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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att se hur kommunikationen och 

informationsflödet ser ut mellan familjehem och kommunen samt hur 

familjehemmen upplever kommunikationen.  Anledningen till att vi ville 

undersöka detta var eftersom vi var intresserade av ämnet, att media har 

påpekat problem inom familjehem samt att vi inte hittade någon tidigare 

forskning som undersökte detta. Då vi var intresserade av hur 

familjehemmen upplever kommunikationen valde vi att utföra studien ur 

familjehemmens perspektiv.  

Ett familjehem är en familj som tar emot ett barn som inte kan bo hemma 

hos sina egna föräldrar på uppdrag av en kommun eller ett företag som 

arbetar åt kommunen (SKL, 2013a; Familjehemmet, 2013a) 

Teorierna som vi har valt att använda oss utav för att senare analysera 

resultatet har berör ämnena kommunikation och information. Anledningen 

till att vi valde dessa teorier var därför att de passar vårt syfte samt att 

missförstånd och konflikter kan bero på bristande kommunikation eller 

brister i informationsflödet.  

För att utföra den här studien så har vi använt oss av en kvalitativ ansats där 

vi har intervjuat tre olika familjehem, ett ansikte-mot-ansikte och två via 

telefon. Intervjuerna har haft en halvöppen struktur med en intervjuguide 

(se bilaga 1) med mestadels öppna frågor. Då informationen som kommer 

fram kan vara känslig så har vi valt att behandla informanterna med 

anonymitet.  

Resultatet visar på brister i både kommunikationen och informationsflödet 

och att familjehemmen är missnöjda med det. En av anledningarna till att 

det finns brister är att kommunikationskanalerna inte fungerar optimalt då 

familjehemmen har svårt att få tag på socialsekreterarna.  

I analysen kopplas teorierna ihop med resultatet, där vi kan se orsaker och 

anledningar till att familjehemmen upplever kommunikationen och 

informationsflödet på ett visst sätt samt vilka påföljder som kan uppstå av 

eventuella brister som till exempel varför kommunikationskanalerna inte 

fungerar optimalt och vad detta kan leda till.  

Sedan för vi en diskussion kring resultatet, kommer med förslag till 

förbättring samt diskuterar studiens validitet och reliabilitet. Vårt förslag till 

förbättring vore att ha ett informationssystem där familjehemmen och 

kommunen kan delge varandra relevant information som ett komplement 

till den muntliga kommunikationen.  

Avslutningsvis så kontrollerar vi om vi har besvarat syftet samt ger förslag 

till fortsatt forskning såsom att se på ämnet ur kommunernas perspektiv. 



   
 

   
 

Summary 

The aim of this study is to see how the communication and information 

flow looks between foster home and the municipality and how foster homes 

experience the communication. The reason we wanted to investigate this 

was because we were interested in the subject, that the media had pointed 

out problems with foster families and we did not find any previous research 

that had examined this. Since we were interested in how foster homes 

experienced the communication, we chose to perform the study form the 

perspectives of the foster homes. 

A foster family is a family that receives a child who cannot live at home 

with their parents on behalf of a municipality or a company who works for 

the municipality (SKL, 2013a; Familjehemmet, 2013a). 

The theories that we have chosen to use to later analyze the results touches 

the topics communication and information. The reason we chose these 

theories was because they suited our purpose, and that misunderstandings 

and conflicts can be due to a lack of communication or lack of information 

flow. 

To perform this study, we used a qualitative approach in which we have 

interviewed three different foster families, one face-to-face and two by 

telephone. The interviews had a semi-open structure with an interview 

guide (see Appendix 1) with mostly open-ended questions. As the 

information that emerges may be sensitive, we have chosen to treat 

informants with anonymity. 

The results show deficiencies in both the communication and information 

flows and the foster homes are dissatisfied with it. One of the reasons that 

there are flaws is that the communication channels are not functioning 

optimally due to that the foster homes have a hard time getting ahold of 

their social workers. 

In the analysis the theories are connected together with the result, where we 

can see the causes and reasons for why foster homes experience 

communication and information flow in a certain way, and the penalties that 

may arise from any flaws such as why communication channels are not 

functioning optimally and what this can lead to. 

Later we discuss the results, make suggestions for improvement and discuss 

the study's validity and reliability. Our suggestion for improvement would 

be to have an information system where foster homes and the municipality 

can communicate relevant information to supplement oral communication. 

Finally we check to see if we have answered our purpose, and we give 

suggestions for further research such as to look at the subject from 

perspective of the municipality. 



   
 

   
 

Förord 

Denna studie utförs i kursen Examensarbete som är på 15 poäng och är en 

del i utbildningen Informationslogistik, 180 poäng, på Centrum för 

Informationslogistik (CIL) som är en del av Linnéuniversitetet. 

Vi tycker att det ämne som vi valt att arbeta med är intressant och vi tycker 

att arbetet med den här studien har varit givande. Det är ett ämne som vi 

inte själva har så mycket personliga erfarenheter av men som vi ändå hört 

mycket om. Familjehem är en aktuell samhällsfråga vilket bidrog till vårt 

intresse för ämnet. 

Vi vill här passa på att tacka de familjehem som ställde upp på våra 

intervjuer och delgav sina erfarenheter och åsikter, personerna som 

korrekturläst uppsatsen samt lärarhandledare för sitt stöd. 
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1 Introduktion   
Nedan följer en beskrivning över varför vi valde att studera ämnet, vad tidigare 

forskning säger om det samt vad det är vi vill få ut av studien.  

1.1 Inledning 

Ämnet som vi har valt för vårt examensarbete är: Kommunikation mellan 

fosterföräldrar och deras kontaktperson på kommunen. Anledningen till att vi 

valde detta ämnet var eftersom detta var något vi tyckte var intressant, att vi 

känner personer som har varit och är familjehem i dagsläget som har uttryckt 

problem samt vi hade hört i media att det saknas familjehem.  

Växjö kommun menar att det saknas traditionella familjer som kan ställa upp 

som familjehem och att familjer idag lever ett så fullt och stressat liv att de 

inte har tid att anta några uppdrag(Ahlgren, 2001). 

Samtidigt menar Socialstyrelsen att placerade barn och ungdomar löper större 

risk att utveckla självskadebeteenden, få sämre resultat i skolan och större 

behov av att behandlas med hjälp av psykofarmaka. Detta innebär att de blir 

svikna av det samhälle som har tagit över deras vårdnad. Lars Erik Holm, 

generaldirektör för Socialstyrelsen, menar att detta bara är en fortsättning på 

de avslöjanden som den s.k. Vanvårdsutredningen kom med (Hallandsposten, 

2013). 

Så samtidigt som det saknas familjehem så finns det brister i kontrollen av 

befintliga familjehem. Vi anser att en av anledningarna till att båda dessa 

brister existerar, är att det finns brister i den kommunikation och 

informationsflöde som kommunerna har med sina familjehem och det är 

därför vi har valt att fokusera på just detta ämne. Vi vet dessutom inte mycket 

om hur det egentligen fungerar och är intresserade av att lära oss mer om 

ämnet och vi tror att andra inte heller vet så mycket om ämnet.  

Eftersom det är fosterföräldrarna som träffar fosterbarnet dagligen och ser de 

små förändringarna och märker eventuella problem först så är det viktigt att 

fosterföräldrarna och deras kontaktperson har bra kontakt med varandra så att 

kommunen får reda på eventuella problem eller andra oroligheter så fort de 

uppstår. Som vi har uppfattat det så sitter familjehem i dagsläget på en stor 

mängd information som kontaktpersonen på kommunen inte har tillgång till 

som de kanske borde veta om när de fattar beslut gällande barnet.  

Detta ämne påverkar flera personer dagligen och lägger grunden för hur 

många barn och ungdomar i vårt samhälle ser på sina möjligheter att lyckas i 

livet och sitt eget värde som individer. Det är därför ett ämne som måste 

belysas ur olika synvinklar och aldrig glömmas bort. Därför har vi valt att 

genomföra en studie med fokus på kommunikation och informationsflöden 

gällande familjehem. 



   
 

  Sida | 2 
 

1.2 Tidigare forskning 

Det har gjorts en del forskning om familjehem och familjehemsplacerade 

barn och ungdomar under årens gång. Flera av de studier som har gjorts 

pekar på bristande kontakt med och information från den sociala 

myndigheten. 

Lindman Sjöbergs(2009) studie fokuserade på hur stödet från socialtjänsten 

och relationen till de biologiska föräldrarna upplevs av 

familjehemsföräldrarna. Studiens resultat visade på brister i det stöd och 

handledning som socialtjänsten tillhandahöll samt även brister i 

informationen om de biologiska föräldrarna.  

En annan studie syftade till att se hur familjehemsföräldrarna upplevde sin 

situation och den relation de skapat till det placerade barnet samt av vilka 

anledningar de åtagit sig uppdraget som familjehem. Denna studie tar bl.a. 

upp bristande kontakt med socialen som ett problem (Radic, 2007). 

Nilsson och Janzon(2008) utförde en studie där de tittade på de upplevelser 

som familjehemmen och de biologiska föräldrarna har haft med det s.k. 

MTFC-programmet, som står för Multidimensional Treatment Foster Care. 

Detta program läger stor vikt på rak kommunikation och regelbundna 

rapporteringar till socialen för att spåra förändringar i beteenden så att 

negativa beteenden kan motarbetas. 

Alla studierna visar på att kommunikation är viktigt och att familjehemmen 

får rätt information. Dock är det ingen studie som fokuserar på hur 

kommunikationen går till, var bristerna ligger och hur de kan motverkas. 

Ingen försöker utforska vilka flöden som används och vikten av att de 

flödena fungerar.  

1.3 Problemformulering 

Vi vill med denna rapport belysa kommunikationen och informationsflödet 

mellan familjehem och deras kontaktperson på kommunen samt eventuella 

problem inom dessa områden.  

Vår uppsats berör ett vetenskapligt problem då det saknas forskning som 

berör just kommunikationen mellan de två parterna. Det nämns i flera olika 

studier men utreds aldrig väl. Vi tror att det är i kommunikationen och 

informationsflödena som eventuella glapp kan finnas och där de flesta 

problemen uppstår och har sin grund. Detta då, som vi har uppfattat det, 

familjehemmen innehar information som de har svårigheter att förmedla till 

sin kontaktperson på kommunen via de kanaler som finns i dagsläget.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikationen ser ut mellan 

familjehem och kommunen samt beskriva hur informationsflödet ser ut. Vi 

vill även undersöka hur familjehemmen upplever kommunikationen. Den 

kunskap som vi vill producera är en beskrivande kunskap då vi anser att det 

saknas insikt i hur det fungerar med familjehem, både från oss och från folk i 

allmänhet. 

För att uppfylla syftet har vi följande frågeställningar: 

 Hur ser kommunikationen och informationsflödet ut mellan 

familjehemmen och kommunen? 

 Hur upplever familjehemmen kommunikationen? 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

I denna studie har vi valt att belysa ämnet ur familjehemmens perspektiv och 

då avgränsat studien till enbart detta perspektiv.  

1.6 Målgrupp 

De målgrupper som vi främst haft i åtanke när vi skrivit uppsatsen var 

kommunerna, nuvarande och blivande familjehem samt studenter som läser 

Informationslogistik eller andra utbildningar som berör ämnet.  
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2 Bakgrund 

Nedan följer en förklaring av vad ett familjehem är och dess syfte. 

2.1  Familjehem 

Ibland kan barn och ungdomar inte bo kvar hos sina biologiska föräldrar av 

olika avledningar. Då finns möjligheten för dem att flytta till ett familjehem. 

Ett familjehem är en särskild familj som tar hand om barn och ungdomar på 

uppdrag av socialnämnden (SKL, 2013a). Enligt SKL (Sveriges kommuner 

och landsting) så är familjehem det vanligaste sättet av dygnet runt-vård i 

Sverige då nästan 25000 personer i åldrarna 0-20 var placerade hos ett 

familjehem 2010. Placering av barn eller ungdomar i familjehem ska ske med 

stöd av socialtjänstlagen (SoL) och beslutet görs av kommunens socialnämnd 

(SKL, 2013a). I vissa fall så kan placeringen ska med stöd av lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i dessa fall prövar 

länsrätten frågan om vård (SKL, 2013a). 

Förutom kommunerna så finns det vissa företag som arbetar med 

familjehemsvård, dessa företag är anlitade av kommuner och följer samma 

lagar och föreskrifter som kommunerna gör (Familjehemmet, 2013a). SKL 

menar även att eftersom Sverige har antagit FN:s konvention om barnens 

rättigheter så ska kommunerna även ta hänsyn till dessa föreskrifter. 

Familjehem får ut vissa arvodes- och omkostnadsersättningar för att de tar 

hand om ett barn eller en ungdom och SKL har tagit fram rekommendationer 

till kommunerna på hur mycket dessa ersättningar borde vara men det är 

kommunerna som beslutar hur hög ersättning familjerna ska ha (SKL, 

2013a). Omkostnadsersättningen är till för de kostnader som det placerade 

barnet medför såsom kläder, mat och fickpengar medan arvodeersättningen är 

lön för uppdraget som utförs (Familjehemmet, 2013a). 

Omkostnadsersättningen är inte sjukpenninggrundande eller 

pensionsgrundande med det är arvodet (Familjehemmet, 2013a). 
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3 Teori 

Nedan beskrivs de teorier som är relevanta för studien och som senare 

kommer att användas för att analysera den insamlade datan.  

3.1 Kommunikation 

För att förklara vad kommunikation är och har för betydelse så kan det vara 

viktigt att veta var ordet kommunikation kommer ifrån. Kommunikation 

kommer ifrån det latinska ordet “communicare” som betyder ungefär “att ha 

något gemensamt” eller “att dela något med någon” (Maltén, 1998). 

Dimbleby och Burton (1999) menar att det finns flera olika typer av 

kommunikation. De menar att kommunikation inte behöver betyda att två 

personer står ansikte mot ansikte och pratar om något utan kommunikation 

kan ske på flera olika sätt, allt från vanliga samtal till mail eller via television. 

De påpekar även att det finns både enkel- och dubbelriktad kommunikation 

där enkelriktad innebär att information enbart delas medan dubbelriktad 

kommunikation innebär att mottagaren kan svara på budskapet. Enligt Larsen 

(2003) så är informell, ansikte mot ansikte kommunikation den vanligaste 

formen och även den effektivaste.  

3.1.1 Kommunikation som en process 

Dimbleby och Burton (1999) menar att kommunikation är en process som 

består av en sändare som skickar ett budskap genom en kanal till en 

mottagare som tolkar budskapet. Nedan visas figur 1 

kommunikationsprocessen som är en blandning av de figurer som Maltén 

(1998) och Larsson (2001) har illustrerat.  

 

Figur 1 – Kommunikationsprocessen 

Modellen visar att sändaren skickar ett budskap via ett medium till 

mottagaren där budskapet får en effekt. Men under processens gång så kan 

det vara så kallade brus som stör processen (Larsson, 2001). Brus kan vara 

allt som stör processen t.ex. att telefonen har dålig mottagning, mottagaren 

tänker på något annat och inte är koncentrerad på vad som sägs eller något 

annat som stör processen. Även Maltén (1998) jämför kommunikation med 

denna process och han menar att en annan sak som kan störa processen är att 

mottagaren ska tolka budskapet. Maltén (1998) menar att bland annat 
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mottagarens tidigare erfarenheter, personlighet och förutfattade meningar 

påverkar tolkningen av budskapet. Han menar då att det finns risk för att 

mottagaren missförstår budskapet. Larsen (2003) håller med om att det finns 

många olika faktorer som kan leda till att ett budskap kan missförstås. Han 

menar att det kan finnas både yttre och inre faktorer som leder till 

missförstånd såsom att andra pratar i bakgrunden, att en av personerna tänker 

på annat eller något så vanligt att personerna talar olika dialekter. Larsen 

(2003) menar att brus inte helt och hållet kan undgås, men genom att vara 

medveten om brus så kan de involverade minska effekten av brus genom att 

till exempel tala i ett enskilt rum utan andra personer som stör.  

3.1.2 Feedback 

Eftersom det finns flera saker som kan göra att budskapet inte når fram till 

mottagaren på det sätt som sändaren hade tänkt så menar Larsson(2001), 

Maltén (1998) samt Dimbleby och Burton (1999) att det är viktigt med 

feedback. Dimbleby och Burton (1999) menar att feedback inte alltid behöver 

vara verbal utan kan även vara ickeverbal i form av kroppsspråk såsom att 

nicka eller skaka på huvudet. Maltén (1998)menar att feedback är viktigt för 

att kunna kontrollera att budskapet har uppfattats rätt. Om feedback ska 

kunna användas för att kontrollera att budskapet har uppfattats rätt så är 

verbal feedback att föredra då mottagaren kan upprepa en del av budskapet 

“Så du menar att...” eller ställa följdfrågor “Menar du att om...”(Maltén, 

1998). Larsen (2003) påpekar dock att vid den verbala feedbacken så ska 

sändaren av feedback tänka på att ställa följdfrågor och inte bara upprepa vad 

som sagts då detta kan uppfattas som irriterande efter ett tag. Han menar även 

att det är viktigt att ha förmågan att kunna läsa av andra och visa hänsyn för 

att kunna ge bra feedback, ibland vill personen inte bli avbruten och då är det 

bättre med ickeverbal feedback genom att nicka eller på annat vis visa att 

budskapet kommer fram. 

3.1.3 Kommunikationskanaler  

Erikson (2002) menar att det finns tre olika kanaler för kommunikation; 

skriftliga, elektroniska och muntliga kanaler. Han menar att förutom att vara 

en kostnads- och resursfråga så finns det även olika för och nackdelar med de 

olika kanalerna som behöver tas i beaktning när val av kanal görs.  

3.1.3.1 Skriftliga kanaler 

Med skriftliga kanaler så menar Erikson (2002) tryckt information på papper 

eller annat material såsom nyhetsbrev, PM och rapporter. Fördelarna med 

skriftliga kanaler är enligt Erikson (2002) att mottagaren kan gå tillbaka till 

texten och läsa om den, läsa texten när det passar mottagaren samt att risken 

för missförstånd eller feltolkningar är liten förutsatt att texten är korrekt 

skriven. Han menar att nackdelen med den här kanalen är att det är svårt att 
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ha en dubbelriktad kommunikation, där mottagaren kan ge feedback på 

informationen, ställa frågor eller uttrycka sin åsikt gällande ämnet. Därför är 

skriftliga kanaler främst lämpliga när det gäller att dokumentera eller 

förmedla information (Erikson, 2002).  

3.1.3.2 Elektroniska kanaler 

När Erikson (2002) talar om elektroniska kanaler så talar han om olika 

elektroniska meddelande som till exempel e-post, intranät och video. Vissa 

av dessa kanaler har möjlighet till direkt kommunikation, såsom 

videokonferenser, och de kallas då för interaktiva medier (Erikson, 2002). 

Några av fördelarna med elektroniska kanaler är att det ofta är väldigt snabbt, 

till exempel e-post samt att informationen oftast är möjlig att vidarebefordra 

(Erikson, 2002). Erikson (2002) menar att en nackdel med elektroniska 

kanaler är att det behövs en dator eller annan utrustning för att kunna ta emot 

informationen och även om de flesta i dagsläget har denna möjlighet så har 

inte alla det. En annan elektronisk kanal är informationssystem eftersom det 

är ett system för kommunikation mellan människor enligt Beynon-Davies 

(2009). 

3.1.3.3 Muntliga kanaler 

Erikson (2002) menar att muntliga kanaler bland annat kan vara 

telefonsamtal, seminarier eller möten, formella eller informella. Han anser att 

den största fördelen med muntliga kanaler är möjligheten till dubbelriktad 

kommunikation, att saker kan diskuteras och att åsikter kan uttryckas. Han 

menar även att många psykologiska behov kan tillgodoses vid muntlig 

kommunikation, då människor oftast mår bra av att prata med andra. En 

nackdel med muntliga kanaler är att de ofta är mer tids- och resurskrävande 

än de andra kanalerna (Erikson, 2002). 

3.1.4 Samarbete 

Larsen (2003) menar att ett team består av människor som besitter speciell 

kompetens inom vissa områden och som samarbetar mot ett gemensamt mål. 

Människor har en del uppfattningar om vad som är rätt eller fel och dessa 

värderingar utgör en del av individens identitet. Om gruppens värderingar är 

motsägande så kan det innebära stora konflikter och det är därför viktigt att 

den ansvarige ser till att de som deltar i teamet har värderingar som stämmer 

någorlunda överens. En gemensam tolkningsbas förebygger missförstånd och 

konflikter (Larsen, 2003).  

När det gäller team så finns det två viktiga detaljer som inte får glömmas 

bort: den ena är uppdraget som teamet är skapat för att utföra och det andra är 

hur teamet vårdas som grupp (Larsen, 2003). Ett gott samarbete utvecklas 

inte av sig själv, teamets medlemmar måste kommunicera och verka mot det 

gemensamma målet. Arbetet måste planeras med alla rollers input, annars är 

det svårt för dem att veta vilken insats de ska tillföra (Larsen, 2003). 
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Larsen (2003) påpekar att en annan viktig del i samarbetet är att 

medlemmarna kan lita på varandra och sådan tillit skapas inte av en slump. 

Den skapas genom öppen och ärlig kommunikation och ju mer tillit som 

skapas i gruppen, desto fler chanser och risker vågar medlemmarna ta när det 

kommer till nya tankar och idéer. De vågar också lita på de beslut som fattas 

och den som fattar dem (Larsen, 2003).  

3.1.5 Meningen med kommunikation 

Enligt Dimbleby och Burton (1999) finns det flera olika anledningar till att 

människor kommunicerar och varför det är viktigt med kommunikation 

Några av dessa anledningar är för att kunna samarbeta med andra, för att 

utbyta information samt för att skapa och upprätthålla relationer (Dimbleby 

och Burton, 1999). Maltén (1998) menar att brister i kommunikationen kan 

leda till bland annat missförstånd som i sin tur kan ge upphov till konflikter. 

Även Larsen (2003) menar att många missförstånd och konflikter beror på att 

kommunikationen inte fungerar som den borde och att en god 

kommunikation är avgörande för ett bra samarbete mellan människor. För att 

kommunikationen ska bli så bra som möjligt så är det även att föredra en 

öppen kommunikation, för att få detta så krävs det att personerna känner att 

de kan lita på varandra och känner en trygghet med att säga det de vill ha sagt 

(Larsen, 2003). 

3.2 Information och informationssystem 

3.2.1 Information 

Davenport (1997) skiljer på data, information och kunskap, han menar att 

data är enkla observationer av omvärlden som är lätt att strukturera, 

kvantifiera, överföra och samla. Information är data som har bearbetas för att 

vara användbar, förnuftig eller meningsfull menar Introna (1997). Axelsson 

och Goldkuhl (1998) säger att information inte finns utan kommunikation då 

kommunikation är handlingen och information är budskapet. Kunskap är 

information som har tolkats av en person utefter egna erfarenheter eller 

åsikter (Davenport, 1997).  

Introna (1997) skiljer på två olika arketyper: informationssystem och 

informationsvetenskap. Informationssystem ser på information som ett 

resultat av en transformering av kodad data. Information har alltid en 

mottagare och användare, mottagaren måste uppfatta budskapet som 

meningsfullt eller av värde. Slutligen måste informationen påverka 

förändring i det system som mottar information. Dock har betydelsen av 

informationen fallit i skymundan av själva konverteringen och 

transformeringen av själva informationen. Informationsvetenskap trycker på 

effekten eller resultatet som har. Informationen måste leda till någon form av 
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tolkning och förståelse hos mottagaren. Introna (1997) trycker själv på att det 

viktiga med information är vad den betyder för mottagaren och hur 

mottagaren förstår och tolkar informationen. 

Introna (1997) ställer frågan om varför tolkning behövs och han kopplar 

tillbaka till den traditionella kommunikationsprocessen och menar att 

tolkning behövs eftersom sändaren av meddelandet kodar det när den skickar 

iväg det. Han talar också om hur meningen kan gå förlorad i processen och 

att poängen med tolkning är att hitta meningen igen för då uppstår förståelse. 

Beynon-Davies (2009) menar att information används för att fatta beslut och 

vilka beslut som fattas beror på vilken information som är tillgänglig och hur 

den har tolkats. När information samlas in och bearbetas måste informationen 

vara fri från fel, komplett, aktuell, tidsenlig och relevant. Allt detta påverkar 

kvalitén på informationen och informationskvaliteten påverkar de beslut som 

den ligger till grund för. Dålig informationskvalitet leder till dåliga beslut 

som slutar i dåliga handlingar. Information, speciellt bra information, behövs 

också för att samordna aktiviteter i organisationen (Beynon-Davies, 2009). 

Davenport (1997) påpekar hur viktigt det är att information delas av och 

mellan de inblandade. Positiva beteenden måste uppmuntras och dåliga 

motverkas. Framförallt ska delandet av relevant information uppmuntras 

(Davenport, 1997).  

När Beynon-Davies (2009) talar om information nämner han också 

informationsflöden. Informationsflöden beskriver hur information kommer in 

i och används i en process, om det är abstrakt information eller ett dokument 

som förflyttas. Ett informationsflöde kan användas för att se var det finns 

brister i informationen och hur organisationen kan rätta till dem på ett så 

effektivt sätt som möjligt (Beynon-Davies, 2009).  

3.2.2 Informationssystem 

Axelsson och Goldkuhl (1998) beskriver ett informationssystem som ett 

datoriserat system där information lagras och distribueras för att stödja 

organisationens processer. Det kan ses som ett system för bland annat 

bearbetning, lagring och överföring av information. De krav som läggs på ett 

informationssystem är att det ska fungera bra, vara begripligt och att det 

använder rätt teknik (Axelsson & Goldkuhl, 1998). Beynon-Davies (2009) 

anser att ett informationssystem är ett system för kommunikation mellan 

människor. Han menar också att en fördel med ett informationssystem är att 

informationen kan delas mellan människor på ett enkelt sätt och att behöriga 

personer får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.  

Beynon-Davies (2009) beskriver olika typer av användargränssnitt som ett 

informationssystem kan ha, till exempel hemsidor, intranät och extranät. Att 

ha en hemsida som användargränssnitt är fördelaktigt när dynamiskt innehåll 

ska presenteras men är begränsad i vem som kan lägga till innehåll på sidan. 
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Ett intranät är en applikation som använder Internet i ett slutet nätverk för att 

koppla samman användare inom organisationen. Ett extranät är ett utökat 

intranät som dessutom tillåter parter utanför organisationen tillgång till 

specifik information (Beynon-Davies, 2009). 

3.3 Kravhantering 

Eriksson (2007) menar att ha rätt krav är nyckeln till framgång när någon ska 

utveckla ett system. Enligt honom är det kraven som styr systemets utseende, 

dess funktioner och användbarhet. Ju bättre krav som har kunnat samlas in, 

desto bättre förutsättningar finns det för att systemet blir färdigt i tid och med 

den användbarhet som efterfrågas (Eriksson, 2007). 

Krav kan samlas in på många olika sätt och det finns många olika typer av 

krav att samla (Eriksson, 2007). Eriksson (2007) menar att kraven kan samlas 

in genom workshops, ostrukturerade och strukturerade intervjuer, 

observationer, enkäter och prototyper. Han menar att de krav som samlats in 

brukar delas upp på olika sätt, ett sätt är att dela upp kraven i funktionella och 

icke funktionella krav samt designrestriktioner. Funktionella krav talar om 

vad systemet ska göra och vilka funktioner som ska finnas(Eriksson, 2007).  

Eriksson (2007) säger att icke funktionella krav berör hur systemet ska 

fungera. Dessa krav ska komplettera de funktionella kraven och delas ofta 

upp i fyra kategorier: 

 Användbarhet 

 Tillförlitlighet  

 Prestanda 

 Underhållbarhet 

När det kommer till användbarhet så är det ett krav som kan vara svårt att 

definiera men det måste ändå beskrivas på ett sätt som går att mäta och testa 

(Eriksson, 2007). Detta krav handlar om hur lätt systemet är att hantera och 

lära sig, det måste stämma överens med sin dokumentation samtidigt som det 

måste kunna hjälpa användaren när denne kör fast(Eriksson, 2007). 

Enligt Eriksson (2007) innebär tillförlitlighet att systemets funktioner ska 

vara pålitliga även efter en lång tid av användning. Han manar att felfrekvens 

är ett sätt att mäta detta, det vill säga hur ofta fel får uppstå innan systemet 

måste rättas till. Kravet berör också hur systemet kan återhämta sig och att 

resultaten från systemet ska vara pålitligt efter lång tid. Till exempel så ska 
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man kunna öppna gamla ärenden utan att de förstörs när en användare sparar 

eller lämnar det(Eriksson, 2007). 

Eriksson (2007) talar om att prestanda innebär den tid det tar för systemet att 

svara på de kommandon som användaren ger systemet. Med prestanda menas 

också hur lång tid återhämtning får ta och hur mycket av prestandan som 

varje belastning systemet utsätts för får ta (Eriksson, 2007). 

Eriksson (2007) påpekar att underhållbarhet står för hur enkelt och billigt 

systemet är att underhålla och förvalta. Systemet bör göra det enkelt att till 

exempel bifoga felmeddelande med tekniska detaljer gällande felet eftersom 

det är näst intill värdelöst för en tekniker att försöka rätta till ett fel utan att ha 

någon typ av tekniska detaljer att gå på (Eriksson, 2007). I de fallen kommer 

felet oftast att kvarstå då teknikern inte har tillräckligt med information för att 

hitta det (Eriksson, 2007). 

Utöver dessa krav finns det även designrestriktioner som är direktiv som 

beställaren har ställt och som måste uppfyllas (Eriksson, 2007). Det kan röra 

sig om att systemet ska vara programmerat i ett visst språk, till exempel Java 

eller C#, eller att det ska kunna fungera i en viss teknisk miljö(Eriksson, 

2007). 

3.3.1 Kravspecifikation 

Enligt Eriksson (2007) Ska de insamlade kraven samlas i en 

kravspecifikation. Han menar att en kravspecifikation bör ha en liknande 

disponering som följer: 

 Inledning 

Inledningen bör innehålla en kortfattad beskrivning av 

dokumentet. Det är även här termer förklaras samt 

kontaktpersoner nämns (Eriksson, 2007). 

 Systemglobala funktionella krav 

Här anser Eriksson 820079 att de kraven som är generella för 

systemet eller för flertalet av kraven ska finnas. 

 Funktionella krav 

De funktionella kraven är samtliga krav på systemet (Eriksson, 

2007). 

 Ickefunktionella krav 

Enligt Eriksson (2007) samlas detaljerna kring kraven under 

denna del i dokumentet. Dessa detaljer brukar delas in i fyra 
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kategorier; användarbarhet, tillförlitlighet, prestanda samt 

underhållbarhet (Eriksson, 2007).  

 Designrestriktioner 

Ifall det finns vissa restriktioner gällande exempelvis 

programmeringsspråk eller specifik databas så ska dessa 

restriktioner skrivas här (Eriksson, 2007). 

 Användningar dokumentation och hjälpsystem 

Eriksson (2007) anser att en beskrivning av de dokument som 

kommer tas fram bör finnas under den här delen i 

kravspecifikationen. 

 Upphovsrätt 

Här ska det stå vem som äger rättigheterna till programvaran 

(Eriksson, 2007) 

 Regler 

Ifall det finns några lagar, verksamhetsregler eller liknande 

som behöver beaktas i utvecklingen av systemet så anser 

Eriksson (2007) att dessa ska finnas här. 

Eriksson (2007) påpekar dock att kravspecifikationen kan anpassas för att 

passa organisationen eller hur omfattande eller viktigt systemet är.  
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4 Metod 

Nedan följer en beskrivning gällande hur vi har gått tillväga för att 

genomföra den här studien. 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Då våra frågeställningar är av en beskrivande karaktär så innebär det att vi 

har en explorativ frågeställning. Explorativ frågeställning innebär att 

undersökningen fördjupar sig i något som forskaren inte vet så mycket om. 

Då frågeställningen till viss del rör hur människor tänker och tycker om vissa 

fenomen så har den här studien även en tolkande ansats (Jacobsen, 2002).  

Vid denna typ av frågeställning så lämpar sig en kvalitativ ansats då det krävs 

att forskarna koncentrerar sig på ett fåtal enheter för att få fram många 

nyanser (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats innebär att information samlas 

in i form av ord till skillnad från kvantitativ ansats som samlar in information 

i form av siffror (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att vid en 

kvalitativ ansats samlas informationen oftast in genom intervju eller 

observation vilket ger en nyanserad bild av ämnet som ska undersökas. Enligt 

honom så behöver forskaren inte välja antingen en kvalitativ eller en 

kvantitativ ansats utan det optimala vore att använda sig utav båda då de 

kompletterar varandra. På grund av tidsbrist så har vi valt att inte använda 

båda ansatserna utan valt den kvalitativa då den passar bäst för att besvara 

frågeställningen.  

Eftersom vi sedan tidigare hade en del kunskap om ämnet vi hade valt att titta 

på och hade en uppfattning av hur verkligheten såg ut så har studien haft en 

deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) så innebär detta att forskarna går från 

teori till empiri, alltså börjar med att skaffa sig en uppfattning och sedan ta 

reda på om verkligheten stämmer överens med uppfattningen. Motsatsen till 

deduktiv ansats är induktiv ansats vilket Jacobsen (2002) menar innebär att 

forskarna går från empiri till teori. Med detta menar han att forskarna knappt 

ska ha några förväntningar om resultatet utan forskarna ska samla in 

information, analysera den och sedan formulera teorier utifrån den 

analyserade informationen. Eftersom forskarna redan har en uppfattning om 

hur något ser ut när de har en deduktiv ansats så menar Jacobsen (2002) att 

forskaren kan missa relevant information då endast en viss sorts information 

söks och därför ger en induktiv ansats en mer rättvis bild av verkligheten.  
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4.2 Datainsamling  

Då vi har valt en kvalitativ ansats så finns det tre olika 

datainsamlingsmetoder att välja mellan. Intervju, observation samt 

dokumentundersökning (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) passar 

observation när forskarna vill veta hur människor faktisk gör något istället för 

vad de säger att de gör. Då vår undersökning inte rör människors beteende så 

har vi valt att inte använda oss utav metoden observation. Jacobsen (2002) 

menar att dokumentundersökning passar när det inte är möjligt att samla in 

primärdata eller när målet är att ta reda på hur andra har tolkat något eller vad 

någon har sagt eller gjort. Då detta inte var fallet med vår undersökning så 

har vi valt att samla in datan genom intervjuer.  

4.2.1 Intervjuer 

Efter valet av intervju som datainsamlingsmetod så fanns det flera val till att 

göra. Först så stod valet mellan telefonintervju eller så kallad ansikte mot 

ansikte intervju. Enligt Jacobsen (2002) finns det både fördelar och nackdelar 

med både intervjusätten. Jacobsen (2002) menar att en telefonintervju har 

lägre kostnader och informanten kan känns sig anonym vilket kan göra att 

personen är villigare att svara på frågor. Han menar även att 

intervjuareffekten kan minska. Intervjuareffekten innebär att informanten, på 

grund av intervjuarens närvaro, kan bete sig onormalt eller ändra svaren för 

att göra intervjuaren nöjd (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) så är en 

nackdel med telefonintervju att det är svårare för intervjuaren att avläsa 

informanten. När intervjuaren inte kan läsa av informanten så är det lätt att 

personen blir uttråkad och börjar tänka på annat eller att intervjuaren går för 

långt och informanten känner sig obekväm och inte vill svara. 

Jacobsen (2002) menar även att det finns för- och nackdelar med ett ansikte 

mot ansikte intervju. Eftersom det är lättare att få en personlig kontakt vid 

ansikte mot ansikte intervju så är denna intervjutyp att föredra vid känsliga 

ämnen. Då intervjuare ser informanten så är det lättare att läsa av personen 

och intervjuaren ser då om informanten börjar bli uttråkad eller känna obehag 

och intervjuaren kan då gå vidare till nästa fråga. Nackdelar med ansikte mot 

ansikte intervju är enligt Jacobsen (2002) att den är dyrare och mer 

tidskrävande än en telefonintervju eftersom intervjuaren eller informanten 

fysiskt måste ta sig till varandra. Det finns också en risk att intervjuareffekten 

blir högre då informanten märker av intervjuaren närvaro på ett annat sätt än 

vid en telefonintervju.  

Baserat på detta så ansåg vi att ansikte mot ansikte var att föredra i detta fall, 

men på grund av tidsbrist och geografiskt avstånd så hade vi inte möjlighet 

att enbart utföra ansikte mot ansikte intervjuer. Då ett av familjehemmen 

fanns geografiskt nära så valde vi att intervjua dem ansikte mot ansikte 
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medan de andra två familjerna bodde längre bort och därför valde vi 

telefonintervju när det gällde dessa. I familjen som vi valde att intervjua 

ansikte mot ansikte så var både mamman och pappan i familjen med medan 

telefonintervjuerna med de andra familjerna gjordes med mamman i familjen.  

Nästa val som skulle göras var att välja om intervjuerna skulle vara öppna 

eller strukturerade. Enligt Jacobsen (2002) finns det olika grader av 

strukturering av en intervju vilket han visar i figur 2. 

 
Figur 2 - Grader av strukturering av en intervju 

Vi har valt att använda oss av en halvöppen intervju med intervjuguide, fast 

ordningsföljd och enbart öppna svar. Vi valde denna typ av intervju eftersom 

vi ville ha fram informanternas åsikter inom ämnet och då lämpar sig öppna 

svar.  

En annan sak som vi har behövt tänka på var om vi skulle ha en öppen eller 

dold avsikt. Jacobsen (2002) menar att ifall undersökningen rör en känslig 

fråga så bör avsikten ibland vara dold för att få så sanningsfulla svar som 

möjligt. Vi ansåg inte att vår avsikt var så pass känslig så att den behövde 

döljas, utan vi har berättat för våra informanter vad undersökningen går ut på 

och de kommer dessutom att få ta del av den färdiga rapporten.  

Vi fick även välja om vi skulle spela in intervjuerna eller inte. Enligt 

Jacobsen (2002) finns det både för- och nackdelar med att spela in intervjun 

som behövs ta i beaktning inför valet. Han menar att fördelarna med inspelad 

intervju är att intervjuaren inte behöver ta lika många anteckningar och kan 

därmed koncentrera sig helt och hållet på vad informanten säger. En annan 

fördel är att intervjuaren får med vad informanten säger ordagrant vilket gör 

det lättare att skriva citat och intervjuaren har lättare att återge vad som har 

sagts. som sagt så menar Jacobsen (2002) även att det finns nackdelar med att 

spela in en intervju. Vissa personer kan reagera negativt på att bli inspelade, 

tekniken kan krångla och ifall materialet ska transkriberas så tar det väldigt 

lång tid. Trots detta så rekommenderar Jacobsen (2002) att spela in intervjun 
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och det valde vi att göra. Vi var noga att fråga informanterna om det var okej 

att de blev intervjuade och vi testade inspelningstekniken noga inför 

intervjuerna. Vi valde att transkribera materialet trots tiden och lämnade ut 

materialet till informanterna för godkännande. På detta sätt fick även 

informanterna en chans att se vad som hade sagt under intervjuerna och 

möjligheten att lägga till ifall de kände att något hade missats.  

4.2.2 Urval 

Eftersom fokus låg på familjehemmens perspektiv och vi inte fick tag på 

någon kommun som kunde hjälpa oss med kontaktuppgifter till familjehem 

så hade vi lite svårt att hitta informanter. Men då vi kände en familj som var 

familjehem samt anhöriga till andra familjehem så valde vi att använda oss av 

snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att intervjuaren får tips om andra 

som kan vara intressanta att intervjua under intervjuns gång och på så sätt 

hittar nya informanter (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att den här 

metoden kan vara väldigt fruktsam men att den är krävande då varje intervju 

måste analyseras innan nästa kan göras. Han menar även att det är en osäker 

metod då det inte finns någon garanti för att nya informanter hittas. Trots 

detta så är det en väldigt flexibel metod som passar bra om forskarna inte 

riktigt vet vad de vill ha (Jacobsen, 2002).  

4.2.3 Genomförande 

Inför intervjuerna så utformade vi en intervjuguide med de frågorna som vi 

skulle ställa till informanterna. Denna intervjuguide kan ses i bilaga 1. För att 

utforma frågorna så började vi med att diskutera vilken information vi ville få 

fram och granskade tidigare forskning inom ämnet för att få inspiration till 

frågorna som vi sedan formulerade på ett lättförståeligt sätt. Intervjuguiden 

skickades ut till informanterna två till tre dagar innan intervjun skulle ske. 

Den första intervjun skedde den 7 april 2013 hemma hos familjehem A, den 

andra intervjun skedde den 8 april 2013 med familjehem B via telefon och 

den tredje intervjun den 16 april 2013 med familjehem C skedde också via 

telefon. 

4.3 Analys 

Vi har inte utgått ifrån någon specifik analysmetod utan lät resultatet leda oss 

igenom analysen. Vi använde oss av en iterativ process när vi analyserade då 

vi gick fram och tillbaka mellan teori och resultat men huvudfokuset låg på 

den insamlade datan.  
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4.4 Etiska överväganden 

Eftersom den här uppsatsen berör informationshantering inom vård och 

omsorg så har det gjorts en etisk prövning. En etisk prövning bör utföras när 

en undersökning inkräktar på människors integritet. Det rör bl.a. 

undersökningar där biologiskt material ska hanteras och där djupt personliga 

uppgifter kring människors privatliv ska användas. Prövningen utreder också 

hur den information som tagits fram ska lagras och om den lagringen kräver 

en viss nivå av informationssäkerhet. 

Prövningen gick tillväga på så sätt att en självvärdering fylldes i (se bilaga 2). 

Då självvärderingen inte visade på att det skulle vara några etiska problem så 

gick vi vidare med studien.  

Men eftersom det trots allt kan handla om känsliga uppgifter som kan 

kopplas tillbaka till specifika familjehem och placerade barn så har vi valt att 

alla informanter kommer vara anonyma och det är endast författarna som 

kommer att veta vilka de är. Detta är för att familjehemmen ska kunna 

uttrycka sina åsikter fritt utan negativa följder från kommunens sida, såsom 

dålig stämning med socialsekreterarna. 
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5 Resultat 

Nedan följer en sammanställning av det material som vi har samlat in med 

hjälp av våra informanter. Resultatet är strukturerat utefter rubrikerna i 

intervjuguiden. 

Tre familjehem har blivit intervjuade och gett sin synvinkel gällande ämnet. 

Då de är anonyma så kommer de att benämnas som familjehem A, B och C, 

alla familjerna bor i södra Sverige.  

Familjehem A har en erfarenhet som familjehem på 15 år. De har under den 

här perioden haft tre barn placerade hos sig. Anledningen till att de blev 

familjehem var att de hade tre biologiska barn och de tyckte att världen var 

full av barn som for illa och behövde hjälp och de blev familjehem genom att 

anmäla sig till en familjehemsutbildning. Detta är den enda utbildning 

familjen har fått under tiden de har varit familjehem. Under dessa 15 åren så 

har de arbetat med två olika kommuner. Anledningen till att de bytte 

kommun var att det placerade barnet flyttade därifrån. 

Familjehem B har varit familjehem i 28 år och haft ungefär 22 barn och 

ungdomar placerade hos sig.  Mannen i familjen var i ett tidigare äktenskap 

familjehem och i sitt nuvarande äktenskap så hade de sommarbarn innan de 

valde att bli familjehem genom att ringa till länets rekryteringsteam som på 

den tiden hade hand om detta för att visa sitt intresse. De har arbetat med 

flera olika kommuner och de har bytt kommun då barnen har flyttat eller när 

familjen inte har varit nöjd med kommun. De kommuner de arbetar med i 

dagsläget är de dock nöjda med. Kvinnan i familjen har suttit med i 

familjehemsförenings styrelse och därigenom utbildat nya familjehem fram 

tills det att kommunen tog över ansvaret för utbildningen. Familjen har dock 

inte fått någon egen formell utbildning men erbjudits föreläsningsdagar.  

Kvinnan i familjehem C har under sin uppväxt varit placerad hos familjehem 

B och därför valt tillsammans med sin familj att också vara familjehem. Hon 

vet på grund av sin livserfarenhet vad som skiljer ett bra familjehem från ett 

dåligt och blev familjehem för att göra en insats. Familjehem C har varit 

familjehem i 10 år och har fungerat som avlastningshem tidigare. De har haft 

fyra barn/ungdomar placerade hos sig under denna tid och de arbetar i 

dagsläget åt ett företag som matchar barn med familjer åt kommuner då de 

inte har varit nöjda med den respons de fått från kommunerna de har arbetat 

för. När familjen blev familjehem så fick de en utbildning av kommunen och 

efter att de bytte till att arbeta för ett företag så har de fått ytterligare 

utbildning samt fått gå på en lyckad föreläsning. 

5.1 Kommunikation med kommun/uppdragsgivare 

Överlag så har alla tre familjehemmen uttryckt ett missnöje med hur 

kommunikationen och responsen har fungerat från kommunerna. De menar 



   
 

  Sida | 19 
 

alla att det är de själva som får ta kontakt med kommunerna och driva 

frågorna. Familjerna anser att det finns en viss svårighet att få kontakt med 

ansvariga med kommunerna då de inte alltid är anträffbara på telefon och då 

de inte svarar på mail. Familjehem A har även provat att skicka sms utan 

framgång. Familjehemmen känner ofta att de måste tjata sig till möten eller 

bara svar på sina frågor. Familjehem B tycker att de i dagsläget har en bra 

kommunikation med de kommuner som de arbetar åt, men det är efter många 

års arbete med dålig kommunikation och många missförstånd. De menar 

själva att deras erfarenhet har gjort att de har lärt sig att de måste insistera på 

bra kommunikation och de nämner också att de ser till vilken 

socialsekreterare som handhåller ärendet istället för vilken kommun. De 

säger att kvalitén på kommunikationen är beroende på socialsekreteraren inte 

kommunen.  

Både familjehem A och B anser att hembesök sker för sällan och bara sker på 

familjernas begäran. Familjehem C menar att de lever i en dynamisk värld 

där saker och ting kan förändras väldigt fort och att det därför är viktigt med 

tät kommunikation. Trots detta så har de haft väldigt svårt att få kontakt med 

kommunen. De ger ett exempel då det placerade barnet rymde och det tog tre 

och en halv månader innan de ens lyckades få kontakt med kommunen för att 

meddela detta.  Familjehem A menar att vid de få möten som sker så känns 

det inte som om socialsekreterarna tar familjen på allvar då de måste upprepa 

information från tidigare möten trots det att socialsekreterarna har skrivit ner 

vad som har sagts vid tillfällena. De får ingen känsla av att den information 

som de har delgivit används eller ens tas in och ifrågasätter engagemanget 

från kommunens sida. Familjehem C menar att mötena är en dubbel säkerhet 

både för kommunerna och för familjehemmet då de ligger till grund för att 

bekräfta att allt är som det ska och att familjehemmet är på rätt väg. Utan 

dessa möten så är det lätt att missförstånd och problem dyker upp då 

familjehemmet och kommunen inte delar samma mening om hur det 

placerade barnets vardag ser ut. Det är vid mötena som den mesta 

informationen utbyts och utan mötena så finns det knappt inget 

informationsutbyte. Familjehem A menar att allting tar väldigt lång tid, 

ställer de en fråga så kan det dröja veckor och ibland månader innan de får 

svar och det kan dröja lika länge innan de får ett möte.  

Alla tre familjehemmen anser att de inte får den informationen de behöver 

gällande barnet. Familjehem A efterfrågar särskilt kontinuerlig information 

gällande uppdraget och de beslut som påverkar familjen eller barnet. De 

anser ofta att kommunen fattar beslut utan att ta hänsyn till familjen eller ens 

meddela dem i god tid om förändringar.  

Familjehem B menar att det är bra att det finns två socialsekreterare som har 

hand om uppdraget, en för familjen och en för barnet, men att det är viktigt 

att kommunikationen mellan dem är god och att de har ett gott samarbete. 
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De ger ett exempel på när informationen och informationsutbytet mellan de 

två socialsekreterarna och familjen varit bristande och lett till att ungdomen 

blev förflyttad till en låst avdelning. Anledningen till detta felaktiga beslut 

anser familjehem B var att den ena socialsekreteraren inte delgav sin kollega 

och familjen samma information som ungdomen hade fått ta del av, vilket 

ledde till missförstånd gällande handlingsplanen angående syftet med 

ungdomens placering vilket i sin tur ledde till felaktiga beslut. Familjehem B 

anser att detta ligger bakom deras åsikt om att kommunen och familjehemmet 

borde arbeta som ett team med det gemensamma målet att barnet ska få det så 

bra som möjligt. 

5.2 Stöd 

De tre intervjuade familjehemmen har en liknande syn på vad stöd är för 

något. De anser att det är när kommunen/uppdragsgivaren är tillgängliga, 

ställer upp när familjehemmen behöver hjälp och ger dem den handledning 

som de behöver.  

Familjehem A menar att de inte får det stöd som de hade velat i dagsläget och 

de påpekar även att kommunen inte erbjuder hjälp eller ställer upp när 

familjehemmet är i behov av avlastning när det gäller ett kortare enstaka 

tillfälle. Då är det upp till familjens egna nätverk att hjälpa till med att se 

efter barnet. Om denna möjlighet inte finns så står familjehemmet utan hjälp 

och stöd. Familjehem B anser i dagsläget att de får tillräckligt med stöd från 

de kommunerna de arbetar åt, men så har inte alltid varit fallet. Vid tidigare 

arbeten med andra kommuner så har stödet ofta inte varit tillräckligt. 

Familjehem C menar att de får bra stöd av företaget som de arbetar åt nu, 

men när de arbetade åt kommuner så saknades stödet.  

Alla familjerna saknar någon att vända sig till på kvällar och helger ifall 

något akut skulle hända. Det finns en jour att ringa till, men personerna där är 

sällan insatta i uppdragen. Detta gör det svårt för jouren att hjälpa till och 

förstå allvaret i händelsen, de ber familjen ofta att återkomma till ordinarie 

socialsekreterare nästkommande vardag. Då familjehemmen inte får ringa 

och anmäla det placerade barnet försvunnet ifall barnet rymmer så är det 

väldigt viktigt att det finns en möjlighet att få tag på en ansvarig på 

kommunen som kan göra det åt dem. Vid dessa fall är det inte ett alternativ 

att vänta på att rätt socialsekreterare är anträffbar, utan personen de får tag på 

behöver ha tillgång till uppgifter om uppdraget och möjlighet att sätta in rätt 

resurser.  

Familjehem A menar att de inte får det stöd och den uppbackning av 

kommunen som de behöver då det kommer till att visa det placerade barnet 

vad det är som gäller och vilka beteenden som inte är acceptabla. 

Socialsekreterarna tar ofta barnets sida utan att sätta sig in i händelsen, det 

händer till och med att de söker problem inom familjen istället för att se om 
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barnet kan ha underliggande problematik som leder till problemet trots att 

familjen själva har märkt av detta och påpekar det.  

Både familjehem A och B känner ibland att de blir dumförklarade av 

kommunerna precis som att de inte själva kan inse att vissa omständigheter 

leder till vissa problematiska beteenden. Istället för att få stöd från 

kommunerna för att motverka detta beteende hos det placerade barnet så blir 

de istället beskyllda för att inte kunna förstå orsaken trots att det inte var 

anledningen till beteendet de ville ha hjälp att hitta utan stöd och hjälp för att 

finna lösningar på problemet.  

Familjehem C har tidigare deltagit i en stödgrupp med andra familjehem samt 

med socialsekreterare. Men de har inte varit helt nöjda med den här 

upplevelsen då samtalen ofta kändes konstlade och tillknäppta på grund av att 

en socialsekreterare satt med under mötena. Familjen kände då att de 

deltagande familjerna inte riktigt kunde tala ut, då familjerna kunde känna att 

de blev granskade och dömda av socialsekreteraren. Diskussionen blev då 

inte givande och funktionen som stödgrupp fallerade. Familjen tycker ändå 

att poängen med stödgrupper är bra, trots att den i detta fall inte fungerade. 

De menar att det kan vara bra att ha någon utomstående i en liknande 

situation att prata av sig med och använda som bollplank för att få en ny 

synvinkel på problemet då familjen själva är så inne i problemet och kan bli 

hemmablinda. Familjehemmen kan inte alltid vända sig till vem som helst 

och de känner ibland att de inte kan prata med socialsekreterarna om allting.  

Familjehemmen talar även om det ekonomiska stödet. Familjehem A och C 

påpekar att inför ett uppdrag så lovas ersättning för alla omkostnader men att 

så inte är fallet, vilket kan leda att familjehemmen känner sig lurade och kan 

känna en viss bitterhet. Familjehem A påpekar att kommunen menar att 

många kostnader ska ingå i den summan som familjen får, men att pengarna 

ofta inte räcker och att familjen får ta av sina egna pengar om barnet behöver 

något. Familjehem A och C menar att ryktet om att familjehem tjänar pengar 

på uppdragen inte stämmer. Familjehem C har räknat ut att de tjänar 1,70 

kronor i timmen på att vara familjehem, men som familjehem A säger så går 

de ofta på minus då de får betala för vissa saker själva ifall de vill att barnet 

ska få något litet extra. Även om den ekonomiska ersättningen inte är 

anledningen till att de är familjehem så ska inte en placering anstränga en 

familjs privata ekonomi så pass att de väljer att inte fortsätta.  

5.3 Förtroende, uppskattning och förståelse 

De tre familjehemmen menar att det är viktigt att de kan lita på kommunen 

och att kommunen visar förtroende för dem. Familjehemmen tycker att de 

kan säga vad som helst till kommunerna, men A och C känner inte att 

kommunerna lyssnar på vad de har att säga. De känner sig ofta förbisedda 
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och ignorerade. Familjehem C anser däremot att detta har blivit bättre sen de 

började arbeta för ett företag istället.  

Det är viktigt att familjehemmet och kommunerna har förtroende för 

varandra eftersom de arbetar mot samma mål, att det placerade barnet ska ha 

det så bra som möjligt. Familjehem A och B menar att det är de som känner 

det placerade barnet bäst, ser hur det utvecklas och mår och att det därför är 

viktigt att kommunerna lyssnar och litar på det familjen säger. Barn har inte 

alltid förmågan att inse vilka långsiktigt konsekvenser deras handlingar får 

och talar därför inte alltid sanning när de pratar med socialsekreterarna menar 

familjehemmen. Därför är det viktigt att socialsekreterarna tar hänsyn till 

detta och lyssnar och tar in vad familjehemmen har att säga om händelsen 

innan ett beslut fattas. Det kan vara så att barnet överdriver eller ljuger och då 

är det viktigt för socialsekreteraren att få familjens sida av saken. Dock kan 

det vara så att även familjehemmet ljuger eller överdriver, men har 

kommunen bådas sidor så är det enklare att ta reda på sanningen och fatta ett 

korrekt beslut.  

Familjehem C menar att en viss misstänksamhet måste finnas mot 

familjehemmet då det tyvärr finns familjehem som inte sköter sitt uppdrag. 

Viss misstänksamhet är ett incitament till att granska familjehemmet och 

granska att allt står rätt till. Men kommunen måste ändå ha ett stort 

förtroende för familjen för att samarbetet ska kunna fungera.  

Familjehem A anser inte att de får beröm och uppskattning från kommunen 

som ett tecken på att de gör ett bra jobb. Familjehem C styrker detta då de 

inte heller fick någon uppskattning när de arbetade för kommuner. Men sedan 

de började arbeta för ett företag så har detta ändrats och de får nu ofta beröm 

för jobbet de gör och företaget berättar ofta hur viktiga de är. Familjehem B 

får i dagsläget både beröm och uppskattning för det arbete som de utför.  

Förståelse för arbetet som ett familjehem gör saknas ofta menar familjehem 

A och C. De anser inte att socialsekreterarna förstår dem och de tror att detta 

ofta beror på bristande erfarenheter från dem. Båda familjerna anser att det 

hade varit till fördel om socialsekreterarna hade någon personlig erfarenhet 

av att vara antingen ett familjehem eller av att vara ett placerat barn men 

förstår att det inte är möjligt. Familjehem B anser att kommunerna oftast har 

förståelse för dem, men att det beror på vilken socialsekreterare som har hand 

om ärendet. Då de har den erfarenheten som de har så menar de att de väljer 

uppdrag utifrån vilken socialsekreterare som handhåller ärendet och väljer då 

en som förstår dem och väntar hellre med att få en placering än byter 

socialsekreterare.  
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5.4 Anledning till familjerna fortsätter 

Familjehem A fortsätter att vara familjehem eftersom de vill hjälpa barn som 

har det svårt och för att de skapar en relation till barnet som bor hos dem. De 

säger att på grund av denna relation med barnet som de fortsätter trots 

bristande kommunikation och stöd. Familjehem B fortsätter som familjehem 

på grund av den uppskattning som de får från de barn de har hjälp. Även 

denna familj skapar en relation till barnen och de har fortfarande kontakt med 

flera av de utflyttade barnen. Upplevelserna som kvinnan i familjehem C har 

haft under tiden hon själv var placerad i ett familjehem är en av 

anledningarna till att de fortsätter som familjehem. Hon vet hur viktigt det är 

för barn att bli placerade i bra familjehem och vikten av att hjälpa utsatta 

barn. 
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6 Analys 

I detta kapitel kommer resultat att analyseras utifrån de teorier som tagits 

upp i den teoretiska referensramen.  

Alla familjehemmen har upplevt att det finns brister i kommunikationen. De 

själva anser att detta beror på svårigheterna att få kontakt med 

socialsekreterarna då de ofta inte är anträffbara på telefon eller svarar på 

mail. Erikson (2002) menar att en av fördelarna med elektroniska kanaler 

såsom mail är att de är snabba sätt att utbyta information. Men då inte 

socialsekreterarna inte svarar på mail så utnyttjas inte denna kanal till fullo. 

Erikson (2002) påpekar att en nackdel med mail är att det kräver en viss 

tillgång till utrustning och då kan anledningen till att socialsekreterarna inte 

svarar vara att de inte har tillgång till sin mail utanför kontoret vilket innebär 

att svaret kan dröja. Beynon-Davies (2009) nämner informationssystem som 

en elektronisk kanal men det är ingenting som familjehemmen har använt sig 

av. 

Familjehemmen menar att det även är svårt att träffa socialsekreterarna och 

Erikson (2002) menar att muntliga kanaler är tids-och resurskrävande, vilket 

kan vara en av anledningarna till att det är svårt att få till möten. Erikson 

(2002) påpekar att den största fördelen med muntliga kanaler är möjligheten 

till dubbelriktad kommunikation, att information kan diskuteras och åsikter 

uttryckas. Familjehemmen anser att muntliga kanaler är mest fördelaktiga då 

det är vid mötena som den mesta informationen utbyts och de har störst chans 

att göra sig förstådda och delge vad som sker.  

Erikson (2002) nämner också skriftliga kommunikationskanaler och med 

detta menar han tryckt information. Denna kanal används knappt menar 

familjehemmen. Fördelen med kanalen, enligt Erikson (2002), är att 

mottagaren kan läsa texten när det passar den och kan gå tillbaka och läsa om 

den för att få förtydligande, nackdelen är att det är svårt att ha en 

dubbelriktad kommunikation.  

Eftersom flera författare (Maltén, 1998; Larsson, 2001; Larsen; 2003) ser på 

kommunikation som en process så kan en annan anledning till att 

kommunikationen brister vara störningar i processen. En av dessa störningar 

kan vara att socialsekreterarnas erfarenheter påverkar hur de tolkar budskapet 

(Maltén, 1998). Familjehem A och C har själva upplevt att socialsekreterarna 

inte förstår dem och tror att det beror på socialsekreterarnas bristande 

erfarenheter.  

Att familjehemmen upplever att de inte blir förstådda kan bero på att 

bristande feedback då familjehemmen uttryck ett missnöje med responsen 

från kommunerna. Maltén (1998), Larsson (2001) och Dimbleby och Burton 

(1999) trycker på vikten av feedback för att försäkra sig om att budskapet 
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kommit fram och tolkats på rätt sätt. Familjehem A och C anser att de inte får 

någon uppskattning eller beröm av kommunerna och får då ingen feedback på 

om de är på rätt väg och gör rätt. Familjehem A talar om hur de känner att 

socialsekreteraren inte tar in vad de sagt då de måste upprepa samma 

information vid flera tillfällen vilket visar på att feedbacken är bristande då 

socialsekreteraren inte visar att hen har förstått eller tagit in informationen. 

Introna (1997) menar att det blir allt vanligare att fokus ligger på att samla in 

information utan använda sig av den på ett tillfredsställande sätt, ungefär som 

att samla för samlandets skull. Han trycker på att förståelse uppstår när 

meningen med informationen har tolkats och om informationen bara samlas 

in utan att vikt läggs på dess mening så missas ofta viktig information och 

missförstånd uppstår istället. Detta stöds i och med det familjehem A och C 

berättar gällande den bristande feedbacken. 

Familjehem B påpekar vikten av familjehemmen och socialsekreterarna 

arbeta som ett team mot ett gemensamt mål. De anser också att det är viktigt 

att socialsekreterarna samarbetar med varandra. Larsen (2003) menar att 

arbeta som ett team är bra då personerna i teamet har olika kompetenser och 

erfarenheter, i detta fall genom socialsekreterarens yrke och familjehemmets 

uppdrag. Larsen (2003) menar även att det är viktigt för samarbetet att 

personerna i teamet kan lita på varandra och kan ha en öppen och ärlig 

kommunikation. Familjehemmen upplever brister i detta samarbete då de 

känner att kommunen inte lyssnar på dem och de känner sig förbisedda. 

Larsen (2003) påpekar att brister i samarbetet kan leda till konflikter och 

missförstånd och att utan öppen kommunikation så kan de involverade 

ifrågasätta och motsätta sig de beslut som fattas samt beslutsfattarna. Som 

familjehem B berättade så ledde ett dåligt samarbete och en dålig 

kommunikation till att ett, enligt familjen, felaktigt beslut gällande 

ungdomens livssituation. Axelsson och Goldkuhl (1998) påpekar att 

kommunikation är handlingen och information är budskapet och Beynon-

Davies (2009) anser att dålig informationskvalitet leder till dåliga beslut som 

slutar i dåliga handlingar. Detta tolkar vi som att för att kunna fatta bra och 

riktiga beslut så måste den information som kommuniceras mellan de 

involverade vara av god och riktig kvalitet, något som tydligt är bristande 

enligt familjehem B:s upplevelser. Dimbleby och Burton (1999) menar att 

kommunikationen är avgörande för att ett samarbete ska fungera på ett 

optimalt sätt, vilket vi tolkar som att kommunikation som handling är lika 

viktig som informationen som budskap. 

Familjehem C menar att de lever i en dynamisk värld och att det är viktigt 

med tät kommunikation för att familjehemmet och kommunen ska dela 

samma mening. Beynon-Davies (2009) stödjer detta då han trycker på att det 

är viktigt att information är aktuell och tidsenlig. Om information inte utbyts 

regelbundet kan detta påverka kvalitén och riktigheten på informationen. Om 
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kvalitén på informationen är bristande så kan felaktiga beslut fattas vilket kan 

leda till att fel åtgärder vidtas (Beynon-Davies, 2009).  

Som nämnt i resultatdelen så saknar alla familjehemmen möjligheten att få 

kontakt med någon insatt person under kvällar och helger, då de inte 

uppfattar jouren som finns som tillräcklig. De menar att de som sitter i jouren 

saknar information om uppdraget och möjligheten att bistå dem med den 

hjälp de efterfrågar. Beynon-Davies (2009) menar att fördelarna med ett 

informationssystem är att det kan användas för att ge personer tillgång till rätt 

information vid rätt tidpunkt. Familjehemmens upplevelser visar på att ett 

eventuellt existerande informationssystem inte används optimalt för 

informationsförsörjning. 
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7  Diskussion 

 I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet och genomförandet av vår 

studie. 

7.1 Problemlösning/resultat 

Innan studien påbörjades så hade vi inte så mycket kunskap om ämnet och 

vad det innebär men våra misstankar utifrån vad vi hört var att 

kommunikationen mellan familjehem och kommun var bristande. Vi ville 

därför undersöka om denna hypotes stämde. Resultatet visade att på att det 

fanns brister och att dessa brister berodde på olika saker. De 

kommunikationskanaler som används, används inte till fullo och 

familjehemmens förmåga att utföra sitt uppdrag på ett optimalt sätt blir då 

begränsad eftersom de inte alltid kan få kontakt med socialsekreteraren och 

delge information. Denna information kan vara viktig för att 

socialsekreteraren ska kunna vidta rätt åtgärder och fatta rätt beslut. 

Resultatet visade även på andra orsaker till bristen i kommunikationen och 

informationsflödet men det är denna som vi anser är det primära orsaken. 

Vårt förslag till förbättring är att införa ett informationssystem där 

familjehemmen kan delge och motta relevant och tidsenlig information. Detta 

som ett komplement till de resurs- och tidskrävande men ändå viktiga 

mötena. Vi tror att detta hade lett till en klar förbättring i kommunikationen 

och framförallt i informationsflödet. Som stöd till vårt förslag så har vi 

utformat en kravspecifikation för systemet. Kravspecifikationen är utformad 

utifrån de behov och önskemål som har framkommit under intervjuerna som 

har gjorts med familjehemmen. Kravspecifikationen kan ses i bilaga 3. 

Den tidigare forskning som vi har studerat har både berört kommunikation 

och upplevelser men inte kopplat ihop dessa två på ett utförligt sätt. Vi har 

heller inte hittat någon tidigare forskning som har tittat på informationsflödet 

mellan familjehem och kommun. Det finns ingen forskning som vi har 

kunnat hitta som undersökt hur de tillgängliga kommunikationskanalerna 

används eller bör användas i det här sammanhanget. Vi tänker främst då på 

hur olika typer av system kan underlätta informationsutbytet.  

7.2 Metodreflektion 

Eftersom vår studie har haft fokus på familjehemmens perspektiv och deras 

upplevelser så anser vi att metodvalet har varit riktigt då personliga intervjuer 

med halvöppen struktur bäst fångar upp den typ av information som vi 

behövde för att besvara syftet. Från början så var vår tanke att intervjua 

anställda på olika kommuner, men då vi fick som svar av flera olika 

kommuner att de inte hade tid att hjälpa oss så fick vi avgränsa vårt fokus till 

familjehemmens perspektiv. 
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Vi hade föredragit att ha fler intervjuer för att fånga upp fler perspektiv och 

andra upplevelser men tidsramen gjorde att vi valde att fokusera på det vi 

hade för att ha möjlighet att sätta oss in i informationen och göra den rättvisa. 

Vi hade inte kunnat hantera mer information på ett givande sätt under den 

tidsfrist som vi hade och därför valde vi att inte intervjua fler informanter. 

7.2.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) ska en studie ha validitet och reliabilitet. Validitet 

innebär att resultatet är giltigt och relevant för det syftet önskas besvaras 

medan reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig och trovärdig. Giltighet 

delas upp i två olika delar, intern och extern (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi 

har en hög intern giltighet då vi anser att vi har mätt det som vi önskade mäta. 

Ifall vi hade intervjuat fler informanter så hade den externa giltigheten varit 

högre men Jacobsen (2002) påpekar att kvalitativa studier inte syftar till att 

fånga upp det generaliserbara utan det unika och speciella. En del av vårt 

fokus har varit att fånga upp upplevelser vilket är svårt att generalisera då 

människor kan uppleva samma saker och händelser olika beroende på deras 

tidigare erfarenheter. 

Jacobsen (2002) menar att med reliabilitet så ska undersökningen gå att lita 

på, det vill säga att om studien genomförs en gång till på samma sätt med 

samma informanter så ska samma information fås fram. Vi anser att vår 

studie har hög reliabilitet då vi inte lagt egna värderingar och tolkningar på 

informanternas svar utan bett de utveckla och förtydliga den information som 

de delgivit för att minska missförstånd och feltolkningar. 
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8 Avslutning 

Nedan följer de slutsatser vi dragit kring studien samt förslag till fortsatt 

forskning. 

8.1 Slutsats 
En del av vårt syfte var att vi skulle beskriva den kommunikation och det 

informationsflöde som sker mellan familjehemmen och kommunerna. Den 

del av informationsflödet som vi har kunnat ta del av är ett kort flöde då vi 

bara kunnat se två olika parter och bara kunnat se hela flödet bakom den ena 

parten och inte den andra. Då vi har valt att fokusera på familjehemmens 

upplevelser så har vi inte kollat på hur flödet ser ut bakom socialsekreteraren 

och vilka processer informationen går igenom där. Familjehemmens 

upplevelser och förmåga att tillföra information är en vital del i detta flöde då 

det är de som sitter på den huvudsakliga informationen gällande det placerade 

barnet. Trots att vi inte har beskrivit hela informationsflödet så anser vi att vi 

har besvarat frågan utifrån det perspektiv vi valde. Kommunikationen sker 

bara mellan familjehemmet och deras socialsekreterare och är väldigt 

uteslutande då familjehemmet inte kan vända sig till vem som helst och 

kommunerna inte handhåller någon fungerande form av stödgrupp. 

Den andra delen i vårt syfte var att undersöka hur familjehemmen upplever 

kommunikationen med kommunerna. Vårt resultat har visat på att de finner 

den väldigt bristande och att det finns olika anledningar. Den anledning som 

vi anser är störst är att det inte finns något informationssystem som 

familjehemsföräldrarna själva kan använda för att delge information och även 

där socialsekreterarna kan delge familjehemmet med information. Vi är väl 

medvetna om att det kan finnas brist på tid och resurser för att hålla möten 

mer frekvent än i dagsläget och då anser vi att ett informationssystem kan 

vara ett komplement till ansikte-mot-ansikte kommunikationen.  

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Ett av våra förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur 

kommunikationen och informationsflödet ser ut ur kommunens perspektiv då 

detta också är relevant för ämnet. Det hade även varit intressant att titta på 

hur den information som delges av familjehemmen hanteras efter det att den 

utbyts och hur den används för att fatta beslut rörande uppdraget samt hur 

den används i övrigt av socialsekreterarna. 

Vårt andra förslag till fortsatt forskning är att se över vilket system eller tjänst 

som kommunen använder i dagsläget för att hantera informationen de får från 

familjehemmen och om detta system kan optimeras eller bytas ut för att 

kunna inkludera familjehemmens möjlighet att delge och motta information 

via systemet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Information inför intervju 
Om denna forskning: 

Vi vill ta reda på hur kommunikationen mellan familjehemmet och dennes 

kontakt hos kommunen har gått tillväga. 

Vi är särskilt intresserade av att veta hur Ni (familjehemsföräldrarna) har 

upplevt kommunikationen med kommunen. 

Vi är också intresserade av vilka problem Ni har upplevt gällande 

kommunikationen med kommunen. 

Vi kommer att använda resultaten till att sammanställa en C-uppsats som 

skrivs i utbildningen Informationslogistik vid Centrum för 

Informationslogistik (CIL) som är en del av Linnéuniversitetet (LNU). Denna 

uppsats kommer senare att publiceras i den nationella databasen DiVA som 

är ett samarbete mellan 30 olika skandinaviska lärosäten. DiVA är endast 

sökbar via de lärosäten som medverkar i samarbetet och ligger inte ute för 

allmänheten. Uppsatsen kommer även att finnas utskriven i CIL:s bibliotek 

och hos LNU. 

Alla deltagares identiteter kommer att behandlas med sekretess och kommer 

inte att delges i rapporten eller till utomstående. 

Vad vi vill att Ni ska göra: 

 Besvara de frågor vi ställer så sanningsenligt som möjligt. 

o Om Ni känner olust att svara på vissa frågor kan vi förbise 

dem. 

 Låta oss intervjua Er via telefon och spela in intervjun på band. 

 Låta oss förvara denna information och analysera den i 

forskningssyfte. 

 Låta oss använda citat från intervjun med Er (anonymt) i rapporter om 

vår studie. 

På nästa sida finner Ni en intervjuguide så att Ni kan se vilka frågor vi 

kommer att ställa och förbereda Er inför. Förutom dessa frågor så kan vi 

komma att ställa följdfrågor på Era svar ifall vi känner att det behövs. Som 

tidigare sagt så kan Ni välja att inte svara på vissa frågor. 

Om Ni har några frågor, var god ring 

Jessika Olsson på telefon: xxxx-xxxxxx eller 

Johanna Wendtlandh på telefon: xxxx-xxxxxx 
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Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har ni varit ett familjehem? 

 Har ni något barn/ungdom boende hos er för tillfället? 

 Hur många barn har ni tagit hand om? 

 Hur kom det sig att ni valde att bli ett familjehem? 

 Hur kom ni i kontakt med uppdraget som familjehem från början? 

 Hur kom ni i kontakt med uppdraget som ni har för tillfället? 

 Vilken kommun arbetar ni för i dagsläget? 

 Har ni arbetat för andra kommuner tidigare? 

o Om ja - varför bytte ni kommun? 

 Trivs ni överlag med den kommunen som ni arbetar åt i dagsläget? 

 Har ni fått någon utbildning av den kommunen? Annan kommun 

tidigare? 

Kommunikationen med kommunen 

 Hur tycker ni att kommunikationen fungerar med kommunen överlag? 

 Hur ser kommunikationen oftast ut? Träffas ni, telefonkontakt, mail? 

 Vem är det oftast som tar kontakt - ni eller kommunen? 

 Hur ofta träffar ni någon från kommunen? 

 Hur ofta pratar ni i telefon med dem? 

 Hur ofta har ni mailkontakt med dem? 

 Har ni någon annan sorts kommunikation? 

 Anser ni att ni har tillräckligt tät kommunikation med kommunen? 

 Anser ni att kommunen berättar det ni behöver veta? 

 Tycker ni att kommunen lyssnar på det ni har att säga? 

 Känns det bekvämt att ringa kommunen när som helst? 

 Tycker ni att kommunikationen mellan er och kommunen borde 

förändras? Hur? 

Stöd 

 Vad är stöd för er? 

 Är ni nöjda med det stödet som ni får från kommunen? 

 Kommer ni på någon särskild händelse när ni har fått stöd eller saknat 

stöd?? 

 Hur ser det stödet som ni får i dagsläget när det gäller ert uppdrag ut? 

 Vad skulle kommunen kunna göra för att ni skulle känna er 100 % 

nöjda med stödet? 
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Förtroende/uppskattning/förståelse 

 Känner ni förtroende för kommunen och för er kontaktperson? 

 Anser ni att kommunen har förtroende för er? 

 Får ni uppskattning av kommunen? På vilket sätt? 

 Tycker ni att kommunen förstår er? 

Avslutande frågor 

 Har ni haft några negativa upplevelser gällande kommunikation eller 

samspelet med kommunen? 

o Om ja - hade ni tagit uppdraget om ni hade vetat detta i 

förväg? 

 Vad får er att fortsätta som familjehem? 
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Bilaga 2 – Etisk självgranskning 

Blankett för Självgranskning inför etisk prövning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

Projekttitel: 

Projektledare: 

Handledare: 

  
Ja Tveksamt Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter 

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 
behandla personuppgifter som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  Nej 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker 
från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  Nej 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka forskningspersonerna (t.ex. 
behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 
Etikprövningslagen 2003:460) 

  Nej 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller 
PAD)? 

  Nej 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, dementa eller psykiskt handikappade 
liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  Nej 

 Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan 
forskningsarbetet, om det genomförs på forskarnivå, kräva 
godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd 
(EPN). 

 För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen 

genom att kryssa när punkten är uppfylld: 

http://www.epn.se/
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Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka 
inget men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i 
allmänhet ha målsmans godkännande (t ex enkäter i 
skolklasser). 

Ja 
  

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

Ja 
  

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan 
kopplas till fysisk person) är anmält till registeransvarig 
person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  

Ja 
  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är 
namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 
motsvarande). 

 

Tveksamt 
 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
Ort och datum: 
… 

Projektledare eller motsvarande: 
………………………………………………………………………………………. 
namn 

………………………………………………………………………………………. 
titel 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
Underskrift projektledare eller motsvarande: 
………………………………………………………………………………………. 
Handledare: 
………………………………………………………………………………………. 
namn 

………………………………………………………………………………………. 
titel 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

Underskrift av handledare: 
………………………………………………………………………………………. 
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