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Sammanfattning 
 

Syftet var att undersöka stödet från socialtjänsten till familjehem utifrån både familjehemmets 

och familjehemssekreterarnas upplevelse för att visa vad i stödet som kan vara viktigt för 

långvariga placeringar. Genom att undersöka vilka komponenter som utmärker ett gott stöd, 

hur stödet upplevs samt vilka faktorer i stödet som främjar respektive hämmar en hållbar 

placering vill vi visa stödets betydelse och hur stödet kan påverka placeringarna. Resultatet 

inhämtades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två familjehemssekreterare och 

fyra familjehem för att sedan analyseras utifrån systemteori, bärande relationer och 

maktbegreppet. Resultatet visade att definitionen och upplevelsen av ett gott stöd är komplext 

då stödet behöver innehålla olika delar såsom relation, information, utbildning, handledning 

och regelbunden kontakt. Familjehemmens upplevelse om de fick ett gott stöd skiljde sig åt. 

Hälften av familjehemmen upplevde stödet som gott och tillräckligt medan de resterande 

familjehemmen upplevde brister. Familjehemssekreterarna upplevde stödet till familjehemmen 

som viktigt samt att det är ett område som behöver förbättras. Faktorer som främjar en hållbar 

placering är en god relation med ett gott samarbete där kontakten är regelbunden. Mycket stöd 

i början av uppdraget samt att få information, handledning och utbildning är andra viktiga 

faktorer. Ett uteblivande av dessa komponenter kan anses hämma en hållbar placering. 

 

 

 

Nyckelord: Familjehem, familjehemssekreterare, socialtjänst, stöd, relation och hållbara 

placeringar. 
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Abstract 

 
The aim of this study was to examine the support that foster families received from the social 

service based on both the foster families and social workers experience to show how the support 

may be important for sustainable placements. By examine what components makes a good 

support, how the support is perceived and what factors that can promote or inhibit sustainable 

placements we want to show how the support could affect sustainable placements. The result 

was gathered trough qualitative semi-structured interviews with two social workers and four 

foster families and were then analysed with system theory, supporting relationships and power 

as term. The result shows that the definition and experience of a good support is complex 

because it needs to contain different parts such as relationship, information, education, 

supervision and regular contact. Respondents' experience if they got a good support differed. 

Half of the foster families experienced the support as good and sufficient, whilst the remaining 

experienced shortcomings. The social workers experienced that the support is an important part 

that needs improvement. Factors that enhancing the sustainability of the placements are a good 

relationship and a good partnership where the contact is regular. A lot of support at the 

beginning of a placement and to receive information, supervision and education are other 

important factors. A case of absence of these components are considered to inhibit sustainable 

placements.  
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Förord 
 

Vi vill tacka samtliga familjehem och familjehemssekreterare som medverkat i intervjuerna och 

för att de delat med sig av sina upplevelser och tankar kring stödet och familjehemsuppdraget. 

Deras svar har medfört att vi har fått en större inblick i familjehemsvården och vad familjehem 

behöver för att hantera uppdraget på bästa sätt. Vi vill även tacka vår handledare Kristina Collén 

för alla värdefulla kommentarer och stöttning under arbetets gång.  
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Inledning  
Barn har behov av trygga, förutsägbara och kärleksfulla relationer för att utvecklas gynnsamt 

och må bra. I de flesta fall kan barnets föräldrar tillgodose dessa behov och finnas till hands för 

barnet men i vissa fall har föräldrar inte möjlighet och/eller förmåga att ge barnet den omsorg 

som de behöver för att utvecklas till trygga och välfungerade människor. Ifall barnets föräldrar 

eller vårdnadshavare inte kan tillgodose barnets behov, säkerställa att barnet inte far illa samt 

inte förmår möjliggöra att barnet får växa upp under gynnsamma förhållanden har 

socialnämnden enligt socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]) 5 kap. 1 § det yttersta ansvaret för att 

säkerställa att barn och unga får en trygg och god uppväxt. Då föräldrar på grund av olika 

anledningar till exempel psykisk sjukdom, missbruk eller fattigdom inte kan ta hand om sina 

barn eller då barnets eget beteende utgör en risk för deras hälsa och utveckling kan barnen 

placeras utanför det egna hemmet i ett så kallat familjehem (Andersson, 2008).  

Familjehemsplaceringar anses enligt Höjer (2012) vara den mest naturliga vårdformen då 

den till skillnad från HVB-placeringar kan ge barnet en möjlighet att växa upp under 

familjeliknande förhållanden och på så sätt möjliggöra att barnet får varaktiga relationer och 

kontinuitet. Det är själva familjen och omsorgen från denne som anses vara det som utgör den 

stora positiva åtgärden vid familjehemsplaceringar. Att placera ett barn utanför det egna 

hemmet är dock ett stort ingrepp för såväl barnet som familjen. Placeringen syftar till att skydda 

barnet, dock kan ingreppet medföra nya risker som kan påverka barnet och dennes utveckling. 

I och med detta tar samhället på sig ett betydande ansvar då de går in som ”ställföreträdande 

förälder” under tiden som föräldrarna själva inte förmår ta hand om sina barn (Bäckström, 

2006). Att vara familjehem är ett svårt och ansvarsfullt uppdrag och kraven på familjehemmen 

har ökat då de både ska fungera som en vanlig familj samtidigt som de förväntas kunna hantera 

barnets svårt sammansatta problematik, ha god kontakt med barnets familj samt ha ett gott 

samarbete med socialtjänsten. För att familjehemmen ska klara av uppdraget är de i behov av 

utbildning, stöd och hjälp (Holmsten, 2012).  

Forskning visar att stödet till familjehem är en viktig komponent för en lyckad och stabil 

placering vilket i förlängningen är betydelsefullt för barnets utveckling (Denby, Rindleisch & 

Bean, 1999; Khoo & Skoog, 2014; Maclay, Bunce & Purves, 2006; Samrai, Beinart & Harper, 

2012). Stabila placeringar är viktiga då instabilitet kan medföra olika risker för att barnet 

exempelvis får lägre utbildningsnivå, får otillräcklig hälso- och sjukvård samt högre risk att 

utveckla sociala problem som exempelvis kriminalitet (Gilbertson & Barber, 2003). 

Sammanbrott i ett familjehem innebär risker för barnet då det kan förlora känslan av tillhörighet 

och identitet. Detta kan medföra att barnet blir otryggt och får svårare att knyta an till en 

omsorgsperson vilket kan få negativa konsekvenser för utvecklingen. Även för 

familjehemsföräldrarna och deras biologiska barn kan sammanbrotten innebära negativa 

upplevelser då de kan uppleva känslor av misslyckande och förlust, vilket i sin tur kan medföra 

att familjehemmet avbryter andra placeringar eller inte vill ta sig an flera uppdrag (Brown & 

Bednar, 2006; Gilbertson & Barber, 2003; Khoo & Skoog, 2014). Det finns många anledningar 

till att familjehemsplaceringar avbryts och bristande stöd är en av dessa (Fisher, Gibbs, Sinclair 

och Wilson, 1999; Khoo & Skoog, 2014). För att förebygga placeringsavbrott slår Maclay et 

al. (2006) fast att det är viktigt att familjehemmen får adekvat stöttning i sitt 

familjehemsuppdrag. Det är viktigt att stödet till familjehemmen anpassas utifrån det placerade 

barnet och familjehemmets specifika behov. Trots vikten av att få stöd upplever många 

familjehem att stödet är bristfälligt (Hudson & Levasseur, 2002; MacGregor, Rodger, 

Cummings & Leschied, 2006; Maclay et al., 2006; Octoman & MacLean, 2014; Wåhlander, 

1990).  

Enligt svensk lag har familjehem rätt till stöd och hjälp för att kunna hantera sitt 

familjehemshemsuppdrag. Enligt SoL (2001:453) 6 kap. 6c § ska socialnämnden tillhandahålla 

familjehemmet den utbildning som behövs för vård av barnet. Familjehem, jourhem eller hem 
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för vård och boende ska även få råd, stöd och annan hjälp som de behöver enligt SoL (2001:453) 

6 kap. 7a §. Hur stödet ska utformas är däremot inte lagstadgat vilket medför att socialtjänstens 

stöd till familjehemmen skiljer sig åt mellan olika kommuner. Detta leder till att familjehem 

inte vet vad för typ av stöd de kan förvänta sig att få, vad de har rätt att kräva eller på vilket sätt 

socialsekreterare ska stödja familjehem. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 

cirkulärnummer 08:81) har utformat rekommendationer för stödets utformning och menar att 

familjehem kontinuerligt behöver utbildning och handledning utifrån det enskilda barnet. 

Sammanfattningsvis visar nationell och internationell forskning att stödet till 

familjehemmen är en viktig del för att placeringarna ska bli stabila och hållbara. Ur forskning 

framkommer det även att stödet i vissa fall är bristfälligt, att familjehem efterfrågar mer stöd än 

vad de erhåller från socialtjänsten samt att stödet till familjehemmen skiljer sig mellan olika 

kommuner. Denna uppsats kommer därför att fokusera på hur stödet till familjehemmen från 

socialtjänsten i en mindre svensk kommun upplevs av såväl familjehem som 

familjehemssekreterare samt hur stödet kan påverka placeringarnas hållbarhet.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka stödet från socialtjänst till familjehem utifrån både 

familjehemmens och familjehemssekreterarnas upplevelse för att visa vad i stödet som kan vara 

viktigt för långvariga placeringar. Intentionen med uppsatsen är att synliggöra vilket stöd som 

familjehemmen upplever som betydelsefullt samt lyfta fram familjehemssekreterarnas syn 

gällande stödet till familjehemmen. Vi vill även visa på eventuella möjligheter för att öka 

placeringarnas hållbarhet.  

 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 Vilka komponenter är utmärkande för ett gott stöd? 

 Hur upplever familjehem det stöd som de erhåller från socialtjänsten? 

 Vilka faktorer i stödet från socialtjänsten främjar respektive hämmar en hållbar 

placering? 

 

Bakgrund 
Centrala begrepp  
Med barn avses varje människa under 18 år (SoL 2001:453, 1 kap. 2 §). Då begreppet barn och 

unga används inkluderar det även ungdomar upp till 20 år (Socialstyrelsen, 2012). Enligt 

socialtjänstförordningen (2001:937 [SoF]) 3 kap. 2 § är familjehem ett enskilt hem som på 

uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Barnet kan antingen placeras i en familj i dennes nätverk, 

då kallas familjehemmet oftast för nätverkshem eller släktinghem, eller så kan barnet placeras 

hos en utomstående familj som den tidigare inte haft någon relation till (Socialstyrelsen, 2013). 

När vi refererar till de intervjuade familjehemsföräldrarna kommer vi benämna dem som 

familjehem oavsett om det var en eller två familjehemsföräldrar som deltog under intervju. 

Familjehemmets barn ingår inte i denna definition utan den innefattar endast 

familjehemsföräldrarna.  

 

De placerade barnen 
Barn kan bli aktuella inom den sociala barnavården genom antingen ansökan från förälder eller 

anmälan från person i barnets omgivning. Vid anmälan sker en förhandsbedömning vilket 

innebär att socialtjänsten gör en bedömning om en utredning gällande barnets situation behöver 

inledas eller om ärendet kan sorteras bort då det inte föreligger behov av socialtjänsten stöd, 

hjälp eller skydd (SoL 2001:453, 11 kap. 1 och 1a §§). Att placera ett barn i familjehem beslutas 
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antingen utifrån brister i hemmiljön eller barnets eget beteende. När det gäller brister i 

hemmiljön kan det exempelvis handla om att barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande eller brister i omsorgen. Brister i omsorgen är ett brett begrepp och 

innefattar många situationer och händelser exempelvis då barnet allvarligt missköts när det 

gäller hygien och mat, inte får lämplig sjukvård eller då barnets behov av stimulans och trygghet 

inte kan tillgodoses. Om barnet utsätter sig själv för en påtaglig risk för att skadas genom 

missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende kan även det 

utgöra skäl för att placera barnet i familjehem (Lundgren & Thunved, 2013). Enligt svensk lag 

kan barn placeras utanför det egna hemmet på två olika sätt, antingen genom en frivillig 

placering enligt SoL (2001:453) eller genom en tvångsplacering enligt LVU (1990:52). Den 

frivilliga placeringen enligt SoL (2011:453) blir aktuell ifall föräldrarna och barnet (ifall de är 

äldre än 15 år) samtycker till vård utanför det egna hemmet. Ifall samtycke till en 

familjehemsplacering inte föreligger men då bedömningen är att barnet behöver vårdas utanför 

det egna hemmet kan en tvångsplacering enligt LVU (1990:52) bli aktuell ifall lagens övriga 

rekvisit är uppfyllda. Socialnämnden ska i enlighet med SoL (2001:453) 6 kap. 8 § eller LVU 

(1990:52) 13 § överväga om vård i familjehem fortfarande behövs var sjätte månad.  

Det finns enligt Franzén, Vinnerljung och Hjern (2008) en koppling mellan fattigdom och 

en ökad risk för att barnen blir aktuella inom den sociala barnavården. Forskarna fann även att 

14 % av de barn (0-6 år) som växte upp med en ensamstående mor som var lågutbildad (högst 

grundskola), varit arbetslös i ett år och under tre år i följd varit beroende av ekonomiskt bistånd 

i högre grad placerades i samhällsvård. Det samband som finns mellan familjens ekominska 

status och risken för att bli aktuell inom barnavården är inte lika tydlig för tonåringar då 

tonåringens eget beteende kan utgöra en påverkande faktor. Av de barn som blir aktuella inom 

den sociala barnavården verkar det finnas en överrepresentation av familjer där mödrarna är 

ensamstående och fäderna frånvarande eller där oacceptabla hemförhållanden uppstått på grund 

av fädernas beteende (Andersson, 2013; Vinnerljung, Franzén, Gustafsson & Johansson, 2008).  

 

Familjehemsuppdraget 
Uppdraget som familjehem innebär att ta hand om det placerade barnet på ett sådant sätt som 

föräldrar vanligtvis gör. Det innebär att familjehemmet ska fungera som förälder i 

vardagssituationer och vara goda förebilder. Det är familjehemmet som har det vardagliga 

ansvaret för barnet och exempelvis ska följa med på föräldramöten, utvecklingssamtal, 

tillgodose barnets behov av hälso- och sjukvård samt delta vid barnets planering med 

socialnämnden (SKL, cirkulärnummer 08:81). Vid familjehemsplaceringar brukar det 

tredelade föräldraskapet lyftas fram, vilket innebär att ansvaret om barnet är fördelat mellan 

tre olika parter. Det vanligaste är att de biologiska föräldrarna fortfarande är vårdnadshavare 

och ansvariga för barnet fast det bor i familjehem. Dock har de inte längre ensamt ansvar om 

barnet utan såväl socialtjänsten som familjehemmet är ansvariga. Socialtjänsten har ett 

helhetsansvar över barnet medan familjehemmet har det dagliga ansvaret. Det tredelade 

föräldraskapet handlar om det viktiga och nödvändiga samarbetet mellan dessa tre parter. För 

att placeringen ska bli lyckad och för barnets bästa måste samarbetet mellan dessa tre parter 

präglas av respekt för varandra. Det är även viktigt att det finns en gemensam syn på uppdraget 

och en förståelse för att de olika rollerna är värdefulla utifrån deras varierande befogenheter 

(Socialstyrelsen, 2013).  

Det är socialtjänstens ansvar att rekrytera, utreda, utbilda och stötta familjehemmen så 

att de placerade barnen erbjuds en trygg och ändamålsenlig vård som präglas av kontinuitet. 

Utgångspunkten vid en familjehemsplacering är att barnet eller den unge ska skapa stabila och 

trygga relationer till vuxna. Innan en placering sker är det viktigt att klargöra om hemmet är 

lämpligt för barn och om det finns förhållanden i hemmet som kan utgöra en risk för barnet som 

ska placeras där. En omfattande utredning krävs således för att kunna bedöma om 
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familjehemmet innehar förmågan att ge barnet förutsättningar för att kunna utvecklas gynnsamt 

(Socialstyrelsen, 2014b). Socialnämndens ansvar att utreda förhållandena i det enskilda 

hemmet och förutsättningarna för vård innan det fattas beslut om att placera ett barn för 

stadigvarande vård och fostran regleras i SoL (2001:453) 6 kap. 6  §. Om det sker en ombildning 

i familjehemmet, till exempel om familjemedlemmar tillkommer eller försvinner, måste en ny 

familjehemsutredning genomföras då den förändrade situationen kan ha betydelse för barnet 

(SKL, cirkulärnummer, 08:81). För att underlätta socialtjänstens utredning har Socialstyrelsen 

publicerat föreskrifter för vad utredningen av familjehem och jourhem ska innehålla. Uppgifter 

om familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnadsvanor samt boende och 

närmiljö bör undersökas. Även de tilltänkta familjehemsföräldrarnas personliga förutsättningar, 

egenskaper och omsorgsförmåga samt inställning till uppdraget är något som utredningen bör 

innehålla för att kunna bedöma dess lämplighet (SOSFS 2012:11, kap 4, 3 §). Det finns olika 

metoder och manualer som socialtjänsten kan använda under familjehemsutredningar 

exempelvis BRA-fam (Socialstyrelsen, 2014b), NYA Kälvesten intervju eller PRIDE (Parents 

Resources for Information Development and Education) (Socialstyrelsen, 2012).  

När det gäller att rekrytera och bibehålla familjehem är ersättningar och villkor av stor 

betydelse. Det finns inte mycket stöd i lagstiftningen för hur handläggningen av arvode och 

omkostnadsersättning ska gå till vilket har gjort att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

skapat rekommendationer och vägledning för hur kommunerna kan tänka kring dessa frågor. 

Det är enbart generella rekommendationer och ska därför ses som ett stöd för kommunernas 

egen framställning av riktlinjer kring handläggningen av dessa ärenden. Varje år släpper SKL 

rekommendationscirkulär för familjehemsvården. I dessa cirkulär presenteras tabeller med 

aktuella belopp för arvode och omkostnadsersättning baserat på årets prisbasbelopp. Arvodet 

är en skattepliktig inkomst och ska ersätta familjehemmet för det arbete och tid som uppdraget 

för med sig. Arvodet kan variera beroende på hur omfattande familjehemsuppdraget är. De 

kostnader som uppdraget för med sig ersätts dels genom omkostnadsersättningen och dels via 

barnbidraget/studiebidraget (SKL, cirkulärnummer 08:81).  

Sammanbrott innebär att familjehemsplaceringen, av någon anledning, avbryts i förtid. 

Risken för sammanbrott är större hos tonåringar än hos yngre barn. I en svensk studie av 

sammanbrott på ungdomar mellan 13-16 år framkom att oavsett om tonåringen var placerad i 

familjehem eller annan form av vård utanför hemmet avbröts mellan 30-37 % i förtid. Siffran 

varierar beroende på vilken definition av sammanbrott som inkluderas. Den lägsta siffran för 

sammanbrott fanns i släktinghem där endast 17–25 % avbröts i förtid samt på låsta enheter där 

18 % avbröts. Den högsta siffran för sammanbrott var 41-51 % vilket var för familjehem som 

innan placeringen inte fanns i barnets nätverk. De uppenbara sammanbrotten initieras vid 44 % 

av fallen av ungdomen själv och vid 36 % av fallen av familjehemmet eller av personal (Sallnäs 

et al., 2004). Instabilitet i placeringar kan medföra att barnets utbildningsnivå blir lägre, att 

barnet får otillräcklig hälso- och sjukvård samt en högre risk att barnet kan utveckla sociala 

problem så som att bli kriminell eller hemlös (Gilbertson & Barber, 2003). Ett sammanbrott 

kan även innebära andra risker för barnet så som att det kan förlora känslan av tillhörighet och 

identitet. Som följd kan barnet bli otryggt och få svårare att knyta an till omsorgspersoner vilket 

kan få negativa konsekvenser för utvecklingen. För familjehemmets del kan ett sammanbrott 

också medföra negativa upplevelser för dem och deras biologiska barn. Känslor av 

misslyckande och förlust kan påverka att familjehemmet inte vill ta sig an fler uppdrag (Brown 

& Bednar, 2006; Gilbertson & Barber, 2003; Khoo & Skoog, 2014). 

 

Stöd till familjehem 
Socialtjänsten ska enligt SoL (2001:453) erbjuda familjehem stöd i deras uppdrag. Enligt SoL 

(2001:453) 6 kap. 7a § ska de som vårdar barn som placerats i familjehem, jourhem eller hem 

för vård och boende få råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Socialnämnden ska även 
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enligt SoL (2001:453) 6 kap. 7b § noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett 

familjehem, jourhem eller hem för vård och boende. Detta ska göras genom regelbundna besök 

i det hem där barnet vistas, enskilda samtal med barnet, samtal med de som tagit emot barnet i 

sitt hem samt samtal med vårdnadshavarna. Enligt SoL (2001:453) 6 kap. 6c § ska 

socialnämnden tillhandahålla familjehemmet den utbildning som behövs för vård av barnet. 

Enligt kommentarerna till lagtexten bör en sådan utbildning lämnas innan ett barn placeras, 

vilket i vissa fall kan bli svårt. Det är dock viktigt att utbildningen ges så snart som möjligt 

(Lundgren & Thunved, 2013). Vad stöd och hjälp egentligen innebär är inte specificerat i SoL 

(2001:453) vilket kan göra att socialtjänstens stöd till familjehemmen kan skilja sig åt mellan 

olika kommuner. Större kommuner har i regel ett större utbud och mer resurser för stöd och 

utbildning till familjehemmen än vad mindre kommuner har. SKL har därför utformat 

rekommendationer för stödets utformning och menar att familjehem kontinuerligt behöver 

utbildning och handledning utifrån det enskilda barnet (Holmsten, 2012).  

  

Nationellt och internationellt kunskapsläge 
Följande avsnitt kommer att behandla både det nationella och det internationella kunskapsläget 

med fokus på vad som är ett gott stöd för familjehemmen, vad familjehemmens upplevelser av 

stödet är samt vilka faktorer som främjar respektive hämmar en hållbar placering. Då det under 

litteratursökningen var svårt att finna litteratur gällande familjehemssekreterarnas syn på stödet 

till familjehemmen är det endast familjehemmens syn och upplevelse av stöd som lyfts fram i 

följande avsnitt.  

 

Familjehemmens beskrivning av ett gott stöd 
På såväl nationell som internationell nivå ökar behovet av familjehem då antalet barn som 

omhändertas och placeras utanför det egna hemmet ökar. Det råder dock obalans mellan antalet 

befintliga familjehem och andelen barn som är i behov av att placeras utanför det egna hemmet 

(Hudson & Levasseur, 2002; Octoman & McLean, 2014; Statens offentliga utredningar (SOU) 

2005:81). Problematiken hos de barn som familjehemsplaceras tenderar att bli allt mer komplex 

då barnen ofta har allvarliga beteende- samt emotionella och psykiska svårigheter (MacGregor 

et al., 2006). I och med barnens mer komplexa problematik har familjehemsrollen förändrats 

och blivit mer komplicerad då de förväntas att både fungera som en vanlig familj samtidigt som 

de ska agera professionellt i förhållande till barnets problematik (MacGregor et al., 2006).  

Att samarbetet mellan familjehem och socialarbetare fungerar bra är en viktig del för att 

familjehemmet ska känna tillfredställelse. Det behöver finnas en öppen kommunikation, en 

pålitlighet samt en omtänksamhet hos socialarbetaren (Brown & Calder, 2000; Fisher et al., 

2000; Hudson & Levasseur, 2002; MacGregor et al., 2006). Utifrån kunskapsläget framkommer 

det att familjehem efterfrågar och saknar mer kunskap om barnets problematik och beteende 

samt hur familjehemmet skulle tänka och agera gällande uppfostran (Brown & Calder, 2000; 

Denby et al., 1999; Octoman & MacLean, 2014). Många familjehem efterfrågar även mer 

information gällande barnet, dennes familjeförhållanden och bakgrund, speciellt innan 

placeringen men även under placeringens gång. Att inte få tillräckligt med information om 

barnet kan göra att familjehemmen inte känner sig tillräckligt förberedda inför placeringen eller 

känner sig delaktiga i arbetet kring barnet. För att familjehemmen ska kunna möta barnet på ett 

mer adekvat sätt och för att samarbetet mellan familjehem och socialtjänst ska fungera bättre 

behöver familjehemmen få information och inkluderas i socialtjänstens arbete (Austerberry, 

Stanley, Larkins, Ridley, Farrelly, Manthorpe & Hussein, 2013; Fisher et al., 2000; Khoo & 

Skoog, 2014; Wåhlander, 1990). Familjehemmen uttryckte även önskan om att deras åsikter 

skulle värderas i beslutsfattandet då familjehemmen anser att de har större insikt i barnets 

vardag än vad socialarbetaren har (Hudson & Levasseur, 2002). Maclay et al. (2006) menar att 
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få övning i sin roll som familjehem och på så vis introduceras gradvis till uppdraget bidrar till 

att familjehemmet får mer realistiska förväntningar på vad uppdraget innebär och kräver. 

Octoman och McLean (2014) kommer i sin studie fram till att familjehem önskar att 

stödet från socialtjänsten ska vara mer flexibelt och omfattas av ett större tidsspann. När 

socialarbetaren var snabb med att reagera och möta familjehemmets behov av stöd kände 

familjehemmen att stödet var behjälpligt. Att få stöd snabbt behöver inte innebära att problemet 

löstes på en gång utan handlade mer om att familjehemmet fick en snabb reaktion och 

bekräftelse (Khoo & Skoog, 2014). Familjehemmen önskade inte nödvändigtvis ökad kontakt 

med socialarbetarna utan hellre att stödet var anpassat efter deras behov. Familjehemmen ville 

även att stödet skulle innefatta mer praktiskt och emotionellt stöd för att hantera svårigheter 

som de ställs inför (Austerberry et al., 2013; Wåhlander, 1990). Socialarbetarens brist på tid 

och utrymme påverkar deras tillgänglighet gentemot familjehemmen vilket kan leda till att 

familjehemmen inte får tillräckligt med stöd och hjälp (Denby et al., 1999). Det emotionella 

stödet, vilket bland annat innefattade någon att prata med, en god relation till socialarbetaren 

och få avlastning i sitt uppdrag, var högt rankat i en undersökning av Octoman och MacLean 

(2014). Relationen mellan familjehem och socialarbetare är av stor vikt för stödets betydelse 

och då kan byte av socialarbetare försvåra stödets kvalité då parterna inte har någon relation 

(Denby et al., 1999). 

 

Familjehemmens upplevda känsla av stödet 
Många familjehem upplever att stödet de erhåller från socialtjänsten är bristfälligt samt att olika 

typer av stöd krävs för att familjehemmet ska känna sig tillfreds (Hudson & Levasseur, 2002; 

MacGregor et al., 2006; Maclay et al., 2006; Octoman & MacLean, 2014; Wåhlander, 1990). I 

en studie gjord av Maclay et al. (2006) framkom det att familjehemmen inte kände sig redo 

inför placeringen trots att de fått utbildning. Många familjehem förväntade sig att de skulle få 

mycket stöd och råd i början av placeringen. Det fanns skilda meningar kring den utbildning 

som familjehemmen erbjöds innan placeringen i forskarnas studie. En del familjehem 

uppfattade utbildningen som bristfällig medan andra tyckte att den var mycket bra, dock 

önskade familjehemmen mer realistisk och specificerad utbildning utifrån barnets behov. Det 

framhålls dock att det trots utbildning aldrig går att vara tillräckligt förberedd som familjehem 

(Denby et al., 1999; MacGregor et al., 2006). I en svensk studie framkom det att hälften av de 

medverkande familjehemmen hade fått utbildning. En tredjedel av alla familjehem som deltog 

i studien önskade utbildning trots att hälften av dessa redan hade fått utbildning (Wåhlander & 

Högdin, 2003). Forskning framhåller att det är viktigt att familjehem fortlöpande får utbildning 

och stöd under sitt uppdrag då familjehem uttryckt att de fått alltför lite utbildning under sina 

uppdrag (Brown & Calder, 2000; Denby et al., 1999; Octoman & MacLean, 2014). Tillräckligt 

med utbildning bidrog med känslor av att familjehemmet klarade av uppdraget vilket hörde 

ihop med deras tillfredställelse med placeringen som helhet (Denby et al., 1999).  

Att inte få stöd och hjälp när familjehemmet har behov av det är något som upplevs 

påfrestande för familjehemmen. De familjehem som kände att de under större delen av sitt 

uppdrag fick för lite stöd beskrev att vården av det placerade barnet också försämrades 

(Octoman & McLean, 2014). Familjehemmen förväntas agera professionellt i arbetet med 

barnet trots socialtjänstens bristande stöd och oprofessionellt bemötande vilket leder till 

frustration och ilska hos familjehemmen (Maclay et al., 2006). Till skillnad från ovanstående 

framkommer det i Wåhlanders (1990) studie att knappt hälften av de medverkande 

familjehemmen ansåg att de inte hade något behov av stöd och hjälp.  

Hur det emotionella stödet upplevs av familjehemmen varierar enligt Maclay et al. (2006) 

studie, vissa upplever att de har ett gott och nära samarbete med socialarbetaren och kände sig 

stöttade medan andra upplevde relationen som nertyngande och fann inte stödet lika behjälpligt. 

När socialsekreteraren mötte upp familjehemmens behov av emotionellt stöd upplevde 
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familjehemmen sig stöttade (Khoo & Skoog, 2014; MacGregor et al., 2006). I en svensk studie 

framkommer det att familjehemmen upplevde det svårt att etablera en kontakt med sin 

socialsekreterare och att kontakten senare över tid inte var så tät (Khoo & Skoog, 2014). Många 

familjehem i MacGregor et al. (2006) studie upplevde att de ingick i ett team tillsammans med 

socialsekreterarna, dock trodde de inte att deras förmåga att hantera barnet respekterades. 

Upplevelsen av bristen på förtroende ledde till att familjehemmen var försiktiga med vad de 

sade och gjorde till socialsekreterarna då de var rädda för att bli beskyllda vid eventuella 

problem. Det bristande förtroendet kan tyda på bristfälligt samarbete (Geiger, Hayes & Lietz, 

2013).  

Familjehem upplevde stödet som positivt då kommunikationen med socialarbetarna var 

god, då de hade förtroende för socialsekreteraren samt då de fick hjälp vid krissituationer. Dessa 

faktorer ansågs av familjehemmen vara några av det viktigaste i stödet, dock trodde 

familjehemmen att dessa faktorer behövde förbättras för att fler familjehem skulle stanna kvar 

i sina uppdrag (MacGregor et al., 2006). Att ha tät kontakt med socialarbetaren är viktigt och 

många familjehem anser att hembesök och telefonkontakt är ett bra sätt att få stöd igenom 

(Brown & Calder, 2000; Octoman & McLean, 2014). I Höjers (2001) studie om relationen 

mellan familjemedlemmarna i familjehemmet beskriver familjehemsföräldrarna att de har 

övervägande positiva upplevelser av familjehemsuppdraget. En förklaring kan ligga i 

utmaningen i att utveckla sina föräldrakunskaper och att få använda sin kreativitet och kunskap 

har lett till att svårigheter och problem som uppdraget har medfört hamnar i bakgrunden.  

 

Faktorer som främjar respektive hämmar hållbara placeringar 
Brown och Calder (2000) har i sin studie funnit att orsaken till bristen på familjehem samt 

svårigheter med att rekrytera nya och behålla nuvarande familjehem beror på att stödsystemet 

till familjehemmen är bristande. För att öka andelen familjehem och hjälpa dem i deras 

hantering av barnets problematik så att vården blir mer stabil krävs en förbättring av stödet 

menar (MacGregor et al., 2006). Det framkommer i Khoo och Skoog (2014) samt MacGregor 

et al. (2006) studier att om familjehemmen upplever att de erhåller för lite information och 

utbildning samt har en bristande kommunikation med socialsekreterarna är det troligt att 

familjehemmen avslutar sitt uppdrag.  

I Höjers (2001) studie framkommer det att familjehemmets brist på möjligheten att fatta 

beslut om det placerade barnets liv kan medföra konsekvenser för familjehemmet. 

Familjehemsföräldrarna kan känna sig maktlösa och otillräckliga om de anser att de beslut som 

fattas gällande barnet kan vara ogynnsamma för barnet. Bristen på beslutanderätt beskrivs i 

vissa fall kunna påverka familjehemmets relation till det placerade barnet på så vis att 

familjehemmet kan distansera sig från barnet. Att få vara en del av socialtjänstens process kring 

barnet är en viktig aspekt och i de fall familjehemmen upplever att de utelämnas från 

beslutsfattandet och har en dålig kommunikation med socialsekreterarna ökar risken för stress 

vilket kan vara en orsak till att familjehem säger upp sig (Geiger et al., 2013; Khoo & Skoog, 

2014). Om situationer präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet kan individen känna sig 

stressad och uppleva känslor av ångest (Statt, 2004, refererad i Eaton & Caltabiano, 2009). Det 

har visat sig att familjehem har större förmåga att kunna hantera stressfulla eller oförutsägbara 

situationer ifall de är väl förberedda samt har tillgång till stöd och resurser (Sinclair, Gibbs & 

Wilson, 2004, refererad i Eaton & Caltabiano, 2009). Information och känslan av att vara 

delaktig blir därför viktiga faktorer i stödet som kan främja placeringens stabilitet (Austerberry 

et al., 2013; Fisher et al., 2000; Khoo & Skoog, 2014; Wåhlander, 1990). Denby et al. (1999) 

menar att familjehemmens tillfredsställelse med uppdraget ökade om de fick tillräckligt med 

information.  

En svensk studie framför att det inte enbart är tillskottet av en ny familjemedlem som 

påverkar familjehemmet utan även att förutsättningarna som omgärdar familjehemsuppdraget 
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kan komma att påverka familjehemmet. De praktiska villkoren för uppdraget är en sådan 

förutsättning där förhållandet till socialarbetaren kan få betydelse för hur uppdraget fortskrider 

och som i förlängningen påverkar familjehemmet (Höjer, 2001). I en annan svensk studie har 

det framkommit att familjehem, trots den komplexa problematiken som de förväntas hantera, i 

stor utsträckning behandlas som en ”vanlig familj” och står på så sätt ofta ensamma, vilket är 

negativt i förhållande till deras inställning till att vara familjehem (Khoo & Skoog, 2014). 

Uteblivandet av stöd kan leda till bristande självförtroende vilket gör det viktigt för 

familjehemmet att bli bekräftat och få godkännande för sin fostran. Familjehemmens känsla av 

kontroll har visat sig öka i forskarnas studie om de får vara delaktiga i arbetet kring barnet och 

att de då upplever sig mer värdefulla. Det professionella stödet från socialtjänsten väger, enligt 

forskarna, tyngre än annat socialt stöd. En avsaknad av samarbete, respekt och stöd från 

socialarbetare kan vara en orsak till att familjehem avbryter sitt uppdrag (Denby et al., 1999; 

Geiger et al., 2013). 

Placeringsavbrott medför olika konsekvenser för de inblandade. För barnet kan det 

innebära instabilitet vilket kan medföra förlorad känsla av tillhörighet och identitet och för 

familjehemmet kan avbrottet påverka dem känslomässigt och förändra deras attityd gentemot 

framtida placeringar (Khoo & Skoog, 2014). Därför är det viktigt att familjehemmen erhåller 

adekvat stöd för att placeringarna ska utvecklas gynnsamt. Att erhålla adekvat stöd är en viktig 

faktor för att familjehemmen ska bli långvariga i sina uppdrag samt för att förebygga 

placeringsavbrott (Maclay et al., 2006). Utbildning anses enligt Khoo och Skoog (2014) kunna 

bidra till att familjehemmet får en ökad förmåga att klara av uppdraget vilket i sin tur kan leda 

till färre placeringsavbrott. Att få råd och stöd från andra familjehem ansågs även som önskvärt 

och värdefullt då de befinner sig i liknande situationer (MacGregor et al., 2006; Octoman & 

McLean, 2014). 

En god relation till socialarbetaren där familjehemmen fick uppskattning för sin insats 

och där kommunikationen var god värdesattes. Familjehemmen önskade att socialarbetaren 

skulle vara lyhörd, visa intresse, bekräfta och respektera familjehemmets åsikter och hantering. 

Samarbetet mellan socialarbetarna och familjehemmen är därför av stor betydelse för 

familjehemmens långvariga medverkan (Brown & Calder, 2000; Fisher et al., 2000; Hudson & 

Levasseur, 2002; MacGregor et al., 2006; Maclay et al., 2006). Att socialarbetaren ringde 

tillbaka till familjehemmet inom skälig tid, tog hänsyn till deras önskemål och hade en öppen 

och ärlig kommunikation visade sig också vara betydelsefullt då familjehemmet behöver både 

psykiskt och emotionellt stöd. Att socialarbetaren ringer upp inom skälig tid bidrar till att 

familjehemmet känner sig respekterat då deras oro och frågor framställs som viktiga för 

socialarbetaren och placeringens resultat. Att ha tät och regelbunden kontakt har ett samband 

med intentionen att fortsätta som familjehem. Telefonkontakten får dock inte blir för tät (en 

gång i veckan eller oftare) då det kan öka risken för att familjehemmen avbryter sitt uppdrag. 

För tät kontakt kan medföra att familjehemmet känner bristande förtroende från socialarbetaren 

(Fisher et al., 2000; Hudson & Levasseur, 2002; MacGregor et al., 2006). I en svensk 

forskningsöversikt framkom att faktorer som anses stärkande för placeringens stabilitet var att 

placeras i låg ålder samt goda relationer mellan familjehemsföräldrar och de biologiska 

föräldrarna. En annan stärkande faktor för placeringen var om familjehemsföräldrarna fick 

utbildning eller handledning från socialtjänsten (Vinnerljung, 1996, refererad i SOU 2005:81).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Teorier och begrepp har använts för att tolka resultatet. Systemteorin blir användbar då det vid 

en familjehemsplacering sker förändringar i många olika system. System som tidigare inte varit 

angränsade behöver samarbeta för att placeringen ska bli gynnsam för barnet, vilket gör att 

stödet från socialtjänsten till familjehem blir av betydelse (jfr. Lundsbye, 2000). Bärande 

relationer utifrån anknytningsteori kan användas för att förstå och tolka den professionella 
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relationen mellan familjehemssekreterare och familjehem. Även om denna relation inte är så 

djuplodande så kan den ses som en bärande och stödjande relation där trygghet och tillit är 

viktiga komponenter. I familjehemsuppdraget fungerar familjehemssekreteraren som 

familjehemmets stödperson då det är denne som ska erbjuda stöd, trygghet och hjälp för att 

familjehemmet på bästa sätt ska kunna utföra uppdraget (jfr. Broberg et al., 2008; Røkenes, 

2007). Makt är något som alltid finns närvarande i alla relationer och särskilt i relationen mellan 

hjälpare och klient (Skau, 2007; Swärd & Starrin, 2006). Familjehemmen betraktas inte som 

klienter men har på grund av familjehemssekreterarnas professionella ställning mindre makt i 

detta avseende då det är de som utreder och bedömer familjehemmets lämplighet. Maktaspekten 

blir således tydlig och ständigt närvarande i relationen mellan familjehem och 

familjehemssekreterare.  

 

Generell systemteori 
Det var när Ludvig von Bertalanffy började fundera kring hur olika delar kan vara åtskilda 

samtidigt som de ömsesidigt påverkar varandra som grunden till den generella system teorin 

(GST) utvecklades. Namnet generell systemteori kommer från att teorins grundprinciper är 

generellt tillämpbara på alla typer av system (Lundsbye, Sandell, Ferm, Währborg, Petitt, Fälth 

& Holmberg, 2000). Systemteorin fokuserar på sociala relationer och grupper till skillnad från 

många andra teorier där individen är i fokus (Payne, 2005). Relationen mellan systemen är en 

betydande del för helheten, vilket gör att systemteorin kan appliceras på alla sociala 

sammanhang (Lundsbye et al., 2000).  Inom systemteorin anses varje individ ingå i olika system 

och dessa system bildar tillsammans flera andra system. Alla dessa system är sedan en del av 

ett större överordnat system. Det överordnade systemet har större inflytande på de 

underordnade systemen. Det finns även flera olika subsystem till varje system. Varje system 

angränsar till flera andra system och avgränsningarna fungerar som en precisering för vem som 

är en del av systemet. För att systemet ska vara funktionellt måste avgränsningarna vara tydligt 

definierade samtidigt som systemet behöver vara tillräckligt öppet för att kunna kommunicera 

med omvärlden (Lundsbye et al., 2000).  

Mellan systemen sker ett utbyte av fysisk och psykisk energi (Payne, 2005) och beroende 

på hur öppet systemet är desto bättre fungerar detta utbyte. Inom systemteorin brukar system 

skiljas genom en fördelning mellan öppna respektive slutna system. I ett öppet system kan 

energi passera fritt mellan gränserna och på så sätt tillförs ett utbyte av energi och information 

som gör att systemet kan utvecklas. I slutna system fungerar detta utbyte sämre vilket leder till 

en avsaknad av information och kommunikation från omgivningen. Ett system kan dock inte 

vara helt öppet eller helt slutet utan det handlar snarare om graden av öppenhet eller slutenhet 

(Lundsbye et al., 2000). Kommunikationen mellan systemen brukar beskrivas med begreppen 

inflöde, genomflöde och utflöde. Inflöde innebär att energi flödar in i systemet, genomflödet 

handlar om hur energin tillvaratas inom systemet och utflöde är effekten på omgivningen 

(Payne, 2005). System är relativt stabila och strävar efter att upprätthålla balans, vilket kallas 

för homeostas. Denna balans behöver inte innebära att systemet är harmoniskt utan att mönstren 

inom systemet håller sig stabila.  Då en förändring i systemet skett kan homeostasen hamna i 

obalans. Jämvikten behöver då återställas och om systemet inte förmår att spontant 

omstrukturera sig kan professionell hjälp behövas (Lundsbye et al., 2000).  

Inom systemteorin anses helheten större än summan av sina delar, vilket gör att ett 

fenomens komplexitet inte kan förstås genom att enbart studera delarna var för sig utan ett 

helhetsperspektiv måste beaktas. Systemen förändras ständigt då de är i rörelse och påverkas 

av många faktorer vilket gör att systemen är svåra att studera. En förändring i någon del av 

systemet påverkar så småningom hela systemet då de står i ömsesidigt beroendeförhållande till 

varandra (Lundsbye et al, 2000). 
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Bärande relation utifrån anknytningsteori 
I bärande och stödjande relationer under vuxenlivet är just relationen en viktig komponent för 

att förhållandet ska upplevas som stödjande och bärande, vilket gör att professionella relationer 

kan förstås och innehålla mönster från anknytningsteorin. I professionella relationer är det den 

professionelle som ska främja individens förmåga till att utvecklas och få förståelse för hur 

individen kan hantera olika situationer. Kvaliteten på relationen blir således av stor betydelse 

(Røkenes, 2007). Genom att stödpersonen är trygg, förutsägbar och svarar på individens behov 

av stöd och hjälp kommer en trygghet och tillit till stödpersonen att växa fram. Om individen 

har erfarenhet av att stödpersonen svarar på behovet av stöd, är lyhörd och ger trygghet kommer 

en tilltro till stödpersonen att utvecklas. Stödpersonen behöver även visa förståelse, bekräfta 

och respektera individen för att en trygghet och en trovärdighet ska skapas. Detta kan medföra 

att individen, med hjälp av stödpersonen, i större utsträckning kan utvecklas och att relationen 

därmed stärks (Broberg, Risholm Mothander, Grannqvist & Ivarsson, 2008; Røkenes, 2007). I 

professionella relationer är empati en förutsättning för att närhet, kontakt och förståelse ska 

etableras (Eide & Eide, 2006), och det är den professionelle stödpersonen som ska möjliggöra 

att en god kommunikation upprättas (Røkenes, 2007). 

Stödpersonen ska ge stöd i exempelvis känslomässiga relationer och behöver vara både 

accepterande och bekräftande samtidigt som den arbetar för att göra individen medveten om 

sina begränsningar. Stödpersonen ska erbjuda stöd, uppmuntran och, vid behov, ge direktiv för 

hur individen ska hantera olika situationer. Individens utvecklande uppmuntras av stödpersonen 

och tillsammans kan de reflektera över situationer och händelser (Broberg et al., 2008). En god 

relation är avgörande för om individen ska förmå berätta om känslor och erfarenheter. För att 

underlätta detta behöver stödpersonen vara öppen och förmedla trygghet (Røkenes, 2007). En 

god allians och relation mellan stödpersonen och individen innefattar att individen kan förlita 

sig på att stödpersonen håller löften, finns där och ger det stöd som situationen kräver. Genom 

detta skapas en trygghet och anknytning som medför att individen utvecklar mod och styrka för 

att pröva sin självständighet och sina förmågor (Eide & Eide, 2006).  

Tryggheten och tilliten är avgörande för hur stödrelationen kommer fungera, vilket kan 

medföra att individen, om den inte känner trygghet för stödpersonen, exempelvis kan få svårare 

att berätta sådant som är känslomässigt eller inte söker den hjälp som denne behöver (Broberg 

et al., 2008). Om relationen präglas av handlingar som kan uppfattas som negativa kan en 

negativ modell uppstå. På så sätt kan individen uppleva negativa känslor, distans och bristande 

förståelse för stödpersonen, vilket i sin tur skapar sämre förutsättningar för relationen och stödet 

(Røkenes, 2007). 

 

Maktbegreppet  
Maktaspekten finns överallt i samhället och är en del av alla sociala relationer. Det är genom 

relationerna som den relationella makten verkar (Swärd & Starrin, 2006). Olikheter mellan 

människor skapar ett forum för maktutövning och det är just i människors olikhet som grunden 

till makt ligger (Skau, 2007). Maktbegreppet hör ihop med den handlande aktören och dess 

avsikt och handlingar. Handlingsaspekten blir därför av stor betydelse och det är den handlande 

aktörens vilja som är central (Swärd & Starrin, 2006). Max Weber (1960:42, citerad i Skau, 

2007) definierade makt som ”möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i 

händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på” (s. 36). Detta innebär att 

maktutövning sker då en aktör i en social relation försöker få igenom sin vilja även om dennes 

åsikt och handlande skulle strida mot motpartens önskan eller intresse (Swärd & Starrin, 2006). 

Det är med andra ord genom möjligheten att ”få sin vilja igenom” som makt existerar, vilket 

betyder att makt inte måste utövas utan den existerar ändå. Begreppet makt är även 

värdeneutralt då den kan ha såväl positiva som negativa effekter utan att makten i sig själv är 

positiv eller negativ (Skau, 2007).  
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Då det gäller interaktionen mellan hjälpare och klient är maktaspekten alltid närvarande 

och makten fungerar som ett redskap som socialarbetaren kan använda. I mötet mellan 

socialarbetare och klient är det socialarbetaren som har störst tillgång till makt då det är denne 

som har åtkomst till organisationen, kunskapen och professionaliteten. Även om maktrelationen 

mellan dessa parter är ojämn är inte klienterna maktlösa. I alla relationer där makt är närvarande 

är båda parterna såväl utsatta för makt som utövare av makt, dock finns det alltid en obalans 

mellan vem som står för den största maktutövningen (Swärd & Starrin, 2006). Detta innebär att 

klienterna kan utöva motmakt gentemot hjälpapparaten genom att till exempel vägra. För att 

kunna hjälpa är det nödvändigt med maktutövning, dock kan missbruk av makt skada. När en 

människa blir föremål för den sociala myndigheten blir också det privata en del som den 

offentliga hjälpapparaten kräver att få ta del av. För att klienten ska få hjälp krävs det att 

hjälparen har kunskap om klienten. Med bakgrund av detta får klienten svara på privata frågor 

utan att ha någon rätt att ställa likande frågor till hjälparen. Hjälparen har dessutom makt att 

bestämma vad för information som denne ska delge klienten. Utifrån ovanstående blir det 

tydligt att kunskap är en form av makt och detta är något som blir tydligt i relationen mellan 

klient och hjälpare. Även hembesöken kan ses som en form av makt då det offentliga tränger 

sig in på klientens privata område. Även om mötet äger rum i en privat sfär har mötet en 

offentlig karaktär då det som sker på klientens område styrs av den offentliga hjälpapparatens 

premisser (Skau, 2007).  

 

Metod  
I följande avsnitt presenteras val av forskningsmetod, litteratursökning, val av 

datainsamlingsmetod, urval, genomförandet av kvalitativa intervjuer, bearbetning och analys, 

reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. Intentionen med avsnittet är att skapa en god 

förståelse för hur uppsatsens genomförande har sett ut.  

 

Val av forskningsmetod 
En kvalitativ forskning utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt där fokus är att förstå den 

sociala verkligheten med stöd i hur individer, i en viss miljö, upplever och tolkar verkligheten. 

Kvalitativ forskning handlar med andra ord om vad som sägs under insamlingen och 

analyseringen av data. Forskaren koncentrerar sig på individers berättelser istället för 

kvantiteter. Individers ord och berättelser medför rik och fyllig data, vilket kan möjliggöra att 

forskaren får en djupare förståelse av individens upplevelse (Bryman, 2011). En kvalitativ 

metod har valts då syftet med uppsatsen var att undersöka vilka upplevelser som finns gällande 

socialtjänstens stöd till familjehem samt visa på eventuella möjligheter för att öka 

placeringarnas hållbarhet. 

 

Litteratursökning  
För att finna tidigare forskning och litteratur som var relevant utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar har en litteratursökning genomförts. Litteratursökning har genomförts i 

databaserna Social Services Abstracts och Sage Journals. Litteratursökningen genomfördes 

utifrån i förväg bestämda avgränsningar vilka var att artiklarna skulle vara publicerade från år 

1990 och framåt, vara vetenskapligt granskade (peer reviewed), vara skrivna på svenska eller 

engelska samt handla om familjehem, familjehemsföräldrar, socialtjänst eller socialt arbete. 

Artiklar som handlade om de familjehemsplacerade barnen, de biologiska barnen eller de 

biologiska föräldrarna ansågs inte som relevanta utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

De sökord som använts för att finna tidigare forskning inom området var foster parents, foster 

carer, support, social support, social service, social worker och placement breakdown. 

Sökorden användes var för sig och i olika kombinationer. Vissa sökord har sökts med 

synonymer för att vidga sökningens resultat. Andra studiers referenslistor har varit vägledande. 
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Artiklar om socialtjänstens upplevelse av det stöd de ger till familjehemmen var svår att finna 

under litteratursökningen. Detta resulterade i att samtliga artiklar har fokus på familjehemmens 

upplevelser.  

Sökningen av övrig litteratur har genomförts via Örebro universitetsbiblioteks katalog 

Libris, DiVA-portalen samt sökmotorn Google. De sökord som främst använts vid dessa 

sökningar var familjehem, familjehemsföräldrar, stöd, socialtjänst, familjehemssekreterare, 

makt, anknytningsteori och systemteori.  

 

Val av datainsamlingsmetod 
För att samla in data har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på en intervjuform där intervjuaren följer en förbestämd 

intervjuguide, dock kan ordningsföljden variera och följdfrågor får ställas (Bryman, 2011). 

Innan intervjuerna genomfördes upprättades en intervjuguide utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar (se bilaga 3 och 4). Intervjuguiden skapades genom att olika centrala teman 

identifierades utifrån det studerade kunskapsläget. Intervjuguiden har utgått från den 

intervjuguide som Wåhlander (1990) använt i sin studie om stöd till familjehem, dock har den 

anpassats efter uppsatsens syfte och frågeställningar. Inspiration har även hämtats från tidigare 

C-uppsatsers intervjuguider. Utifrån de teman som låg till grund för intervjuguiden har frågor 

formulerats. Två olika intervjuguider har upprättats då intervjuer har genomförts med såväl 

familjehem som familjehemssekreterare. Först skapades intervjuguiden för intervjuerna med 

familjehemmen. Några frågor omformulerades medan andra uteslöts eller tillkom för att kunna 

användas vid intervjuerna med familjehemssekreterarna. De båda intervjuguiderna var 

uppbyggda utifrån tre teman, vilka var tillgänglighet, kognitivt stöd och emotionellt stöd.  

 

Urval 
Vi har valt att genomföra sex stycken intervjuer varav två stycken med familjehemssekreterare 

och fyra stycken med familjehem i samma kommun för att få bådas upplevelser av stödet. Då 

litteratursökningen inte resulterade i några artiklar gällande socialsekreterarens upplevelser av 

socialtjänstens stöd till familjehemmen ansågs det berikande att i denna uppsats även lyfta fram 

deras upplevelser.  Anledningen till att det är ett färre antal familjehemssekreterare än 

familjehem är att det inom den undersökta kommunen enbart arbetar två 

familjehemssekreterare samt att det anses som mer betydelsefullt att intervjua hur familjehem 

upplever stödet då det är dem som är i behov av stöttning och är mottagare av stödet.  

Ett tillgänglighetsurval har tillämpats vilket innebär att respondenterna valdes ut efter 

kriteriet att de skulle ha uppdrag som familjehem i den berörda kommunen. Med andra ord har 

urvalet bestämts utifrån de familjehem som fanns tillgängliga i kommunen (jfr. Bryman, 2011). 

Då vi ville intervjua familjehemssekreterare och familjehem från samma uppdragsgivande 

kommun tog vi kontakt med verksamhetschefen i den berörda kommunen. Då socialtjänstens 

information om personuppgifter är sekretesskyddade (Sekretesslagen 1980:100) kontaktades 

familjehemmen först av familjehemssekreterarna genom att vår inbjudan om att delta skickades 

ut per post tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2). Familjehemssekreterarna 

skickade även med ett följebrev där de uppmanade familjehemmen att delta i intervjuerna. 

Totalt fanns 48 stycken familjehem i kommunen. Familjehem som ej hade någon pågående 

placering, var konsulentstödda eller där resvägen till familjehemmet var över en timme 

exkluderades. Detta resulterade i att 25 stycken inbjudningar skickades ut. Familjehemmen 

ombads att kontakta oss via telefon eller mail vid intresse för att delta. De fyra första 

familjehemmen som tog kontakt deltog i intervjuerna. Totalt var det nio stycken familjehem 

som visade intresse. 
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Genomförandet av kvalitativa intervjuer 
Platsen för intervjun är betydelsefull och det är viktigt att intervjupersonerna får genomföra 

intervjun i en miljö som de känner sig trygga i. De flesta människor känner sig trygga i sin 

hemmiljö (Back & Berterö, 2015) och i inbjudan skrevs därför att intervjuerna med fördel 

kunde genomföras i familjehemmens hem. De fyra intervjuerna med familjehemmen 

genomfördes i deras hemmiljö vilket även familjehemmen uttryckte att de föredrog. I två 

intervjuer med familjehem har båda familjehemsföräldrarna deltagit. I en intervju med ett 

familjehem påbörjades intervjun med enbart den ena familjehemsföräldern. I slutet av intervjun 

deltog även den andra familjehemsföräldern. Intervjun med det fjärde familjehemmet 

genomfördes med enbart en familjehemsförälder närvarande. De två intervjuerna med 

familjehemssekreterarna genomfördes på socialkontoret i den undersökta kommunen. 

Uppsatsens båda författare var delaktiga i samtliga intervjuer och för att skapa en mer naturlig 

miljö för intervjupersonerna delades intervjuguidens teman upp mellan intervjuarna. På så sätt 

hade inte den ena enbart en observatörsroll utan båda deltog aktivt och ställde följdfrågor. 

Ledande frågor har så långt som möjligt undvikits, dock kan några enstaka ha förekommit. 

Intervjuerna tog cirka 1-1,5 timme och alla intervjuer ljudinspelades. Det är fördelaktigt ifall 

intervjuerna ljudinspelas och transkriberas då det underlättar bearbetningen och analysen av 

intervjumaterialet. Genom att intervjuerna ljudinspelades behövde inte anteckningar föras 

vilket medförde att större fokus kunde läggas på det som sades och på att ställa följdfrågor 

(Back & Berterö, 2015).  

 

Bearbetning och analys 
För att säkerställa att informationen blev korrekt transkriberades det inhämtade 

intervjumaterialet i nära anslutning till själva intervjutillfället. Transkribering innebär att 

omforma, i detta fall att skriva ner muntliga utsagor till skrift (jfr. Back & Berterö, 2015). 

Ordagrann transkribering har utförts, dock har delar som inte rör intervjuns ändamål tagits bort 

och markerats som ”paus”, detta för att irrelevant information inte fyller något syfte i utskriften. 

Exempel på detta är samtal om vädret, påfyllning av kaffe eller avbrott i intervjun på grund av 

att barn trätt in i rummet. Efter transkriberingen har materialet bearbetats ytterligare genom att 

delar som anses relevanta utifrån syfte och frågeställningar markerades i utskrifterna. Utifrån 

markeringarna sammanställdes utskrifterna till en sammanfattning. Därefter analyserades det 

insamlade materialet med ad hoc som analysmetod. Ad hoc innebär att forskaren kombinerar 

olika analysmetoder istället för att använda en standardmetod. Genom att kombinera olika 

metoder skapas mening i materialet (Fejes & Thornberg, 2015). De metoderna som har 

kombinerats i analysen är kategorisering och tolkning. Kategorisering går ut på att kategorisera 

datamaterialet efter ett antal kategorier som har lyfts ut ur texten. Genom kategoriseringen kan 

likheter och skillnader enklare hittas i det insamlade materialet. Tolkning innebär att forskaren 

gör mer eller mindre ingående spekulativa tolkningar av texten då denne under analysen går 

utöver det som tydligt framställs i resultatet. Det är vanligt att någon form av kontext, 

exempelvis en eller flera olika teorier, används under de spekulativa tolkningarna av texten 

(Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån respondenternas svar kunde återkommande mönster och 

teman utkristalliserats. Dessa mönster och teman blev sedan uppsatsens olika kategorier, vilka 

var utbildning, information, handledning, relation och kontakt. Under intervjuerna var det dessa 

nämnda teman som var de framträdande mönstena. Det fanns vissa avvikelser gällande 

handledningen då några respondenter inte lade lika stor vikt vid detta tema under intervjuerna. 

Citat från varje kategori har sedan valts ut och placerats i uppsatsen där de är passande för att 

tydliggöra innehållet. Avsikten med vald analysmetod var att kategorierna skulle lyfta fram 

centrala delar i stödet från socialtjänst till familjehem för att underlätta tolkningen av vilka 

komponenter som ett gott stöd behöver innehålla. Kategorierna analyserades och tolkades 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Uppsatsen har en induktiv ansats vilket innebär att 
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generella slutsatser dras utifrån ett antal enskilda fall. De generella slutsatserna är dock inte 

bindande eftersom att framtida observationer kan innehålla undantag från det redan observerade 

(Fejes & Thornberg, 2015). Syftet med uppsatsen är dock inte att få fram ett generaliserbart 

resultat utan att få fram ett antal individers upplevelser.  

 

Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är och i vilken utsträckning undersökningen 

kan upprepas (Bryman, 2011).  För att öka tillförlitligheten och replikerbarheten har uppsatsens 

tillvägagångssätt beskrivits. Intervjuguiden är upprättad efter Wåhlanders (1990) intervjuguide 

som sedan har anpassats efter uppsatsens syfte och frågeställningar för att öka tillförlitligheten. 

Inspiration har även hämtas från intervjuguider från C-uppsatser inom liknande område. 

Intervjuguiden är enkel att replikera då den läggs som bilaga till uppsatsen samt att Wåhlanders 

(1990) intervjuguide enkelt går att finna. Reliabiliteten och replikerbarheten kan dock påverkas 

negativt då intervjuguiden är uppbyggd utifrån en semistrukturerad intervjuform. De följdfrågor 

som ställdes vid de olika intervjuerna redovisas inte vilket påverkar reliabiliteten negativt. Detta 

kan även ha påverkat uppsatsens resultat till viss del då de olika respondenterna kan ha fått 

svara på olika följdfrågor. Något annat som försvårar replikerbarheten är att sociala miljöer 

konstant förändras (Bryman, 2011), vilket gör att om en liknande uppsats genomförs är det 

troligt att resultatet kommer se annorlunda ut.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades vilket kan möjliggöra en ökning av 

tillförlitligheten och därmed reliabiliteten då inspelningarna medförde att respondenternas svar 

användes på ett korrekt sätt vid sammanställningen. De flesta frågorna var formulerade på ett 

sådant sätt att de skulle möjliggöra för respondenten att svara öppet, beskrivande och nyanserat. 

Intervjuarna störde eller avbröt inte respondenterna utan svar på frågorna fick formuleras i egen 

takt. Detta kan främja reliabiliteten då respondenternas svar växte fram genom tänkande och 

sökande vilket kan ha lett till att risken för förhastade formuleringar minskat. För att öka 

reliabiliteten har frågor som respondenterna upplevt som svåra förklarats. Det är möjligt att 

några ledande frågor kan ha förekommit även om sådana försökt undvikas så långt som möjligt, 

vilket inte främjar reliabiliteten. Reliabiliteten anses stärkas om flera av författarna kan 

observera empiriinsamlingen för att därefter enas om vad de sett och hört samt komma överens 

om hur det insamlade materialet ska tolkas (Bryman, 2011). Att uppsatsens båda författare 

deltog vid samtliga intervjuer kan därför ses som främjande för reliabiliteten. Efter intervjuerna 

diskuterades hur materialet skulle tolkas, användas och analyseras. Några oenigheter har inte 

förekommit vilket kan anses gynnsamt för reliabiliteten.  

Validitet handlar om huruvida studien mäter det den avser att mäta (Bryman, 2011). En 

pilotstudie genomfördes ej vilket kan ha en negativ påverkan på validiteten, dock läste 

handledaren igenom intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. Validiteten hos 

intervjuguiden kan öka av att de studier som inspiration hämtas från har visat på liknande syfte 

och resultat. Detta kan vara ett tecken på att intervjuguiden har utformats på ett sådant sätt att 

syftet och frågeställningarna har kunnat besvaras. Att respondenterna ansett att frågorna har 

hög relevans utifrån det studerade området kan även anses som positivt för uppsatsens validitet. 

För att öka validiteten frågade intervjuaren efter varje intervju ifall det var något angående 

stödet från socialtjänsten som frågorna inte berört, vilket ingen ansåg. Vid transkriberingen av 

intervjuerna tillkom fler tankar och reflektioner vilket gjorde att vi insåg att vissa frågor inte 

besvarades helt eller tillräckligt samt att det vid vissa ställen skulle behövts fler följdfrågor för 

att få fullt utförliga svar. Vi valde dock att inte kontakta respondenterna för att få svar på dessa 

frågor då vi ansåg att vi hade tillräckligt med material för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Uppsatsens generaliserbarhet, det vill säga i vilken utsträckningen studiens 

resultat går att applicera på andra sociala miljöer än den studerade (Bryman, 2011), blir 

begränsat på grund av det ringa antalet respondenter. Endast sex intervjuer har genomförts 
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vilket gör att resultatet inte går att generalisera till varken den undersöka kommunen i stort eller 

till en större social miljö. Även om resultatet inte är generaliserbart kan det bidra till ökad 

förståelse för hur stödet kan upplevas samt visa på eventuella möjligheter för att öka 

placeringarnas hållbarhet. Då uppsatsen fokuserar på individers upplevelser och känslor 

försvåras generaliseringen till en större population.  

 

Etiska överväganden  
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har beaktats under genomförandet 

av uppsatsen. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder har tänkts på. 

För att efterfölja informationskravet har ett informationsbrev skickats ut med information 

om uppsatsens syfte och genomförande samt att medverkan var frivillig och kunde avbrytas när 

som helst. Skriftligt samtycke till medverkan har inhämtats av samtliga respondenter och 

samtyckeskravet har således beaktats. Den information och de uppgifter som har inhämtats 

under intervjuerna har endast använts till uppsatsens syfte i enlighet med nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet berör offentlighet och sekretess och då uppsatsen är genomförd i en 

mindre kommun har detta krav varit särskilt viktigt att efterfölja. En sådan åtgärd har varit att 

inte skriva ut vilken kommun uppsatsen är gjord i samt att respondenternas identitet ej går att 

utläsa i uppsatsen. Det är viktigt att vara medveten om att detaljerade data om enskilda kan 

identifieras av vissa individer även om den enskilde inte nämns vid namn (Vetenskapsrådet, 

2002). Det blir således betydelsefullt att vidta åtgärder som försvårar igenkänningen av 

respondenterna. En sådan åtgärd har varit att inte presentera de responderande efter fasta 

numreringar i resultat och analys utan mer som en helhet då fasta numreringar skulle kunna 

medföra att familjehemssekreterarna eller andra skulle kunna utläsa vilka som medverkat. Detta 

skulle kunna medföra konsekvenser för familjehemmen, såväl positiva som negativa. Allt 

material som innehåller information om de medverkande, såsom ljudinspelningar, 

telefonnummer och mail kommer att raderas efter uppsatsens godkännande. Etiska 

överväganden gjordes även då intervjuguiden upprättades. Frågorna formulerades på ett sådant 

sätt att de inte skulle upplevas som kränkande, påträngande eller oetiska. Vi övervägde vilka 

konsekvenser intervjun skulle kunna medföra för intervjupersonerna samt om någon fråga 

kunde upplevas som känslomässigt påfrestande.  

 

Metoddiskussion  
Intervjuerna som har genomförts har varit semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjuaren utgår från ett antal teman och frågor som ska behandlas (jfr. Bryman, 2011). En av 

fördelarna med intervjuformen är att intervjun blir mer flexibel och att intervjuaren inte strikt 

behöver förhålla sig till en förbestämd intervjuguide. En semistrukturerad intervju ger möjlighet 

till fördjupande frågor och att frågor som inte ingår från början kan ställas. Detta leder till en 

möjlighet för mer nyanserade svar än om intervjuaren skulle hålla sig strikt till ett antal frågor. 

Utrymme ges också för att respondenten ska kunna utveckla sina svar och att frågor eller 

otydligheter kan besvaras av intervjuaren. En nackdel med semistrukturerade intervjuer är dock 

att frågorna kan skilja sig åt mellan de olika intervjuerna. En annan nackdel med 

semistrukturerade intervjuer och öppna frågor är att respondenterna tillåts att tala fritt vilket 

kan medföra att hanteringen av materialet blir mer omfattande. 

Ett alternativ till den valda metoden skulle vara att skicka ut enkäter till den berörda 

kommunens familjehem. På så vis skulle eventuellt fler respondenter medverkat än i den valda 

metoden vilket hade kunnat leda till ett mer generaliserbart resultat då ett större antal 

familjehem skulle vara representerade. Vi ansåg dock att enkäter inte skulle tillåta 

respondenterna till att framföra sina upplevelser på samma fria sätt som i en semistrukturerad 
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intervju. Då det var respondenternas upplevelse av stödet som skulle undersökas ansågs intervju 

vara en mer lämplig metod för syftet.  

Under en intervju med ett familjehem var flera barn hemma, vilket kan ha påverkat 

intervjun. Detta kan även ha påverkat respondenterna på så sätt att de kan ha haft svårare att 

fokusera på frågorna.  Under samtliga intervjuer där flera familjehemsföräldrar deltagit har 

orden försökts fördelats lika. Detta har dock under vissa intervjuer varit svårare än vid andra 

vilket kan ha medfört att den ena familjehemsförälderns åsikter är mer framhävande än den 

andras. Fördelar med att intervjua båda familjehemsföräldrarna var att flera nyanser av 

upplevelsen framfördes. På så sätt blev intervjun mer tidseffektiv då två personer kunde höras 

samtidigt. Då det kan upplevas obehagligt att bli intervjuad ensam av två intervjuare är det 

troligt att intervjupersonerna kände sig mer trygga och bekväma med att intervjuas tillsammans. 

Det som blev problematiskt med att intervjua två personer var att ljudinspelningarna blev röriga 

då de vid vissa tillfällen pratade i mun på varandra vilket försvårade transkriberingen. Under 

transkriberingen av intervjuerna tillkom fler tankar och reflektioner vilket gav insikt om att 

vissa frågor inte besvarats tillräckligt samt att det kunde behövts fler följdfrågor för att få mer 

utförliga svar. Under intervjuerna med familjehemssekreterarna märkte vi att det var svårt att 

få fram deras tankar om hur familjehemmen upplever stödet då de behövde prata om 

familjehemmen generellt. Detta kan ha bidragit till att familjehemssekreterarnas tankar om 

familjehemmens upplevelser inte lyfts fram lika tydligt i resultatet.  

Vi har valt att inte undersöka det materiella stödet, till exempel ekonomisk ersättning, 

trots att det är en stor del av socialtjänstens stöd till familjehemmen. Det studerade 

kunskapsläget visade att det fanns brister inom de stödområden som vi valt att fokusera på samt 

att dessa var viktiga för hållbara placeringar vilket gjorde att vi med uppsatsen vill undersöka 

hur dessa stödområden upplevs. Det var även dessa stödområden som respondenterna lyfte fram 

som viktiga under intervjuerna. Förutom det materiella stödet framkom inga andra viktiga 

stödområden utöver de områden som presenteras i resultat och analys.  

 

Resultat och analys 
Totalt har sex intervjuer genomförts varav fyra med familjehem och två med 

familjehemssekreterare. De fyra intervjuade familjehemmen har varit familjehem i fem år eller 

mindre. De två familjehemssekreterarna har arbetat med familjehemsvård i 2 respektive 5 år. 

Utifrån samtliga intervjuer framkom det att den undersökta kommunen erbjuder familjehem 

stöd i form av hembesök samt stöttning och rådgivning från familjehemssekreterarna via möten, 

telefon och mail. De erbjuds även extern grupphandledning fyra gånger per termin. 

Handledningen är 2,5 timme lång och genomförs på vardagar under dagtid. Vid dessa tillfällen 

träffas ca fyra familjehem åt gången med en handledare som är utbildad beteendevetare samt 

har egna erfarenheter av familjehemsuppdrag. Två av de fyra intervjuade familjehemmen deltar 

i handledningen. Kommunen försöker att erbjuda familjehemmen en grundutbildning, men på 

grund av bland annat det tidskrävande arbetet har enbart en utbildning genomförts hittills. 

Kommunens utbildning baseras på grundutbildningen Ett hem att växa i (Socialstyrelsen, u.å). 

Uppsatsens resultat och analys presenteras utifrån de kategorier som skapades under analysen 

av det insamlade materialet (se metodavsnittet; bearbetning och analys). Respondenterna 

kommer inte att presenteras utifrån fasta numreringar utan mer som en helhet.  

 

Relationen  
Utifrån samtliga intervjuer framkommer det att en god relation mellan familjehemmet och 

familjehemssekreteraren är nödvändig för att stödet ska vara behjälpligt. Båda 

familjehemssekreterarna anser att de har goda relationer till sina familjehem. Relationen mellan 

familjehemssekreteraren och familjehemmet etableras under utredningstiden då de träffas mer 

regelbundet. Bemötandet till familjehemmen, särskilt i början, är en viktig del för att skapa en 
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god relation. Att visa intresse för familjehemmet genom att nyfiket undersöka hur uppdraget 

fungerar och vara lyhörd är en annan del som familjehemssekreterarna uttrycker som viktig för 

relationen. 
 

Jag tror att som familjehem så mår man bra av en god relation med oss. Jag tror att om man har en god 

relation och kan prata med varandra och bli bemött med respekt kan man också ta upp jobbiga saker. Alltså, 

jag tror att det är jätteviktigt att de är trygga med oss, att vi finns där för dem. Det spelar liksom ingen roll 

vad som händer.  

 

Den ena familjehemssekreteraren tror att det kan finnas saker som familjehemmen inte vill 

berätta då de kan tro att de då blottar brister hos sig själva. Hon uppfattar att familjehemmen 

vill klara av uppdraget själva och att de kan känna en oro kring att berätta saker som är svåra 

då det finns en rädsla av att inte få ha kvar barnet. Även om familjehemssekreteraren upplever 

att familjehemmen inte alltid kan berätta allt för dem menar hon att det är vanligt att familjehem 

söker svar och bekräftelse för hur de ska hantera olika situationer och ifall deras agerande varit 

rätt. I vissa fall kan familjehem ringa ofta, ibland flera gånger i veckan, för att få bekräftelse för 

saker de har gjort eller godkännande för deras tänkta agerande. Familjehemssekreterarna tycker 

att de kan bli bättre på att stödja familjehemmen. En av familjehemssekreterarna uppger att hon 

kan bli bättre på att bekräfta, berömma och uppskatta familjehemmen. Arbetssituationen gör i 

dagsläget att familjehemssekreterarna inte enbart kan arbeta med familjehemsvård. De tror båda 

att om deras arbete blivit mer renodlat skulle också stödet till familjehemmen bli bättre. De 

anser att stödet till familjehemmen behöver bli mer prioriterat eftersom att det gynnar både 

familjehemmet och i förlängningen barnet. 

Upplevelsen av relationen med sin familjehemssekreterare skiljer sig åt mellan de olika 

familjehemmen. Hälften av familjehemmen uppfattar deras relation till 

familjehemssekreteraren som god och positiv och känner sig trygga med att veta att 

familjehemssekreteraren finns där för dem ifall de behöver stöd. De känner att de får vara en 

del av planeringen och att familjehemssekreteraren intresserar sig för dem, har en positiv attityd 

samt är lyhörd. När familjehemmen känner förtroende för familjehemssekreteraren upplever de 

också att de kan berätta saker som rör uppdraget. Ett familjehem upplever dock att det finns 

vissa saker gällande familjehemsuppdraget som de inte kan berätta för 

familjehemssekreteraren. Ett av de familjehem som upplevde relationen som god framhåller att 

relationen till familjehemssekreteraren är betydelsefull och viktig för att de ska våga lämna ut 

information till familjehemssekreterarna. Relationen, förtroendet och tilliten lyfts fram i 

intervjuerna som viktigt och ett familjehem uttryckte följande:   
 

Jag tycker jättemycket om X, det skulle vara jättetungt att behöva byta familjehemssekreterare. [...] Jag har 

inget förtroende alls för någon annan familjehemssekreterare [generellt]. Nej. Skulle jag liksom få någon 

ny skulle det vara … då får man ju bygga upp det.  

  

I de fall familjehemmen inte upplevde relationen som god och/eller stödjande vände de sig 

antingen till sin barnsekreterare, även med frågor som rörde familjehemsuppdraget, då de 

upplevde denna relation som mer stödjande eller så vände de sig inte till någon alls. Brister som 

upplevs i relationen kan exempelvis handla om händelser bakåt i tiden som påverkar eller att 

familjehemssekreteraren inte visar intresse. Detta har lett till att ett familjehem upplever att de 

inte heller fått någon hjälp att lösa praktiska problem och på så sätt känt sig ensamma i 

uppdraget. ”Nej men alltså, allvarligt det gör man ju inte, man är ju inte sedd överhuvudtaget 

på den fronten." I de fall familjehemmen inte upplever förtroende för familjehemssekreteraren 

söker de inte heller något stöd från denne. Inget av familjehemmen kunde berätta om hur 

stöttningen från socialtjänsten sett ut vid akuta situationer då någon sådan situation aldrig 

inträffat. Alla familjehem var däremot övertygade om att familjehemssekreteraren skulle finnas 

där för dem ifall något allvarligt hände oavsett hur deras relation tidigare sett ut. 
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Betydelsen av att det finns en god relation mellan familjehem och familjehemssekreterare 

kan förstås bland annat utifrån systemteorin. Relationen mellan systemen har en betydande del 

för helhetens funktion (Lundsbye et al., 2000). Det kan tänkas att ju bättre relationen är mellan 

systemen familjehem och familjehemssekreterare desto bättre är det för helheten då den goda 

relationen mellan systemen kan bidra till att systemen blir öppnare. Om systemen är öppnare 

flödar kommunikationen också mer fritt mellan systemen vilket medför att inflödet, 

genomflödet och utflödet kanske kan tas tillvara på och ge effekt på omgivningen (Lundsbye 

et al., 2000). Den goda relationen skulle genom ett systemteoretiskt synsätt kunna bidra till att 

stödet i sig blir mer behjälpligt för familjehemmen då familjehemmen och 

familjehemssekreterarna blir mer mottagliga för varandras synpunkter och tankar. Om det finns 

en god relation mellan familjehemmet och familjehemssekreteraren skulle samarbetet kunna bli 

bättre vilket skulle kunna leda till att respektives åsikt och tankar kring vad som är bäst för 

barnet beaktas. Om såväl familjehemmets som familjehemssekreterarnas åsikter om vad som 

är bäst för barnet beaktas skulle det troligtvis kunna leda till att placeringen och planeringen 

kring barnet blir bättre anpassat utifrån barnets behov.  

Att bygga upp en god och trygg relation är grunden i en professionell relation (Røkenes, 

2007). Då uppdraget som familjehem kan vara en ny situation för familjehemmet kan 

familjehemssekreteraren fungera som familjehemmets stödperson, det vill säga den person som 

familjehemmet vänder sig till då de är osäkra eller behöver stöd och hjälp i uppdraget. 

Familjehemssekreteraren har även som arbetsuppgift att ge det stöd som uppdraget kräver. Om 

relationen till stödpersonen är god och präglas av trygghet och förutsägbarhet kommer 

familjehemmets tillit för familjehemssekreteraren att utvecklas och därmed kommer 

familjehemmet få en kunskap och erfarenhet om att familjehemssekreterarna finns där för dem 

då de är i behov av stöd och hjälp. Denna trygghet och tillit kommer även kunna medföra att 

familjehemmens egna förmågor utvecklas och att relationen mellan familjehem och 

familjehemssekreterare därmed stärks (jfr. Broberg et al., 2008; Røkenes, 2007). 

Familjehemmen kommer på så sätt få förtroende för familjehemssekreteraren och att denne 

håller löften, finns där och ger stöd när situationer kräver det (jfr. Eide & Eide, 2006). Om 

relationen inte upplevs som trygg och god kan det leda till att familjehemmet inte söker det stöd 

som de behöver eller inte vågar berätta sådant som upplevs känslosamt (jfr. Broberg et al., 

2008).  

Att den ena familjehemssekreteraren tror att familjehem inte berättar allt om 

familjehemsuppdraget på grund av oro att blotta sina egna brister kan kopplas till makt. Det är 

troligt att den rädsla som familjehemmen upplever härstammar från det ojämna 

maktförhållandet som finns mellan familjehem och familjehemssekreterare. I alla sociala 

relationer och inte minst i relationen mellan hjälpare och klient är makt ständigt närvarande 

(Swärd & Starrin, 2006). I relationen mellan familjehem och familjehemssekreterare har 

familjehemssekreteraren maktövertag då det är familjehemssekreteraren som utreder och 

bedömer familjehemmets lämplighet att ta hand om det placerade barnet. Denna maktskillnad 

kan upplevas som skrämmande vilket kan göra att familjehem inte vågar delge 

familjehemssekreteraren allt som rör uppdraget. När det gäller makt behöver den dock inte 

utövas för att bli kännbar utan existerar ändå (Skau, 2007), vilket innebär att 

familjehemssekreteraren inte behöver ha utövat makt gentemot familjehemmet för att de ändå 

ska påverkas och känna av den. Oavsett om familjehemssekreteraren inte har utövat makt 

gentemot familjehemmet tidigare kommer familjehemmet påverkas av den rådande 

maktobalansen vilket kan göra att de trots en tillitsfull relation till familjehemssekreteraren inte 

förmår berätta allt. Att familjehemmen inte vågar delge allt som rör uppdraget är negativt för 

placeringens kvalité och barnets säkerhet. Ett familjehem bekräftar att all information om 

uppdraget inte delges till familjehemssekreteraren. Trots att maktrelationen mellan dessa parter 

är ojämn, är båda parterna såväl utövare av makt som utsatta för makt, vilket innebär att ingen 
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står helt maktlös (Swärd & Starrin, 2006). Med andra ord har familjehemmet en viss tillgång 

till makt. Att familjehem inte delger all information om uppdraget och placeringen till 

familjehemssekreteraren kan ses som en form av motmakt. Familjehemmen kan på så sätt 

bestämma vilken information som familjehemssekreteraren ska få ta del av och därmed kan 

familjehemmen indirekt påverka olika beslutsfattande.  

Trots att familjehemmen kan vara rädda för att berätta all information framkom det under 

intervjuerna att de söker svar och bekräftelse hos familjehemssekreteraren. Detta beteende kan 

förstås genom bärande relationer utifrån anknytningsteorin. Det är den professionelle som, 

genom ett empatiskt förhållningssätt, ska skapa förutsättningar för en god kommunikation (Eide 

& Eide, 2006; Røkenes, 2007). Ifall den professionelle visar förståelse, bekräftar och 

respekterar individen skapas en trygghet och tilltro till stödpersonen. Tryggheten och tilliten till 

stödpersonen kommer medföra en tilltro till att stödpersonen kommer finnas där för individen. 

Ifall individen har erfarenhet av detta ökar individens benägenhet att söka stöd och hjälp då 

denne är i behov av det (Broberg et al., 2008; Røkenes, 2007). Genom att 

familjehemssekreteraren svarar på familjehemmets behov av stöd samt bekräftar dem kommer 

familjehemmet utveckla en tillit till att familjehemssekreteraren finns där för dem i stunder när 

de är i behov av stöd och hjälp. Att familjehemmen söker stöd och hjälp trots att de inte alltid 

kan berätta all information pekar på att de upplever relationen så pass trygg och stödjande samt 

att deras tillit till familjehemssekreterarna är så pass god att det är dit de vänder sig för att få 

stöd eller rådgivning. Om så är fallet kan det leda till att familjehemmen inte känner sig 

ensamma i uppdraget utan att de känner sig sedda, betydelsefulla och stöttade. Det är även 

sannolikt att familjehemmet, då relationen är god, blir mindre benäget att utöva motmakt 

gentemot familjehemssekreteraren då de känner högre grad av tillit.  

Att familjehem inte söker stöd på grund av att de upplever att familjehemssekreteraren 

tidigare inte gett dem någon stöttning kan också förstås utifrån bärande relationer inom 

anknytningsteorin som ett tecken på att relationen mellan familjehemmet och 

familjehemssekreteraren brustit eller inte byggts upp tillräckligt. Ifall relationen inte upplevs 

som trygg eller om den har präglats av handlingar som upplevts negativa kan en negativ modell 

skapas. Denna modell kan leda till negativa känslor, distans och bristande förståelse vilket 

påverkar relationen och i förlängningen medför försämringar för stödets behjälplighet 

(Røkenes, 2007). Denna modell kan medföra ett undvikande av att söka stöd och hjälp då det 

finns en uppfattning och en erfarenhet av att stödpersonen ändå inte kommer att möta och svara 

på behovet (Broberg et al., 2008). Att inte få det stöd som familjehem behöver kan göra att de 

känner sig ensamma i uppdraget. Att de på grund av detta inte söker hjälp i stunder då de 

behöver det kan medföra negativa upplevelser för dem vilket kan leda till att de inte vill fortsätta 

som familjehem eller ta sig an ett nytt uppdrag. Om stödpersonen däremot gång på gång svarat 

på det uppvisade behovet av stöd och hjälp kommer en tilltro och ett förtroende för 

stödpersonen att utvecklas (jfr. Broberg et al., 2008; Røkenes, 2007). Genom tidigare 

erfarenheter som tyder på att familjehemssekreteraren är mån om familjehemmet och att denne 

finns där för familjehemmen skapas en känsla av trygghet och en medvetenhet om att 

familjehemssekreteraren alltid finns där för dem. Detta kan leda till att familjehemmen vid 

allvarliga situationer söker stöd och hjälp. Ett samarbete med professionella i svåra situationer 

kan ge familjehemmen bättre verktyg för att hantera situationen och på så sätt tas sig ur den. 

Således kan relationen mellan familjehem och det placerade barnet stärkas och även 

placeringen. 

Familjehemssekreterarna beskriver att de i dagsläget inte kan arbeta renodlat med 

familjehemsvård då arbetssituationen inte tillåter det. I denna situation är 

familjehemssekreterarna maktlösa i förhållande till det övergripande systemet som inte tillåter 

dem att ägna sig åt sina egentliga arbetsuppgifter. Enligt systemteorin är de underordnade 

systemen i underläge gentemot det övergripande systemet då det övergripande systemet har 



20 
 

störst påverkan (Lundsbye et al., 2000). Att familjehemssekreterarnas tidsutrymme för bland 

annat att stödja familjehemmen blir begränsat av det övergripande systemet kan medföra sämre 

kvalité på stödet. Detta kan leda till att familjehemmen inte får tillräckligt med stöd för att 

kunna hantera sitt uppdrag på ett bra och fördelaktigt sätt för barnet.  

 

Utbildning 
Då den undersökta kommunen är liten är det färre barn som behöver familjehemsplaceras än i 

en större kommun vilket gör att det inte finns ett så stort antal nya familjehem som behöver gå 

grundutbildning. Utbildningen, som består av flera olika gruppövningar, bygger på att det är 

flera familjehem som deltar. På grund av det ringa antalet nya familjehem och det tidskrävande 

arbetet med planering har familjehemssekreterarna som ambition att genomföra en 

grundutbildning per år. Att familjehem kan få vänta länge med att få gå grundutbildningen är 

problematiskt enligt en familjehemssekreterare:  
 

Det mest optimala skulle ju vara om man fick en utbildning direkt eller till och med innan. Men det tror jag 

inte ens är möjligt i en så liten kommun. […] Och sen så tyckte ju de [familjehemsföräldrarna] att det här 

skulle de ha haft när de började. Givetvis.  

 

Det familjehemssekreterarna erbjuder familjehem som inte får utbildningen, i nära anslutning 

till placeringens början, är enbart den information om familjehemsuppdraget som delges under 

utredningstiden och i början på placeringen. Av de intervjuade familjehemmen hade två blivit 

erbjudna grundutbildning, varav ett deltog och ett tackade nej då omständigheter gjorde att de 

inte kunde närvara vid utbildningstillfället. Båda familjehemssekreterarna och det familjehem 

som deltog ansåg att utbildningen var uppskattad. De beskrev den som mycket lärorik och att 

utbildningen bidrog till diskussion och reflektion. Det var uppskattat att få träffa andra 

familjehem och byta erfarenheter. Det deltagande familjehemmet ansåg att utbildningen väckte 

många känslomässiga reaktioner och skapade en större förståelse för uppdraget. De kände även 

att utbildningen var tillräcklig för att de skulle klara av familjehemsuppdraget. Familjehemmet 

tyckte att utbildningen skulle vara obligatorisk då den gav större insikt i vad uppdraget innebar 

och därmed kan medföra att placeringarna får bättre kvalité och blir mer hållbara.  
 

Jag tror att om man hade velat bara lite att inte bli familjehem […] och sen sett de där filmerna och suttit 

och pratat, vad det handlar om att vara familjehem, då tror jag att man hade sållat ut alla de som säger upp 

sig, snabbt. Det tror jag! Så jag tyckte att den var vettig, jag tycker att alla ska gå den, innan man får ett 

barn ens.  

 

Samtliga familjehem ansåg att det vore bra med en grundutbildning i början på uppdraget för 

att gå igenom praktiska saker och frågeställningar. Ett familjehem uttryckte följande: 

 

I så fall, precis när man har fått barnet då. Då kanske man skulle ha haft någon som talar om vad de förväntar 

sig och det är det här du ska göra och det här är dina skyldigheter och det här är dina rättigheter.  

 

Under intervjuerna framkom det att flera av familjehemmen efterfrågade specifik kunskap och 

stöd utifrån det placerade barnet och dennes problematik då det hade kunnat bidra till en bättre 

förståelse för hur de skulle hantera barnet och situationen. Det blir tydligt att utbildning är 

viktigt för att familjehemmen ska känna sig trygga och få bättre förmågor för att hantera 

uppdraget. Utbildning kan utifrån systemteori ses som ett tillfälle där kommunikation mellan 

systemen utbyts och som tillför energi och information till familjehemssystemen. Om energi 

fritt kan passera mellan systemens gränser leder det till att systemen också kan utvecklas 

(Lundsbye et al., 2001). Den information som utbildningen ger blir således input i 

familjehemsystemen som förhoppningsvis leder till ett genomflöde i systemen för att sedan ge 

effekt på omgivningen, som utflöde (jfr. Payne, 2005). I detta fall att informationen som 

familjehemmen får ta del av genom utbildningen ger familjehemmen bättre förmågor och 
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kunskap till att hantera uppdraget och bidrar till att familjehemmet känner sig mer trygga då de 

har mer kunskap om uppdraget och vad som praktiskt omgärdar dem. Genom att gå en 

grundutbildning innan placeringen påbörjats kan familjehemssystemen ges möjlighet att få ett 

utbyte av energi och information, i detta fall av familjehemssekreterarna då det är de som håller 

i utbildningen samt av andra familjehem. På så vis kan familjehemssystemen utvecklas till att 

bli mer rustade för att kunna hantera uppdraget och möta det placerade barnet vilket i 

förlängningen kan ge bättre kvalité på placeringarna. 

 

Information om familjehemsuppdraget samt barnet och dess bakgrund  
Enligt familjehemssekreterarna informeras familjehemmen under utredningstiden om 

uppdraget, hur det är att vara familjehem, vilka förväntningar och ansvarsområden som finns 

samt hur kommunen arbetar. De upplyser även familjehemmen om vart de ska vända sig såväl 

under kontorstid som efter. Stor vikt läggs vid att informera om det tredelade föräldraskapet då 

familjehemssekreterarna anser att det är viktigt att familjen förstår att de inte bara får ett barn 

utan att även barnets föräldrar och socialtjänsten ingår. Den ena familjehemssekreteraren 

upplever att familjehemmen behöver mycket praktisk information både om hur kommunen 

jobbar, vad socialtjänsten erbjuder familjehemmen och om den ekonomiska ersättningen. Att 

få information om barnet och dess bakgrund tror familjehemssekreteraren är den viktigaste 

informationen så att de kan förbereda sig.  

När det gäller information kopplat till uppdraget uttryckte samtliga familjehem att de i 

början av uppdraget hade många frågor kring vad de får respektive inte får göra. De familjehem 

som ansåg att informationen var tillräcklig i början upplevde att de visste vad som förväntades 

av dem medan de som ansåg att informationen var bristfällig kände att de saknade information, 

särskilt om rättigheter och skyldigheter. Detta är något som de fortfarande upplever att de 

saknar. Ett familjehem upplevde även att de fick ordna många praktiska saker själva som de 

både hade önskat och trott att socialtjänsten skulle hjälpa till med.  
 

Jag trodde väl kanske att vi skulle ha något sådant här jättestöd någonstans ifrån, men bara, ”kom vi 

förklarar hur allting funkar”. Nu har jag ju liksom roddat i allting själv. […] jag kan fortfarande ingenting 

om hur det är att vara familjehem, alltså enligt regelboken.  

 

Samtliga familjehem uttryckte att informationen om barnet var viktig då den bidrog till en bättre 

förberedelse. ”Nej, men jag tror aldrig du kan få för mycket information. Ju mer du vet ju mer 

förberedd är du, desto mindre överraskad blir man.” Tre av familjehemmen var nöjda med 

informationen om barnet medan ett familjehem tyckte att informationen kring barnets bakgrund 

var bristfällig. De upplevde att socialtjänsten utelämnade viktig information som hade varit 

värdefull att vara medveten om i början av placeringen. Familjehemmet tror att om de hade fått 

bättre information gällande barnet och dess bakgrund hade de kunnat möta barnet på ett bättre 

sätt än vad de gjorde. Att socialtjänsten, på grund av sekretessen, inte kan delge familjehem all 

information rörande barnet innan placeringen påbörjats är enligt ett familjehem generellt ett 

stort problem.  
 

Jag ska tacka ja till ett jobb, eller ett uppdrag eller kalla det vad du vill. Den är känslomässig, den är 

bindande, det är ett 24 timmars jobb, jaa, jag ska sitta med den här pojken, jaga den här pojken, älska den 

här pojken, då är det ju jäkligt skönt att jag vet vad jag har gett mig in i. 
 

Familjehemmet tror att sammanbrott, som sker i ett tidigt stadium, skulle minska ifall 

familjehem fick mer och tydligare information om barnet. Tydligare information skulle bidra 

till att familjehemmet lättare skulle kunna avgöra om placeringen passar deras familj och om 

de har tillräckliga förmågor för att ta sig an uppdraget. Utifrån intervjuerna är det oklart hur 

många familjehem som har fått information om vart de ska vända sig ifall det händer något akut 

eller om de behöver hjälp efter kontorstid. Två familjehem uttrycker dock att de inte har fått 
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någon sådan information, men anser att det hade varit bra ifall socialtjänsten hade delgett den 

informationen tidigt. Informationen från socialtjänsten som ges fortlöpande under uppdragen 

ansåg ett familjehem var bristfällig då de upplever att de inte har delgetts viktig information. 

Det tredelade föräldraskapet kan förstås utifrån systemteori. Systemteorin utgår från att 

individen ingår i flera olika system och subsystem och att dessa system ömsesidigt påverkar 

varandra (Payne, 2005). Innan ett barn familjehemsplaceras ingår barnet i olika system 

exempelvis det biologiska familjesystemet som kan innehålla flera subsystem i form av 

föräldrasystemet och syskonsystemet. Barnet kan även ingå i flera andra system som 

skolsystemet och släktningsystemet. Då ett barn familjehemsplaceras uppstår en förändring i 

de system som omgärdar barnet.  Enligt systemteori påverkas helheten ifall en del i systemet 

förändras (Payne, 2005) vilket innebär att de system som omgärdar barnet kommer att förändras 

i och med att barnet placeras i familjehem. Barnets familjesystem kommer att påverkas då en 

del av systemet försvinner, likaså kommer familjehemssystemet påverkas då det tillkommer en 

ny individ i systemet. System uppvisar oftast en tröghet inför förändring och då det sker en 

förändring i systemet kan homeostasen rubbas. Systemet behöver då omstruktureras för att hitta 

en ny fungerande jämvikt och på så sätt upprätta homeostas igen (Lundsbye et al., 2000). I och 

med placeringen har såväl familjehemssystemets som familjesystemets jämvikt rubbats och 

därmed måste de olika systemen anpassa sig och förhålla sig till förändringen för att försöka 

finna en fungerande jämvikt. För att familjehemssystemet ska kunna uppnå en fungerande 

jämvikt kan stödet från familjehemssekreterarna vara betydelsefullt.  

Alla system är en del av ett övergripande system och det övergripande systemet har större 

inflytande på de underordnade systemen (Lundsbye et al., 2000). I detta fall kan socialtjänsten 

ses som det övergripande systemet där familjehemssystemet och familjesystemet är 

underordnade system. Även familjehemssekreterarna kan ses som ett underordnat system. I och 

med den förändring som skett i systemen kommer system som tidigare inte haft något med 

varandra att göra nu vara angränsade och därmed ömsesidigt påverka varandra. För att 

placeringen ska bli gynnsam för barnet är det viktigt att kommunikationen mellan dessa system 

fungerar på ett funktionellt sätt (jfr. Lundsbye et al., 2000). De nya systemen måste lära sig att 

samarbeta med varandra för barnets bästa vilket är det som familjehemssekreterarna syftar till 

när de informerar om det tredelade föräldraskapet.  

Att få information om barnet och systemen som denne omgärdas av kan bidra till att 

familjehem får en bättre helhetsbild över barnet och dess situation. Omgivningen är en faktor 

inom systemteori som individen både påverkar och påverkas av. Helheten är något som betonas 

och att enbart titta på en av delarna bidrar inte till att förstå hela systemet (Lundsbye et al., 

2000). Utifrån detta kan informationen om barnet förstås som en viktig del för att 

familjehemmen bättre ska kunna förstå var barnet kommer ifrån och få ett bättre 

helhetsperspektiv. Genom att ha ett helhetsperspektiv är det möjligt att familjehemmen känner 

sig mer redo för uppdraget och har en större förståelse för barnet vilket kan leda till att de kan 

möta barnet på ett bättre sätt. Detta leder troligtvis till mer gynnsamma placeringar.  

Att socialtjänsten är de som har bestämmanderätt för hur mycket information som ska 

delges pekar på en maktobalans. Precis som Swärd och Starrin (2006) beskriver är det i mötet 

mellan socialarbetare och klient socialarbetaren som har tillgång till organisationen, kunskapen 

och professionaliteten och därmed besitter socialarbetaren också större makt. I och med 

maktobalansen där socialarbetaren besitter makten att avgöra vilken kunskap som ska delges 

till familjehemmen hamnar familjehemmen i underläge. Socialarbetarna har även makten att 

inte ge ut privat information om barnets familj eller omständigheter till familjehemmen, här 

spelar såklart sekretessen in vilket är viktigt att vara medveten om. Sekretessen finns närvarande 

för att skydda klienterna. Maktobalansen behöver inte vara något negativt då makt enligt Skau 

(2007) är nödvändigt för att kunna hjälpa. Att makten ligger hos familjehemssekreteraren att 

bestämma hur mycket information familjehemmen får kan dock påverka placeringen negativt 
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då familjehemmen inte har tillräckligt med verktyg för att förbereda sig och möta barnet. 

Genom att ge bättre och tydligare information kan risken för att familjehem säger upp sig i ett 

tidigt skede förebyggas. Att möjliggöra stabila och hållbara placeringar kan gynna barnet på så 

vis att den slipper placeringsavbrott och därmed har möjlighet att utveckla varaktiga relationer. 

Det finns även en maktobalans mellan familjehemssekreteraren och det övergripande systemet. 

Det övergripande systemet, det vill säga socialtjänsten, innefattar lagar och förhållningssätt som 

familjehemssekreterarna är bundna till att följa vilket gör att de till viss del blir begränsade i 

sitt handlade.  

 

Handledning  
Familjehemssekreterarna uppger att de tycker att grupphandledningen är en bra form av stöd 

som alla familjehem borde ta del av. Deras uppskattning är att hälften av familjehemmen deltar 

i handledningen. En av familjehemssekreterarna tror att det för vissa familjehem kan vara svårt 

att prata med andra föräldrar, även om problematiken är liknande, då det är annorlunda att ta 

hand om en annan människas barn. Därför anses grupphandledningen vara ett bra forum för att 

träffa andra familjehem och kunna diskutera frågor. Handledningsgrupperna sätts ihop av 

familjehemssekreterarna och de försöker anpassa gruppsammansättningen efter placeringstyp 

och önskemål. Under intervjuerna med familjehemmen framkom det dock att 

gruppsammansättningen i vissa fall var ett problem då de upplevde att de inte fick något utbyte 

av de andra familjehemmen. En av familjehemssekreterarna trodde att handledningen var ett av 

de viktigaste stöden för familjehemmen samt att alla familjehem ville ha grupphandledning, 

dock uttryckte ett av dessa familjehem att de inte kände sig bekväma med grupphandledning.  
 

Man vill ju inte ta upp problem som kan vara känsligt när det sitter andra och lyssnar, i alla fall om man 

inte känner dem. Så, det är ju liksom en spärr. Tycker jag. Det kändes ju lite sådär, ska man bli inkastad i 

en sådan där grupp och sitta och lyssna på deras problem, vad gav det mig att sitta där? Det var ju nästan 

pinsamt, mer eller mindre. Det kändes som bortkastad tid. 

 

Ett av de intervjuade familjehemmen hade svårigheter med att delta på handledningen men 

uttryckte till berörd familjehemssekreterare att de var i behov av stöd och hjälp, särskilt i början 

av uppdraget. Trots att de eftersökte hjälp beskriver de att de endast blev hänvisade till 

handledningen. Detta upplevde de som frustrerande och önskade att stödet kunde vara mer 

flexibelt. Två familjehem tyckte att handledningen gav dem stöd. Samtliga familjehem föredrar 

extern handledning och ett av familjehemmen uttrycker att det är positivt att handledaren själv 

har erfarenhet av att vara familjehem. Samtliga familjehemmen anser att det är viktigt att träffa 

andra familjehem och utbyta erfarenheter. Ett familjehem som deltar i handledningen berättar 

"att det här med att utbyta erfarenheter med andra är ju kanonbra! Se att man inte är själv med 

de problem som har uppstått och få stöd.”  

Familjehemmet som subsystem är en del av det övergripande systemet som i detta fall är 

socialtjänsten. I det övergripande systemet ingår även andra subsystem som exempelvis den 

biologiska familjen och familjehemssekreterarna. Mellan dessa system sker ett utbyte av såväl 

fysisk som psykisk energi (Payne, 2005) vilket kan vara påfrestande då de olika systemen 

ständigt påverkar varandra (Lundsbye et al., 2000). Det kan ses som att den externa 

handledningen tillåter att familjehemssystemet frikopplas från dessa system och därmed inte 

längre är påverkade av dem. Detta kan vara en bidragande faktor till att handledningen 

uppskattas och fungerar stödjande. 

Att utbyta erfarenheter med andra familjehem kan utifrån systemteori förstås utifrån 

begreppen inflöde, som kan beskrivas som energi som flödar in i systemet, genomflöde, som 

beskriver hur energin tas tillvara på inom systemet, och utflöde, som beskriver hur energin ger 

effekt på omgivningen (Payne, 2005). Handledningen möjliggör att få träffa andra familjehem 

och på så sätt skapas nya system i handledningsgruppen. Utbytet av erfarenhet skapar inflöde 
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av energi. Denna energi kan familjehemmen sedan tillvarata och använda i sin omgivning. 

Systemen utvecklas genom att omgivningen tillför energi och information (Payne, 2005). 

Beroende på hur öppna eller slutna systemen är bestäms hur väl de olika familjehemssystemen 

kan ta in och ta tillvara på den kommunikation och information som handledningen skapar. Ju 

mer information och energi som systemen kan ta till sig desto mer utvecklas deras system. Hur 

öppna och slutna system är avgör även hur trygga de kan bli i relationen med de andra 

subsystemen, alltså de övriga familjehemmen och handledaren. För att handledningen ska 

upplevas som behjälplig är relationen, såväl med handledaren som med de övriga deltagande 

familjehemmen, en avgörande del. 

För de familjehem som av olika anledningar inte deltar i handledningen finns en risk att 

deras utveckling och självständighet blir begränsad. I bärande professionella relationer är det 

viktigt att stödpersonen både har ett accepterande och bekräftande förhållningssätt samtidigt 

som den professionelle stödpersonen arbetar för och uppmuntrar utvecklingen hos individen 

(Broberg et al., 2008). En god relation till stödpersonen skapar en trygghet och en anknytning 

som möjliggör att individen får mod och styrka för att på ett självständigt sätt pröva sina 

förmågor (Eide & Eide, 2006). Genom att familjehemssekreterarna uppmanar och arbetar för 

att familjehemmen ska delta i handledningen kan de hjälpa familjehemmen att bli mer 

självständiga och våga pröva sina förmågor då handledningstillfället bidrar till detta. I de fall 

då familjehemmen inte deltar i handledning finns en risk att familjehemmen blir mer beroende 

av familjehemssekreteraren. Därför är handledningen viktig för att familjehemmen ska utveckla 

en större självsäkerhet och finna verktyg för att hantera uppdraget mer självständigt. Detta kan 

i förlängningen leda till att de inte blir lika beroende av familjehemssekreterarens stöd, 

bekräftelse och godkännande. Tanken med att familjehem inte ska vara beroende av 

familjehemssekreteraren är att de ska känna sig tillräckligt säkra i uppdraget och exempelvis 

inte alltid behöva ringa sin familjehemssekreterare för att få godkännande eller bekräftelse utan 

att de förmår hantera vissa situationer mer självständigt. Stödet från familjehemssekreterarna 

ska alltid vara närvarande och inte försvinna men familjehemmen ska utveckla förmågor och 

en trygghet till både sig själva och till att familjehemssekreterarna alltid finns där för dem. 

 

Kontakten  
Familjehemssekreterarna har kontakt med familjehemmen via telefon, mail och besök. 

Kontakten varierar utifrån familjehemmets behov samt benägenhet att höra av sig. Båda 

familjehemssekreterarna tror att de upplevs som svåra att nå men de anser att de är snabba på 

att återkomma då ett familjehem har sökt dem, inom ett dygn har familjehemmet fått någon 

form av respons. När det gäller hembesök kan mängden variera. 
 

Ett ärende, ett barn som rullar på, där allting fungerar, med föräldrakontakt och allting, då blir det ju mycket 

mer sällan förstås, då kanske det blir fyra gånger om året. […] Vi skulle ju oftare kunna göra hembesök, 

det tror jag men tiden räcker inte till… så är det ju.  

 

Att ha mycket kontakt anser båda familjehemssekreterarna är önskvärt då familjehemmen på 

så sätt blir bekräftade och uppskattade. Båda anser att såväl hembesök som övrig kontakt 

behöver ske oftare och vara mer regelbunden än i dagsläget. Om familjehem upplever att de 

inte får tillräckligt mycket stöd från sin familjehemssekreterare tror en av de intervjuade 

familjehemssekreterarna att familjehem söker stöd hos andra socialsekreterare. Kontakt och 

umgänge med den biologiska familjen är något som familjehemssekreterarna anser att 

familjehemmen behöver stöd och hjälp med att utforma. 

Samtliga familjehem ansåg att stödet i början av en placering, och särskilt om det är 

familjehemmets första uppdrag, ska vara tätare då de kan ha många frågor och därför behöver 

någon att reflektera och diskutera med. Ett av familjehemmen upplevde sig nöjda med den 
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kontakt och stöd som de fick i början av placeringen medan ett annat familjehem var missnöjda 

och kände att stödet inte var tillräckligt då de upplevde att de inte hade någon att ventilera med.  
 

Det hade ju varit ganska bra att få mycket stöd, mycket hjälp och framförallt från allra första början kände 

jag, någon att prata med. För det saknade jag hela tiden. Vem ska jag prata med om allt det här? 

  

De resterande två familjehemmen tyckte att stödet och kontakten i början var bra men uttryckte 

att det är ett område som är viktigt och som socialtjänsten behöver prioritera och förbättra. Det 

familjehem som ansåg att stödet var tillräckligt i början berättar att de hade mycket tät kontakt 

med många hembesök, de har alltid upplevt hembesöken som stödjande även om de i början 

var rädda för att visa upp ett hem och en familj som inte var "tillräckligt" bra. 

Tre av familjehemmen upplever att tillgängligheten till familjehemssekreterarna generellt 

är god och att kontakten då det gäller hembesök, mail och telefon är välfungerande. 

Familjehemmen beskriver att när de sökt familjehemssekreteraren återkommer de inom ett 

dygn, vilket de tycker är acceptabelt. Två av dessa familjehem tyckte inte att kontakten behövde 

bli tätare eller förändras då de i dagsläget var nöjda.  
 

Hade jag behövt mer så hade jag fått det, det känner jag ju. Jag hade kunnat ringt varje dag om jag hade 

frågor… då hade de kanske tröttnat på mig (skratt) men jag uppfattar det inte som det, de är ju måna om att 

det ska fungera.  

 

Det tredje familjehemmet hade inte efterfrågat tätare kontakt men ansåg att det skulle 

uppskattats ifall familjehemssekreteraren hörde av sig mer spontant för att fråga hur uppdraget 

fungerade. Det familjehem som avvek efterfrågade tätare telefonkontakt men inte tätare 

hembesök då de inte upplevde besöken som stödjande. De ville att familjehemssekreteraren 

skulle ta mer initiativ till kontakt för att visa familjehemmet intresse och de efterfrågade även 

mer positiv feedback, då de upplevde den knapphändig. ”Nej, det är enbart mail, något enstaka 

samtal om det är något vi undrar. Hon hör aldrig av sig. Det är aldrig någon som frågar ”hej, 

går det bra med allting?”, det är det aldrig någon som gör.”  

Upplevelserna gällande stödet i kontakten med den biologiska familjen skiljde sig åt 

mellan familjehemmen. Ett familjehem upplevde att de inte var delaktiga i planering kring 

umgänget medan ett annat familjehem upplevde att det fick mycket stöd och att deras tankar 

kring hur umgänget skulle utformas respekterades. ”Det har ju varit lite jobbigt att sätta de här 

gränserna. […] De har hjälpt till med det praktiska. De har fungerat som en mellanhand. Det 

var skönt att de gjorde så, så att vi slapp ta tag i det själva.”  

Det framkommer att det är viktigt att familjehemmen får mycket stöd i början av en 

placering. Då en förändring i systemet har skett kan det ha påverkat systemets homeostas och 

en omstrukturering av systemet kan behöva ske. Utveckling av system efter förändringar sker 

oftast spontant men i de fall det rådande jämviktsförhållandet hindrar systemet från att utvecklas 

efter förändringen kan systemet behöva hjälp för att hitta ett funktionellt läge (Lundsbye et al., 

2000). Att alla familjehem ansåg att stödet behövde vara tätare i början av en placering kan 

förstås utifrån att familjehem kan behöva hjälp med att hitta ett nytt fungerande 

jämviktsförhållande i sitt system efter att det tillkommit ett barn som kan ha ruckat på den 

rådande jämvikten. Familjehemmen söker därför råd och stöd av familjehemssekreterarna för 

att uppnå detta. Att få tätare stöd i början kan hjälpa familjehemmen att uppnå jämvikt snabbare 

vilket kan leda till att familjehemmet och dess medlemmar kan upprätthålla en funktionell 

balans och relationsskapandet kan således bli mer friktionsfritt. Ett bra relationsskapande är 

positivt för barnets såväl som familjehemmets anknytning till varandra (jfr. Karlsson, 2008; 

Broberg et al., 2008). Det är viktigt att systemet finner en funktionell balans igen då 

dysfunktionell homeostas kan leda till sammanbrott (jfr. Lundsbye et al., 2000).  

Socialtjänstens hembesök kan ses som en form av makt. I och med att en individ blir 

föremål för den sociala myndigheten kommer även den privata sfären att bli mer öppen för den 
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offentliga hjälpapparaten. Även om mötet sker i en privat miljö präglas det av en offentlig 

karaktär där det är de offentliga premisserna som styr (Skau, 2007). Detta kan upplevas som 

skrämmande då socialtjänsten även har en högre maktposition än familjehem. Familjehem är 

medvetna om att det är familjehemssekreteraren som har makten att avgöra om de fortfarande 

är lämpliga som familjehem vilket kan skapa påfrestning och stress. Detta skulle kunna leda till 

att familjehemmen upplever uppdraget och kontakten med familjehemssekreterarna som 

betungande vilket i sin tur skulle kunna medföra en risk att familjehemmet avsäger sig 

uppdraget eller inte vill ta sig an nya.  

Kontakten med den biologiska familjen kan vara en komplicerad situation som kan vara 

svår att förhålla sig till. Den eventuella problematiken med kontakten med den biologiska 

familjen kan förstås genom systemteori på så sätt att när subsystem angränsar till varandra och 

ska samarbeta krävs avgränsningar för att det övergripande systemet ska vara funktionellt 

(Lundsbye et al., 2000). När subsystemen familjehem, biologisk familj och 

familjehemssekreterare plötsligt befinner sig i samma system och ska samarbeta behövs en 

precisering och en avgränsning för vem som tillhör vad och på vilket sätt. Om avgränsningarna 

mellan systemen är tydligt definierade, om kommunikation mellan dem är tillåten och om 

systemen är tillräckligt öppna kommer det övergripande systemet att vara funktionellt. När 

familjehemmen efterfrågar stöd gällande kontakten med den biologiska familjen kan det handla 

om hjälp och stöd med avgränsningarna mellan de befintliga subsystemen. Om familjehemmet 

får hjälp med att avgränsa kan det leda till att systemen blir mer funktionella, vilket kan gynna 

samarbetet dem emellan. Om familjehemmet skulle behöva hantera detta på egen hand finns 

det en risk att det uppstår en konflikt mellan deras system och familjesystemet. Eftersom att 

barnet är en del av båda systemen kan en konflikt dem emellan påverkar barnets relation till 

samtliga inblandade negativt. Med anledning av detta är det viktigt att familjehemmen får hjälp 

i kontakten med den biologiska familjen.  

 

Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att undersöka stödet från socialtjänst till familjehem utifrån både 

familjehemmens och familjehemssekreterarnas upplevelse för att visa vad i stödet som kan vara 

viktigt för långvariga placeringar. Intentionen med uppsatsen är att synliggöra vilket stöd som 

familjehemmen upplever som betydelsefullt samt lyfta fram familjehemssekreterarnas syn 

gällande stödet till familjehemmen. Vi vill även visa på eventuella möjligheter för att öka 

placeringarnas hållbarhet. Uppsatsens frågeställningar var; vilka komponenter är utmärkande 

för ett gott stöd, hur upplever familjehem det stöd som de erhåller från socialtjänsten och vilka 

faktorer i stödet från socialtjänsten främjar respektive hämmar en hållbar placering? 

Resultatet visar att ett gott stöd är komplext då det behöver innehålla många olika delar 

för att familjehemmen ska uppleva stödet som behjälpligt. Det som framkommit är att 

relationen, informationen, utbildningen, handledningen och regelbunden kontakt är de 

viktigaste komponenterna i stödet från socialtjänst till familjehem. Upplevelsen av stödet från 

socialtjänsten är varierad bland respondenterna. Hälften av familjehemmen upplever stödet som 

gott och tillräckligt medan de resterande två familjehemmen påvisar att det finns brister i stödet 

från socialtjänsten. Familjehemssekreterarna upplever stödet till familjehemmen som viktigt 

och ett område som behöver förbättras, speciellt gällande kontakten. Faktorer som främjar 

hållbara placeringar är en god relation och ett gott samarbete mellan familjehem och 

familjehemssekreterare där kontakten är regelbunden. Att få mycket stöd i början av en 

placering samt att få information, handledning och utbildning är andra viktiga faktorer som kan 

främja placeringars stabilitet. Ett uteblivande av dessa komponenter anses hämma hållbara 

placeringar. Det är viktigt att lyfta fram att resultatet kan ha påverkats av att de responderande 

familjehemmen och familjehemssekreterarna tillhör en mindre kommun. Urvalsprocessen har 

genomförts på ett sådant vis att familjehemssekreterarna inte ska vara medvetna om vilka 



27 
 

familjehem som deltar samt att det insamlade materialet har presenteras på sådant sätt som ska 

försvåra identifikationen. Dessa faktorer kan dock ha påverkat respondenternas öppenhet i 

intervjuerna. Att det var familjehemmen som fick kontakta oss vid intresse för deltagande kan 

ha resulterat i att det är de familjehem som har övervägande positiva eller negativa upplevelser 

av stödet som hade benägenhet att höra av sig.  

 

Utmärkande komponenter i ett gott stöd 
Resultatet visar att den komponent i stödet som har störst betydelse för stödets funktionalitet är 

en god relation mellan familjehemmet och familjehemssekreteraren. Familjehemmet behöver 

bli bekräftade och känna trygghet till familjehemssekreteraren, vilket även Denby et al. (1999) 

framhåller i sin studie. Kommunikationen behöver vara öppen, samarbetet behöver fungera bra 

och socialarbetaren behöver vara pålitlig och visa intresse för att familjehemmet ska känna sig 

stöttade (jfr. Brown & Calder 2000; Denby et al., 1999; Fisher et al., 2000). Relationens 

betydelse kan förstås utifrån att det är genom en god relation som förutsättningar för att 

utvecklas möjliggörs (Cajvert, 1998). Om relationen upplevs som stödjande och om individen 

känner sig trygg ökar benägenheten att söka hjälp. Relationen har även visat sig vara mer 

betydelsefull för utgången än olika arbetssätt och metoder (Røkenes, 2007). På så sätt kan det 

antas att de andra stödformerna inte blir lika betydelsefulla ifall inte relationen upplevs som 

positiv och trygg. Då resultatet visar att relationen är en avgörande komponent för att stödet 

under uppdraget ska upplevas som behjälpligt är det viktigt att vara medveten om relationens 

betydelse och i ett tidigt skede arbeta för att upprätta en god relation.  

Resultatet visar att det även är viktigt med regelbunden kontakt för att stödet ska vara 

behjälpligt och för att familjehemmen ska bli bekräftade och känna sig sedda, vilket i dagsläget 

inte samtliga responderande familjehem upplever att de har. Andra komponenter som är 

utmärkande för ett gott stöd, utifrån resultatet, är handledning samt utbildning, gärna innan en 

placering påbörjas. Utbildningen kan ge familjehemmen mer realistiska förväntningar på 

uppdraget då de får mer kunskap om vad uppdraget innebär och på så vis kan de bli mer rustade 

inför uppdraget (jfr. Maclay et al., 2006). Kunskap och information, både om uppdraget och 

om barnet, är således viktigt för att kunna förbereda sig vilket kan leda till känsla av kontroll. 

Information kan medföra att familjehem bättre kan möta och hantera barnet på ett mer gynnsamt 

sätt (Austerberry et al., 2013; Fisher et al., 2000; Khoo & Skoog, 2014). Utifrån resultatet och 

analysen framkommer det att det finns en maktobalans mellan familjehem och 

familjehemssekreterare då det är familjehemssekreteraren som avgör vilken och hur mycket 

information familjehemmet delges. Även om sekretessen i grunden är styrande för 

informationsutlämnandet behöver familjehemssekreteraren delge så mycket information som 

möjligt, speciellt i början men även kontinuerligt under uppdraget, för att familjehemmet ska 

känna sig delaktigt och få möjlighet att förbereda sig. Familjehemmen kan uppleva att de inte 

alltid får tillgång till all nödvändig information på grund av familjehemssekreterarens makt. I 

Höjers (2001) studie framkommer det även att familjehem känner sig maktlösa ifall de inte får 

vara delaktiga i beslutsfattandet gällande barnet. Skau (2007) menar dock att maktutövningen 

måste vara närvarande för att kunna hjälpa. Socialtjänstens maktutövning blir således 

nödvändig för att de både ska kunna hjälpa det placerade barnet och familjehemmet. De behöver 

därför hitta en balans mellan att delge tillräcklig information och skydda information som kan 

skada.  

 

Upplevelsen av socialtjänstens stöd till familjehem 
Resultatet visar att familjehemssekreterarna generellt upplever deras relation till 

familjehemmen som god. Trots att familjehemssekreterarna upplever att de har en god relation 

överensstämmer inte alltid detta med familjehemmens upplevelse. I likhet med vårt resultat 

visar även Maclay et al. (2006) studie att familjehemmens upplevelse av relationen till 
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socialarbetaren är skiftande. Det framkommer dock att i de fall där relationen inte är 

välfungerande upplevs inte heller stödet lika behjälpligt. Resultatet visar att det är viktigt med 

en tät och regelbunden kontakt då det medför att familjehemmen känner sig sedda och 

bekräftade. I likhet med vårt resultat menar Brown och Calder (2000) samt Octoman och 

MacLean (2014) att kontakten behöver vara tät och regelbunden, dock framkommer det i en 

annan studie att det är vanligt att kontakten blir glesare över tid (Khoo & Skoog, 2014). Att ha 

tät och regelbunden kontakt medför att familjehemmet känner sig sett, betydelsefullt och 

bekräftat. Om kontakten är bekräftande skapas en trygg och tillitsfull relation som stärker 

individens självkänsla vilket kan möjliggöra ett gott samarbetsklimat (Eide & Eide, 2006). Med 

tanke på detta är en regelbunden kontakt något som bör eftersträvas. I kontakten behöver 

familjehemssekreterarna även visa intresse för familjehem samt undersöka hur de upplever 

familjehemsuppdraget. Resultatet och analysen visade att om kontakten inte är regelbunden och 

bekräftande kan familjehemmet antingen visa uttryck av att ständigt vara i behov av 

familjehemssekreterarens stöd och hjälp eller så kan familjehemmet sluta söka stöd. Inget av 

dessa alternativ är att föredra då det i det första fallet leder till att familjehemmet är beroende 

av familjehemssekreteraren och således inte blir självständigt. Det andra alternativet medför att 

familjehemmet inte söker hjälp då de är i behov av det, vilket kan leda till en risk för såväl 

familjehemmet som för det placerade barnet.  

Utifrån resultatet poängterar samtliga familjehem vikten av att få mycket stöd i början av 

placeringen samt utbildning för att få den kunskap som behövs för att klara av uppdraget. Endast 

ett av de responderande familjehemmen har dock genomfört grundutbildningen och för dem 

var utbildningen tillräcklig för att klara av uppdraget. Tillräcklig utbildningen är betydelsefullt 

då det bidrar till att familjehemmen upplever att de har tillräckliga förmågor för att klara av 

uppdraget, vilket enligt Denby et al. (1999) hör ihop med familjehemmets tillfredsställelse med 

uppdraget som helhet. Att utbildningen genomförs sällan i den undersökta kommunen blir 

således problematiskt för familjehemmen då de inte får möjlighet till kunskap om uppdraget 

som kan vara betydelsefull. På så sätt får de inte de verktyg som de behöver för att klara av 

uppdraget vilket kan göra att de blir osäkra och att uppdraget kan upplevas som svårare.  

Gällande informationen om uppdraget ansåg hälften av familjehemmen att de fick 

tillräckligt med information i början. Om familjehemmet kände att de inte fick tillräckligt med 

information om barnet upplevde de att de inte kunde möta barnet på ett fördelaktigt sätt. Att 

uppleva att det stöd familjehemmet erhåller inte är tillräckligt kan enligt Octoman och MacLean 

(2014) innebära negativa konsekvenser då vården av barnet försämras. Information kan således 

anses vara en viktig del i stödet för att vården av barnet ska bli mer fördelaktig. När det gäller 

extern handledning anser familjehemssekreterarna att det är en bra stödform som alla borde 

delta i. Hälften av de responderande familjehemmen upplevde handledningen som stöttande. 

Det finns motstridiga upplevelser hos respondenterna kring huruvida handledning är en bra 

stödform. Majoriteten av respondenterna ansåg dock att handledning var ett bra stöd och i likhet 

med MacGregor et al. (2006) studie anses det positivt att få möjlighet att utbyta erfarenheter 

med andra familjehem då de kan vara lättare att relatera och förstå varandra då de befinner sig 

i liknande situationer.  

 

Faktorer som främjar respektive hämmar hållbara placeringar 
Faktorer i stödet som utifrån resultatet anses främja hållbara placeringar är en god och tillitsfull 

relation där familjehemmen känner trygghet och får bekräftelse. Vårt resultat stöds i 

forskningen, som visar att ett gott samarbete mellan familjehem och socialarbetaren där 

familjehemmet blir respekterat och bekräftat leder till ökat självförtroende hos familjehemmet 

vilket kan motverka att familjehemmet avbryter sitt uppdrag (jfr. Denby et al., 1999; Geiger et 

al., 2013). Att inte ha en god relation kan således fungera hämmande för placeringens stabilitet. 

Även Höjer (2001) lyfter att relationen mellan familjehem och socialarbetaren kan få betydelse 
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för hur uppdraget fortskrider. Mycket stöd i början och regelbunden kontakt under uppdraget 

är andra faktorer som enligt resultatet gynnar hållbara placeringar. Forskning visar att det finns 

ett samband mellan tät och regelbunden kontakt och avsikten att fortsätta som familjehem, dock 

får kontakten inte vara för tät då familjehemmet kan få en känsla av att socialarbetaren inte litar 

på familjehemmets förmåga (Fisher et al., 2000; Hudson & Levasseur, 2002; MacGregor et al., 

2006). Om kontakten inte är tillräckligt tät och regelbunden samt om familjehemmen, särskilt i 

början av uppdraget, upplever att de inte får tillräckligt stöd kan det medföra risker för 

placeringen då familjehemmen kan känna sig ensamma vilket kan leda till att de upplever 

uppdraget som betungande och därmed avsäger sig eller inte tar nya uppdrag.  

För att familjehemmen ska få nya verktyg för uppdraget behöver de utforska sina 

förmågor vilket handledningen möjliggör genom utbyte av erfarenheter. Resultatet visade att 

endast hälften av familjehemmen deltog i handledningen vilket är bekymmersamt då 

familjehemmen som inte deltar i handledning på så sätt inte får möjlighet till att utveckla sitt 

utforskande och sin självständighet vilket i förlängningen kan leda till att placeringens 

hållbarhet försämras. Handledning ska möjliggöra att individen kan finna sina egna 

utvecklingsmöjligheter och bättre förstå sina handlingar (Cajvert, 1998), vilket kan leda till att 

familjehemmet blir mer självständigt. Att vara självständig är positivt eftersom att 

familjehemmet då känner sig så pass trygg i sin roll och tillräcklig kapabla för att hantera olika 

situationer utan att alltid behöva rådfråga eller ta stöttning från familjehemssekreteraren.  

Enligt resultat och analys kan erhållandet av tydlig och tillfredsställande information samt 

utbildning i nära anslutning till placeringens början förebygga sammanbrott, vilket även Khoo 

och Skoog (2014) styrker i sin studie. Genom att få tydlig information och utbildning får 

familjehemmen verktyg för att kunna hantera sitt uppdrag. Sinclair, Gibbs och Wilson (2004, 

refererad i Eaton & Caltabiano, 2009) menar att ifall familjehemmen får dessa verktyg har de 

större förmåga att kunna hantera stressfulla och oförutsägbara situationer vilket främjar 

placeringens stabilitet. Att inte utbilda familjehem i nära anslutning till placeringens början 

samt inte delge familjehemmen tillräckligt med information om såväl uppdraget som det 

placerade barnet kan leda till att familjehemmen inte är tillräckligt förberedda och inte har 

hunnit utveckla de förmågor som uppdraget kräver, vilket kan göra att de inte förmår klara av 

uppdraget. Således kan brist på utbildning och information hämma placeringens hållbarhet. 

Resultatet visar att inte få det stöd som familjehemmen behöver är en annan faktor som kan 

fungera hämmande då familjehemmet kan känna sig ensamma i uppdraget vilket kan skapa 

negativa upplevelser som i sin tur kan leda till att de avbryter placeringen eller inte vill ta sig 

an flera uppdrag, vilket bekräftas i Khoo och Skoog (2014) studie. Således blir adekvat stöd en 

viktig faktor för att placeringarna ska bli hållbara (jfr. Maclay et al., 2006).  

 

Praktiska möjligheter för att öka placeringarnas hållbarhet 
Då den undersökta kommunen är liten och således kanske inte har möjlighet att genomföra 

utbildningar oftare än vad de gör i dagsläget behöver familjehemmen ändå få tillgång till så 

mycket kunskap som möjligt i nära anslutning till placeringens början. Att ge familjehemmen 

utbildning är viktigt och nödvändigt då både vårt och Khoo och Skoogs (2014) resultat visar att 

brist på utbildning kan öka risken för placeringsavbrott. En möjlighet för att ge familjehemmen 

mer kunskap om familjehemsuppdraget, om utbildningstillfälle dröjer, skulle vara att ge ut 

läroboken till Socialstyrelsens (u.å) grundutbildningen Ett hem att växa i som används i den 

undersökta kommunen. Detta skulle ge familjehemmen mer fördjupad kunskap än enbart den 

muntliga information som familjehemssekreterarna i dagsläget delger under utredningstiden. 

För att familjehemmen ska få ytterligare kunskap behöver innehållet i läroboken bearbetas och 

diskuteras tillsammans med familjehemssekreterarna och andra familjehem, vilket möjliggörs 

under det kommande utbildningstillfället. Möjligheten till att dela ut läroboken behöver inte 

påverkas av några ekonomiska aspekter då den finns tillgänglig online. Såväl vårt resultat som 
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Maclay et al. (2006) studie visar att utbildning bidrar med känslor av att familjehemmet klarar 

av uppdraget, vilket enligt Denby et al. (1999) skapar en tillfredsställelse med uppdraget. Att 

familjehemmen får mer kunskap genom läroboken kan således möjliggöra mer hållbara 

placeringar. Det är även troligt att mer kunskap kan stärka relationen till 

familjehemssekreterarna då de på så sätt kan utgå från samma kunskap under uppdraget. 

Att familjehemssekreterarna uppskattar att endast hälften av familjehemmen deltar i 

handledningen visar på att detta område behöver förbättras. Familjehemssekreterarna behöver 

arbeta mer aktivt för att motivera familjehem att delta i handledningen då handledningen är en 

viktig stödform. Genom handledningen ska familjehemmet få större självförtroende och 

verktyg för hur de ska hantera uppdraget vilket är positivt för placeringen då det bidrar till att 

familjehemmet blir bättre rustat och på så sätt har bättre förmåga att hantera uppdraget över tid 

(jfr. Cajvert, 1998).  

En tät och regelbunden kontakt är något som kan medföra att familjehemmet känner sig 

sett. En bekräftande kontakt skapar en relation som präglas av tillit och trygghet vilket kan 

stärka individens självkänsla och på så sätt kan samarbetsklimatet gynnas (Eide & Eide, 2006). 

Med tanke på detta samt att resultatet visar att respondenterna önskar en mer regelbunden och 

kontinuerlig kontakt kan det vara betydelsefullt att familjehemssekreterarna ges större utrymme 

och finner ett enkelt och smidigt sätt att ha en regelbunden kontakt med familjehemmen på. Det 

kan vara viktigt att utarbeta en rutin för hur en sådan kontinuerlig kontakt skulle se ut och 

praktiskt fungera för att underlätta för familjehemssekreterarna. Denna rutin ska dock inte 

påverka det behovsanpassade stödet som familjehemmen behöver utan istället fungera som ett 

verktyg för att möjliggöra en kontinuerlig kontakt, särskilt till de familjehem där kontakten av 

olika anledningar inte är tillräckligt regelbunden.  

 

Förslag på utvecklingsområden samt framtida forskning 
Både vår uppsats och Denby et al. (1999) studie framhåller att en god relation är avgörande för 

hur stödet under uppdraget kommer att upplevas. Är relationen god och trygg ökar 

benägenheten för att söka hjälp (Røkenes, 2007) medan en sämre fungerade relation medför att 

stödet inte uppfattas som lika behjälpligt (Maclay et al., 2006). Då relationen lyfts fram som en 

viktig komponent för att socialtjänstens stöd till familjehemmen ska fungera kan vidare kunskap 

kring hur socialtjänsten kan arbeta för att skapa goda relationer till sina familjehem vara ett 

tänkbart utvecklingsområde.  

 Vi har tidigare poängterat vikten av att familjehem får den utbildning och kunskap som 

krävs för att känna att de klarar av uppdraget. Både vårt resultat och tidigare studiers resultat 

visar att brist på utbildning medför att familjehemmen inte har tillräckliga förmågor för att 

hantera uppdraget vilket kan öka risken för placerings avbrott (Denby et al., 1999; Khoo & 

Skoog, 2014; Maclay et al., 2006). Denna uppsats har inte undersökt hur placeringens kvalité 

påverkas av att familjehemmet inte får tillräcklig med kunskap och utbildning. Därför skulle 

förslag på vidare forskning vara att undersöka vilket samband det finns mellan utbildning och 

placeringarnas kvalité.  

 Familjehemssekreterarna beskriver att deras arbetssituation begränsar deras möjlighet till 

att stödja familjehemmen fullt ut. I dagsläget kan familjehemssekreterarna inte arbeta renodlat 

med familjehemsvård då de avlastar andra delar av socialtjänstens organisation på grund av 

ostabilitet i en del av arbetsgruppen. Lindén (2015, 21 januari) beskriver att socialtjänstens 

arbetssituation generellt i Sverige är ohållbar och att utredningstiden har blivit utdragen då 

kraven har blivit hårdare samtidigt som anmälningarna ökat. Denby et al. (1999) menar att tids- 

och utrymmesbrist påverkar socialarbetarens tillgänglighet gentemot familjehemmen vilket kan 

orsaka att familjehemmen inte får det stöd som de behöver. Vidare forskning angående hur 

organisatoriska faktorer påverkar familjehemssekreterarnas arbete och i förlängningen stödet 



31 
 

till familjehemmen vore intressant. Detta kan också vara ett område för 

organisationsutveckling.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till familjehemmen 
 

Hej!                       2015-04-07 

 

Vi är två studenter som studerar till socionom vid Örebro Universitet och skriver nu vår C-

uppsats om familjehemsvård. Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar och 

familjehemssekreterare upplever socialtjänstens stöd till familjehemmen. För att få kunskap om 

stödet till familjehemmen kommer vi att genomföra intervjuer med både familjehemsföräldrar 

och familjehemssekreterare. Intervjun kommer att handla om frågor som rör: 

  

 Upplevelsen av det emotionella stödet – vilket är kopplat till stöd som handlar om att 

ha någon som finns till hands, någon att prata med och någon som lyssnar, uppmuntrar 

och bekräftar.  

 Tillgängligheten av stöd – handlar om hur kontakten mellan familjehemssekreterare och 

familjehem ser ut både när det gäller personliga möten och telefonkontakt. 

 Upplevelsen av det kognitiva stödet – här syftar vi till att undersöka ert behov av och 

erhållandet av handledning, utbildning, rådgivning och information.  

  

Genom din medverkan bidrar du till en ökad förståelse kring familjehemsvård och det stöd som 

socialtjänsten erbjuder. Era svar kan bidra till en bild om hur stödet fungerar för familjehem 

och vad som behöver förbättras eller förändras. Intervjuerna beräknas ta ca 1-1,5 timme och 

kommer bandas för att underlätta vidare arbete av materialet. Efter att uppsatsen är färdigställd 

kommer inspelningarna att raderas. I uppsatsen är alla medverkande avidentifierade och 

inhämtade uppgifter kommer enbart att användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta 
  

Sofie Andersson 

E-postadress: sofie.andersson92@hotmail.com             

Telefon: 070-820 67 39  

  

Josefine Lilja 

E-postadress: joslih121@studentmail.oru.se 

Telefon: 073-320 30 36 

  

Tack för din medverkan! 
  

  

  

  

Datum:___________________________ 

  

  

___________________________________________ 

Jag lämnar samtycke till att medverka i studien 

  

  

___________________________________________ 

Namnförtydligande  

mailto:sofie.andersson92@hotmail.com
mailto:joslih121@studentmail.oru.se
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Bilaga 2 – Informationsbrev till familjehemssekreterarna 
 

Hej!              2015-04-07 

 

Vi är två studenter som studerar till socionom vid Örebro Universitet och skriver nu vår C-

uppsats om familjehemsvård. Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar och 

familjehemssekreterare upplever socialtjänstens stöd till familjehemmen. För att få kunskap om 

stödet till familjehemmen kommer vi att genomföra intervjuer med såväl familjehemsföräldrar 

som familjehemssekreterare. Intervjun kommer att behandla frågor som rör: 

  

 Upplevelsen av det emotionella stödet – vilket är kopplat till familjehemmens behov av 

stöd gällande att ha någon som finns till hands, någon att prata med och någon som 

lyssnar, uppmuntrar och bekräftar.  

 Tillgängligheten av stöd – handlar om hur kontakten mellan familjehemssekreterare och 

familjehem ser ut både när det gäller personliga möten och telefonkontakt. 

 Upplevelsen av det kognitiva stödet – här syftar vi till att undersöka 

familjehemsföräldrars behov av och erhållandet av handledning, utbildning, rådgivning 

och information.  

  

Genom din medverkan bidrar du till en ökad förståelse kring familjehemsvård och det stöd som 

socialtjänsten erbjuder. På så sätt kan en tydligare bild om hur stödet fungerar skapas och 

utvecklingsområden kan identifieras. Intervjuerna beräknas ta ca 1-1,5 timme och kommer 

bandas för att underlätta vidare arbete av materialet. Efter att uppsatsen är färdigställd kommer 

inspelningarna att raderas. I uppsatsen är alla medverkande avidentifierade och inhämtade 

uppgifter kommer enbart att användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. Din 

medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta 
  

Sofie Andersson 

E-postadress: sofie.andersson92@hotmail.com             

Telefon: 070-820 67 39  

  

Josefine Lilja 

E-postadress: joslih121@studentmail.oru.se 

Telefon: 073-320 30 36 

  

Tack för din medverkan! 
  

  

   

Datum:___________________________ 

  

  

___________________________________________ 

Jag lämnar samtycke till att medverka i studien 

  

  

___________________________________________ 

Namnförtydligande  

mailto:sofie.andersson92@hotmail.com
mailto:joslih121@studentmail.oru.se
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Bilaga 3 – Intervjuguide familjehem 
 

Intervjufrågor: 
Inledning/presentation 

  

Bakgrund: 
Berätta om dig själv; ålder och namn? 

Vad har du för sysselsättning? 

Hur ser din familj ut? civil status, egna barn, placerade barn? 

Hur länge har du/ni varit familjehem? 

Hur många olika placeringar har du/ni haft? 

Längden på nuvarande placering? 

Relation till barnet innan placeringen?                                                           

Vad visste du om familjehem innan ert uppdrag startade? 

Ville ni ha stöd och hjälp i början på uppdraget? Vad för typ? Varför? 

Hur mycket stöd förväntade du dig att du skulle få i ditt uppdrag? 

Vad för typ av stöd förväntade du dig? 

Beskriv det stöd ni fick från socialtjänsten i början på placeringen? T.ex. utbildning, kurser? 

Vad får ni får stöd idag? Vilka olika former? 

  

Tillgänglighet: 
Kan du beskriva din relation till familjehemssekreterarna?  

Hur ser kontakten mellan er och familjehemssekreterarna ut?  

Vad tycker du om kontakten?  

Hur ofta besöker familjehemssekreterarna er?  

Vad tycker du om antalet besök från familjehemssekreterarna?  

Hur upplever du besöken? Känslomässigt? 

I sådana fall, på vilket sätt? 

Har ni någon annan kontakt? Telefon? Mail? 

Hur ofta? 

Vem tar initiativet till kontakten? 

Kan ni berätta om något tillfälle/period då behovet av stöd varit större än vanligt? 

Hur upplevde ni stödet från socialtjänsten/socialsekreteraren under denna period? 

Vad anser ni om möjligheten att få kontakt med familjehemssekreterarna vid: 

Behov av råd och stöd? 

Vid akuta situationer? 

Under helger? 

Under kvällar? 

Under semestrar? 

Vad händer ifall ni inte får kontakt med familjehemssekreterarna vid dessa situationer? 

Finns det några andra kontakter som ni upplever som stödjande i ert familjehemsuppdrag? 

Hur skulle ni önska att kontakten mellan er och familjehemssekreterarna såg ut? Varför? 

  

Kognitivt stöd: 
Har du erbjudits någon form av utbildning? 

Hur har utbildningen sett ut? 

Vad tycker du om utbildningen?  

Hur ofta erbjuds utbildningar? 

Vad i utbildningen är stödjande? 

Vad för information fick du innan uppdraget? 
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Om barnet, dennes familj och behov? 

Om familjehemsuppdraget? 

Om socialtjänsten och deras arbetsprocess? 

Hade önskat information om något annat? I sådana fall vad? 

Erbjuds handledning? 

Hur är den utformad?  

Vad ger handledningen dig? 

Upplever du utbildningen och handledningen som tillräcklig? 

Hade du önskat något annat? 

Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att klara av ditt familjehemsuppdrag? 

  

Emotionellt stöd: 
Hur ser ditt förtroende ut för familjehemssekreterarna? 

Hur anser du att kommunikationen med familjehemssekreterarna fungerar?  

Känner du att du kan tala med familjehemssekreterare om allt som har med familjehemmet 

och uppdraget att göra? 

Känner du att familjehemssekreterarna intresserar sig för dig som familjehem? 

Hur ser din möjlighet ut till att kunna reflektera tillsammans med familjehemssekreteraren 

kring uppdraget? 

Tycker du att familjehemsuppdraget är emotionellt påfrestande för dig? 

Vilket stöd får du från familjehemssekreterarna kring detta? 

Upplever du att familjehemssekreterarna respekterar dina åsikter? 

På vilket sätt, ge exempel?  

Vilken upplevelse har du av kontakten med den biologiska familjen? 

Vad har varit svårt i kontakten med den biologiska familjen? Vad har fungerat bra? 

Har familjehemssekreterarna stöttat dig i din kontakt med biolog föräldrarna?  

Hur då? 

Hade du önskat något annat? 

Känner du dig delaktig i socialtjänstens arbete och process kring barnet? 

Hur är du delaktig?  

Tillräckligt delaktig?  

Något som brister?  

  

Avslut/allmänt: 
Hur anser du att det stöd du får från socialtjänsten fungerar?  

I vilka situationer behöver du stöd? 

I vilka situationer får du stöd och hjälp från familjehemssekreterarna? 

Täcker det nuvarande stödet ditt behov av stöd? 

Skulle ni vilja förändra stödet på något sätt?  

Är något onödigt eller saknas något? 

Vilket stöd är viktigast för dig? Varför är det viktigt? 

Hur tycker ni att familjehemssekreterarna ska arbeta då det gäller stöd och hjälp till 

familjehem? 

Har du något som du vill tillägga? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide familjehemssekreterare 
 

Intervjufrågor: 
Inledning/presentation 

  

Bakgrund: 
Berätta om dig själv; ålder och namn? 

Hur länge har du arbetat som familjehemssekreterare? 

Hur många barn är familjehemsplacerade av kommunen? 

Har det skett en ökning eller minskning senaste tiden? 

Hur många familjehem finns? 

Hur många familjehem har du huvudansvaret för? 

Hur får ni kontakt med nya familjehem? 

Hur vanligt är det att familjehemsuppdrag avslutas i förtid? 

Vad tror du är orsaken till detta? 

Hur ser ert upplägg kring stöd till familjehemmen ut? 

Rutiner? 

Ansvarsområde mellan familjehemssekreterare? 

Erbjuds du någon utbildning eller handledning från din arbetsgivare för att kunna utveckla din 

förmåga till att handleda och stödja familjehem?  

Är stödet till familjehemmen behovsanpassat? 

Har stödets utformning förändrats över tid? 

  

Tillgänglighet: 
Hur ofta besöker du familjehemmen?  

Hur ser besöken ut?  

Vad är syftet med besöken?  

Vad tycker du om antalet besök?  

Hur upplever du besöken? Känslomässigt? 

Hur tror du att familjehemmen upplever besöken från dig? 

Har ni någon annan kontakt med familjehemmen? Telefon? Mail? 

Hur ofta? 

Vem tar initiativet till kontakten? 

Vad tycker du om kontakten?  

Finns det något speciellt tillfälle eller period som du upplever att familjehemmen behöver mer 

stöd i? 

Hur tillgänglig anser du att du är för familjehemmen då det gäller:  

Behov av råd och stöd? 

Vid akuta situationer? 

Under helger? 

Under kvällar? 

Under semestrar? 

Hur tror du att det blir för familjehemmen då de inte får kontakt med er vid dessa situationer? 

Finns det några andra kontakter som ni upplever som stödjande för familjehemmen? 

Hur skulle du önska att kontakten mellan dig och familjehemmen såg ut? 

Hur tror du att familjehemmen upplever er kontakt och tillgänglighet? 

Tillräcklig/bristfällig? 

  

Kognitivt stöd: 
Erbjuds familjehemmen någon form av utbildning? 
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Hur har utbildningen sett ut? 

Vad tycker du om utbildningen? 

Vad tror du att familjehemmen tycker om utbildning? 

Hur ofta erbjuds utbildningar? 

Vad i utbildningen tror du är stödjande? 

Vad för information får familjehemmen innan uppdrag? 

Om barnet, dennes familj och behov? 

   Om familjehemsuppdraget? 

Om socialtjänsten och deras arbetsprocess? 

Tror du att den är tillräcklig? 

Erbjuds familjehemmen handledning? 

Hur är den utformad? 

Vad tror du att handledningen ger familjehemmen? 

Tror du att familjehemmen upplever utbildningen och handledningen som tillräcklig? 

Har familjehemmen uttryck önskemål om förändring?  

  

Emotionellt stöd: 
Hur anser du att kommunikationen med familjehemmen fungerar?  

Tror du att de kan berätta allt som har med familjehemsuppdraget att göra för dig?  

Hur visar du intresse för familjehemmen?  

Finns det möjlighet för familjehemmen att reflektera kring sitt uppdrag tillsammans med dig?  

På vilket sätt respekteras familjehemmens åsikter kring det placerade barnet? 

Vilket stöd ger du familjehemmen i kontakten med de biologiska föräldrarna?  

Hur tror du att familjehemmen upplever detta stöd? 

Hur gör ni familjehemmen delaktiga i arbetet och processen kring barnet? 

Tillräckligt delaktig?  

Något som brister?  

Tror du att familjehemsuppdraget är emotionellt påfrestande för familjehemmen? 

Hur stödjer ni dem? 

Vad kan ni göra annorlunda?  

  

Avslut/allmänt: 
Hur anser du att det stöd socialtjänsten erbjuder familjehemmen fungerar?  

I vilka situationer upplever du att familjehemmen behöver stöd? 

I vilka situationer får de stöd och hjälp från er? 

Tror du att det nuvarande stödet täcker familjehemmens behov av stöd? 

Vilket stöd tror du är viktigast för familjehemmen? Varför tror du att det är viktigt? 

Skulle ni vilja förändra stödet på något sätt?  

Är något onödigt eller saknas något? 

Har du något som du vill tillägga? 

  

  

  


