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With this research we aim to examine foster parents and social workers perceptions about the 

relationship between foster parents and the foster child’s biological parents and their 

perceptions about the support to the foster parents in the contact with the child’s biological 

parents. The research will provide a deeper understanding of the actors’ perceptions and 

explain possible differences in their opinions. This study has a qualitative approach and 

contains eight semi-structured interviews with foster parents and social workers in a smaller 

town in the south of Sweden. Seven foster parents from four foster homes and four social 

workers were interviewed. As analytical method we have used a qualitative thematic analysis 

and then the results have been analyzed by the theoretical approach of street-level 

bureaucracy and its discretion. Theories regarding the relationship between clients and social 

workers have also been used.  

 

The result demonstrates that social workers perceptions of the relationship between foster 

parents and the foster child’s biological parents are that the relationship should be remained 

because the interaction between them is necessary for the child. Concerning possible conflicts 

that may appear, between foster parents and the child’s biological parents, social workers see 

as solvable. Foster parents on the other hand emphasize the difficulties in their relationship 

with the foster child’s biological parents. They also think that they have no exchange of 

having contact with the child’s biological parents but say that they still have it for the child’s 

sake. Regarding the support provided to the foster parents in their relationship with the child’s 

biological parents, the foster parents states that they need a close relationship to the social 

worker to feel supported. However they argue that a frequent change of social workers 

prevents them from being able to have a close relationship with their social worker. Social 

workers say that the support to the foster parents is limited by time constraints and high 

workload. Instead they underline the importance of providing training as a part of the support 

to the foster parents in their relationship with the child’s biological parents.  
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relationship, support, street-level bureaucracy. 
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1 Inledning 
 

Familjehemsföräldrar har av svensk lagstiftning givits en viktig roll inom den sociala 

barnavården. De är ett betydelsefullt komplement till andra insatser eftersom de tar emot barn 

och ungdomar som tillfälligt eller under en längre tid behöver ett nytt hem. Familjehemmen är 

därför en viktig resurs i samhället som skapar möjligheter för barn och ungdomar att 

utvecklas och leva under trygga och stabila förhållanden.  För att familjehemsvården ska 

fungera på ett bra sätt är det av vikt att familjehemsföräldrar känner sig tillfredsställda med 

sina uppdrag. En familjehemsvård där familjehemsföräldrarna inte är tillfredsställda med sin 

situation och inte får det stöd de behöver utgör ett problem för samhället eftersom barnens 

möjlighet att få komma till ett familjehem äventyras. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Under 2011 var familjehem den vanligaste placeringsformen av barn och ungdomar 

(Socialstyrelsen 2012b). Socialstyrelsens rapport (2012a) visar att det mellan år 2000-2011 

har skett en kraftig ökning av dygnsvården för denna åldersgrupp. Samtidigt som det blir 

alltfler barn och ungdomar som behöver komma till ett nytt boende menar Socialstyrelsen 

(2012c) att det är svårt att rekrytera och behålla familjehem. Socialtjänstens stöd till 

familjehem är därför viktigt för att de ska klara av sina uppdrag på ett bra sätt (Höjer 2006). 

Vidare förväntas familjehem som ”vanlig” familj ta på sig ett ansvarsfullt uppdrag då ett barn 

eller en ungdom placeras i hemmet. Uppdraget upplevs som tillfredsställande av majoriteten 

av familjehemsföräldrar, men flera uttrycker det även som krävande (ibid).  

 

Samtidigt som stödet till familjehem är viktigt beskriver Socialstyrelsen (2012c) att 

familjehemsföräldrar upplever att de inte får tillräckligt med stöd som familjehem. Missnöjet 

grundar sig på socialtjänstens bristande stöd, förståelse samt otillräckliga utbildningsinsatser 

som riktar sig till familjehemsföräldrar. År 2013 infördes en ändring i 6 kap. 6c § i 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) där det framgår att varje kommun ska erbjuda familjehem 

utbildning. Genom regeringens lagändring som beskrivs i prop. 2012/13:10  ska stödet till 

familjehem stärkas i syfte att förbättra skyddet och stödet till barn och ungdomar som far illa 

eller riskerar att fara illa. För att familjehemmen ska klara av sina uppdrag på bästa sätt 

poängterar den svenska regeringen vikten av kontinuerlig kontakt mellan familjehemmet och 

socialsekreteraren.  
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Vikten av en kontinuerlig kontakt mellan familjehem och socialsekreterare påpekas även i två 

internationella studier av Hudson och Levasseur (2002) respektive MacGregor, Rodger, 

Cummings och Leschied (2006). I de internationella studierna framgår det att 

familjehemsföräldrarna uttrycker ett behov av en nära och god relation till socialsekreterarna 

samt att de fanns tillgängliga när de behövde kontakta dem. Studierna visar även att 

familjehemsföräldrar behöver få tillräckligt med stöd från socialtjänsten för att de ska fortsätta 

som familjehem.  

 

Behovet av en nära relation till socialsekreteraren påpekar även Höjer (2001) i sin 

undersökning med familjehemsföräldrar. Hon beskriver familjehemsuppdraget som en 

utmanande belöning och menar att förhållandet till socialsekreterarna kan få en stor betydelse 

för hur familjehemmet klarar sitt uppdrag. I sin undersökning med familjehemsföräldrar 

belyser hon hur familjens liv förändras av fosterföräldraskapet. Hon påpekar att det är en 

ideologisk förankrad uppfattning inom familjehemsvården att det placerade barnet ska ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar, vilket kan påverka familjehemmen både positivt och 

negativt. Det kan ge möjlighet till nya positiva relationer, men det kan även uppstå konflikter 

som rör uppfostran av det placerade barnet. Vidare i Höjers (ibid) studie upplevde de flesta 

familjehemsföräldrar att kontakten med de biologiska föräldrarna var god eller acceptabel.  

Det fanns dock även familjehemsföräldrar som uppfattade den som ansträngd. Detta tyder på 

att det kan finnas en spänning mellan familjehemsvårdens ideologiska föreställning om att 

familjehemsföräldrarna ska ha kontakt med de biologiska föräldrarna och 

familjehemsföräldrars upplevelser av en icke oproblematisk relation till dessa.  

  

Utifrån tidigare forskning som tyder på att det kan finnas en spänning mellan 

familjehemsvårdens ideologiska uppfattning och familjehemsföräldrars upplevelser av ett 

krävande uppdrag, anser vi att det är relevant att undersöka hur dessa aktörer ser på relationen 

mellan familjehem och barnets biologiska föräldrar samt det stöd som ges till familjehemmen 

i kontakten. Vi finner det även relevant att undersöka om det finns några skillnader i deras 

uppfattningar och vad dessa i så fall skulle kunna bero på. Vi anser att det är betydelsefullt att 

belysa detta för att stödet till familjehemsföräldrar i kontakten med barnets biologiska 

föräldrar ska kunna utformas efter de behov som familjehemmen har. Om 

familjehemsföräldrarna inte får det stöd i kontakten till de biologiska föräldrarna de är i behov 

av kan konsekvensen bli att de avslutar sina uppdrag.  
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1.2 Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar respektive 

familjehemssekreterare ser på relationen mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska 

föräldrar samt hur de ser på stödet till familjehemsföräldrarna i kontakten med barnets 

biologiska föräldrar. Detta för att få en djupare förståelse för aktörernas uppfattningar samt 

för att kunna förklara eventuella skillnader i uppfattningarna.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur ser familjehemssekreterarna respektive familjehemsföräldrarna på relationen 

mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar? 

 

 Hur kan eventuella skillnader i deras uppfattningar förklaras?  

 

 Hur ser familjehemssekreterarna respektive familjehemsföräldrarna på stödet till 

familjehemsföräldrar i kontakten med barnets biologiska föräldrar? 

 

 Hur kan eventuella skillnader i deras uppfattningar förklaras? 

 

1.4 Disposition 

 
Studiens återstående delar framställs på följande sätt: Inledningsvis presenteras tidigare 

forskning som har relevans för undersökningens ämnesområde. Forskningen följs av ett 

teoriavsnitt där teorier om gräsrotsbyråkratin och om klientrelationen i socialtjänstens 

organisation beskrivs. Därefter presenteras ett metodavsnitt med en beskrivning av studiens 

genomförande samt de övervägningar som gjorts. Metodavsnittet avslutas med etiska 

överväganden som har aktualiserats i studien. Sedermera presenteras studiens empiri och 

analys i ett avsnitt. Empirin är indelad i två teman med tillhörande kategorier. Slutligen 

återfinns en resultatdiskussion och förslag till vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras familjehemsuppdraget och stödet till familjehem utifrån svensk 

och internationell forskning. Först redovisas forskning som berör familjehemsuppdraget och 

kontakten mellan familjehem och barnets biologiska föräldrar. Därefter följer en redogörelse 

för forskning om stöd till familjehem. Avslutningsvis presenteras forskning gällande 

utbildningsinsatser från socialsekreterare till familjehem. 

 

2.1 Familjehemsuppdraget och kontakten med barnets biologiska föräldrar 

 

Höjer (2001) har undersökt vad som händer när en ”vanlig familj” blir familjehem och hur det 

nya föräldraskapet förändrar familjens liv.  Familjen förväntas samarbeta med både 

professionella och barnets biologiska föräldrar, vilket gör att deras sociala nätverk utökas. 

Synen på barnens kontakt med sina biologiska föräldrar inom familjehemsvården har länge 

präglats av två olika inriktningar (ibid). Inom det behovsorienterade synsättet betonas det att 

barnen behöver nya stabila relationer till sina familjehemsföräldrar och att de ska få chans till 

trygghet och utveckling i sitt nya hem, utan att ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Det 

relationsorienterade synsättet framhäver istället vikten av att barnet behåller kontakten med 

sina biologiska föräldrar för att det ska kunna utvecklas under trygga förhållanden.  

 

Det relationsorienterade synsättet dominerar inom familjehemsvården idag och enligt Höjer 

(2001) är det en ideologisk förankrad uppfattning inom familjehemsvården att det placerade 

barnet ska ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Denna ideologiska uppfattning 

formuleras i Socialstyrelsens (2013) myndighetsdokument om handläggarstöd som riktar sig 

till socialsekreterare som arbetar med placerade barn och unga. I dokumentet framgår det att 

familjehemsföräldrarna ska ha kontakt med barnets biologiska föräldrar, om det är bra för 

barnet. Det framgår även att det är familjehemssekreterares uppgift att främja kontakten 

mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar. Kontakten är således en 

socialpolitisk grundidé vilken familjehemssekreterare agerar utifrån i sitt arbete. 

 

Familjehemmens kontakt med barnets biologiska föräldrar kan påverka dem både positivt och 

negativt (Höjer 2001). Kontakten kan ge familjehemmet nya positiva relationer, men det kan 

även uppstå konflikter gällande uppfostran av det placerade barnet. Vidare menar Höjer (ibid) 

att det är förståeligt att det kan uppkomma konflikter mellan familjehemsföräldrar och barnets 
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biologiska föräldrar och att alla inblandade parter behöver förhålla sig till detta. I hennes 

undersökning med familjehemsföräldrar upplevde många av dem att kontakten med de 

biologiska föräldrarna var god eller acceptabel.  Det fanns dock flera som uppfattade den som 

ansträngd. Kontakten med barnets biologiska nätverk var något som hade överraskat 

familjehemsföräldrarna då de tog på sig uppdraget och flera upplevde att de biologiska 

föräldrarnas behov prioriterades framför barnens. Höjer (ibid) menar att 

familjehemsföräldrarna behöver få stöd för att kunna ha kontakt med barnets biologiska 

föräldrar, vilket gör att förhållandet till socialsekreterarna kan få stor betydelse. 

  

Höjers (2001) studie är relevant för vår undersökning då den belyser hur familjehemsföräldrar 

upplever sitt uppdrag och att uppdraget kan vara problematiskt för familjehemsföräldrarna att 

samarbeta med barnets biologiska föräldrar. Forskningen är även relevant då den visar på att 

det kan finnas en spänning mellan familjehemsvårdens ideologiska förankrade uppfattningar 

som innebär att familjehemsföräldrar ska ha kontakt med barnets biologiska föräldrar och 

familjehemsföräldrars upplevelse av en icke okomplicerad kontakt med dessa.  

 

2.2 Känslomässigt stöd från socialtjänsten 

 

Känslomässigt stöd har visat sig vara en viktig del för att familjehemmen ska uppleva att de 

får stöd från socialtjänsten och vilja fortsätta med sina uppdrag (Hudson & Levasseur 2002; 

MacGregor et al. 2006). Hudson och Levasseur (2002) ger ingen konkret definition av vad det 

känslomässiga stödet innebär, men påpekar att det är kopplat till relationen mellan 

familjehemmet och socialsekreteraren. Genom en postenkät till familjehemsföräldrar i 

Kanada undersökte de familjehemsföräldrarnas behov av stöd för att klara sina uppdrag. 

Familjehemsföräldrarna lyfte det känslomässiga stödet som ett viktigt behov. De beskrev att 

det känslomässiga stödet inte enbart handlade om att få vägledning utan också om att kunna 

ringa och få stöd i stressfulla situationer. De uttryckte även att de behövde ha en axel att luta 

sig mot. Vidare pekade familjehemsföräldrarna på vikten av att ha en god och nära relation till 

socialsekreteraren, vilken behövde präglas av öppenhet och ärlighet. Liknande resultat 

redovisade MacGregor et al. (2006) i en amerikansk studie där syftet var att undersöka 

familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten. Studien var kvalitativ och 

genomfördes med familjehemsföräldrar som deltog i nio fokusgrupper. 

Familjehemsföräldrarna som deltog i studien menade, precis som i Hudsons och Levasseurs 

(2002) undersökning, att de vid en god relation till socialsekreteraren upplevde att de fick 
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känslomässigt stöd. För att få känslomässigt stöd påpekade familjehemsföräldrarna att det 

också var av betydelse att deras önskemål och åsikter blev lyssnade på.  

 

I studien av Hudson och Levasseur (ibid) var respekt, bekräftelse och erkännande ett centralt 

ämne inom ramen för det känslomässiga stödet. Familjehemsföräldrarna hade behov av att ha 

inflytande och att socialsekreterarna uppmärksammade deras kompetens i frågor rörande 

barnet för att de skulle känna sig bekräftade. Om dessa behov tillgodoseddes ansåg 

familjehemsföräldrarna att socialsekreterarna visade dem respekt. Erkännande och respekt var 

också återkommande teman i studien av MacGregor et al. (2006). I sju av nio fokusgrupper 

upplevde familjehem som deltog i den senare undersökningen att deras kompetens inte blev 

uppmärksammad och erkänd av socialsekreterarna. Familjehemmen upplevde att de hade 

större kunskap om de placerade barnens situation än socialsekreterarna och att 

socialsekreterarna därför borde rådfråga dem innan de fattade beslut som kunde påverka 

barnen. I situationer där familjehemsföräldrar trots allt fått sin kompetens uppmärksammad 

framhöll de att de känt sig bekräftade.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på familjehemsföräldrars behov av känslomässigt stöd. 

Behoven som framkommer är inte direkt kopplade till behovet av stöd i kontakten med 

barnets biologiska föräldrar. Däremot ger forskningen en bredare inblick i 

familjehemsföräldrars generella behov av stöd i uppdraget, vilket kan kopplas till tidigare 

redovisad forskning om att relationen mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska 

föräldrar har visat sig kunna vara problematisk och att familjehemsföräldrarna därför behöver 

stöd. 

 

2.3 Stödets tillgänglighet 

 

Stödets tillgänglighet är viktigt för att familjehemsvården ska fungera på ett tillfredställande 

sätt (MacGregor et al. 2006). För att stödet ska uppfattas som tillgängligt för 

familjehemsföräldrarna krävs det att de har en god relation till socialsekreterarna. De 

familjehemsföräldrar som deltog i studien av MacGregor et al. (ibid) ansåg sig inte ha en god 

relation med sina socialsekreterare och betonade att de var otillgängliga när de behövde dem 

som bäst. De påpekade också att socialsekreterarna inte besvarade deras telefonsamtal eller 

ringde upp dem tillräckligt snabbt. Kommunikationen i dessa relationer ansågs därför som 

bristfällig enligt familjehemsföräldrarna. Även i studien av Murray, Tarren-Sweeney och 
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France (2011) som gjordes på Nya Zeeland vad gällde familjehemsföräldrars tankar om det 

nuvarande stödet samt behov av stöd, redovisas den bristande tillgängligheten av stöd i 

relationen mellan familjehemsföräldrar och socialsekreterare. Deltagarna i studien 

exemplifierade detta med obesvarade samtal och att socialsekreterarna ringde upp 

familjehemmen allt försent. Även Cavazzi, Guilfoyle och Sims (2009) och Nixon (1997) 

beskriver att familjehemsföräldrar upplevde att otillgängligheten av kontakt tydde på 

familjehemssekreterarnas ointresse för dem och de placerade barnen.  

 

Både internationella och svenska studier visar att även tillgänglighet av relevant information 

från socialsekreterare är viktigt för familjehemsföräldrar för att de ska kunna utföra sina 

uppdrag (Cavazzi et al. 2009; Fisher, Gibbs, Sinclair & Wilson 2000; Länsstyrelsen 2008; 

MacGregor et al. 2006). Familjehemsföräldrar har i studierna upprepade gånger påtalat bristen 

på tillgänglig information om barnet inför en placering och även bristen på information om 

barnets biologiska föräldrar. Den bristande informationen från socialsekreterare gjorde att 

familjehemsföräldrarna kände sig arga, frustrerade och inte stöttade i sin roll som familjehem. 

Bristande information om barnets bakgrund, vilket också inkluderade information om barnets 

biologiska föräldrar, var något som framkom i en granskning av familjehemsvården som 

genomfördes i elva kommuner av Länsstyrelsen i Västra Götaland (Länsstyrelsen 2008).  

Även Wåhlander (1990) visade i sin undersökning med deltagande familjehemsföräldrar i 

Stockholmsområdet att det fanns ett behov av mer information om uppdraget och om barnets 

biologiska föräldrar.  

 

Forskningen är viktig för vår undersökning eftersom den pekar på att socialsekreterare 

behöver finnas tillgängliga för familjehemsföräldrarna. Studierna är även relevanta då de visar 

att socialsekreterares tillgänglighet är av betydelse för att familjehemsföräldrar ska uppleva att 

de får känslomässigt stöd.  

 

2.4 Utbildningsinsatser till familjehem 

 

En nationell studie (Rhodes, Orme & Buehler 2001) som genomförts i USA visar att riktade 

utbildningsinsatser kan användas mer effektivt för att familjehem ska stanna kvar och fullfölja 

sina uppdrag. Många familjehemsföräldrar är nöjda med den utbildning de får från 

socialsekreterare, men betonar samtidigt vikten av att få relevant utbildning (MacGregor et al. 

2006; Murray et al. 2011; Rhodes et al. 2001). Vidare framgår det att majoriteten av de 
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deltagande familjehemsföräldrarna ansåg att den kunskap de fick från utbildningen som 

socialsekreterarna erbjöd innan de började sina uppdrag var adekvat. Trots detta var inte alla 

familjehemsföräldrar helt nöjda. Över hälften av de familjehemsföräldrar som ansåg att de fått 

adekvat utbildning menade också att de trots utbildningen inte kände sig helt förbereda inför 

det kommande uppdraget. Trots att utbildningen var adekvat var den inte fullt tillräcklig i 

förhållande till familjehemsföräldrarnas behov. I studien av Murray et al. (2011) om 

familjehemsföräldrars uppfattningar om stöd och utbildning framkom det också att 

utbildningen inte var tillräcklig. Familjehemsföräldrar ansåg att den utbildning de fått var 

användbar, men de påpekade att den var alltför grundläggande och att de hade behov av mer 

specifik utbildning. Även i undersökningen av MacGregor et al. (2006) beskrivs 

familjehemsföräldrars behov av en mer verklighetsanknuten och specifik utbildning som de 

kan ha användning av i vardagen.  

 

Sanchirico och Jablonka (2000) har utfört en undersökning om hur socialtjänsten, med 

specifik utbildning och stöd, kan främja familjehemsföräldrars ansvar och involvering i 

relationen till barnets biologiska föräldrar. Forskarna menar att en av familjehemsföräldrarnas 

viktigaste, men också mest problematiska, uppgift är att ha kontakt med barnets biologiska 

föräldrar. Socialtjänstens uppgift är att arbeta för att förhindra och reducera de problem som 

kan uppstå i en sådan kontakt. Forskarna menar vidare att socialtjänsten framhäver betydelsen 

av att familjehemsföräldrar ska ha kontakt med barnets biologiska föräldrar genom att erbjuda 

dem relevant utbildning.  

 

I resultatet framkom det att hälften av studiens deltagare yttrade att de varken fått stöd eller 

utbildning gällande kontakten med barnets biologiska föräldrar (ibid). Forskarnas slutsatser av 

detta var att socialtjänsten borde erbjuda mer specifik utbildning till familjehemsföräldrar då 

utbildning är nödvändigt för att socialsekreterare ska främja kontakten mellan 

familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar. Vidare anser forskarna att resultatet 

pekar på att socialtjänsten inte finner utbildning som nödvändig eller kompletterande i 

familjehemsföräldrars kontakt till barnets biologiska föräldrar, vilket forskarna anser att den 

borde var. De menar att utbildning om kontakten till barnets biologiska föräldrar ger 

familjehemsföräldrar de nödvändiga kunskaper, tekniker samt förhållningssätt som krävs i 

samarbetet med barnets biologiska föräldrar. 
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Ovanstående forskning om utbildning ger en inblick i vad familjehemsföräldrar anser att de 

behöver för utbildning och hur den kan utformas för att användas på ett mer effektivt sätt. 

Utbildning om kontakten till barnets biologiska föräldrar är också relevant att belysa för att få 

förståelse för hur familjehemssekreterare ser på betydelsen av utbildning. 
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3 Teoretisk ansats 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för att analysera 

undersökningens resultat. För att få förståelse för familjehemsföräldrarnas och 

familjehemssekreterarnas uppfattningar och kunna förklara eventuella skillnader i deras 

uppfattningar använder vi oss av Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati och 

Roine Johanssons (2007) vidareutveckling av denna teori. Då teorierna är omfattande används 

endast de delar som är relevanta för att analysera studiens resultat. Som komplement till dessa 

används även teoretiska resonemang från Svensson (2008) och Laanemets (2008) som berör 

relationen mellan socialarbetare och klient. Detta för att kunna göra en mer detaljerad analys 

av empirin. Sammantaget är valda teorier och resonemang relevanta då de hjälper oss att 

förstå och förklara aktörernas uppfattningar eftersom de belyser klienters och socialarbetares 

förutsättningar inom byråkratiska organisationer.  

 

3.1 Gräsrotsbyråkratin och gräsrotsbyråkrater 

 
På 1970-talet introducerade Michael Lipsky (2010) begreppet ”street-level bureaucracy”, 

vilket på svenska har översatts till gräsrotsbyråkrati. Begreppet infördes för att kunna 

undersöka och beskriva tjänstemän inom offentliga organisationer, vilka stod i direkt kontakt 

med samhällets medborgare. Dessa tjänstemän kallar Lipsky (ibid) för gräsrotsbyråkrater. 

Gräsrotsbyråkrater finns inom olika yrkeskategorier som utgörs bland annat av socialarbetare, 

poliser och sjukvårdspersonal. Det gemensamma för dessa yrkesutövare är att de arbetar 

under liknande villkor och arbetsförhållanden. Vidare i den teoretiska ansatsen kommer 

gräsrotsbyråkrater benämnas som socialarbetare, vilka i vår studie utgörs av 

familjehemssekreterare. 

 

 Gräsrotsbyråkrati som organisation karaktäriseras av vissa egenskaper där bristande resurser i 

förhållande till mål är ett utmärkande drag. Dessutom kan dessa mål vara motstridiga och 

vaga. Johansson (2007) har utvecklat Lipskys (2010) teori och menar att gräsrotsbyråkratier 

utmärks av egenskaper från byråkratiska organisationer. Människorna inom organisationen är 

utbytbara och organisationen kännetecknas av specialisering, hierarki och hög 

arbetsbelastning. Gräsrotsbyråkraten befinner sig längst ned i den hierarkiska ordningen inom 

organisationen, vilket innebär att denne utsätts för krav och förväntningar uppifrån (ibid). 
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Under gräsrotsbyråkraten finns dessutom en klient som är beroende av gräsrotsbyråkratens 

resurser. De klienter som kommer i kontakt med organisationen är ofta inte där frivilligt.  

 

Som representant för organisationen ska socialarbetare både se till individens behov samt till 

det uppdrag de har inom organisationen (Svensson 2008). Lipsky (2010) introducerade 

begreppet handlingsutrymme för att belysa villkoren som socialarbetare arbetar under. 

Socialarbetare har möjlighet att styra sitt arbete genom den handlingsfrihet som tilldelas 

denne. Samtidigt finns ett handlingsutrymme att förhålla sig till. Detta utrymme är varken bra 

eller dåligt, utan ger förutsättningar för att en socialarbetare ska kunna agera (Svensson 2008).   

Socialarbetaren har frihet att agera, men är samtidigt styrd av de lagar och regler som finns 

inom organisationen och som påverkar handlingsutrymmet (Lipsky 2010). Socialarbetaren har 

också resurser att förhålla sig till som kan begränsa eller skapa möjligheter (Svensson 2008). 

Det kan både röra sig om ekonomiska, materiella resurser, men även immateriella resurser 

som tid och kunskap samt befogenheter.  

 

Inom och utanför organisationen finns det också normer som socialarbetaren påverkas av. 

Socialt arbete är enligt Svensson (2008) en ideologisk fråga där kunskap och agerande är 

konstruerat utifrån politik. Att vara socialarbetare innebär följaktligen att man stödjer och 

agerar utifrån en viss norm. Den normativa praktiken som socialt arbete innebär påverkar 

således också handlingsutrymmet som socialarbetaren har att förhålla sig till. De krav och 

förväntningar som kommer från samverkande organisationer samt från ledningen inom 

organisationen påverkar också socialarbetarens handlingsutrymme. 

 

Det finns forskare som framför kritik mot Lipskys teori om gräsrotsbyråkratier. Evans och 

Harris (2004) är kritiska till Lipskys resonemang om gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet i sitt 

arbete och menar att Lipsky inte tar tillräcklig hänsyn till organisationens ledning som kan 

kontrollera gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet. Forskarna menar dessutom att den kontext där 

gräsrotsbyråkraten verkar har ändrats sedan Lipsky introducerade sin teori 1980. De menar att 

gräsrotsbyråkraten idag utsätts för hårdare kontroll från ledning och chefer än tidigare, vilket 

inskränker deras handlingsfrihet betydligt. Trots detta lyfter de fram att Lipskys teori 

fortfarande är användbar och kan vara till hjälp för att analysera byråkratiska organisationer. 

Forskarna menar att teorin även idag kan appliceras för att få förståelse för gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme och handlingsfrihet inom en organisation.   
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3.2 Klientrelationen 

 

Johansson (2007) har inom sin utveckling av Lipskys (2010) teori fokuserat på relationen 

mellan gräsrotsbyråkraten och klienten. Klientrelationen skapas utifrån det organisatoriska 

sammanhanget, vilket gör att klientrelationen ser olika ut i olika organisationer. Det 

organisatoriska sammanhanget måste båda aktörerna anpassa sig till.  

 

Genom kontakten mellan socialarbetare och klient skapas en personlig relation (Laanemets 

2008). Socialarbetaren kan därför bli en viktig person i klientens liv. Klienten kan vända sig 

till socialarbetaren när besvärliga situationer uppstår och socialarbetaren blir på så sätt en 

person att lita på, någon som finns till hands, lyssnar samt anstränger sig för att hjälpa 

klienten att lösa svåra situationer.   

 

För att socialarbetaren ska kunna utföra sitt arbete omvandlas klienten från individ till ärende. 

Anledningen till detta är att det ställts krav på effektivitet inom organisationen då det ofta 

finns en hög arbetsbelastning och tidsbrist. Detta gör att det behöver finnas en tidsbegränsning 

för varje ärende. Lipsky (2010) kallar kravet på effektivitet för masshantering av klienter. Ur 

socialarbetarens synvinkel är klienten ett exempel på resten av klienterna, det vill säga en 

representant. Utifrån klientens synvinkel rör det sig istället om en unik kontakt till 

socialarbetaren. Klienten är beroende av denna kontakt och ser inte resten av socialarbetarens 

ärenden. På så sätt blir kontakten mer värdefull och personlig för klienten till skillnad från 

socialarbetaren som har många klienter att förhålla sig till (ibid).  

 

Förutom att socialarbetaren och klienten har olika intressen som påverkar deras perspektiv på 

relationen, kännetecknas deras relation också av ett ojämlikt förhållande (Johansson 2007). 

Klienten har sämre kunskapsmässiga förutsättningar än socialarbetaren då denne endast vet 

mycket lite eller ingenting om sina rättigheter i mötet med organisationen. Klienten har inte 

heller kunskap om hur organisationen fungerar och är därför beroende av socialarbetarens 

upplysning om detta eftersom det är socialarbetaren som har överblick över organisationen 

samt klientens rättigheter. Ur klientperspektivet är det därför viktigt att få träffa samma 

tjänsteman och upprätta en personlig relation. På så sätt blir relationen också mer jämlik 

(ibid).  
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Det är regler inom organisationen som anger förutsättningar för hur kontakten mellan klienten 

och socialarbetaren ska se ut (Laanemets 2008). Hur klienten upplever sin position beror på 

organisationens utformning och hur relationen till socialarbetaren ser ut. Klienten kommer 

uppleva sin situation olika beroende på möjligheten att välja socialarbetare och hur mycket 

inverkan klienten har gällande innehållet i relationen och insatsen. Att kunna välja 

socialarbetare och ha inverkan på den insats som ges ökar klientens delaktighet, vilket kan få 

positiva effekter på klientens upplevelse av situationen.  

 

Avslutningsvis vill vi tydliggöra att gräsrotsbyråkrater, det vill säga socialarbetare, utgörs av 

familjehemssekreterarna i denna undersökning. Som beteckning för familjehemsföräldrarna 

används begreppet ”klient”. Anledningen till att vi använder oss av detta begrepp är att vi 

anser det fruktbart att analysera familjehemmens relation till socialtjänsten utifrån en 

klientrelation. De egentliga klienterna är barnen som bor i familjehemmet. Vi anser det dock 

användbart att analysera relationen mellan familjehem och familjehemssekreterare som en 

klientrelation eftersom familjehemmen är beroende av familjehemssekreterarnas resurser då 

de behöver stöd i genomförandet av sina uppdrag. Familjehemssekreterarna ställer också krav 

på familjehemsföräldrarna och ger anvisningar som de behöver följa för att de ska få fortsätta 

som familjehem. Genom sin profession kan familjehemssekreterare även ses ha den slutgiltiga 

makten gällande beslut i samarbetet.  
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4 Metod och metodologiska överväganden 
 

I kapitlet som följer presenteras först vår förförståelse på området. Därefter följer en 

redogörelse för den metod som använts vid datainsamling. En beskrivning om hur 

arbetsprocessen sett ut samt de ställningstaganden som gjorts under arbetets gång återfinns 

också i detta avsnitt. Slutligen redovisas reflektioner om studiens tillförlitlighet och de etiska 

överväganden som gjorts. 

 

4.1 Förförståelse 

 

Människors förståelse för ett fenomen grundar sig på erfarenheter och antaganden 

(Thomassen 2007: 95). Dessa erfarenheter och antaganden påverkar sedan hur vi uppfattar 

fenomen vi ställs inför. Med beaktning av detta finner vi det relevant att redogöra för den 

förförståelse vi haft inom området innan undersökningen genomfördes. 

  

Vi som forskare har inför denna undersökning har skilda kunskaper på området. En av oss har 

inte kommit i kontakt med familjehemsvården innan undersökningen och förförståelsen 

grundar sig endast på litteratur och forskning. Vår bedömning är att detta har tillfört en 

öppenhet för undersökningens resultat. Den andra av oss har genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning inom familjehemsvården. Det tillförde en djupare förståelse 

för familjehemsföräldrarnas situation och deras kontakt med barnets biologiska föräldrar samt 

det stöd familjehemsföräldrarna får från familjehemssekreterare. Vi anser att denna kunskap 

har varit värdefull. Samtidigt finns det en risk att vi utifrån vår förförståelse kan ha ställt 

ledande frågor till intervjupersonerna, vilka kan ha haft inverkan på respondenternas svar. 

Detta är dock något vi har försökt att uppmärksamma då vi lyssnat på intervjuerna i samband 

med transkriberingen. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 

Då syftet med studien grundar sig i att få en djupare förståelse för familjehemssekreterares 

och familjehemsföräldrars uppfattningar om ett specifikt fenomen, innebär det att vi är 

intresserade av aktörernas subjektiva syn. Enligt Bryman (2011: 341) syftar en kvalitativ 

ansats till att få en djupare förståelse för människors uppfattningar och tolkningar av ett 

fenomen.  Med anledning av detta är en kvalitativ ansats lämplig att använda i denna studie. 
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Då undersökningen syftade till att ta del av familjehemsföräldrars och 

familjehemssekreterares uppfattningar genomfördes kvalitativa intervjuer med dessa aktörer. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009: 39) lämpar sig en kvalitativ intervjumetod då forskaren 

vill få insikt om och förståelse för personers uppfattningar. I studien har semistrukturerade 

intervjuer genomförts, vilket innebär att vi har haft fastställda frågor utifrån en intervjuguide, 

men även lämnat stort utrymme för intervjupersonen att styra samtalet. Semistrukturerade 

intervjuer ger en stor förståelse för intervjupersoners subjektiva uppfattningar då de har chans 

att påverka samtalet (Kvale & Brinkmann 2009: 43). Detta har möjliggjort att vi har kunnat ta 

del av intervjupersonernas spontana reflektioner. Semistrukturerade intervjuer möjliggör även 

att forskaren kan ställa följdfrågor för att utveckla intressanta resonemang som 

intervjupersonen för (Bryman 2011: 206).  

 

4.3 Urval och urvalsprocess 

 

Urval av intervjupersoner gjordes inom X-kommun. X-kommun ansågs lämplig då det finns 

en familjehemsvård inom kommunens socialtjänst med ett flertal anställda 

familjehemssekreterare och familjehem.  Valet av kommun gjordes dessutom utifrån 

resursmässiga skäl. Bryman (2011: 191) menar att forskaren ofta begränsas av resursmässiga 

aspekter då det gäller urvalet. Den geografiska närheten gav oss möjlighet att spara tid och 

pengar och valet av kommun gjordes med beaktning av detta.  

 

Inom X-kommun hade vi sedan tidigare tillgång till en nyckelperson som arbetar på 

socialtjänsten. Denna nyckelperson hade vi kommit i kontakt med tidigare under 

socionomutbildningen. Nyckelpersonen var värdefull för att kunna få kontakt med 

familjehemsföräldrar, då sekretess annars utgjort ett hinder. Bryman (2011: 387) menar att 

forskaren genom en så kallad nyckelperson kan få tillgång till intressant information som 

denne annars hade gått miste om. Det var nyckelpersonen som valde ut 

familjehemsföräldrarna som deltog i studien. Trost (2005) belyser en fara med detta och 

menar att nyckelpersonen kan ha ett dolt intresse med de intervjupersoner som väljs ut. Detta 

är något vi varit medvetna om. Nyckelpersonen kan ha valt intervjupersoner som denne tror är 

nöjda med stödet från familjehemssekreterarna. Bedömningen gjordes att det trots detta var 

nödvändigt att använda sig av en nyckelperson för att få tillgång till familjehemsföräldrar som 

intervjupersoner. 

 



16 
 

Valet av kommun kan liknas vid ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär 

enligt Bryman (2011: 194) att forskaren väljer undersökningsobjekt utifrån det som finns 

tillgängligt för denne. Då X-kommun både var geografiskt nära och en nyckelperson fanns att 

tillgå ansågs detta som värdefullt för studiens genomförande. Vid urvalet av intervjupersoner 

användes ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att forskaren utifrån sina 

forskningsfrågor väljer ut relevanta informanter (Bryman 2011: 434). Frågorna i studien rör 

personer med specifik kunskap och valet av intervjupersoner utgör därmed ett medvetet val. 

 

Vid urvalet av familjehemsföräldrar förmedlades kriterier till nyckelpersonen. Ett av 

kriterierna var att familjehemsföräldrarna skulle haft erfarenhet av socialtjänstens stöd.  Det 

andra kriteriet var att urvalet av familjehemsföräldrar skulle innefatta både de som var relativt 

nya i sin roll som familjehem och de som hade haft uppdrag under en längre tid. På så vis fick 

vi en viss erfarenhetsmässig spridning bland intervjupersonerna. Vad gäller urvalskriterier för 

familjehemssekreterare skulle de ha arbetat med att ge stöd till familjehem och ha olika lång 

erfarenhet av arbetet. Därmed fick vi en viss erfarenhetsmässig spridning även bland dessa 

intervjupersoner. 

 

Beträffande urvalsstorlek är det i förväg svårt att avgöra hur många intervjupersoner som 

behövs för att uppnå teoretisk mättnad (ibid). Utöver denna svårighet hade vi också en 

tidsaspekt att ta hänsyn till, vilket gjort att det varit svårt att eftersträva och uppnå teoretisk 

mättnad. Utifrån detta gjordes bedömningen att åtta intervjuer var lämpligt att genomföra. 

Fyra intervjuer genomfördes med familjehemssekreterare och fyra intervjuer genomfördes 

med fyra familjehem där totalt sju familjehemsföräldrar medverkade. 

 

4.4 Genomförande och reflektion 

 

Undersökningen gjordes inom en medelstor kommun i södra Sverige som vi valt att 

anonymisera med beaktning av intervjupersonernas rätt till anonymitet. Vid anonymiseringen 

har en övervägning gjorts huruvida studiens lokalitet kan vara viktig för undersökningens 

resultat. I X-kommun, där undersökningen genomförts, har inga särskilda satsningar gjorts 

gällande stöd till familjehem som kan särskiljas från andra kommuners familjehemsvård. 

Socialstyrelsen (2013) har beskrivit hur familjehemsvården inom Sverige ser ut. 

Myndighetens beskrivning överensstämmer med X-kommun. För att ta reda på om 

beskrivningen stämmer överens har vi tagit del av lokala informationsdokument om 
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kommunens familjehemsvård där utformningen av vården finns beskriven. Denna information 

ger en bild av stödet som ges till familjehemmet samt en beskrivning av aktuella villkor för 

familjehem och familjehemssekreterare i X-kommun. Enligt vår bedömning finns inga 

specifika satsningar eller organisatoriska särdrag som kan särskilja kommunens 

familjehemsvård mot familjehemsvården i andra kommuner. Däremot är det viktigt att beakta 

att socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som familjehemssekreterare arbetar utifrån är en ramlag 

vilket ger möjlighet till flexibilitet vid tillämpning av lagen. På så vis kan 

familjehemssekreterare göra individuella tolkningar. Detta innebär att utformningen av 

familjehemsvården, som styrs av lagen, till viss del ändå kan variera mellan kommuner.  

 

I början av undersökningsprocessen kontaktades nyckelpersonen inom X-kommun för att 

presentera studiens syfte. I samband med detta angavs urvalskriterier för familjehemsföräldrar 

och därefter valde nyckelpersonen ut familjehemsföräldrar som ingick i urvalskriterierna. 

Informationsbrev om undersökningen skickades sedan till familjehemsföräldrarna. 

Familjehemsföräldrarna kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville delta i studien.  

Beträffande familjehemssekreterare skickades ett informationsbrev via e-post till samtliga 

familjehemssekreterare i X-kommun som ingick i urvalskriterierna. De som önskade delta 

kontaktade oss. 

 

Intervjuerna lagrades genom ljudupptagning och skriftliga anteckningar. Denscombe (2009: 

259) menar att ljudupptagning ökar studiens tillförlitlighet då intervjuerna kan granskas i 

efterhand. Anteckningar gjordes i ett kompletterande ändamål, vilket gav möjlighet att 

komma ihåg viktiga observationer under intervjutillfällena som exempelvis kroppsspråk. 

Detta togs hänsyn till vid analysarbetet då intervjupersonernas kroppsspråk kunde tolkas in i 

samband med det de uttryckte. Det kan ses som en fördel att vara två vid intervjutillfället då 

en av oss hade ansvar för intervjufrågor medan den andra koncentrerade sig på att föra 

anteckningar samt följa upp eventuella viktiga svar som intervjuaren riskerade att missa.  

Samtliga intervjuer varade mellan 45-70 minuter.  

 

Vid intervjun kan intervjupersonerna påverkats av oss som intervjuare då de svarat på 

frågorna. Denscombe (2009: 244) menar att det är viktigt att vara medveten om den 

intervjueffekt som kan uppstå vid ett intervjutillfälle. Intervjueffekten innebär bland annat att 

intervjuarens ålder och kön kan ha inverkan på intervjun. Beroende på hur intervjupersonen 

uppfattar intervjuaren kan olika svar ges. Vidare menar Denscombe (ibid) att denna 
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intervjueffekt är omöjlig att helt undvika. En annan aspekt av intervjueffekt är 

intervjupersonernas upplevelse av trygghet i intervjusituationen (Denscombe 2009: 244). 

Genom en avslappnad intervjusituation ökar förutsättningarna för att intervjupersonerna ska 

ge uppriktiga svar. Med beaktning av detta erbjöds familjehemsföräldrarna från samma 

familjehem att intervjuas tillsammans. Beträffande intervjumiljö fick samtliga 

intervjupersoner välja intervjuplats, vilket också kan anses haft inverkan på deras upplevelse 

av trygghet. Intervjuerna med familjehemsföräldrar genomfördes i deras hem medan 

intervjuer med familjehemssekreterare utfördes på deras arbetsplats. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

 

De åtta intervjuerna transkriberades ord för ord för att inte missa viktiga delar. Bryman (2011: 

428) menar att en transkribering tar lång tid och att det är vanligt att den som transkriberar blir 

trött och missar uttalanden. På grund av det knappa tidsutrymmet transkriberade vi hälften av 

intervjuerna var för sig, men för att upptäcka eventuella fel har vi under processen lyssnat på 

varandras inspelningar samtidigt som vi följt med i utskrifterna. 

 

Vid analysen av det transkriberade materialet använde vi oss av en tematisk analysmetod. 

Bryman (2011: 528) beskriver att en tematisk analys inleds med en noggrann genomläsning 

av det empiriska materialet för att med öppna ögon försöka finna mönster. Teman och 

kategorier kan sedan urskiljas efter upprepad läsning av materialet. Inledningsvis lästes 

materialet flera gånger med ett så öppet sinne som möjligt. Därefter plockade vi ut 

meningsbärande enheter som kunde härledas till studiens syfte. I de utvalda meningsenheterna 

letade vi efter kategorier som sedan färgkodades för att vi lättare skulle kunna separera dem i 

materialet. Genom att sammanfoga kategorierna i olika grupper bildades övergripande teman. 

Under det första temat som kan återkopplas till frågeställning 1 om synen på kontakten mellan 

familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar inryms följande tre kategorier: 

Kontakten: svår men nödvändig, Kontakt med barnets biologiska föräldrar: en del av 

familjehemsuppdraget och Konflikter ses som lösbara av familjehemssekreterarna. Det andra 

temat innehåller fyra kategorier som relaterar till frågeställning 2 om synen på stödet till 

familjehemsföräldrar i deras kontakt till barnets biologiska föräldrar och lyder: Betydelsen av 

en nära relation till familjehemssekreterare, Ovisshet om vilket stöd man kan kräva som 

familjehem, Begränsningar för att kunna ge stöd till familjehem och Stöd för att öka 

familjehemmens kompetens.  
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Resultat och analysavsnittet redovisas utifrån de två teman samt tillhörande kategorier som 

framkommit. Utgångspunkten har varit att få förståelse för och finna mening i 

respondenternas utsagor. Därför har ett meningstolkande hermeneutiskt synsätt använts vid 

analysen av det empiriska materialet. Det hermeneutiska synsättet fokuserar på tolkning och 

förståelse av individers upplevelser av ett fenomen (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet  

 

För att mäta kvalitén på kvantitativa studier brukar begreppen reliabilitet och validitet 

användas. Bryman (2011: 351) påpekar att begreppen kan vara problematiska att överföra till 

kvalitativ forskning då metoderna utgår från skiljda intressen. Som alternativ till dessa 

begrepp hänvisar han till forskarna Guba och Lincoln (1985; 1994 I Bryman 2011: 352) och 

menar att begreppet tillförlitlighet med fördel istället kan användas. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera är fyra delkriterier som 

ingår i begreppet tillförlitlighet. För att diskutera studiens kvalitet har vi använt oss av dessa 

kriterier då vi anser att de passar bättre inom kvalitativ forskning. 

  

Trovärdighetskriteriet motsvarar intern validitet och härleds till trovärdigheten i det som 

forskaren kommer fram till i forskningen (Bryman 2011: 355). Forskaren kan styrka 

trovärdigheten genom att återkoppla studiens resultat till intervjupersonerna. Förhoppningen 

var att intervjupersonerna hade kunnat ta del av resultatet innan rapporten framställdes. 

Tidsutrymmet begränsade den möjligheten. Vid tillfällen då det fanns en osäkerhet hos oss 

gällande intervjupersonernas svar tillfrågades dem om vi hade uppfattat deras svar korrekt. 

Dessutom har vi haft möjlighet att kontakta dem vid eventuella oklarheter gällande deras svar 

och på så sätt undvikit att göra egna tillskrivningar. För att öka tillförlitligheten har svåra 

termer i intervjuguiden undvikits. Genom detta har förutsättningen för att intervjupersonerna 

har kunnat förstå frågorna ökat. Något som också styrkt tillförlitligheten är att intervjuerna 

spelades in och att intervjupersonernas svar skrevs ut ordagrant vid transkriberingen.  

 

För att läsaren ska kunna ta hänsyn till den kontext som studien utförts i och därigenom 

avgöra om studien är överförbar till andra sammanhang, ska forskaren ge detaljerad 

information om undersökningen samt om deltagarna i studien (ibid).  Med anledning av detta 

har vi gjort en övergripande redogörelse för medverkande intervjupersoner (se bilaga 3). Med 
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beaktning av anonymitet finns ingen information som kan härledas till de enskilda 

intervjupersonerna. 

  

Pålitlighet motsvarar reliabilitet och innebär att forskarna redogör för hela 

forskningsprocessen samt har ett kritiskt förhållningssätt. Att ha en person som granskar 

forskningsprocessen kan också anses styrka pålitlighet (Bryman 2011: 355). 

Forskningsprocessen har dokumenterats, vilket gjort det möjligt att i efterhand redogöra för 

denna. Strävan har varit att läsaren ska kunna få förståelse för hur forskningsprocessen sett ut. 

Vår handledare har funnits med under framställningen av studien och kritiskt granskat 

undersökningens delar.  

 

Vi har eftersträvat att ha ett kritiskt förhållningssätt genom forskningsprocessen. Forskaren 

ska inte medvetet låta värderingar och förförståelse påverka hur forskningen utförs samt hur 

slutsatser dras (ibid).  Det har varit värdefullt att vara två som utfört undersökningen då vi har 

kunnat vara kritiska mot varandras antaganden och uppfattningar. Genom reflektion om vår 

förförståelse har vi blivit medvetna om de antaganden vi hade om fenomenet innan 

undersökningens genomförande samt kunnat redovisa detta för läsaren.   

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Inom svensk forskning finns etiska krav som ska övervägas inför och under en 

forskningsstudie. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är fyra huvudkrav som är till för att skydda den som deltar i en studie 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

I enlighet med informationskravet har vi i personlig kontakt och i informationsbrev poängterat 

frivilligheten att delta i studien samt intervjupersonernas rätt att avbryta deltagandet. Vårt 

informationsbrev har inbegripit information om studiens syfte, vilken anknytning vi har till 

universitetet samt om var studien kommer publiceras efter den godkänts. Detta framfördes 

även personligen under intervjutillfället. Våra kontaktuppgifter fanns i informationsbrevet 

samt meddelades vid intervjun för att intervjupersonerna på ett enkelt sätt skulle kunna 

kontakta oss vid eventuella frågor. Kontakten med intervjupersonerna har skett genom telefon 

och e-post i syfte att skapa förtroende hos dem för att på så sätt underlätta för dem att kunna 

avbryta sin medverkan  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma sin medverkan i undersökningen 

samt hur länge och under vilka omständigheter de vill delta. Intervjupersonerna i studien har 

getts denna möjlighet då de kunnat begrunda villkoren för sitt deltagande genom utskickat 

informationsbrev. Vid intervjuerna har de kunnat välja att avbryta sin medverkan i intervjun. 

Innan intervjun har vi påpekat att alla intervjufrågor inte måste besvaras. Efter 

intervjutillfället tillfrågades intervjupersonerna om hur de upplevde intervjun för att 

säkerställa att de inte blivit illa berörda eller ville avbryta sin medverkan. I informationsbrevet 

framgick att intervjun skulle spelas in. Intervjupersonerna kunde då välja att ge samtycke till 

ljudinspelning eller inte, vilket ansågs viktigt.  

 

Då vi träffade intervjupersonerna framfördes det att allt material som fanns kopplad till dem 

skulle förstöras efter uppsatsens godkännande. Detta innebar att ljudinspelningar, e-

postkonversationer, kontaktuppgifter samt transkriberat material förstördes. Detta gjordes i 

enlighet med Nyttjandekravet som innebär att information om berörda personer endast ska 

användas till det ändamål som angivits med studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om medverkande i studien ska behandlas med 

försiktighet. Intervjupersonerna och kommunen har därför anonymiserats genom att de givits 

fiktiva namn. Trots försiktighetsåtgärder är det omöjligt att garantera intervjupersonerna en 

absolut anonymitet. Risken som kan uppstå, på grund av att det är en mellanstor 

undersökningskommun, är att anonymiteten kan härledas inifrån mellan 

familjehemssekreterarna. Vi kan inte garantera att detta inte kommer att ske men vi har 

informerat intervjupersonerna om detta. Förvaring av inspelat material har skett med 

försiktighet för att försvåra för utomstående att ta del av det.  

 

4.8 Arbetsfördelning 

 
Målet har under arbetsprocessen varit att arbetets delar skulle skrivas gemensamt då vi 

eftersträvade en samstämmighet gällande skriftspråket för att underlätta läsbarheten. De flesta 

avsnitt är gemensamt författade. Gällande tidigare forskning har vi dock tagit del av olika 

studier och skrivit om dessa enskilt, men redigerat texterna tillsammans. Mathilda har 

sammanställt forskning om familjehemsuppdraget och om känslomässigt stöd. Elin har skrivit 

om forskning kring stödets tillgänglighet och om utbildningsinsatser till familjehem. Vidare 



22 
 

har Elin skrivit om bearbetning och analys i metoden och haft kontinuerlig kontakt med 

nyckelpersonen samt haft kontakt med familjehemsföräldrarna och familjehemssekreterarna 

för intervjuer. Mathilda har skrivit om de etiska aspekterna och författat studiens 

tillförlitlighet i metodavsnittet. Vid empiriinsamlingen deltog båda vid varje intervju. Vi höll i 

lika många intervjuer var och vid transkriberingen delades intervjuerna upp mellan oss.  
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5 Resultat och analys 
 
Resultatet och analysen presenteras utifrån två teman med tillhörande kategorier som 

framkommit. Dessa teman är Syn på familjehemmens kontakt med barnets biologiska 

föräldrar och Syn på stöd till familjehemmen i kontakten med barnets biologiska föräldrar. 

Varje tema avslutas med en sammanfattande analys. 

 

5.1 Syn på familjehemmens kontakt med barnets biologiska föräldrar 
 

Temat innehåller tre kategorier som framkommit vid bearbetning av resultatet. Den första 

kategorin är Kontakten: svår men nödvändig och utgår från familjehemsföräldrarnas syn på 

kontakten med barnets biologiska föräldrar. De resterande kategorierna är Kontakt med 

barnets biologiska föräldrar: en del av familjehemsuppdraget samt Konflikter ses som 

lösbara av familjehemssekreterarna vilka utgår från familjehemssekreterarnas syn.  

 

5.1.1 Kontakten: svår men nödvändig  

 

De fyra familjehem som deltagit i undersökningen har sagt att de finner kontakten med 

barnets biologiska föräldrar svår. Samtliga familjehemsföräldrar menar att det ofta inte är på 

grund av barnet som uppdraget blir svårt och problematiskt utan att det är kontakten med 

barnets biologiska föräldrar som skapar svårigheter. Det bör dock påpekas att 

familjehemsföräldrarna ansåg sig ha en acceptabel relation till de biologiska föräldrarna trots 

att de uppfattade kontakten och relationen till dem som svårhanterlig och problematisk. 

Familjehem 1 visar att de tycker att kontakten är svår genom att säga följande: 

 

”Alltså det är ju sällan det är problem med barnen om man säger, det är ju oftast 

föräldrarna då […]”. 

 

Svårigheten med att ha kontakt med barnets biologiska föräldrar framkommer även i följande 

citat från familjehem 2: 

 

”Jag kan nog uppleva det i det här fallet att kring de här föräldrarna så är det ju 

jättesvårt. För ja det är ju skönast att slippa för det är mycket laddat och mycket 

jobbigt […]”. 
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Familjehemmen har ovan redogjort för att de tycker att kontakten med barnets biologiska 

föräldrar är svår och jobbig och att de helst sluppit ha denna kontakt. Tre av familjehemmen 

har problematiserat detta vidare och menar att kontakten med de biologiska föräldrarna blir 

svårare när barnet börjar ty sig mer till familjehemsföräldrarna och kalla dem för mamma och 

pappa. Vid just sådana situationer menar familjehemmen att det kan kännas obekvämt och 

konstigt och att det då kan uppstå konflikter med de biologiska föräldrarna. Denna 

problematik kan enligt familjehemmen yttra sig i form av en konkurrens mellan dem och 

barnets biologiska föräldrar. Den konkurrens som kan uppstå innefattar också att de två 

parterna har olika uppfattningar och grundvärderingar exempelvis gällande hur barnen ska 

skötas. Familjehem 2 och 3 illustrerar hur de tänker om att ha skilda uppfattningar mot 

barnets biologiska föräldrar: 

 

”[…] i det här fallet har vi samma grundvärderingar, vilket gör det ganska enkelt 

många gånger. Men när man väl inte har det så blir det svårt i kontakten tycker 

jag, det tycker jag blir obekvämt ibland. […] Annars är det ju lätt att det blir 

konflikter kring sånt […]”. 

 

”[…] Man har olika åsikter om vad som är. Hur ofta man ska träffas kanske. Ja, 

alltså såna saker, rent praktiska saker så. Och hur man sköter, generellt tänker 

jag hur man sköter ett barn till exempel. Sånt där som det skulle kunna uppstå 

diskussioner om och så. Om du bestämmer så och jag bestämmer så, hur blir det 

då. Vem har rätt och vem har fel, ja jag vet inte. Det kan vara en sprängande 

punkt liksom […]”. 

 

Två av familjehemmen säger också att det ibland kommer pikar från de biologiska föräldrarna 

om hur de tar hand om barnen vilket familjehem 1 betonar i nedanstående citat: 

 

”[…] nej men det kommer ju lite smågliringar så där. Ja, nu var det hål i en 

strumpa och för långa naglar och då känner man det. Nej. Men det är ju, man tar 

ju åt sig av såna där smågrejer. Man känner ju att det var ju inte bra […]”. 

 

Familjehemmet menar att konkurrensen mellan dem och barnens biologiska föräldrar blir 

extra tydlig då de inte har samma grundvärderingar. Som i citatet ovan visar kan det även 

uppstå diskussioner om saker som kan anses vara bagatellartade.  
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Majoriteten av familjehemmen menar att de upprätthåller en kontakt med de biologiska 

föräldrarna för barnens skull, trots att de själva inte anser sig ha något utbyte av den. Båda 

familjehemsföräldrarna i familjehem 4 uttrycker detta på följande sätt: 

 

”[…] Jag menar X är ju glad när mamma ska komma och ja. Vi har ju inte så 

mycket utbyte utav det utan[…]”.  

 

”Nej det har vi ju inte. Men barnen, lite så […]”. 

 

Även familjehem 1 uttrycker att de inte har något utbyte av en kontakt med de biologiska 

föräldrarna men har kontakt med dem för barnens skull: 

 

”Alltså för min del känner jag inte att det är så där jättemycket, men just att det 

är att barnen har både via telefonen och sen att de kan träffa sina föräldrar. Men 

för egen del tror jag inte det ger så där jättemycket, för jag tror inte att vi har 

utbyte så mycket av varandra.” 

 

Trots att majoriteten av familjehemmen har uttryckt att de själva inte har något utbyte av att 

ha kontakt med de biologiska föräldrarna så har de gjort uttalanden som ändå pekar på att de 

tycker att de har ett ansvar att hålla kontakten med dem för barnens skull. I följande citat 

uttrycker familjehem 3 barnens rätt att få träffa sina biologiska föräldrar: 

 

”[…] Det är ju en finess med att få träffa sin mamma ändå va, sen kan man ha 

vilka åsikter man vill om det egentligen men det är ju en fördel ändå tycker jag. 

[…] Barnen och föräldrar har ju rätt att träffa varandra. Det kan man ju inte ta 

ifrån varken den ena eller den andra, menar jag. Rätten att träffa varandra”. 

 

Familjehem 4 tydliggör också att barn bör ha kontakt med sina biologiska föräldrar: 

 

”[…] Man känner ju ändå hur viktigt det är, för hur illa det än är så är det 

mamma och pappa. För så är det ju, det är ju ändå mamma och pappa […]”. 

 

Förutom att familjehemsföräldrarna tycker att kontakten är viktig och att de upprätthåller den 

för barnens skull, tydliggör de ytterligare en anledning till att ha kontakt med barnets 

biologiska föräldrar. De poängterar i sina uttalanden att det ställs krav på dem från 

familjehemsekreterarna att de i uppdraget ska ha kontakt med de biologiska föräldrarna. 

Familjehemsföräldrarna har i intervjuerna sagt att det finns krav och riktlinjer som de måste 
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följa när de tackar ja till ett uppdrag och att de därför godtar att ha kontakt med barnets 

biologiska föräldrar trots att de upplever den som svår och jobbig. Familjehem 1 och 3 ser på 

kraven enligt följande: 

 

”Det blir inget plus i kanten liksom om man gör det. Om man ja, man måste ju 

följa anvisningar och så […]”. 

 

”[…] Det var ju utifrån det som det fanns beslut på. Det är ju så att det är ju 

ingenting som.. det har vi inte ifrågasatt så, det har vi inte gjort […]. Nej man tog 

dem ju nästan på orden […]”. 

 

Ur familjehem 1 och 3:s utsagor ovan går att urskilja att det finns anvisningar från 

familjehemssekreterarna att familjehemsföräldrarna ska ha kontakt med barnets biologiska 

föräldrar. Johansson (2007) skriver om relationen mellan klienter och socialarbetare inom 

gräsrotsbyråkratiska organisationer. Inom byråkratin finns en hierarkisk ordning där klienten 

befinner sig under socialarbetaren och behöver därför följa anvisningar och krav. Denna 

aspekt kan appliceras på familjehemsföräldrarnas redogörelser om att de har anvisningar och 

krav som de måste följa. Till skillnad från familjehemssekreterarna har dock 

familjehemsföräldrarna ingen lagstiftning att förhålla sig, men i uppdraget som familjehem 

ingår familjehemssekreterarnas anvisningar om att kontakten med de biologiska föräldrarna är 

något de måste förhålla sig till som familjehem. Anvisningarna om att familjehemsföräldrarna 

ska ha kontakt med barnets biologiska föräldrar är en socialpolitisk grundidé som hänger 

samman med den rådande lagstiftningen och som poängteras i Socialstyrelsens (2013) 

myndighetsdokument om handläggarstöd till socialsekreterare. Den socialpolitiska grundidén 

bygger på att familjehemsföräldrarna ska ha kontakt med barnets biologiska föräldrar, vilket 

socialsekreterare ska främja i sitt arbete. Familjehemssekreterarna agerar utifrån denna 

grundidé, vilket gör att det kan ses som tvingande för familjehemsföräldrarna att ha kontakt 

med barnets biologiska föräldrar. Familjehemmen är mottagare av den socialpolitiska 

grundidén. Genom detta resonemang kan familjehemsföräldrarnas uppfattningar om 

svårigheten att ha kontakt med barnets biologiska föräldrar förklaras och bättre förstås. Det är 

alltså när familjehemsföräldrarna, utifrån familjehemssekreterarnas krav och anvisningar, 

accepterar en icke frivillig kontakt med de biologiska föräldrarna som det kan skapas 

motsättningar och konflikter i denna kontakt. Kontakten kan därför bli svårhanterlig för 

familjehemsföräldrarna.  
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Hos hälften av familjehemmen uttrycks oro om hur den egna familjen kan påverkas av att ha 

kontakt med barnets biologiska föräldrar. Familjehem 4 har genom följande uttalande betonat 

sin oro kring detta: 

 

”[…] Det var något tillfälle när mamman var väldigt upprörd och hade sagt att 

hon skulle komma hit. Då kan man ju tänka att. Jag menar vi har ju fler barn […]. 

Det kan ju finnas ibland i tankarna. Nu har det ju aldrig ens varit men man vet ju 

inte. Man utsätter ju egentligen hela sin familj för. Att vi gör det, vi har ju valt det 

men barnen har ju inte valt det. Så visst det kan man känna ibland att vad utsätter 

man dom för […]”. 

 

Uttalandet kan tolkas som att kontakten med barnets biologiska föräldrar skulle kunna 

påverka familjens egna biologiska barn. På så sätt kan konflikter med barnets biologiska 

föräldrar ha inverkan på familjehemmens biologiska barn. Familjehemsföräldrarnas tankar 

och resonemang gällande konkurrens som kan uppstå mellan dem och barnets biologiska 

föräldrar kan förklaras och förstås utifrån Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati där 

familjehemsföräldrarna ses som klienter. Familjehemmen har på grund av sin position som 

klient inte varit med och formulerat kraven om att de ska ha kontakt med barnets biologiska 

föräldrar, utan endast accepterat dessa krav. Svensson (2008) skriver att hur klienten upplever 

sin situation varierar beroende på hur mycket klienten kan vara med och påverka innehållet i 

insatsen. Familjehemsföräldrarnas begränsade möjlighet att påverka kontakten till de 

biologiska föräldrarna skulle därför kunna förklara varför de uppfattar kontakten som svår och 

problematisk samt varför de känner oro kring de egna barnen. 

 

5.1.2 Kontakt med barnets biologiska föräldrar: en del av familjehemsuppdraget 

 

Familjehemssekreterarna är eniga om att familjehemmens kontakt med barnets biologiska 

föräldrar är en del av uppdraget. I vissa fall är det dock inte lämpligt för barnet att ha denna 

kontakt. Men i de fall då en kontakt ska upprätthållas menar familjehemssekreterarna att 

familjehemmen ska samverka för att ha kontakt. Familjehemssekreterare 1 poängterar detta på 

följande sätt: 

 

”De måste hjälpa barnet till en bra kontakt med biologiska föräldrarna. Vi kan 

inte alltid liksom kräva att dom ska bjuda in dom i sitt hem […] men däremot så 

alla familjehem måste ju vara beredda att ställa upp på den biten så att säga […] 
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och de måste absolut ha en positiv, alltså försöka och se det goda hos dom 

biologiska föräldrarna”. 

 

Familjehemssekreteraren beskriver att det åligger familjehemsföräldrarna ett ansvar i att ha 

kontakt med barnets biologiska föräldrar vilket de behöver förhålla sig till. Samtliga 

familjehemssekreterare menar att anledningen till detta är att det är viktigt för barnet att 

familjehemsföräldrarna samverkar med de biologiska föräldrarna. Familjehemssekreterare 1 

uttrycker detta: 

 

”Det är ju det man önskar för barnets skull. Lite oavsett hur det har sett ut innan 

barnet är placerat, så är det nog ändå det vi tycker är bäst” 

 

Familjehemssekreterarens uttalande kan tolkas som att familjehemssekreterarna står enade om 

att det är bäst för barnet att de ska ha kontakt med biologiska föräldrar. Svensson (2008) 

skriver att socialt arbete är en ideologisk och politisk praktik, vilket kommer i uttryck i 

familjehemssekreterarens resonemang. Familjehemssekreterarnas utsagor kan kopplas till 

Socialstyrelsens (2013) myndighetsdokument som berör den socialpolitiska grundidén om att 

familjehemsföräldrar ska ha kontakt med barnets biologiska föräldrar, vilket socialsekreterare 

ska främja.  

 

Förutom att familjehemssekreterarna gör ett antagande om att det är bäst för barnet att ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar, hänvisar majoriteten av dem till lagen (SFS 2001:453) 

som styr deras arbete och uppdraget inom organisationen. Lagen och uppdraget innebär att 

familjehemssekreterarna ska se till att familjehemsföräldrarna samverkar med barnets 

biologiska föräldrar. Familjehemssekreterare 4 påpekar detta i citatet nedan: 

 

”Lagstiftningen säger att socialtjänsten har som uppgift att ja, verka för att 

kontakten mellan barn och biologiska föräldrar blir så bra som möjligt. Och 

andra anhöriga också. Vi har det som uppgift så och familjehemmen är ju viktiga 

i det här.” 

 

Det framkommer att familjehemssekreteraren hänvisar till det uppdrag och den lagstiftning 

(SFS 2001: 453) som finns inom organisationen. Svensson (2008) och Lipsky (2010) menar 

att socialarbetaren behöver förhålla sig till uppdraget som organisationen givit samt den 

rådande lagstiftningen. Familjehemssekreteraren menar att som representant för 

organisationen genomför man det som ingår i uppdraget. Familjehemssekreterare 4 förklarar 
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detta vidare och påpekar att det även finns förväntningar på att de ska se till att 

familjehemsföräldrarna har kontakt med barnets biologiska föräldrar: 

 

”För det är ju där vi får smäll på fingrarna från Socialstyrelsen när vi inte fått 

såna här saker att fungera och inte lägger. Gör det som en prioritet eller på något 

sätt inte gör det tydligt i handläggning och dokumentation att vi gör allt vad vi 

kan för att upprätthålla en kontakt biologiska föräldrar – barn, och barnet är ju 

barnet i familjehemmet, det hör ju väldigt intimt samman.” 

 

I beskrivningen framgår det att familjehemssekreterarna har förväntningar och krav på att de 

ska se till att familjehemsföräldrarna har kontakt med barnets biologiska föräldrar. 

Familjehemssekreterare 4:s syn på att kontakten ska upprätthållas bygger på att det finns krav 

på att en kontakt mellan parterna ska finnas, vilket kan kopplas till Svenssons (2008) 

resonemang om att förväntningar från ledningen påverkar socialarbetarens handlingar då 

dessa är en del av handlingsutrymmet. Lipsky (2010) menar samtidigt att socialarbetaren har 

en handlingsfrihet i sitt arbete. Ovanstående citat tydliggör dock att familjehemssekreterarnas 

handlingsfrihet begränsas betydligt av ledningen. Evans och Harris (2004) som riktat kritik 

mot Lipsky betonar att ledningen har kontroll över socialarbetaren och inskränker dennes 

handlingsfrihet mer än vad Lipsky säger. Att ledningen inskränker familjehemssekreterarnas 

handlingsfrihet och har kontroll över dem framkommer tydligt i familjehemssekreterarnas 

uttalanden då de uttrycker att de blir tillrättavisade om de inte gör som Socialstyrelsen säger. 

 

5.1.3 Konflikter ses som lösbara av familjehemssekreterarna 

 

Återkommande i familjehemssekreterarnas resonemang är att kontakten mellan 

familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar kan vara svår för 

familjehemsföräldrarna. Tre av fyra familjehemssekreterare menar att det finns vissa 

svårigheter för familjehemsföräldrarna och att det i flera ärenden är en ansträngning för dem. 

Familjehemssekreterare 1 poängterar detta nedan: 

 

”Jag tror att det i de flesta fall ändå är en ansträngning. Det tror jag. Sen är det 

olika svårt i olika ärenden, sen ibland är det inga bekymmer alls […]”. 

 

Familjehemssekreteraren visar på en medvetenhet om att det kan vara svårt för 

familjehemsföräldrar att ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. Familjehemssekreterare 

4 menar istället att de flesta familjehemsföräldrar ser kontakten som positiv: 
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”För det mesta positivt. Kan se olika ut, men för det mesta tänker jag att det är en 

positiv inställning man har.” 

 

Familjehemssekreteraren uttrycker att kontakten med barnets biologiska föräldrar ofta istället 

är positiv. Detta påpekar familjehemssekreteraren genom att poängtera att 

familjehemsföräldrarna själva kan ha utbyte av kontakten med barnets biologiska föräldrar, 

och att det inte bara är barnen som har utbyte av den.  Detta stämmer inte överrens med 

majoriteten av familjehemssekreterarna som menar att de flesta familjehemsföräldrarna 

upplever kontakten med de biologiska föräldrarna som svår. Det som dock är gemensamt i 

familjehemssekreterarnas uttalanden är att de inte uttrycker att kontakten skulle vara jättesvår 

för familjehemsföräldrarna.  

 

Samtliga familjehemssekreterare menar att konflikterna mellan familjehemsföräldrar och 

barnets biologiska föräldrar oftast är lösbara. De har en positiv inställning till att det går att 

lösa konflikter som uppstår mellan parterna. Familjehemssekreterare 1 uttrycker detta nedan: 

 

”Alltså allmänt sådär försöka lyssna. Vad är det ni behöver hjälp med, är det 

något jag kan göra. Eller kan vi prata om det så kanske vi kommer på en lösning 

ihop och så.” 

 

Citatet kan tolkas som att familjehemssekreterare ser att det finns lösningar på konflikter som 

uppstår mellan familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar. 

Familjehemssekreterare 4 utvecklar detta vidare: 

 

”Det jag tänker att jag gör […] det är nog att göra mer tydligt att det är en del av 

ett familjehemsarbete, det är en del i ett uppdrag […]. Det är mer om det inte 

fungerar, hur ska vi göra för att det ska fungera? Mer att hitta lösningar där.” 

 

Familjehemssekreteraren visar på att denne i sitt arbete fokuserar på lösningarna och ser 

möjligheter istället för svårigheter i de konflikter som kan uppstå. Ovanstående redovisning 

visar på att familjehemssekreteraren hellre betonar lösningar än svårigheter i 

familjehemsföräldrarnas kontakt med barnets biologiska föräldrar. De är dock medvetna om 

att vissa upplever svårigheter, men de betonar inte dessa. Detta kan tolkas med Lipskys (2010) 

resonemang om gräsrotsbyråkrati. Socialarbetaren har en gränsöverbryggande roll då de dels 

ska se till individens behov men också se till uppdraget inom organisationen. Det innebär att 
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familjehemssekreterarna ska se till familjehemmens situation samtidigt som de måste se till 

organisationens uppdrag. Familjehemssekreterarnas uppdrag är att implementera rådande 

politik, lagar och förväntningar som finns. Vidare befinner de sig inom organisationen och har 

direktiv om att de ska arbeta för att familjehemsföräldrarna ska ha kontakt med barnets 

biologiska föräldrar. Detta kan förklara familjehemssekreterarnas uppfattningar om att 

konflikter går att överbrygga då de måste se dem som lösbara.  

 

5.1.4 Sammanfattande analys om syn på kontakten  

 

Det som framkommit i familjehemsföräldrarnas och familjehemssekreterarnas utsagor tyder 

på att det finns en skillnad i deras uppfattningar om hur de ser på kontakten mellan 

familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar. Familjehemssekreterarna fokuserar 

på lösningar och ser svårigheterna i kontakten som lösbara. Familjehemsföräldrarna 

framhäver däremot svårigheterna mer och menar att de inte har något eget utbyte av en 

kontakt med barnets biologiska föräldrar utan att de har den för barnens skull. I tillägg 

poängterar de att de måste ha kontakt med barnets biologiska föräldrar om 

familjehemssekreterarna ger dessa anvisningar i uppdraget.  Skillnaden som uppstår i hur 

familjehemssekreterarna och familjehemsföräldrarna ser på kontakten kan därför förklaras 

utifrån deras intressen och positioner.   

 

Familjehemssekreterarna har lagar att förhålla sig till samt det uppdrag de fått från 

organisationen. Enligt Lipsky (2010) utgör lagar ett handlingsutrymme som socialarbetaren 

behöver ta hänsyn till. Svensson (2008) menar dessutom att socialarbetare agerar och stödjer 

en viss norm, vilket gör socialt arbete till en ideologisk fråga. Familjehemssekreterarna agerar 

utifrån och upprätthåller den socialpolitiska grundidén som Socialstyrelsen (2013) framhåller 

i sitt myndighetsdokument. Grundidén bygger på att familjehemsföräldrarna ska ha kontakt 

med barnets biologiska föräldrar. Familjehemsföräldrarna däremot är endast mottagare av den 

socialpolitiska grundidén och kan därför inte påverka den på samma sätt som 

familjehemssekreterarna. 

 

Inom byråkratiska organisationer finns en hierarkisk ordning (Lipsky 2010). 

Familjehemsföräldrarna befinner sig under familjehemssekreterarna i gräsrotsbyråkratin, 

vilket innebär att de ska följa anvisningar. Detta innebär att de har en begränsad delaktighet 

att kunna påverka att de ska ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. Svensson (2008) 
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menar att delaktighet är viktigt för klienten. Familjehemsföräldrarna och 

familjehemssekreterarnas skilda uppfattningar kan förklaras genom att det utifrån 

familjehemsföräldrarnas synvinkel snarare rör sig om en tvingande kontakt än om en frivillig 

kontakt, eftersom de måste följa anvisningar från familjehemssekreterarna. Detta kan förklara 

varför familjehemsföräldrarna betonar svårigheterna i att ha kontakt med barnets biologiska 

föräldrar. 

 

5.2 Syn på stöd till familjehemmen i kontakten med barnets biologiska föräldrar 

 

Temat presenteras utifrån fyra kategorier som framkommit i resultatet. Inledningsvis 

presenteras två kategorier, vilka utgår från familjehemsföräldrarnas syn på stöd de får i 

kontakten med barnets biologiska föräldrar. Kategorierna är Betydelsen av en nära relation 

till familjehemssekreterare och Ovisshet om vilket stöd man kan kräva som familjehem. 

Därefter följer två kategorier som utgår från familjehemssekreterares syn på stöd till 

familjehemsföräldrarna i kontakten med barnets biologiska föräldrar. Dessa kategorier är 

Begränsningar för att kunna ge stöd till familjehem och Stöd för att öka familjehemmens 

kompetens.  

 

5.2.1 Betydelsen av en nära relation till familjehemssekreterare  

 

Samtliga familjehemsföräldrar uttrycker att relationen till familjehemssekreteraren är viktig 

för att de ska kunna ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. De är överens om att de 

någon gång under uppdragstiden behövt få stöd från sin familjehemssekreterare för att kunna 

ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. Familjehem 2 belyser detta på följande sätt: 

 

”Ibland behöver man få prata av sig kanske, man behöver få lämna över det man 

kanske har fått till sig […]. Svåra saker eller sådär, ibland behöver man bara få 

prata av sig.” 

 

Familjehemsföräldern uttrycker att denne har behov av att få diskutera saker som 

känslomässigt berört denne i kontakten med barnets biologiska föräldrar. Ur 

familjehemsförälderns uttalande går det att skönja ett behov av att ha någon som lyssnar då 

svåra situationer uppstått. Detta kan tolkas utifrån Laanemets (2008) resonemang som visar på 

att socialarbetaren får en viktig roll i klientens liv då denne finns till hands och lyssnar. 

Familjehemsföräldern ger uttryck för att denne behöver ha en familjehemssekreterare som 



33 
 

lyssnar. Detta återkommer i samtliga intervjuer med familjehemföräldrarna. Familjhem 4 

beskriver även att de behöver få respons från familjehemssekreteraren:  

 

”Ibland kan det räcka med att man får lite sån feedback för att man ska. Då orkar 

man ytterligare ett par veckor sen.” 

 

Familjehemsföräldrarna uttrycker att möjligheten att få prata om jobbiga saker och få respons 

gör att man orkar ha kontakt med barnets biologiska föräldrar och orkar fortsätta med sitt 

uppdrag. Detta kan kopplas till Laanemets (2008) som menar att socialarbetarens engagemang 

och ansträngningar har betydelse för klienten.  

 

Majoriteten av familjehemmen uttrycker att de har behov av en nära relation till 

familjehemssekreteraren. Möjligheten att prata om saker som känslomässigt berört dem i 

kontakten med barnets biologiska föräldrar anser de vara större då de har en nära relation till 

familjehemssekreteraren. På frågan om möjligheten att kunna prata om saker som 

känslomässigt berört familjehemsföräldrarna i kontakten med barnets biologiska föräldrar 

uttrycker familjehem 4 följande: 

 

”Man var ju lite osäker i början och tänkte gör man sig ovän med dom och såna 

grejer. Men det har försvunnit.” 

 

Detta kan tyda på att då familjehemsföräldrarna haft en längre kontakt med 

familjehemssekreteraren kunde de ta upp saker som känslomässigt berört dem i kontakten 

med barnets biologiska föräldrar, utan att bli rädda att hamna i konflikt med 

familjehemssekreteraren.  

 

Samtliga familjehemsföräldrar uttrycker att byte av handläggare har påverkat deras upplevelse 

av att ha en nära relation till familjehemssekreteraren. De uttrycker att de har fått byta 

handläggare flera gånger under uppdragstiden. Detta är något som alla familjehem belyser 

som besvärande. Familjehem 3 poängterar detta på följande sätt: 

 

”Det här med att man ska ha en god relation med sin socialsekreterare tycker jag, 

då blir det bäst va på bägge håll. Är det då att man inte ens knappt hunnit lära 

känna varandra, det kanske bara blir några månader. Då hinner man inte det helt 

enkelt. […] Vissa har bara svischat förbi”. 
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Familjehemsföräldrarna menar att de önskar ha en nära relation till familjehemssekreteraren, 

men att de inte hunnit lära känna alla familjehemssekreterare som passerat. Familjehem 2 

beskriver att en nära relation till familjehemssekreteraren gör att man vågar öppna sig och 

prata om saker som man blivit berörd av i kontakten med barnets biologiska föräldrar. Detta 

poängteras i följande citat: 

 

”Därför hann jag ändå nästan släppa mina murar. Hon ska nog ändå vara kvar. 

[…] men sen så, nej. Det känns jättemeningslöst, det är ingen mening.” 

 

Ovanstående resonemang kan tyda på att familjehemsföräldern i familjehem 2 behöver lära 

känna familjehemssekreteraren innan det går att diskutera känslomässiga delar som berört 

denne i kontakten med barnets biologiska föräldrar. Om det då byts familjehemssekreterare 

menar familjehemsföräldern att det inte är någon idé att prata om känslomässiga aspekter. 

Byte av familjehemssekreterare visar på det som Johansson (2007) menar kännetecknar en 

byråkratisk organisation, att människor är utbytbara. Samtliga familjehem motsätter sig att 

familjehemssekreterarna är utbytbara och önskar istället ha en personlig och nära kontakt till 

sin familjehemssekreterare. Detta resonemang kan också förklaras med hjälp av Johanssons 

(2007) som menar om att det för klienten rör sig om en unik kontakt. Familjehemsföräldrarna 

ser till sin situation och den relation de bygger upp med familjehemssekreteraren.  

 

Ett av familjehemmen belyser att den nära relationen till familjehemssekreteraren påverkar 

delaktigheten i utformningen av stödet som fås för att kunna ha kontakt med barnets 

biologiska föräldrar. Familjehemsföräldern menar att byte av familjehemssekreterare gör att 

man inte orkar engagera sig i stödets utformning. Familjehem 2 uttrycker detta på följande 

sätt: 

 

”Jag tror återigen kopplat till hur många byten det har varit att. Då blir det mer 

att. Nej, jag orkar inte. […] man tröttnar”. 

 

Ur familjehemsförälderns uttalande går det att se hur förlusten av en nära relation till 

familjehemssekreteraren kan påverka delaktigheten i stödet som familjehemsföräldrarna får 

för att kunna ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. Familjehemsföräldern beskriver 

detta som negativt. Laanemets (2008) menar att inverkan på en insats och val av 

socialarbetare gör klienten mer delaktig och får positiva effekter för klienten i relationen till 

socialarbetaren. Familjehemsförälderns beskrivning av att byta familjehemssekreterare flera 
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gånger gör att denne inte orkar engagera sig i det stöd som ges och på så vis minskar 

familjehemsförälderns delaktighet. Detta kan i sin tur innebära negativa konsekvenser för 

denne som klient.   

 

5.2.2 Ovisshet om vilket stöd man kan kräva som familjehem 

 

Samtliga familjehem är överens om att det finns en oklarhet i vilket stöd de har rätt att få från 

familjehemssekreterarna i kontakten med barnets biologiska föräldrar. Tre av fyra familjehem 

påpekar också att det är särskilt svårt att veta vilket stöd man har rätt till då man precis blivit 

familjehem. Familjehem 1 och 2 belyser denna aspekt i följande citat: 

 

”Alltså just det här med kontaktperson kanske hade varit lämpligare att få in 

tidigare egentligen. Men jag visste nog inte att man kunde göra så eller 

överhuvudtaget [...]”.  

 

”[…] Jag kan tänka mig att dom som inte är så erfarna inte vet vad man ska be 

om för hjälp och inte vet riktigt kanske. […] nej men jag tänker att man kanske 

inte tror att man kan be om viss hjälp eller så där […]”. 

 

Att familjehemsföräldrarna visar på att det finns oklarhet kring vad de kan begära för stöd 

från familjehemssekreterarna kan tydliggöras med hjälp av Johanssons (2007) resonemang. 

Ovissheten kring vilket stöd familjehemsföräldrarna har rätt till kan förklaras med den 

position de har som klient i mötet med en gräsrotsbyråkrati. Positionen som klient gör att de 

har sämre kunskapsmässiga förutsättningar än socialarbetaren. Familjehemsföräldrarnas 

utsagor kan kopplas till detta. Johansson (ibid) poängterar också att klienten är helt beroende 

av att socialarbetaren ger information om vilka rättigheter denne har. Familjehemsföräldrarna 

kan därför behöva få information från familjehemssekreterarna för att de ska veta vilket stöd 

de har rätt till i kontakten med barnets biologiska föräldrar. 

 

Ett av familjehemmen menar att det även finns en oklarhet om vilket stöd man har rätt till då 

man varit familjehem under en längre tid. Detta kan utläsas genom ett yttrande från 

familjehem 4 som lyder: 

 

”Nej, man har ju inte haft så där jättebra koll på vad som finns egentligen eller så 

där.” 
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Citatet kan förstås genom att familjehemsföräldrarna i familjehem 4, som inte kan anses som 

oerfarna, fortfarande inte har någon tydlig bild av vad de kan få för stöd i kontakten till 

barnets biologiska föräldrar. Det bör påtalas att familjehem 4 inte är helt nya i sin roll då de 

har några års erfarenhet och har haft ett antal placeringar, därav kan de inte betraktas som ett 

oerfaret familjehem.  

 

Sammanfattningsvis kan familjehemmens citat ge en bild av att de inte har någon kunskap 

eller inblick i hur den verksamhet de är en del av fungerar. Det pekar också på att 

familjehemsföräldrarna inte vet hur familjehemssekreterarna arbetar. Detta resonemang kan 

vidare förklaras med hjälp av Johanssons (2007) teori om gräsrotsbyråkratin gällande hur 

klienten är beroende av en nära kontakt med familjehemssekreteraren för att få förståelse för 

hur organisationen fungerar samt få vetskap om sina rättigheter i organisationen.  

 

5.2.3 Begränsningar för att kunna ge stöd till familjehem  

 

Samtliga familjehemssekreterare är överens om att familjehemsföräldrar behöver få stöd i 

deras kontakt med barnets biologiska föräldrar. Tre familjehemssekreterare menar att denna 

kontakt kan vara svår för familjehemsföräldrarna. Familjehemssekreterare 2 belyser detta på 

följande sätt: 

 

”Jag tror att många känner att det är tufft att ha kontakt med biologiska 

föräldrarna. […] det är mer vanligt än ovanligt att man behöver stöd tycker jag.” 

 

Familjehemssekreteraren uttrycker att familjehemsföräldrar behöver få stöd från dem i 

kontakten med barnets biologiska föräldrar. Samtliga familjehemssekreterare menar också att 

stödet gör det möjligt för familjehemsföräldrarna att kunna upprätthålla kontakten. Samtidigt 

är de samstämmiga om att det stöd familjehemsföräldrarna får idag för att kunna ha kontakt 

med barnets biologiska föräldrar inte är tillräckligt. Familjehemssekreterarna poängterar att de 

behöver utveckla stödet, men att de är begränsade att göra det. De påpekar att arbetsuppgifter 

som rör barnhandläggning prioriteras framför att ge stöd till familjehem. Detta beror på lagen 

(SFS 2001:453) som säger att ärenden som rör barn ska prioriteras inom socialtjänsten. 

Familjehemssekreterare 1 belyser detta i följande citat: 
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”Den balansgången här är att det i barnärendena är så mycket mer arbete som är 

lagbundet och det måste fungera först och främst och då kommer inte 

familjehemmen i första hand.” 

 

Familjehemssekreteraren menar att lagen (SFS 2011:453) prioriterar barnen och begränsar 

därför möjligheten att ge stöd till familjehemmen. Lipsky (2010) påpekar att 

handlingsutrymmet begränsas av lagar inom organisationen. Socialarbetaren behöver förhålla 

sig till dessa lagar inom organisationen. Genom familjehemssekreterares uttalanden går det att 

skönja att de känner sig begränsade av rådande lagrum, vilket påverkar möjligheten att kunna 

ge stöd till familjehemsföräldrarna i deras kontakt med barnets biologiska föräldrar.  

 

Familjehemssekreterarna lyfter att de har dubbla roller inom organisationen och att de arbetar 

som både familjehemssekreterare och barnhandläggare. De är överens om att detta är en 

begränsning i att kunna ge stöd till familjehemmen. Familjehemssekreterare 2 poängterar 

detta: 

 

”Då är det alltid barnens behov som går först för det är det man måste ta tag i 

och har man då många ärenden där barnen behöver mycket, då skjuter man 

undan familjehemmen […]”. 

 

Citatet kan tolkas som att familjehemssekreteraren känner sig obekväm och begränsad av det 

uppdrag som organisationen satt upp. Lipsky (2010) menar att utformningen av uppdraget 

från organisationen till socialarbetaren påverkar denne. Genom att familjehemssekreterarna 

även arbetar som barnhandläggare prioriteras barnärendena framför stöd till 

familjehemsföräldrarna. På så vis begränsas familjehemssekreterarnas handlingsfrihet i att 

kunna ge stöd till familjehemmen. Detta kan liknas vid det Evans och Harris (2004) 

framhåller då de menar att den begränsade handlingsfriheten till stor del beror på den kontroll 

som organisationens ledning har över sina tjänstemän. Familjehemssekreterarnas uttalanden 

tyder på att ledningen har en omfattande kontroll över deras uppdrag och utformar arbetet för 

familjehemssekreterarna. Evans och Harris (ibid) menar att Lipsky tar för lätt på denna 

begränsning av socialarbetares handlingsfrihet.  

 

En annan aspekt som samtliga familjehemssekreterare belyser som en begränsning i 

möjligheten att ge stöd till familjehemsföräldrarna i deras kontakt med barnets biologiska 

föräldrar är tiden. Familjehemssekreterare 2 menar att man som familjehemssekreterare 
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egentligen vet vad man behöver ge för stöd till familjehemsföräldrarna, men att tidsbristen gör 

att det inte finns möjlighet att ge stöd: 

 

”Det är ju inte säkert att man som familjehemssekreterare alltid är aktiv. Men det 

handlar nog mer om tidsbrist än. Att man vet hur det ska va, men vi hinner inte 

och då är det det vi får släppa på (stödet).” 

 

Tiden är något som återkommer i familjehemssekreterarnas resonemang om begränsningar för 

att kunna ge stöd. Svensson (2008) menar att tiden är en resurs som både kan innebära 

möjligheter och begränsningar för socialarbetare i deras arbete. Familjehemssekreterarna 

anser att den bristande tiden är en begränsning. Något som kan kopplas till tiden som resurs är 

den arbetsbelastning som familjehemssekreterare uttrycker att de har.  

Familjehemssekreterarna visar på att arbetsbelastningen begränsar möjligheten att kunna ge 

stöd till familjehemsföräldrarna. Familjehemssekreterare 1 uttrycker detta på följande sätt: 

 

” […] vi åker hem och gör våra hembesök och pratar med familjehemmen, mycket 

mer orkar vi ju inte. Mycket mer hinner vi inte liksom.” 

 

Arbetsbelastningen gör att familjehemssekreterare inte har tid och ork att kunna ge tillräckligt 

stöd till familjehemsföräldrarna i deras kontakt med barnets biologiska föräldrar.  Flertalet av 

familjehemssekreterarna belyser att tiden i kombination med arbetsbelastningen begränsar 

dem i arbetet. Familjehemssekreterare 4 problematiserar detta i följande citat: 

 

”Mer att vara lyhörd för hur ett familjehem har det. Det tänker jag att, just att bli 

sedd […]. För där är det ungefär: var ska jag få tid till det? Vardagen prioriterar 

sig själv.” 

 

Familjehemssekreteraren problematiserar tiden och arbetsbelastningen och menar att detta 

begränsar möjligheten att uppmärksamma det enskilda familjehemmet. Ur 

familjehemssekreterarens uttalande går det att skönja en viss bekymmersamhet över att det 

enskilda familjehemmet inte hinner uppmärksammas. Familjehemssekreteraren visar på att 

det finns en begränsad tid för varje ärende och att andra ärenden behöver gå före, vilket gör 

att man hela tiden behöver prioritera. Detta kan tolkas utifrån Lipskys (2010) resonemang om 

att byråkratier kännetecknas av hög arbetsbelastning, vilket gör att det finns en 

tidsbegränsning för varje ärende. Med beaktning av detta behöver socialarbetare masshantera 

klienter. Detta görs genom att socialarbetaren omformar individer till klienter för att kunna 
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arbeta effektivt. Kravet på masshanteringen av klienter går att skönja ur 

familjehemssekreterarens uttalande då denne uttrycker att man som familjehemssekreterare 

inte hinner uppmärksamma det enskilda familjehemmet.    

 

 

5.2.4 Stöd för att öka familjehemmens kompetens 

 

Samtliga familjehemssekreterare har sagt att det viktiga med stödet till 

familjehemsföräldrarna, i deras kontakt med barnets biologiska föräldrar, är att det ska 

möjliggöra för familjehemsföräldrarna att upprätthålla en fungerande kontakt. Majoriteten av 

de intervjuade familjehemsföräldrarna i denna studie upplever att de har en acceptabel kontakt 

med barnets biologiska föräldrar, men de menar samtidigt att de behöver få stöd från 

familjehemssekreterare i denna kontakt. Samtliga familjehemssekreterare uttrycker att de tror 

att familjehemsföräldrarna behöver få mycket stöd för att veta hur de ska bemöta de 

biologiska föräldrarna samt hur de ska hantera kontakten med dem. Uttalandet från 

familjehemssekreterare 3 pekar på att familjehemsföräldrarna har svårt att veta hur de ska 

hantera kontakten med barnets biologiska föräldrar: 

 

”[…] Dom ger för mycket där också så att, de släpper in dem lite för mycket 

ibland då. Så att, så kan det ju också vara. Med risk för att de inte kommer att 

klara av det här då (uppdraget)[…]”. 

 

Yttrandet från familjehemssekreterare 3 exemplifierar familjehemssekreterarnas tankar om att 

familjehemsföräldrarna behöver stöd i att hantera kontakten till barnets biologiska föräldrar. 

Familjehemssekreterarna menar att familjehemsföräldrarna kan få detta stöd i form av en 

utbildning som belyser kontakten till barnets biologiska föräldrar. Familjehemssekreterarna 

anser att utbildning är en viktig del i stödet till familjehemsföräldrarna för att de ska veta hur 

de ska gå tillväga i bemötandet av de biologiska föräldrarna. Resonemanget om att utbildning 

är viktigt förstärks genom följande utsaga från familjehemssekreterare 4: 

 

”Ja, hur man ska hantera kontakten med biologiska föräldrar och hur viktigt det 

är så det tycker jag definitivt dom behöver (stöd i kontakten genom utbildning). 

[…] Men nu är det lagstiftat så nu måste det bara till och det är bra tycker jag, 

det är jättebra […]”. 
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Familjehemssekreterarna har uttryckt vetskap och förståelse för att familjehemsföräldrarna 

kan tycka att kontakten med de biologiska föräldrarna är svårhanterlig. De är också medvetna 

om att familjehemsföräldrarna är beroende av deras resurser för att bättre klara av kontakten 

med barnets biologiska föräldrar. Enligt vidareutvecklingen av teorin om gräsrotsbyråkrati 

kan detta förstås genom att socialarbetaren, i detta fall familjehemssekreteraren, som 

representant för organisationen har i uppgift att bland annat se till klientens behov (Svensson 

2008). På så vis förklarar teorin familjehemssekreterarnas skyldighet att se och ta hänsyn till 

familjehemsföräldrarnas behov av att få stöd samt i den mån det är möjligt också tillgodose 

behovet genom utbildning.  

 

Majoriteten av familjehemssekreterarna uttrycker att det ställs högre krav på 

familjehemsföräldrarna idag än tidigare, vilket innebär att familjehemsföräldrarna behöver ha 

mer kunskap för att kunna utvecklas som familjehem. Familjehemssekreterarna upplever att 

det ställs högre krav på familjehemsföräldrarna då de ser att de placerade barnen idag har 

större problematik och därmed större behov än tidigare, vilket familjehemsföräldrarna måste 

kunna tillgodose. Familjehemssekreterarna upplever att det också ställs högre krav på 

familjehemsföräldrarna idag gällande deras kontakt med barnets biologiska föräldrar. De 

menar att barnets biologiska föräldrar ofta har svårare problematik idag, vilket gör att 

familjehemsföräldrarna utsätts för större krav än tidigare eftersom de ska kunna bemöta dessa. 

Familjehemssekreterare 3 och 4 understryker dock att tanken är att ett familjehem ska vara en 

helt ”vanlig” familj, men att det ställs krav på att familjehemmen ska prestera i sina uppdrag. 

Detta för att det ska fungera för alla parter som är inblandade i uppdraget. 

Familjehemssekreterare 1 menar att uppdragen idag är svårare och att det på så vis ställs krav 

på att familjehemmen ska vara mer professionella. Familjehemssekreterare 1 uttrycker detta 

genom att säga: 

 

”[…] nu är det så mycket mer vi ser att familjehemmen behöver kunna. Det blir 

mer likt en profession än bara någon sorts medmänsklighet. Det blir ju större och 

större krav hela tiden på familjehem därför att kunskapen växer ju och så […]”. 

 

Citatet visar att familjehemssekreteraren har en uppfattning om att familjehemsföräldrarna 

genom stöd i form av utbildning kan komma att bli mer professionaliserade. 

Familjehemssekreterare 1 utvecklar detta resonemang och menar att uppdraget som 
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familjehem kanske behöver bli en form av arbete, vilket kräver professionalisering av 

familjehemmen: 

 

”[…] det blir kanske mer så att vi måste ha någon yrkeskår, eller ja att vi måste 

ha professionella som blir familjehem”. 

 

I uttalandet framkommer det att familjehemssekreteraren ser behov av att familjehemmen 

behöver få ökad kunskap och att det kanske inte räcker med ”vanliga” familjer som är 

familjehem. Familjehemssekreterare 3 utvecklar detta vidare och menar att det borde vara ett 

krav för familjehem att genomgå utbildning: 

 

”Men det skulle nog vara ett krav tror jag, det vore nog inte helt fel att det ingår. 

Att blir du familjehem här så innebär det att du ska vara med på dom och dom 

grejerna då. Det är ett sätt att betona det, att det är viktigt det här.”  

 

Genom familjehemssekreterarens uttalande om att utbildning borde vara obligatoriskt för alla 

familjehem poängterar familjehemssekreteraren hur viktigt det är med utbildning. 

 

Ett sätt att få förståelse för familjehemssekreterarnas uppfattningar om ökade kunskapskrav 

och vikten av utbildning till familjehemsföräldrarna är att koppla detta till Svenssons (2008) 

resonemang om att socialarbetaren är en representant för organisationen. 

Familjehemssekreteraren har på så sätt inte enbart som nämnts tidigare klientens behov att 

rätta sig efter utan också det uppdrag denne har givits av organisationen. 

Familjehemssekreteraren som representant kan alltså inte endast se till 

familjehemsföräldrarnas behov utan måste se till barnens behov då det ingår i dennes 

arbetsuppgifter. Den del av Lipskys (2010) teori som handlar om lagar och regler som 

familjehemssekreterarna har att förhålla sig till kan också förklara deras uppfattningar om 

krav på familjehemsföräldrarna samt varför de anser att familjehemsföräldrarna ska genomgå 

utbildning. Det som framkommit från familjehemssekreterarna är att deras uppdrag från 

organisationen och lagstiftningen (SFS 2001: 453) går ut på att de ska se till barnens behov i 

första hand. Familjehemssekreterarna upplever att familjehemsföräldrarna har svårt att veta 

hur de ska bemöta barnets biologiska föräldrar. En förklaring till varför 

familjehemssekreterarna anser att utbildning är viktigt kan vara att de ser att 

familjehemsföräldrarna behöver få utbildning för att kunna ha kontakt med barnets biologiska 

föräldrar och på så sätt tillgodose barnens behov.  
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5.2.5 Sammanfattande analys om syn på stöd i kontakten 

 

Både familjehemssekreterare och familjehemsföräldrar betonar vikten av stöd till 

familjehemsföräldrarna för att de ska kunna ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. 

Genom att jämföra deras utsagor framkommer det dock en skillnad i vilket stöd de betonar 

som viktigt. Familjehemsföräldrarna påpekar betydelsen av en nära relation till 

familjehemssekreteraren samt att få känslomässigt stöd från dem. Familjehemssekreterarna 

nämner att familjehemmen behöver bli sedda och få känslomässigt stöd men betonar särskilt i 

sina uttalanden vikten av utbildning för att familjehemsföräldrarna ska kunna ha kontakt med 

barnets biologiska föräldrar. Detta kan förklaras utifrån familjehemsföräldrarnas och 

familjehemssekreterarnas skilda positioner och intressen.  

 

Lipsky (2010) påpekar att det för klienten i relationen till socialarbetaren rör sig om en unik 

kontakt, vilket ger en förståelse för varför familjehemsföräldrarna lyfter betydelsen av en nära 

relation till familjehemssekreterarna. Klienten ser ofta den personliga kontakten med 

socialarbetaren som värdefull för sin situation (ibid). Familjehemssekreterarna påpekar att de 

inte har möjlighet att uppmärksamma det enskilda familjehemmet då de har hög 

arbetsbelastning samt tidsbrist, vilket kan förklaras utifrån socialarbetares krav på 

masshantering av ärenden inom byråkratiska organisationer. Det ställs krav på effektivitet, 

vilket gör att socialarbetaren behöver prioritera i sina ärenden och har då inte tid att se 

familjehemsföräldrarna som enskilda individer utan ser dem istället som klienter (ibid).  

 

Familjehemssekreterarna betonar utbildning framför känslomässigt stöd och motiverar 

betydelsen av utbildning med att familjehemsföräldrarna behöver mer kunskap då 

familjehemsuppdragen kräver mer än tidigare och de behöver även mer kunskap om hur de 

ska bemöta barnets biologiska föräldrar. Familjehemssekreterarna menar att denna kunskap 

kan utveckla familjehemsföräldrarnas kompetens. De säger att anledningen är att de behöver 

tillgodose barnens behov. Som representant för en organisation behöver socialarbetaren se till 

organisationens uppdrag och inte endast till individens behov (Svensson 2008). I 

familjehemssekreterarnas fall innebär det att de inte endast kan se direkt till familjehemmens 

behov, utan måste se till att barnen kan bo i familjehem där familjehemsföräldrarna kan 

samverka med de biologiska föräldrarna. Familjehemsekreterarna påpekar också att det är 

lagstiftat att erbjuda utbildning, vilket gör att de behöver förhålla sig till det. Detta kan 

kopplas till deras handlingsutrymme, vilket enligt Lipsky (2010) anger ramar för 
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socialarbetares arbete.  Detta kan förklara varför familjehemsföräldrarna och 

familjehemssekreterarna har skilda uppfattningar om vilket stöd de betonar som viktigt till 

familjehemsföräldrarna i deras kontakt med barnets biologiska föräldrar. 

 

Ytterligare en skillnad som framkommer är hur familjehemsföräldrarna och 

familjehemssekreterarna ser på begränsningar av stödet till familjehemsföräldrarna. 

Familjehemsföräldrarna menar att begränsningarna rör sig om byte av handläggare medan 

familjehemssekreterare istället ser tidsbrist, den dubbla rollen som barnhandläggare och 

familjehemssekreterare samt hög arbetsbelastning som främsta orsaken. Lipsky (2010) menar 

att människor är utbytbara inom byråkratiska organisationer. Detta kan vara en förklaring till 

varför familjehemssekreterarna inte nämnt att byte av handläggare är en begränsning i stödet 

då de ingår i en byråkratisk organisation. Byte av handläggare drabbar familjehemsföräldrarna 

då det är viktigare för dem med en nära kontakt, vilket kan kopplas samman med Svenssons 

(2008) resonemang om vikten av en personlig kontakt för klienten. De ser inte handläggarna 

som utbytbara, vilket familjehemssekreterarna troligtvis gör då de är en aktör inom den 

byråkratiska organisationen. Familjehemssekreterarna som arbetar inom organisationen ser 

istället begränsningar utifrån deras handlingsutrymme som enligt Lipsky (2010) sätter ramar 

för deras arbete.  
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6 Diskussion 
 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning och en resultatdiskussion. Vi för diskussion kring 

de resultat som framkommit av empirin och knyter resultatet till studier som presenterats 

under avsnittet tidigare forskning. Egna reflektioner förs genomgående i detta avsnitt. 

Avslutningsvis presenteras en slutdiskussion om en aspekt som framkommit i 

undersökningen, vilken dessutom tjänar som förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Sammanfattning och resultatdiskussion 

Studien baseras på intervjuer med fyra familjehem och fyra familjehemssekreterare. 

Utgångspunkten i studien har varit att undersöka hur familjehemsföräldrar respektive 

familjehemssekreterare ser på relationen mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska 

föräldrar samt hur de ser på stödet till familjehemsföräldrarna i kontakten med barnets 

biologiska föräldrar. Genom detta ville vi få en djupare förståelse för aktörernas uppfattningar 

samt även kunna förklara eventuella skillnader som skulle kunna framkomma. Empirin har 

analyserats med Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati och Johansson (2007) 

vidareutveckling av denna teori. Svensson (2008) och Laanemets (2008) resonemang om 

klientrelationen har också bidragit till analysen.  

 

Den första frågeställningen i studien är Hur ser familjehemssekreterarna respektive 

familjehemsföräldrarna på relationen mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska 

föräldrar? Här framkom det att familjehemsföräldrarna anser sig ha en acceptabel relation till 

barnets biologiska föräldrar, men de betonar dock att det finns svårigheter i kontakten. Flera 

familjehemsföräldrar upplever konkurrens och att de blir ifrågasatta av de biologiska 

föräldrarna. Resultatet överensstämmer med Höjers (2001) forskning som påvisat att 

familjehemsföräldrarna såg relationen till barnets biologiska föräldrar som god eller 

acceptabel. I avhandlingen framkom det också att det uppstod konflikter rörande uppfostran 

av barnen. Konkurrensen som familjehemsföräldrarna upplever i vår studie är bland annat 

kopplad till deras olika grundvärderingar och uppfattningar om hur barnet ska uppfostras. 

  

I vår studie framkommer det att familjehemssekreterarna menar att familjehemsföräldrarna 

har ett ansvar att samverka med barnets biologiska föräldrar då det är viktigt för barnet, vilket 

är förenligt med Höjers (2001) yttrande om att det är en ideologisk förankrad uppfattning 

inom familjehemsvården att det placerade barnet ska ha kontakt med sina biologiska föräldrar. 
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Familjehemssekreterarna i vår studie visar samtidigt på en medvetenhet om att 

familjehemsföräldrarna kan uppleva kontakten som svår, men de betonar svårigheterna som 

lösbara. Skillnaden i familjehemsföräldrarnas och familjehemssekreterarnas syn på 

familjehemsföräldrarnas kontakt med barnets biologiska föräldrar ligger följaktligen i att de 

ser på kontakten som olika svår. Vi har en förståelse för att familjehemsföräldrarna betonar 

svårigheterna i kontakten med barnets biologiska föräldrar eftersom det är någonting de 

ständigt behöver förhålla sig till i sina vardagsliv eftersom de ska följa 

familjehemssekreterarnas anvisningar. Familjehemssekreterarna har som arbetsuppgift att se 

till att samverkan ska ske mellan familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar, 

vilket endast för dem blir märkbart i arbetslivet. Även om det kanske inte går att få en 

tillräcklig förståelse för familjehemsföräldrarna och deras situation tror vi att de behöver få 

vara med och påverka kontakten med barnets biologiska föräldrar i större utsträckning, då de 

är en viktig part i samarbetet. Beslutet om att ha kontakt anser vi dock fortfarande behöver tas 

av familjehemssekreterare som har professionell kunskap och en helhetsbild om vad som är 

bäst för barnet. Dock menar vi att det finns en risk att familjehemsföräldrarna känner sig 

överkörda och inte lyssnade på om de inte får vara mer delaktiga i hur deras kontakt med 

barnets biologiska föräldrar ska se ut. Dilemmat med att inte familjehemsföräldrar får 

tillräckligt med inflytande belyste Hudson och Levasseur (2002)  i sin studie. 

Familjehemsföräldrarna i studien hade ett behov av att kunna påverka och bli lyssnade på. 

Därför anser vi att det är viktigt att familjehemsföräldrarnas åsikter uppmärksammas och tas 

på allvar.   

 

 Empirin som kan kopplas till frågeställning 1b som är Hur kan eventuella skillnader i deras 

uppfattningar förklaras? visar att det finns en skillnad i familjehemssekreterarnas och 

familjehemsföräldrarnas syn på kontakten mellan familjehem och barnets biologiska 

föräldrar, vilken beskrivits i stycket ovan. Skillnaden kan förstås utifrån Lipskys (2010) 

resonemang om att socialarbetaren ska förhålla sig till lagstiftning och organisationens 

uppdrag. Svenssons (2008) diskussion om att socialt arbete är en ideologisk fråga förklarar att 

familjehemssekreterarna agerar och stödjer den socialpolitiska grundidén om att barnet ska ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar. I och med att familjehemsföräldrarna inte är med och 

utformar grundidén är ger det familjehemsföräldrarna en begränsad delaktighet, vilket kan gör 

att de inte upplever kontakten som helt frivillig. Vi tror likt Svensson (ibid) att den 

begränsade delaktigheten kan ha negativa effekter. Vi ställer oss frågande till hur 

familjehemsföräldrarna kan göras mer aktiva då de inte har möjlighet att utforma den 
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socialpolitiska grundidén eftersom  de endast är mottagare av den. Vi ser betydelsen av att 

familjehemsföräldrarna involveras mer även i dessa diskussioner då det troligtvis kan få 

positiva konsekvenser för samverkan med barnets biologiska föräldrar.  

 

Den andra frågeställningen är Hur ser familjehemssekreterarna respektive 

familjehemsföräldrarna på stödet till familjehemsföräldrarna i kontakten med barnets 

biologiska föräldrar? I resultatet framkommer det att familjehemssekreterarna är medvetna 

om att det finns begränsningar i deras möjlighet att ge stöd till familjehemsföräldrarna i 

kontakten med barnets biologiska föräldrar. Begränsningarna beror på hög arbetsbelastning, 

tidsbrist och deras dubbla roller som både barnhandläggare och familjehemssekreterare. Likt 

familjehemssekreterarna kan vi se ett dilemma i att de har dubbla roller inom organisationen. 

Utgångspunkten är att barnets behov ska komma först, vilket gör att de prioriterar 

barnhandläggning framför arbetsuppgifter som berör familjehemsföräldrarna. Vi ställer oss 

kritiska till detta eftersom det kan innebära att barnets bästa konkurrerar ut barnets bästa. Då 

familjehemssekreterarna inte hinner ge stöd till familjehemsföräldrarna för att de ska kunna 

ha kontakt med barnets biologiska föräldrar, kan det placerade barnet påverkas negativt då ett 

bra samarbete mellan familjehemsföräldrarna och biologiska föräldrarna äventyras. Vi tror att 

familjehemsföräldrarna behöver uppmärksammas mer och att de behöver bli mer prioriterade, 

vilket i förlängningen gynnar det placerade barnet.  

 

Forskarna Sanchirico och Jablonka (2000) lyfter betydelsen av att familjehem får relevant 

utbildning i deras kontakt med barnets biologiska föräldrar. Forskarna upplever att 

socialtjänsten inte finner utbildningsinsatser som nödvändiga då de inte erbjuder 

familjehemsföräldrarna detta. Vår studie motsätter sig detta resonemang då 

familjehemssekreterarna tydligt klargör vikten av att ge utbildning till 

familjehemsföräldrarnas i kontakten med de biologiska föräldrarna. Det är dock viktigt att 

påpeka att Sanchirico och Jablonkas (ibid) studie inte är svensk. Sedan studien genomfördes 

har familjehemsvården troligtvis även utvecklats. Den nya lagen som trädde i kraft januari 

2013 (6 kap. 6c §, SoL) innebär att familjehemssekreterarna har nya bestämmelser att förhålla 

sig till, vilket troligtvis gör att de lyfter utbildning till familjehemsföräldrar som viktigt. Detta 

kan vara en förklaring till varför vårt resultat inte överensstämmer med ovanstående forskares 

studie. 
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I resultatet framkommer det att familjehemsföräldrarna värdesätter en nära relation till sina 

familjehemssekreterare och vill ha ett känslomässigt stöd. Detta överensstämmer med studier 

av Hudson och Levasseur (2002) respektive MacGregor et al. (2006) där 

familjehemsföräldrarna lyfter det känslomässiga stödet som ett viktigt behov i uppdraget samt 

vikten av att ha en nära relation till socialsekreteraren för att kunna få det. I vår studie menar 

familjehemsföräldrarna att byte av familjehemssekreterare hindrar dem från att kunna bygga 

upp en nära relation och få känslomässigt stöd i saker som berört dem i kontakten med barnets 

biologiska föräldrar. Forskning visar att känslomässigt stöd i uppdraget är av betydelse för att 

familjehem ska vilja fortsätta (Hudson & Levasseur 2002; MacGregor et al. 2006). 

Konsekvenserna av att familjehemsföräldrarna får byta familjehemssekreterare ofta kan leda 

till att de avslutar sina uppdrag eftersom de inte får känslomässigt stöd i kontakten med de 

biologiska föräldrarna. Detta kan leda till att barn behöver omplaceras. Vi ser vikten av att 

medvetandegöra detta inom familjehemsvården samt lyfta problemet med byte av 

familjehemssekreterare till en organisatorisk nivå då detta borde öka förutsättningar för att 

åtgärder ska vidtagas. 

 

Frågeställning 2b som lyder Hur kan eventuella skillnader i deras uppfattningar förklaras? 

framkommer det i resultatet att det finns en skillnad mellan familjehemssekreterarnas och 

familjehemsföräldrarnas syn på stödet då de uppmärksammar två olika aspekter. 

Familjehemssekreterarna betonar utbildning och familjehemsföräldrarna betonar 

känslomässigt stöd och en nära relation. Detta kan förklaras med att familjehemsföräldrarna 

värdesätter den personliga kontakten med familjhemssekreterarna. Lipsky (2010) menar att 

det för klienten rör sig om en unik kontakt som klienten ser som värdefull. 

Familjehemssekreterarna betonar inte den nära relationen på samma sätt utan lyfter istället 

vikten av utbildning till familjehemsföräldrarna. Detta kan förklaras med att de inte endast 

kan se till individens behov, det vill säga familjehemsföräldrarnas behov, utan de måste också 

se till organisationens uppdrag som är att tillgodose barnens behov. Svensson (2008) menar 

att socialarbetare som representant för organisationen måste se till uppdraget i organisationen.  

 

Resultatet visar att parterna har olika syn på vilket stöd som familjehemsföräldrarna är i 

behov av för att kunna ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. Konsekvenserna av att 

familjehemssekreterarna och familjehemsföräldrarna har olika syn på behovet av stöd kan 

göra att familjehemsföräldrarna upplever att de inte får rätt stöd i kontakten med barnets 
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biologiska föräldrar. Därför är det av betydelse att aktörerna för en diskussion om vilket stöd 

som är relevant för att de ska kunna ha kontakt med barnets biologiska föräldrar. 

 

6.2 Slutdiskussion och förslag på vidare forskning 

 

En viktig aspekt som framkommit i empirin och som vi finner intressant att föra en 

slutdiskussion om är familjehemssekreterarnas inställning till att familjehemsföräldrarna 

behöver utbildas.  I undersökningen menar familjehemssekreterarna att det ställs högre krav 

på familjhemmen idag och att det därför ställs krav på professionalisering. 

Familjehemssekreterare 1 menar att det kan krävas att familjehem utgörs av en yrkeskår 

istället för ”vanliga” familjer. Reflektioner har uppstått om utbildning av familjehem är av 

positiv eller negativ betydelse för samverkan mellan familjehemsföräldrarna och barnets 

biologiska föräldrar.  Flera familjehemsföräldrar i undersökningen uttrycker en svårighet i att 

bemöta barnets biologiska föräldrar, vilket utbildning till familjehemsföräldrarna möjligtvis 

kan överbrygga.  Vi anser att det även kan vara bra att lyfta fram hur de ska hantera 

konkurrensen de upplever från barnets biologiska föräldrar, vilken har framkommit vara 

svårhanterlig för familjehemsföräldrarna. På så vis kanske samverkan mellan aktörerna kan 

förenklas och kan få en positiv inverkan på barnet, vilket vi anser är det primära. Samtidigt 

ser vi en fara med att professionalisera familjehem och att de ska utgöras av en yrkeskår. 

Socialstyrelsen (2012c) menar att det idag är svårt att rekrytera familjehem. Genom att ställa 

ökade krav på familjehemmen skulle rekryteringen kunna försvåras ytterligare då 

familjehemsföräldrarna anser att de inte har det som krävs för att vara professionella 

familjehem.   

 

Något vi också ställer oss funderande kring är om det blir ett ökat avstånd mellan 

familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar då familjehemmen professionaliseras. 

Familjehemssekreterarna uttrycker att utbildning kan göra att samverkan mellan 

familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar blir bättre. Vi ställer oss dock kritiska 

till om utbildning verkligen gör att kontakten mellan familjehemsföräldrar och biologiska 

föräldrar förbättras. Den ökade kunskapen hos familjehemsföräldrarna kan göra att parterna 

ses som professionella respektive icke-professionella, vilket skulle kunna leda till ett ökat 

avstånd mellan dem istället för ökad samverkan. I förlängningen kan avståndet göra att 

barnets möjlighet att ha kontakt med sina biologiska föräldrar försvåras. Frågan vi ställer oss 

är om utbildning och professionalisering av familjehem hjälper eller stjälper 
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familjehemsföräldrarna i kontakten med barnets biologiska föräldrar? Kommer avståndet 

mellan parterna att minska eller öka genom en professionalisering? Dessa frågor anser vi vara 

ett intressant och nödvändigt område att bedriva vidare forskning om. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 Informationsbrev     

 

Till dig som är familjehemsförälder

  
Hej! 

Vi heter Elin Hartman och Mathilda Manneklint och är två blivande socionomer som läser 

sjätte terminen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Som en del av utbildningen ska vi nu skriva 

ett examensarbete.  

 

Vi upplever att ni som familjehemsföräldrar är en värdefull resurs och anser att arbetet med 

familjehem är viktigt att undersöka. Därför skulle vi vilja ta del av era uppfattningar och 

erfarenheter om kontakten ni har med ert placerade barns biologiska föräldrar. Vi tycker även 

det är viktigt att få er syn på det stöd ni får från familjehemssekreterare i kontakten med de 

biologiska föräldrarna. 

 

För att belysa denna aspekt av familjehemsvården kommer undersökningen innefatta 

intervjuer med både familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare. 

Vi hoppas att just du vill ställa upp med dina värdefulla erfarenheter och uppfattningar för att 

göra det möjligt för oss att genomföra denna studie. Uppgifter som kan identifiera personer 

kommer inte att registreras. Socialtjänsten kommer inte ta del av intervjumaterialet utan 

endast uppsatsen där familjehemmen är anonymiserade. Materialet från intervjun kommer att 

förstöras vid uppsatsens slut. Examensarbetet kommer att publiceras på hemsidan DIVA då 

den är godkänd . Vill du ta del av uppsatsen kommer du ha möjlighet till det. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 60 minuter och för att inte missa viktig information 

kommer intervjun att spelas in. Vi har avsatt tid för intervjuerna V.17-18 alternativt måndag 

6/5. Kom gärna med förslag på dag och tid! Vi har möjlighet att träffas även under kvällstid 

och helger om det passar dig bättre. Ditt önskemål om var intervjun ska äga rum kommer 

tillgodoses i den mån det är möjligt.  

 

Vi vill poängtera att medverkan i studien självklart är frivillig och du bestämmer själv om du 

vill avbryta din medverkan. 

 

Vi kommer att kontakta dig inom några dagar för att höra om du vill medverka i vår 

undersökning.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi 

hoppas på din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Hartman    Mathilda Manneklint 

XXX@student.lnu.se   XXX@student.lnu.se 

070-XXXXXXX   070-XXXXXXX 

 

mailto:XXX@student.lnu.se


 

Till dig som är familjehemssekreterare  

Hej! 

Vi heter Elin Hartman och Mathilda Manneklint och är två blivande socionomer som läser 

sjätte terminen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Som en del av utbildningen ska vi nu skriva 

ett examensarbete. 

 

Vi är intresserade av arbetet med familjehem och vill genom vårt examensarbete belysa 

familjehemssekreterares och familjehemsföräldrars syn på kontakten mellan 

familjehemsföräldrar och det placerade barnets biologiska föräldrar. Vi vill även belysa det 

stöd som familjehemsföräldrarna får från familjehemsvården i denna kontakt. 

Undersökningen kommer innefatta intervjuer med både familjehemsföräldrar och 

familjehemssekreterare. 

 

Vi hoppas att just du vill ställa upp med dina värdefulla tankar och åsikter för att göra det 

möjligt för oss att genomföra denna studie. Uppgifter som kan identifiera personer kommer 

inte att registreras och materialet från intervjun kommer att förstöras vid uppsatsens slut. 

Examensarbetet kommer att publiceras på en hemsida för uppsatser, DIVA, då den är 

godkänd . Vill du ta del av uppsatsen kommer du ha möjlighet till det. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 60 minuter och för att inte missa viktig information 

kommer intervjun att spelas in. Vi har avsatt tid för intervjuerna V.17-18 alternativt måndag 

6/5. Kom gärna med förslag på dag och tid! Vi har även möjlighet att träffas efter kontorstid 

om det passar dig bättre.  

 

Vi vill poängtera att medverkan i studien självklart är frivillig och att du själv bestämmer om 

du vill avbryta din medverkan.  

 

Vi skulle vara tacksamma om du kunde svara på denna förfrågan så snart som möjligt. 

 

Om du har några frågor om vår studie får du gärna kontakta oss. Vi hoppas på din medverkan!  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Hartman    Mathilda Manneklint 

XXX@student.lnu.se   XXX@student.lnu.se 

070-XXXXXXX   070-XXXXXXX 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide familjehemssekreterare 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat som familjehemssekreterare?  

Hur tycker du det är att arbeta som familjehemssekreterare? 

 

Syn på familjehemmens kontakt med barnets biologiska föräldrar 

1. Hur anser du att kontakten mellan familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar 

ska se ut?  

 

2. Vad ställs det för krav på familjehemsföräldrarna gällande kontakten med barnets 

biologiska föräldrar vid en familjehemsplacering?  

 

3. Vad gör du i ditt arbete för att familjehemsföräldrarna ska ha kontakt med barnets 

biologiska föräldrar?  

 

4. Hur upplever du att familjehemsföräldrarna förhåller sig till att ha kontakt med barnets 

biologiska föräldrar?  

 

5. Vad finns det för positiva aspekter i relationen mellan familjehemsföräldrar och barnets 

biologiska föräldrar? 

 

6. Vad finns det för svårigheter för familjehemsföräldrar i relationen till de biologiska 

föräldrarna? 

 

7. Hur uppfattar du att familjehemsföräldrarna påverkas av att ha kontakt med barnets 

biologiska föräldrar?  

 

 

Syn på stöd till familjehemsföräldrar 

8. Vilket stöd får familjehemmen från familjehemsekreterarna? 

 

9. Hur är stödet utformat? 

 

10. Uppfattar du att stödet är tillräckligt i förhållande till familjehemsföräldrarnas behov? På 

vilket sätt? 

 

11 a Får familjehemsföräldrarna någon utbildning? I så fall vad för utbildning? 

    b Får familjehemsföräldrarna utbildning i att ha kontakt med barnets biologiska föräldrar? 

 



 

Syn på stöd till familjehemsföräldrar i kontakt med biologiska föräldrar 

12. Uppfattar ni att familjehemsföräldrar behöver stöd i kontakten med barnets biologiska 

föräldrar?  

 

13. Vad är det för stöd de är i behov av i kontakten med barnets biologiska föräldrar?  

 

14. Uppfattar du att det stödet de får är tillräckligt i förhållande till deras behov? På vilket 

sätt? 

 

15. Upplever du att det finns möjlighet att ge stöd när familjehemsföräldrarna efterfrågar det i 

kontakten till biologiska föräldrarna?  

 

16. Hur upplever du din möjlighet att påverka hur stödet ska utformas till 

familjehemsföräldrar i kontakten med biologiska föräldrar?  

 

17. Är det något du vill tillägga som inte tagits upp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjuguide familjehemsföräldrar  
 

Bakgrundsfrågor 
Hur många är ni i familjen?  

Hur gamla är ni? 

Hur många placerade barn har ni?  

Hur länge har ni varit familjehem? 

Hur lång tid har ni haft ert nuvarande uppdrag? 

Hur upplever ni det är att vara familjehem? 

 

Syn på stöd 
1. Vad får ni för stöd som familjehem av familjehemssekreteraren? (vad för stöd + hur ofta) 

 

2. Upplever ni att det stöd ni får är tillräckligt? (På vilket sätt) 

 

3. Har det uppstått situationer där ni känt att ni hade behövt få mer stöd? (Beskriv) 

 

4.a Har ni fått någon utbildning? 

     b Har ni fått någon utbildning för att ha kontakt med barnets biologiska föräldrar? 

 

5. Anser ni att den utbildningen ni fått varit relevant? (På vilket sett) 

 

 

Syn på kontakten med biologiska föräldrar 
6.a Har ni kontakt med barnets biologiska föräldrar? 

     b På vilket sätt har ni kontakt med barnets biologiska föräldrar?  

 

7. Hur ofta har ni kontakt med barnets biologiska föräldrar? 

 

8. Hur såg ni på kontakten innan ni blev familjehem? 

 

9. Hur skulle ni beskriva er kontakt med biologiska föräldrarna? 

 

10. Vad anser ni om socialtjänstens syn på att ha kontakt med barnets biologiska föräldrar? 

 

11. Hur påverkas ni av att ha kontakt med biologiska föräldrarna? 

 

12. Vad finns det för svårigheter i kontakten? 

 

13. Vad finns det för positiva delar i kontakten? 

 

14. Skulle ni vilja att kontakten såg annorlunda ut? 

 

 

Syn på stöd i kontakt med biologiska föräldrar 

15. På vilket sätt får ni stöd från familjehemssekreterare för att kunna ha kontakt? 

 

16. Upplever ni att ni får tillräckligt med stöd av familjehemssekreterare för att kunna ha en 

kontakt? 



 

17. Har det uppstått situationer där ni känt att ni hade behövt få mer stöd från 

familjehemssekreterare? 

 

18. Upplever ni att ni kan prata med familjehemssekreterare om saker som berört er i 

kontakten med de biologiska föräldrarna?  

 

19. På vilket sätt tycker ni att familjehemssekreterarnas stöd påverkar er relation till barnets 

biologiska föräldrar?  

 

20. Hur upplever ni möjligheten att få tag på familjehemssekreteraren när ni haft behov av 

det? 

 

21. Har ni möjlighet att påverka stödet ni får för att kunna ha kontakt med biologiska 

föräldrarna? På vilket sätt? 

 

22. Är det något mer du vill tillägga som inte tagits upp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Information om medverkande intervjupersoner 
 

Familjehemsföräldrar 

 
I undersökningen har intervjuer med fyra familjehem genomförts. Vid tre av intervjuerna 

deltog både familjehemmamman och familjehemspappan. En intervju genomfördes med 

endast en familjehemsförälder. Familjehemsföräldrarna befinner sig i en åldersgrupp mellan 

35-65 år. Familjehemmen har 1-2 barn placerade hos sig när studien genomförs. Åldern på de 

placerade barnen är mellan 8-16 år. Erfarenheterna av att vara familjehem varierar från 2-16 

år. Några av medverkande har samtidigt placeringar av barn från andra kommuner än X-

kommun. Tre av familjehemmen har biologiska barn hemmaboende.  

 

Familjehemssekreterare 

 
I undersökningen har fyra familjehemssekreterare deltagit. Familjehemssekreterarna befinner 

sig i en åldersgrupp mellan 40-60. Familjehemssekreterarna har varierade utbildningar där 

socionomutbildning är vanligast förekommande. Samtliga har utbildningar inom socialt 

arbete. Några av familjehemssekreterarna har även fristående kurser som innefattar 

handledning och samtal med barn och familj. Familjehemssekreterarna har arbetat som 

familjehemssekreterare mellan ca 2-10 år. Flertalet har arbetat på andra verksamhetsområden 

inom socialt arbete innan de börjat arbeta som familjehemssekreterare.  

 


