima frågor, t.ex. frågor som rörde deras 

sexliv. Familjehem F4 berättade att de kände en oro efter att utredningen hade gjorts och 

innan de hade fått ett svar om de fick bli familjehem eller inte. Oron byggde på att 

familjehemmet upplevde att den dåvarande handläggaren hade en negativ inställning till att de 

skulle bli familjehem. Familjehemmet berättade att den dåvarande handläggaren uttryckte det 

som att det inte var särskilt troligt att de skulle få bli familjehem.   

 

”Hon var emot att vi skulle bli familjehem, alltså antydde hela tiden att vi kan väl 

skicka in en sån där ansökan om en utredning då… men det är inte särskilt troligt 

att ni kommer få det, sa hon” (F4) 

 

Det andra området som har framkommit under intervjuerna rörande den kontrollerade 

kontakten är när det lagstadgade övervägandet görs9. Hur kontakten ser ut vid övervägandet 

skiljer sig mellan de olika familjehemmen och handläggarna. Handläggare H1 berättade att 

barnhandläggaren och familjehemshandläggaren tillsammans åker på hembesök till 

familjehemmet när ett övervägande ska göras och då pratar barnhandläggaren med barnet och 

familjehemshandläggaren pratar med familjehemmet. De pratar då utifrån uppdraget om hur 

det går, hur det är och hur de mår. Handläggare H2 och H3 berättade att de pratar enskilt med 

både barnet och familjehemmet när ett övervägande görs. Utöver detta så begär H4 vid 

övervägandet in skriftlig information från familjehemmet om deras syn och upplevelser av 

hur familjehemsplaceringen ser ut och hur det fungerar för barnet. 

                                                 
9 Se bilaga 7.   
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Samtliga familjehemmen berättade att de känner sig kontrollerande men att de samtidigt 

upplever den kontakten som bra och viktig. Familjehem F3 upplever att mötena vid 

övervägandet gör att barnet och familjehemmet kommer närmare varandra, genom att de lär 

känna varandra på ett bättre sätt efter att de har fått berätta vad de känner. Vidare framhöll 

detta familjehem att det är bra att socialtjänsten har en skyldighet att besöka och prata med 

barnen då familjehemmet menar att de inte vill att något barn ska bo hos dem som inte trivs, 

för då gör de som familjehem inget bra jobb. Familjehemmet F4 upplever mötet vid 

övervägandet som något större än de möten som de annars har. Vid övervägandet kontaktar 

handläggaren även det öppenvårdsteam som är knutet till F4, för att få mer information. Den 

kontakt som familjehemmet har med öppenvårdsteamet i kommunen är något som de fick 

som krav från socialtjänsten att ha för att de skulle bli familjehem. F4 upplever att de fick 

detta kravet som familjehem för att de var unga. 

 

”De [handläggarna] har suttit ganska mycket med barnen, de har haft dockor till 

barnen. De har satt upp dockorna och frågat vem är närmas§t dig? Här är du. Vart 

finns biologiska mamma och pappa? Vart finns mormor? Jag tycker det är jättebra 

att de gör det, alltså jag blir nyfiken efteråt, det är ju intressant att veta. Det gör att 

man kommer ännu närmare varandra” (F3).  

 

Vi tolkar det som att kontrollen är en positiv del i kontakten, vilket leder till att det blir en 

ömsesidig nytta för bägge parter. Tolkar vi detta utifrån Skau (2007) så skulle det kunna 

innebära att familjehemmen har anpassat sig till handläggarnas kontroll och att kontrollen inte 

behöver diskuteras eftersom makten hela tiden finns som en möjlighet för handläggarna. 

Denna möjlighet gör att familjehemmen kan ha accepterat kontrollen och vänt det till något 

positivt. Att familjehemmen ser kontrollkontakten som något stödjande har lett till ömsesidig 

nytta för båda parter.        

 

Handläggare H2 och H4 upplever att det är svårt att kontrollera familjehemmen med den 

rådande lagstiftningen. H4 önskar att politikerna i Sverige ska ge socialtjänsten mer 

skyldighet att kontrollera familjehemmen än vad de har idag. Dessa två handläggare upplever 

att det är svårare att kontrollera familjehem som har mindre barn placerade, speciellt då ena 

familjehemsföräldern är hemma på heltid och barnet inte går på dagis eller liknande, då den 

kontakten som barnomsorgen har med barnet och familjehemmet inte finns. 
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 ”Allting kan ju se väldigt trevligt ut när man kommer var sjätte månad” (H2). 

 

Under intervjuerna med familjehemmen framkom några andra upplevelser av den 

kontrollerande kontakten. Familjehemmet F2 berättade att de känner sig kontrollerade och de 

märker av kontrollen från socialtjänsten när handläggaren ställer frågor om barnen, t.ex. frågor 

gällande hur barnet reagerar i olika situationer, vilka barnen träffar och vad de gör då de 

träffas. Samtidigt så ansåg F2 att kontrollen är viktig och att det vore fruktansvärt om inte den 

kontrollerande kontakten fanns från socialtjänsten. Vidare berättade familjehemmet att de 

upplever att de blir synade och att de får vända ut och in på sig själva.  

 

”Att man liksom får berätta om de intima stunderna som man har i en familj” (F2). 

 

Handläggare H1 och H4 upplever situationen att som handläggare verka både kontrollerande 

och stödjande gentemot familjehemmen som komplext, men att det tillhör jobbet. De tycker 

att situationen kan vara svår för att man som handläggare till exempel ska vara den onde som 

är kontrollerande i två veckor, för att sedan efter det vara vänlig och stödjande, vilket 

handläggarna upplever som en balansgång.   

 

”Jag försöker hålla en rak linje genom att inte vara kontrollerande och peka med 

handen utan vara förklarande istället” (H4). 

 

De fördelar som handläggarna ser med situationen är att man som handläggare får en 

helhetsbild och att handläggarna då kan se vilka som behöver stöttning och framförallt om 

familjehemmet har förmågan att ta till sig stödet. H2 ser detta som en viktig del i rollen som 

kontrollerande. H2 tog upp ett exempel på detta, vilket är om familjehemmen efterfrågar 

mycket stöd och om handläggaren märker att de tar till sig stödet så ser handläggaren det som 

något positivt ur en kontrollsituation. Vidare tog H2 upp att det finns familjehem som 

uttrycker att de kan allting och som varken behöver eller tar till sig något stöd, vilket 

handläggaren kan se som något negativt. Samtliga handläggare ser inte detta som två roller 

utan att allting hänger ihop och att kontrollfunktionen inte utesluter stödfunktionen, eller 

tvärtom. H2 beskrev att man i den stödjande kontakten får en inblick i det dagliga arbetet och 

hur det fungerar i familjehemmet, vilket i sig är en viss kontroll som gör att dessa familjehem 

blir lättare att kontrollera. 

 

38 
 



 

Samtliga familjehem tycker att situationen mellan att socialtjänsten ska verka kontrollerande 

och stödjande samtidigt fungerar bra och ser inga svårigheter i det. Familjehemmen tycker att 

det är bra då socialtjänsten genom detta får en helhetsbild av situationen, detta likt det 

handläggarna beskrev.  

 

”Nej, här med denna handläggare så fungerar det, alltså vi känner oss 

kontrollerade men det ska ju vara så och det vore fruktansvärt om det inte var 

så” (F2). 

 

Utifrån ovanstående resultat placerar vi, utifrån vår tolkning, in handläggarna på 

socialtjänsten och familjehemmen i Skaus (2007, s. 71) koordinatsystem nedan: 

 

Makt 

 

      *A mycket makt/lite hjälp          *B Mycket makt/mycket hjälp 

 F4            H1, H3, H4, F2, F3 

        

 

 

     *C Lite hjälp/lite makt  *D  Mycket hjälp/lite makt     

 H2, F1 

                                                Hjälp 

  Figur 2: Makt och hjälp med inspiration av Skau, (2007, s.71).                                           

     

Handläggare H1, H3 och H4 tolkar vi kan placeras vid position B, mycket makt och mycket 

hjälp, eftersom handläggarna anser att de har mycket makt och kontrollkontakt gentemot 

familjehemmen men att de även erbjuder och ger stöd till familjehemmen. Även familjehem 

F2 och F3 kan placeras vid position B eftersom de båda framhåller att de har fått det stöd de 

har begärt men att de samtidigt känner sig kontrollerade. De framhåller båda att de tycker att 

den kontrollerade kontakten är viktig.     

 

Både handläggare H2 och familjehem F1 tolkar vi kan placeras vid position C, lite makt och 

lite hjälp. H2 anser att handläggaren bara är en liten del kring det placerade barnet och 
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familjehemmet, men att det finns både kontroll- och stödkontakter mellan handläggaren och 

familjehemmet.  

 

”min roll kan jag känna ibland är ganska obetydlig om man säger så” (H2) 

 

Familjehemmet F1 berättar att de inte har efterfrågat något stöd under deras tid som 

familjehem. Vidare upplever F1 övervägandet som den enda kontrollerande kontakt som finns 

mellan parterna och F1 har endast positiva upplevelser av kontakten.  

 

Familjehem F4 tolkar vi kan placeras vid position A, mycket makt och lite hjälp, när det 

gäller deras upplevelse av den tidigare handläggaren. De kände att denna handläggare 

kontrollerade dem mycket och stödet från denne handläggare var svagt.  

 

 ”Då var det ju mer som att hon försökte hitta fel kanske, istället för att hitta lösningar, 

om det nu fanns några problem” (F4)   

 

Ingen av intervjupersonerna upplevde relationen mellan parterna som mycket hjälpfull och 

med lite inslag av makt. Därför tolkar vi det som att ingen av intervjupersonerna upplevde 

samarbetet mellan parterna enligt position D, mycket hjälp och lite makt.  

 

7. Slutdiskussion  
 

Vi kommer att presentera slutdiskussionen under två rubriker, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. Under metoddiskussionen kommer vi att diskutera hur vi har genomfört 

studien och hur våra val av metoder och tillvägagångssätt har påverkat vår studie. Under 

resultatdiskussionen kommer vi att presentera de viktigaste resultaten som har framkommit 

utifrån våra frågeställningar och lyfta några intressanta resultat vi har kommit fram till.    

 

7.1 Metoddiskussion 
 

De tillvägagångssätt vi har valt att använda i studien har påverkat resultatet på olika sätt. Vår 

förförståelse har varit olika genom arbetets gång. Thomassen (2007) skriver att det är med 

hjälp av vår förförståelse som vi tolkar och förstår det nya vi möter i vår vardag och i 

forskningen. Detta har lett till att vårt resultat kan ha påverkats av vår förförståelse när vi har 
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gjort våra tolkningar i resultat och analysavsnittet. Då vi i arbetes början rannsakade oss 

själva angående vår förförståelse och då vi under arbetets gång diskuterat med varandra och 

vår handledare, har vi försökt att studera studieobjektet med kritiska ögon och ur ett 

vetenskapligt perspektiv, detta genom de två teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av.     

Enligt Thomassen (2007) så finns endast en del av den förförståelse vi har på ett medvetet 

plan medan den stora massan ligger på ett omedvetet plan. Detta har lett till att trots att vi har 

ansträngt oss så har resultatet påverkats av vår förförståelse till en viss del.   

 

Genom att använda hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats innebär det att vi har tolkat 

och fått en förståelse för intervjupersonernas upplevelser. Genom den hermeneutiska cirkeln 

som Thomassen (2007) beskriver så har vi pendlat mellan vår egen förförståelse, det vi 

studerat och de teoretiska utgångspunkterna vi har använt oss av och genom detta har vår 

kunskap kring det vi studerat fördjupats.     

 

Det första problemet vi stötte på under arbetets gång var att hitta intervjupersoner, därav det 

stora antalet förfrågningar till enhetschefer. Vi valde att använda det Bryman (2011) kallar för 

ett målinriktat urval. Genom vår urvalsmetod kan resultatet ha påverkats genom att 

handläggarna på socialtjänsten eventuellt valde ut de familjehem som de har ett gott 

samarbete med. Detta kan ha lett till att familjehemmen inte är representativa för gruppen 

familjehem, då samarbetet mellan handläggarna och familjehemmen kan vara bättre än vad 

det i genomsnitt är. Då vi har frågat intervjupersonerna om både aktuella placeringar och i de 

fall det har funnits frågat om tidigare placeringar, så har det framkommit olika svårigheter i 

samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen, trots urvalsmetoden. Även om vi har 

försökt att komma tillrätta med den ovan beskrivna svårighet, så går inte resultatet att 

generalisera på grund av få intervjupersoner och på den urvalsmetoden vi har använt oss av.  

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade frågor för att samla in 

det empiriska materialet till vårt arbete. Vi har genom att använda intervjuer som 

insamlingsmetod fått en förståelse för hur våra intervjupersoner upplever kontakten och 

samarbetet med varandra. Att använda semistrukturerade intervjuer ger möjligheter till 

följdfrågor (Bryman, 2011). Detta har gett oss möjligheten att få en bredare och djupare 

förståelse av informanternas upplevelser. Vi kan inte se någon annan datainsamlingsmetod 

som på ett bättre sätt skulle kunna ha gett oss svar på våra frågeställningar.    
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Vi har haft en stor spridning gällande ålder, utbildning och erfarenhet på våra intervjupersoner 

(se bilaga 6), vilket har varit till gagn för vår studie då intervjupersonerna har belyst olika 

aspekter av kontakten och samarbetet mellan dem. Detta upplever vi har lett till att resultatet 

blivit bredare, än om alla informanter hade haft samma erfarenheter och bakgrund.                    

 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Utifrån den första frågeställningen är det viktigaste resultatet vi har kommit fram till i vår 

studie att organiseringen av familjehemsvården har betydelse för hur samarbetet och där av 

hur kontakten mellan familjehemmen och handläggarna ser ut. Dock har handläggarna olika 

upplevelser av hur det bästa sättet är att organisera familjehemvården på, medan 

familjehemmen upplever det arbetsätt som deras nuvarande handläggare har är det bästa för 

att kontakten ska bli så bra som möjlig mellan parterna.  

 

Utifrån den andra frågeställningen framkommer det att den faktor som både familjehem och 

handläggare lyfter fram för en lyckad placering är att det finns förtroende dem i mellan. 

Vidare lyfter handläggarna fram förarbetet innan en placering som en viktig faktor för en 

lyckad placering. En handläggare menar att om det inte finns tid för förarbete så finns risken 

att handläggaren förskönar verkligheten så att familjehemmet vill ta emot placeringen. Dessa 

faktorer som lyfts som viktiga för en lyckad placering påverkar hur kontakten ser ut.     

 

Under sista frågeställningen tas den stödjande och kontrollerade kontakt som finns mellan 

handläggare och familjehem, upp. De viktigaste resultaten som gäller den stödjande kontakten 

och som familjehemmen upplever att de får är att de alltid kan ringa, maila eller smsa till sina 

handläggare på socialtjänsten. Det vanligaste stödet som familjehemmen efterfrågar och som 

socialtjänsten erbjuder är handledning och stöd vid umgängen med de biologiska föräldrarna. 

En annan form av stödinsats som framkommer under intervjuerna är avlastning till 

familjehemmen. Samtliga handläggare betonar att de vill att familjehemmen ska våga höra av 

sig om det uppstår något problem angående placeringen. När det gäller den kontrollerande 

kontakten som finns mellan parterna belyser handläggarna att utredningsförfarandet och 

övervägandet är de två kontrollfunktionerna som finns inom familjehemvården. Utöver dessa 

två kontrollfunktioner så lyfter ett familjehem fram att de känner sig kontrollerade när 

handläggaren ställer frågor om barnen, t.ex. frågor gällande hur barnet reagerar i olika 

situationer, vilka barnen träffar och vad de gör då de träffas. 
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Vi anser att vi har svarat på våra frågeställningar på ett tydligt sätt i resultat och 

analysavsnittet. Utifrån de svar vi funnit på våra frågeställningar har vi uppfyllt vårt syfte med 

studien.  

 

En intressant aspekt som har framkommit i resultatet är att både handläggare och familjehem 

upplever kontrollen som något bra och viktigt. Att familjehemmen upplever den kontrollerade 

kontakten på detta sätt, anser vi är ett intressant resultat. Vi tolkar att detta kan bero på att 

familjehemmen har anpassat sig till handläggarnas kontroll och att det har lett till en 

ömsesidig nytta för båda parter. En vidare studie som skulle vara intressant att genomföra 

skulle vara att undersöka den kontrollerande kontakten mer ingående för att undersöka om vår 

tanke om ömsesidig nytta kan bekräftas.  

 

Ett annat intressant resultat som har framkommit under intervjuerna som berör den 

kontrollerande kontakten ur ett annat perspektiv, är att två av handläggarna upplever att det 

idag saknas tillräckliga befogenheter för att kontrollera familjehemmen på ett 

tillfredsställande sätt. Att de som arbetar praktiskt med familjehemsvården påtalar nuvarande 

kontroll gentemot familjehemmen som otillräcklig skulle kunna betyda att den problematik 

som Bergman (2011) presentar som ett historiskt problem fortfarande består idag. Bergman 

(2011) menar att det har funnits brister under 1900-talet gällande tillsynen av familjehem, 

vilket de två handläggarna förde fram även gäller idag.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev till familjehemmen 
 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som nu håller på med vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att förstå kontakten mellan handläggare på 

socialtjänsten och familjehem, utifrån en jämförelse mellan hur handläggarna och 

familjehemmen upplever samarbetet dem emellan. Vi kommer därför att genomföra intervjuer 

med flera familjehem och med flera handläggare på socialtjänsten. 

 

Vi har kontaktat er som familjehem för att fråga om ni vill medverka i vår studie. Vi kommer 

att genomföra en intervju på cirka 45 minuter och om ni samtycker till det så kommer 

intervjun att spelas in. Om ni vill medverka i vår studie kommer ni att få skriva på ett 

samtycke. Där kommer det även att framkomma att ni som informanter har rätt att avbryta ert 

deltagande i vår studie om ni vill och att den information ni lämnar endast kommer att 

användas som underlag i vår studie.   

 

Underlaget som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn eller andra 

personuppgifter som kan röja identiteten kommer att nämnas i examensarbetet.  

 

Har ni frågor, kontakta: 

Marie Nyström, mn222bz@student.lnu.se   

Josefin Petersson, jp222ai@student.lnu.se  

 

Handledare: Lottie Giertz. Lottie.giertz@lnu.se 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till handläggarna på socialtjänsten 
 

Hej, 

 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som nu håller på med vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att förstå kontakten mellan handläggare på 

socialtjänsten och familjehem, utifrån en jämförelse mellan hur handläggarna och 

familjehemmen upplever samarbetet dem emellan. Vi kommer därför att genomföra intervjuer 

med flera handläggare på socialtjänsten och med flera familjehem. 

 

Vi har kontaktat er som handläggare på socialtjänsten för att fråga om ni vill medverka i vår 

studie. Vi kommer att genomföra en intervju på cirka 45 minuter och om ni samtycker till det 

så kommer intervjun att spelas in. Om ni vill medverka i vår studie kommer ni att få skriva på 

ett samtycke. Där kommer det även att framkomma att ni som informanter har rätt att avbryta 

ert deltagande i vår studie om ni vill och att den information ni lämnar endast kommer att 

användas som underlag i vår studie.   

 

Underlaget som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn eller andra 

personuppgifter som kan röja identiteten kommer att nämnas i examensarbetet.  

 

Har ni frågor, kontakta: 

Marie Nyström, mn222bz@student.lnu.se  

Josefin Petersson, jp222ai@student.lnu.se  

 

Handledare: Lottie Giertz. Lottie.giertz@lnu.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide till familjehemmen   
 

• Hur länge har ni varit familjehem? 
 
• Hur många familjehemsplacerade barn har ni haft och hur många har ni nu? 
 
• Hur är familjehemsvården organiserad i den kommun ni har placerade barn ifrån? 
 

o Hur upplever ni att det påverkar samarbetet mellan er och handläggaren? 
 

• Hur kan samarbetet se ut mellan er som familjehem och socialtjänsten? 
 

• Har ni kontakt med andra professioner/skola gällande de/det familjehemsplacerade 
barnen/barnet?  

 
o Hur ser den kontakten ut? 

 
• Har ni som familjehem varit delaktiga i hur samarbetet ska se ut mellan er, 

socialtjänsten och andra professioner? 
 

O På vilket sätt? 
 

• Har ni efterfrågat stöd/hjälp från er handläggare på socialtjänsten?  
 

o Vad har ni efterfrågat och varför har ni efterfrågat det? 
 

• Upplever ni att ni får något stöd från socialtjänsten i dag? 
 

o Vad får ni för stöd och hur kommer det sig att ni har fått det stödet? 
 

• Hur upplever ni den kontrollerade kontakten som utövas av socialtjänsten? 
   

 
• Hur upplever ni situationen mellan att efterfråga stöd/hjälp samtidigt som det finns en 

kontroll av er som familjehem?  
 

• Vad anser ni är viktigt i samarbetet med socialtjänsten för en lyckad placering? 
 

• Är det något ni vill tillägga som ni inte tycker har lyfts under intervjun? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide till handläggarna på socialtjänsten  
 

• Hur länge har du jobbat med familjehemsplacerade barn? 
 

• Hur är familjehemsvården organiserad i den kommun du arbetar i? 
 

o Hur upplever du att det påverkar samarbetet mellan er och familjehemmen? 
 
• Hur ser samarbetet ut mellan dig som handläggare på socialtjänsten och 

familjehemmen? 
 
• Hur planeras samarbetet mellan dig och familjehemmen? 

 
• Upplever du att det finns någon efterfrågan av stöd/hjälp från familjehemmen?

  
 
• Hur är du skyldiga att kontrollera familjehemmen? Och vad är ni skyldiga att 

kontrollera? 
 

• Upplever du att ni erbjuder något stöd till familjehemmet? 
 

o Vad erbjuder ni för stöd och varför erbjuder ni det stödet?                
 

•  Upplever du att ni vidtar kontrollfunktioner mot familjehemmet? 
 

o Vilka kontrollfunktioner gör ni och hur genomförs de? 
 

• Hur upplever du situationen mellan familjehemmets efterfråga om stöd/hjälp samtidigt 
som ni har en kontrollerande roll mot familjehemmet?  

 
• Vad anser du är viktigt i samarbetet med familjehemmen för att det ska bli en lyckad 

placering? 
 

• Är det något du vill tillägga som ni inte tycker har lyfts under intervjun? 
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Bilaga 5 - Samtycke från familjehemmen och handläggare på socialtjänsten 
 

Samtycke  

 

Härmed samtycker jag till att delta som intervjuperson i Marie Nyströms och Josefin 

Peterssons examensarbete. Syftet är att förstå kontakten mellan handläggare på socialtjänsten 

och familjehem, utifrån en jämförelse mellan hur handläggarna och familjehemmen upplever 

samarbetet dem emellan.   

 

Jag som intervjuperson har rätt att avbryta min medverkan om jag vill. 

 

Den information som jag lämnar får bara användas som underlag i studien. 

 

 

 

 

Informant     Ort och Datum  
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Bilaga 6 – Intervjupersoner  
 

Vi har intervjuat fyra handläggare och fyra familjehem som presenteras i tabellen under; 

 

Kommun Handläggare Familjehem 

A H1 F2, F3 

B H2, H3 F1, F4 

C H4  

 
 
 
H1 är en utbildad socionom, som har jobbat med familjehemsplacerade barn i cirka sju år och 

är inom ålderspannet 35-45 år. 

 

H2 är utbildad socionom, som har jobbat med familjehemsplacerade barn i cirka sju år och är 

inom ålderspannet 30-40 år. 

 

H3 är utbildad socionom, som har jobbat med familjehemsplacerade barn till och från i cirka 

20 år och är inom ålderspannet 45-55 år. 

 

H4 är utbildad socionom, som har jobbat med familjehemsplacerade barn i cirka ett år och är 

inom ålderspannet 45-55 år.  

 

F1 har tillsammans med sin sambo varit familjehem i cirka 14 år och är inom ålderspannet 45-

55 år. 

 

F2 har tillsammans med sin sambo varit familjehem i cirka 10 år och är inom ålderspannet 30-

40år. 

 

F3 har tillsammans med sin sambo varit familjehem i cirka 15 år och är inom ålderspannet 40-

50 år. 

 

F4 har tillsammans med sin sambo varit familjehem i cirka ett och ett halvt år och är inom 

ålderspannet 20-30 år.   
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Bilaga 7 – Nu gällande lagtext.    
 

I vårt fall har viss lagtext i de paragrafer som har varit relevanta för oss ändrats efter årsskiftet 

1/1-2013 och vissa paragrafer har tillkommit efter att intervjuerna genomfördes. Nedan 

presenteras nu gällande lagtext.  

 

I 1 kap 2 §, SoL, står det att när gäller åtgärder som rör barn så ska barnets bästa särskilt 

beaktas, och vid åtgärder eller beslut för barn så ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande. När det gäller familjehemsvården så finns det två huvudsakliga lagar som styr hur 

den ska kontrolleras och stödjas. När ett barn placeras utanför det egna hemmet kan det ske 

med föräldrarnas samtycke och då sker det enligt Socialtjänstlagen, SoL. Samtycker inte 

föräldrarna till familjehemsplaceringen eller är barnet 15 år eller äldre och inte själv 

samtycker till placeringen så sker placeringen enligt Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU.  

 

Enligt 2 § LVU ska barn och ungdomar omhändertas och vård beslutas ”om det finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”. Vilket kan innebära om barnet 

utsätts för fysiskt eller psykiskt misshandel eller om det finns andra orsaker till att det brister i 

omsorgen för barnet eller den unge. Vidare kan barn och ungdomar omhändertas och vård 

beslutas om barnet eller den unge utsätter sin egen hälsa och/eller utveckling för en uppenbar 

risk att skadas, enligt 3 § LVU. 

 

I 6 kap, SoL, regleras speciellt de lagar som rör vård i familjehem och i 6 kap 1 §, SoL, står 

det att det är socialnämnden som ska se till att det barn eller ungdom som behöver vårdas eller 

bo i ett annat hem än det egna ska få komma till t.ex. ett familjehem. Det är även 

socialnämnden som har ansvaret för att den som genom nämnden är placerad i ett boende 

utanför det egna hemmet får god vård.  

 

Ett barn får inte stadigvarande bo och vårdas i ett hem som inte är föräldrarnas eller den som 

står som vårdnadshavares hem, om inte socialnämnden har fattat beslut om det, enligt 6 kap 6 

§, SoL. Vidare står det i paragrafen att socialnämnden inte får fatta beslut om vården utan att 

förhållandena och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnden.  I 6 b § i 

samma kapitel, SoL, regleras det att socialnämnden ska ingå ett avtal men den eller de som 

ska anlitas som familjehem, i samband med att beslutet tas om att en placering ska ske. 
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”Nämndens och familjehemmets åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd under 

placeringen ska framgå av avtalet”, 6 kap 6 b §, SoL.   

 

Socialnämnden ska medverka till att barn som är placerade utanför det egna hemmet får god 

vårdnad, fostran och gynnsamma uppväxtförhållanden, och att de får lämplig utbildning och 

den hälso- och sjukvård som de behöver, vilket regleras i 6 Kap 7 §, SoL. Vidare i 7 a § i 

samma kapitel, SoL, beskrivs det att familjehemmen ska få råd, stöd och övrig hjälp som de 

behöver, av socialnämnden. 

 

Vården av de barn som är placerade i ett familjehem ska noga följas upp av socialnämnden 

och barnets hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång och relationer med anhöriga och 

andra närstående ska beaktas. Detta ska ske genom regelbundna besök i familjehemmet, 

enskilda samtal med barnet, samtal med familjehemmet och genom samtal med 

vårdnadshavarna. Detta regleras i 6 kap 7 b §, SoL.  

 

I 7 c § i samma kapitel, SoL, regleras det att det ska finnas en av socialnämnden utsedd 

socialsekreterare som ska ansvara för kontakten med det placerade barnet. Ansvarig 

socialsekreterare ska besöka det placerade barnet regelbundet efter det placerade barnets 

behov och önskan.   

 
6 Kap 8 §, SoL, reglerar att socialnämnden minst var sjätte månad ska överväga om vården 

fortfarande behövs, för de barn som är placerade enligt socialtjänstlagen. För placeringar 

enligt LVU finns motsvarande i 13 §, LVU. Vidare regleras det i 6 kap 8 §, SoL, andra 

stycket, att socialnämnden ska överväga om det finns skäl till att ansöka om en överflyttning 

av vårdnaden, när ett barn har varit placerat i samma familjehem under tre års tid. 6 kap 11 §, 

SoL, står det att socialnämnden i den kommunen som har beslutat om 

familjehemsplaceringen, vid en vårdnadsöverflyttning ska ge de särskilt förordnade 

vårdnadshavarna råd och stöd, om de begär det.  

När ett barn behöver placeras i ett familjehem ska en vårdplan upprättas, som ska innehålla 

den vård som socialnämnden avser att anordna. När ett barn har placerats i ett familjehem ska 

en genomförandeplan upprättas, där det ska framgå hur vården i familjehemmet ska 

genomföras, enligt 11 kap 3 §, SoL.  
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Bilaga 8 – Den lagtext som var gällande till och med 2012-12-31.  
 

Lagarna som presenteras nedan har ändrats efter årsskiftet och var gällande då vi genomförde 

intervjuerna och till och med 2012-12-31. 

 

I 1 kap 2 §, SoL står det att när gäller åtgärder som rör barn så ska hänsyn tas till vad barnets 

bästa kräver. När det gäller familjehemsvården så finns det två huvudsakliga lagar som styr 

hur den ska kontrolleras och stödjas. När ett barn placeras utanför det egna hemmet kan det 

ske med föräldrarnas samtycke och då sker det enligt Socialtjänstlagen, SoL. Samtycker inte 

föräldrarna till familjehemsplaceringen eller är barnet 15 år eller äldre och inte själv 

samtycker till placeringen så sker placeringen enligt Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU (SFS: 1990:52).  

 

Ett barn får inte stadigvarande bo och vårdas i ett hem som inte är föräldrarnas eller den som 

står som vårdnadshavares hem, om inte socialnämnden har fattat beslut om det, enligt 6 kap 6 

§, SoL. Vidare står det i paragrafen att socialnämnden inte får fatta beslut om vården utan att 

förhållandena och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnden.   

 

Socialnämnden ska medverka till att barn som är placerade utanför det egna hemmet får god 

vårdnad, fostran och gynnsamma uppväxtförhållanden, vilket regleras i 6 Kap 7§ SoL. I 

denna lag framkommer även att både vårdnadshavare och familjehemmet ska få råd, stöd och 

annan hjälp som de behöver. 

 

6 Kap 8 §, SoL, reglerar att socialnämnden minst var sjätte månad ska överväga om vården 

fortfarande behövs, för de barn som är placerade enligt socialtjänstlagen. För placeringar 

enligt LVU finns motsvarande i 13 § LVU. Vidare regleras det i 6 kap 8 §, SoL, andra 

stycket, att socialnämnden ska överväga om det finns skäl till att ansöka om en överflyttning 

av vårdnaden, när ett barn har varit placerat i samma familjehem under tre års tid. ”Om 

vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som 

barnet tidigare varit familjehemsplacerad hos, får kommunen fortsätta att betala dessa 

vårdnadshavare skälig ersättning”, enligt 6 kap 11 §, SoL.  

 

När ett barn behöver placeras i ett familjehem ska en plan upprättas, som ska innehålla den 

vård som socialnämnden avser att anordna. Denna plan ska också innehålla de åtgärder och 
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insatser som andra huvudmän ansvarar för. När ett barn har placerats i ett familjehem ska en 

plan upprättas, där det ska framgå hur vården i familjehemmet ska genomföras, enligt 11 kap 

3 §, SoL.  
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