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Sammanfattning 
Studiens syfte var att få kunskap om familjehemsföräldrars erfarenheter av stödet de får från 

familjehemssekreterarna och utifrån detta finna eventuella styrkor och brister. 

Frågeställningar som studien baserades på var: Vilka erfarenheter har familjehemsföräldrarna 

av stödet de får från familjehemssekreterarna vid aktuell socialtjänst? Finns det tillfällen 

under uppdraget som familjehemsföräldrarna önskar ett mer omfattande eller annorlunda stöd 

från familjehemssekreterarna? I så fall på vilket sätt? På vilket sätt upplever 

familjehemsföräldrarna att deras funderingar och behov kring uppdraget som familjehem blir 

tillgodosedda? Med grund i en kvalitativ metod intervjuades fem familjehem vilka totalt 

bestod av nio familjehemsföräldrar, fem kvinnor och fyra män. Studien utfördes på uppdrag 

av en socialtjänst i en medelstor kommun. Teoretiska utgångspunkterna i studien var 

systemteori, rollteori samt styrkeperspektivet. Studiens vetenskapliga perspektiv var 

hermeneutiskt. Studiens resultat visar att familjehemsföräldrarna är övervägande nöjda med 

stödet de får från aktuell socialtjänst. Resultaten visar att ett ökat stöd kring barnets 

individuella behov och mer vetskap om dennes bakgrund innan placering sker, är önskvärt. 

Resultaten visar även att de delar av stödet som är huvudsakligen positiva är att 

familjehemssekreterarna är ärliga och att familjehemsföräldrar har ett förtroende för dem. Ett 

gott samarbete mellan de båda parterna kan urskiljas från resultaten. Handlednings/ 

samtalsgrupperna som erbjuds upplevs av merparten av familjehemsföräldrarna vara en 

positiv del av stödet.  

Nyckelord 
Familjehemsvård, stöd, familjehemsföräldrar, familjehem, Sverige, utbildning, handledning 
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Abstract 
The aim of this study is to examine foster parents’ experiences of the support and guidance 

they receive from their social worker, and find possible strengths and weaknesses within the 

support. The questions used to clarify our aim for this study were: What experiences do foster 

parents have from the support they get from their social worker? Are there times during the 

child’s placement where they wish for a more comprehensive or different support? If so, 

specify? How does the social worker meet the needs and inquiries of the foster parents? A 

qualitative method was chosen and five foster families were interviewed, which consisted of 

five women and four men. This study was made upon the request of a social services office. 

The theoretical standpoint of this study was systems theory, role theory and the strengths 

perspective. The hermeneutics was the scientific perspective of the study. Results of the study 

show that most foster parents were satisfied with the support from their social worker. Results 

show further a need for an increase in support regarding the foster child’s individual needs as 

well as to be given important background information. Results show a presented honesty from 

the social worker as well as an establishment of trust between them and the foster parents. The 

counseling groups are appreciated by those foster parents who participate in them.  

Key words: foster care, support, foster parents, foster family, Sweden, education, guidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Förord 
Vi vill tacka samtliga respondenter för deras medverkan i studien, utan deras erfarenheter och 

berättelser hade studien inte varit genomförbar. Vi vill även tacka familjehemssekreterarna på 

aktuell socialtjänst då de har hjälpt oss med bland annat bakgrundsinformation och i urvalet 

av respondenter.   

Slutligen ett stort tack till vår handledare Lena Hedin som under uppsatsens genomförande 

har hjälpt och stöttat oss. 
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1. Inledning 

Familjehemsplaceringar för barn och unga är idag den ledande vårdformen i Sverige för barn 

som inte kan bo tillsammans med sina biologiska föräldrar (Sveriges kommuner och 

landsting, SkL, 2015). Familjehemsvården ska i första hand utgå från Socialtjänstlagen (SoL 

2001:453) vilken förespråkar frivillighet och samverkan. En frivillig placering innebär att 

barnets vårdnadshavare eller barnet självt, vid femtonårs ålder, samtycker till vården. Om 

samtycke inte föreligger kan en placering i familjehem ske med stöd av Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52), vilken är en kompletteringslag till SoL 

(Socialstyrelsen, 2013a). Vård i familjehem ska vanligtvis prövas innan vård på institution 

blir aktuellt (Socialstyrelsen, 2013b). För att flytten till ett familjehem ska bli så skonsam som 

möjligt för barnet, är det bra om familjehemmet har fått information om barnet i förväg. 

Kunskapen om barnet kan komma från olika aktörer, det är dock socialtjänstens ansvar att 

informationen når familjehemmet (Socialstyrelsen, 2013a).  

Under 1990-talet framförde bland annat Socialstyrelsen kritiska aspekter gällande den då 

aktuella familjehemsvården i Sverige. Kritiken handlade bland annat om brister i den 

handledning samt det stöd familjehemmen erhöll (Sundell & Thunell, 1997). Tidigare 

forskning uppmärksammar såväl gynnsamma som hämmande faktorer vilka kan påverka 

familjehemmen. Att barnet eller ungdomen kan ha en kontakt med sina biologiska föräldrar är 

en del av uppdraget, men kommunikation med barnets biologiska föräldrar kan vara en 

krävande aspekt (Austerberry, Stanley, Larkins, Ridley, Farrelly, Manthorpe, Hussein, 2013). 

Ett stöd som kan vara gynnsamt i rollen som familjehemsförälder är kontakten med andra 

familjehem, såväl i grupp som individuellt (Murray, 2010). Kunskap om aktuella lagar samt 

att familjehemssekreterarna bekräftar och besvarar eventuella funderingar är betydelsefullt. 

Detta bidrar till att familjehemsföräldrarna kan känna en trygghet i rollen som 

familjehemsförälder (Fees, Stockdale, Crase, Riggins-Caspers, Moeller Yates, Lekies, Gillis-

Arnold, 1998). Familjehem som rekryteras av socialtjänsten är en del av det nutida samhället, 

de familjehemsplacerade barnen och familjehemmen bör därför inkluderas i samhället (Höjer 

& Nordenfors, 2006). Socialnämnden ska arbeta för att barn och unga får det stöd och den 

trygghet de är i behov av samt att de växer upp under goda och trygga förhållanden i 

hemmiljön (Socialstyrelsen, 2013b).  

En socialtjänst i Mellansverige tillfrågade oss att undersöka familjehemsföräldrars 

erfarenheter av stödet de får från familjehemssekreterarna. En anledning till att vi fick 

uppdraget var bland annat på grund av att en av oss genomförde sin verksamhetsförlagda 

utbildning på myndigheten.  

1.1 Problemformulering 
Familjehemsföräldrar gör en ytterst värdefull insats för barn och unga, uppdraget som 

familjehem kan medföra många utmaningar. När ett barn placeras i ett familjehem är det 

socialtjänstens ansvar, tillsammans med familjehemmen och andra aktörer, att verka för att 

barnet får sina behov tillgodosedda och därmed kan skapa sig en god grund inför framtiden. 

Statliga utredningar och tidigare forskning har visat att samhället dock inte alltid lever upp till 

målen. Socialtjänsten lyckas inte alltid skapa en stabil miljö för barnet och många barn är med 

om flertalet uppbrott under vårdtiden. Under vårdtiden kan det uppstå oplanerade avbrott i 

placeringen, framförallt för ungdomar med beteendeproblematik, ett så kallat sammanbott i 

vården (Socialstyrelsen, 2013a). För att familjehemsvården ska kunna förbättras är det av vikt 

att familjehemsföräldrarna får adekvat stöd och utbildning (Socialstyrelsen, 2013a).  
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Vi anser att familjehemsföräldrar är nyckelpersoner för barn och unga som är placerade i 

familjehem. Ökad kunskap om familjehemsföräldrars behov av stöd är relevant för att stödet 

ska kunna utvecklas. Detta skulle kunna bidra till en ökad trygghet i uppdraget som 

familjehem samt att familjehemsföräldrarna, vid aktuell socialtjänst, klarar av de utmaningar 

som kan uppstå. Följaktligen kan det innebära att det placerade barnet får sina behov 

tillgodosedda. Om stödet till familjehemmen är välutvecklat kan detta troligtvis innebära att 

familjehemsföräldrarna får de redskap de behöver för att kunna hjälpa barnet att utvecklas 

gynnsamt.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att få kunskap om de erfarenheter familjehemsföräldrar har beträffande 

stödet de får från familjehemssekreterarna i rollen som familjehem. Ambitionen är att, utifrån 

detta finna eventuella styrkor och brister i det nuvarande stödet.  

1.3 Frågeställningar 
- Hur beskriver och vilka erfarenheter har familjehemsföräldrarna av stödet de får från 

familjehemssekreterarna vid aktuell socialtjänst?  

- På vilket sätt upplever familjehemsföräldrarna att deras funderingar och behov kring 

uppdraget som familjehem blir tillgodosedda?  

- Finns det tillfällen under uppdraget som familjehemsföräldrarna önskar ett mer omfattande 

eller annorlunda stöd från familjehemssekreterarna? I så fall på vilket sätt? 

1.4 Studiens avgränsningar 

I studien inkluderas endast familjehemsföräldrar som är aktiva familjehem och i dagsläget har 

minst ett barn eller en ungdom placerat. I studien innefattas familjehemsföräldrar som har 

uppdrag från aktuell socialtjänst medan konsulentstödda familjehem har exkluderats.  

1.5 Definition av begrepp: 
Familjehem - den rättsliga definitionen gällande familjehem återfinns i 3 kap. 2 § 

Socialtjänstförordningen (SoF 2001:937): ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på 

uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för 

vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. 

Familjehemsföräldrar - vuxna individer som åtagit sig ett uppdrag som familjehem, de har 

blivit utredda för sin lämplighet gällande åtagandet. I uppsatsens text kommer vi använda oss 

av detta begrepp. 

Familjehemsplacerade barn - barn och ungdomar som inte kan bo tillsammans med sina 

biologiska föräldrar (Höjer, 2001). Personer som ännu inte fyllt 18 år betraktas som barn. 

Ungdomar är personer över 18 år men ännu inte fyllda 21 år (Socialstyrelsen, 2015a).  

Familjehemssekreterare - de socialsekreterare som bland annat bistår familjehemsföräldrarna 

med råd, stöd och handledning.  

Stöd - innefattar bland annat råd och vägledning, stöd kan erbjudas såväl individuellt som i 

grupp.  

Handledning - aktuella ämnesområden tas upp av handledaren och deltagarna är aktiva och 

syftet är att utveckla deras kompetenser (Johansson & Skärgren, 2002).  
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1.6 Bakgrundsintervju med familjehemssekreterare 

Innan studien påbörjades ansåg vi det vara viktigt att få mer kunskap kring hur 

familjehemsvården bedrivs och vilket stöd familjehemsföräldrar kan få. Vi intervjuade en av 

familjehemssekreterarna och informationen vi fick var värdefull för förståelsen om yrket som 

familjehemssekreterare. Informationen var även användbar för utformningen av vår 

intervjuguide. Under mötet fick vi information om att det är obligatoriskt att 

familjehemsföräldrar får utbildning när de åtar sig ett uppdrag, utbildningen kan ske såväl 

före som efter en placering sker. Familjehemssekreteraren berättade att aktuell socialtjänst 

erbjuder utbildning en gång per år och att det under våren 2016 ska ske förändringar i 

arbetsgruppen. Detta skulle kunna innebära att aktuell socialtjänst kan erbjuda utbildning till 

familjehemsföräldrarna två gånger per år.  

Vid aktuell socialtjänst erbjuds familjehemsföräldrarna handledning i grupp, 

familjehemssekreterarna försöker handleda varandras familjehemsföräldrar. Detta för att 

undvika att de, som familjehemssekreterare får två roller, en som handledare och en som 

familjehemssekreterare. Handledningsgrupperna bidrar till att nya kontakter mellan 

familjehemmen kan skapas. Under handledningstillfällena ges familjehemsföräldrarna 

möjlighet att reflektera kring sitt uppdrag, stötta varandra och ge varandra råd. Att få prata av 

sig om sina problem kan innebära en avlastning för familjehemsföräldrarna. Därefter är det 

betydelsefullt att handledaren vänder på samtalet, stärker de goda faktorerna och 

uppmärksammar det som fungerar. Familjehemssekreteraren har uppfattningen om att 

handledningsgrupperna bidrar till att familjehemsföräldrarna kan utvecklas i sin roll som 

familjehemsförälder. Om tid fanns skulle ytterligare samtals- och handledningsgrupper finnas. 

Handledningsgrupperna sker med ett tidsintervall på var fjärde vecka och samtalsgrupperna 

sker var femte vecka.  

Familjehemsföräldrarna kan bland annat få stöd genom personliga möten vilka kan ske såväl 

på socialtjänsten som hemma hos familjehemsföräldrarna. Familjehemssekreterarna har som 

mål att träffa familjehemsföräldrarna minst en gång var tredje månad. Kontakt sker efter 

behov och kontaktformerna varierar, dessa kan vara via mail, sms, telefonsamtal och 

personliga möten. Familjehemssekreteraren har en uppfattning om att det är en svår situation 

för familjehemsföräldrarna när det placerade barnet ska flytta hem. Det kan vara en utmaning 

att stötta familjehemsföräldrarna i sina känslor vid sådana situationer. 

Familjehemssekreteraren delger sin uppfattning om att det finns en önskan från 

familjehemsföräldrarna om stöd i kontakten till barnets biologiska föräldrar.  

Familjehemssekreterarna träffar familjehemmets biologiska barn, i mån av tid, detta 

vanligtvis innan familjehemsföräldrarna har blivit rekryterade som familjehem. Att träffa 

familjehemmets biologiska barn är särskilt viktigt innan en placering sker. 

Familjehemssekreteraren har en uppfattning om att det har blivit en ökning av barn med 

särskilda behov och beskriver att familjehemsföräldrarna behöver få handledning kring detta. 

Då barnet har särskilda behov så beskrivs även habiliteringen och barnpsykiatrin (BUP) vara 

en resurs för familjehemsföräldrarna. Familjehemssekreterarens föreställning är att 

familjehemsföräldrarna känner sig som en del av ett team med denne. Målet är att arbetet med 

de placerade barnen ska kännetecknas av ett teamarbete mellan socialtjänst, 

familjehemsföräldrar, de biologiska föräldrarna och vid behov andra aktörer.  

2. Tidigare forskning 

Nedan redogörs för såväl svensk- som internationell forskning. Forskningen har framtagits 

med studiens huvudsakliga syfte i åtanke. Resultat från tidigare forskning presenterar 
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svårigheter och/eller styrkor i uppdraget som familjehemsförälder. Den tidigare forskningen 

inkluderar bland annat förändringar i familjehem vid ett familjehemsuppdrag och när 

familjehemsföräldrarna vill ha ett omfattande stöd i uppdraget. Forskningen belyser även 

vilka upplevelser familjehemsföräldrar har gällande väsentliga faktorer för att de ska kunna 

genomföra sitt uppdrag så bra som möjligt.  

2.1 Förändringar i familjen vid ett familjehemsuppdrag 

När föräldrar beslutar att åta sig uppdraget som familjehem uppstår förändringar för samtliga 

familjemedlemmar, vardagen blir förändrad och nya normer och rutiner skapas. Individerna i 

familjen ska förhålla sig till en ny familjemedlem, vilket kan innebära såväl stora som små 

förändringar och föräldraskapet ställs inför en prövning. Ramarna blir mer tydliga i ett 

familjehem då familjehemsföräldrarna har en uppfattning om att det placerade barnet, med 

specifika behov, behöver tydliga regler (Nordenfors, 2006). Tidigare forskning belyser att 

förändringar som uppkommer i samband med en familjehemsplacering kan bli påtaglig för 

familjehemmets medlemmar. Livssituationerna för individerna förändras i anslutning till att 

nya relationer inleds, utformas och avslutas. När ett familjehem åtar sig uppdraget blir 

familjens hem tillgängligt för såväl barnet som för dess nätverk, vilket bland annat innefattar 

professionella inom området samt barnets biologiska släktingar. Familjens bas, som tidigare 

har varit privat, förändras och blir i viss mån offentlig. De kontakter som medföljer åtagandet 

inkluderar såväl myndigheter som det placerade barnets föräldrar. Gränserna som tidigare har 

funnits i familjen är följaktligen inte slutna i samma utsträckning som innan, gränserna mellan 

den privata sfären och den offentliga sfären suddas ut i samband med uppdraget (Höjer & 

Nordenfors, 2006). Familjen öppnar sig mot andra system, såväl professionella som andra 

familjesystem och gränserna till kärnfamiljen bryts. Dock kan insatsen som familjehem vara 

givande och således kompensera de utmaningar som kan förekomma (Höjer, 2012). I takt med 

att individualiseringen i samhället ökar, ställs individen inför stora krav i samspelet med andra 

individer. I samspelet diskuteras hur individerna ska förhålla sig gentemot sin omgivning. 

(Larsson, Sjöberg, 2003, Bäck- Wiklund och Bergsten, 1997, refererade i Nordenfors, 2006).  

2.2 Stöd som erbjuds från socialtjänsten  

Det stöd som familjehemsföräldrar erbjuds bör utformas i enlighet med deras livserfarenheter, 

önskemål samt kompetenser. Handledning och utbildning kan innefattas i stödet och bör vara 

individuellt anpassat (Sundell & Thunell, 1997). En risk vid utformningen av stödet som 

erbjuds från socialtjänsten, är att stödet inte är individanpassat utifrån familjehemsföräldrars 

behov och livssituation (Järvinen & Mortensen, 2005, refererad i Höjer, 2012). En studie 

belyser att kontaktpersoner avslutade sina uppdrag hastigt, detta bland annat på grund av 

otillräcklig information samt upplevda brister i delaktigheten (Sini Teng, 2010, i Franséhn, 

2012).  

Tidigare forskning visar att familjehemsföräldrar hade en önskan om att socialtjänsten skulle 

stötta dem i deras åtagande, att de skulle bli väl informerade samt att deras frågor och 

funderingar skulle besvaras. I samma studie belyses att familjehemsföräldrarna kunde känna 

en oro inför att barnet skulle flytta ifrån dem (Sundell & Thunell, 1997). Vad gäller kontakten 

med socialtjänsten var cirka hälften av familjehemsföräldrarna i studien tillfredsställda med 

den feedback de fått. Familjehemmen delgav kritik angående att de inte blivit lyssnade på, 

samt att de upplevde att socialsekreteraren inte lyssnade på deras bedömningar angående 

barnets behov (Sundell & Thunell, 1997). Kontaktfamiljer i Sverige har uttryckt att stödet från 

Socialtjänsten upplevdes vara otillräckligt då de sällan träffade sina socialsekreterare. 

Ytterligare en önskan var att få råd och vägledning när de stötte på problem i uppdraget 

(Andersson, 2003, refererad i, Van Holen, Vanderfaeillie, Vanschoonlandt, De Maeyer & 

Stroobants, 2015). I en studie från Sverige framkommer det att tidigare familjehemsplacerade 
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barn upplevt det fördelaktigt att ha en och samma familjehemssekreterare under 

placeringstiden. Kontinuitet och att en socialsekreterare finns kvar över tid betonas som en 

viktig aspekt i samhällets stödsystem (Andersson, 2008). 

Det är betydelsefullt att kunna få stöd från socialtjänsten för att kunna utföra ett gott arbete 

som familjehem (Murray, 2010). I en studie redogörs det för att socialsekreterare har som 

uppgift att stötta familjehemsföräldrarna i sitt åtagande (Van Holen et al., 2015). En brist i 

stödet var att socialsekreteraren inte lyssnade på familjehemsföräldrarnas funderingar 

gällande barnet och förbisåg de risker barnet skulle kunna utsättas för. När adekvat stöd gavs 

till familjehemsföräldern skapades även en god relation till socialsekreteraren (Austerberry et 

al., 2013). Konstruktiv feedback från socialsekreterare anses vara främjande för 

familjehemsföräldrarna (Brown & Calder, 2000). När det placerade barnet ska flytta hem kan 

familjehemsföräldern uppleva sorg och förtvivlan. En viktig komponent vid dessa tillfällen är 

att socialsekreteraren bistår familjehemmet med stöd.  

Faktorer som kan bidra till att familjehemsföräldrar avbryter uppdraget är upplevelsen av att 

deras kompetens inte uppmärksammas av socialtjänsten. Konfliktfyllda relationer till det 

placerade barnets biologiska föräldrar kan skapa stress hos familjehemsföräldern, vilken kan 

bidra till missnöje i rollen som familjehem. Samverkan med olika aktörer och en uppfattning 

om hur lagen verkställs, är faktorer som kan bidra till att familjehemsföräldrar känner en 

större tillfredställelse (Fees et al., 1998). Det framkommer från tidigare forskning att en brist i 

stödet till familjehemsföräldrar är att de inte får svar på vilka rättigheter, de som 

familjehemsföräldrar, har i sitt åtagande. Vidare framkommer det att familjehemsföräldrarna 

önskar att få klarhet i vilka lagar som är väsentliga för dem i deras uppdrag (Murray, 2010). 

Den ekonomiska ersättningen för underhåll av det placerade barnet beskrivs vara en viktig 

komponent (Brown & Calder, 2000). Familjehemsföräldrar ska enligt lag få kontinuerligt stöd 

från socialtjänsten under barnets placeringstid (Van Holen et al., 2015). 

2.3 Utbildning/handledning 

I en studie beskrivs det att familjehemsföräldrar, enligt lag, ska erhålla utbildning innan 

åtagandet som familjehem inleds (Van Holen et al., 2015). I en svensk studie framkom det att 

cirka 50 % av respondenterna hade deltagit i någon form av utbildning. Svårigheter i att få 

barnvakt eller tidsbrist var några av orsakerna till att övriga inte deltog. Av de 

familjehemsföräldrar som deltog i någon form av utbildning framkom att drygt hälften 

upplevde ett behov av ytterligare utbildning. Samtliga av familjehemsföräldrarna som hade 

deltagit i PRIDE-utbildningen var positiva till utbildningsformen. PRIDE, Parent Resources 

for Information, Development and Education, är en rekryteringsmetod och 

familjehemsutbildning. Grundläggande aspekter i PRIDE-utbildningen är att beakta alla 

individers kompetenser samt att arbeta som ett team. (Sundell & Thunell, 1997). 

Familjehemssekreterarna bör även bistå med både individuell-samt gruppbaserad handledning 

och/eller stöd till familjehemsföräldrar (Van Holen et al., 2015). Familjehemsföräldrarnas 

kontakt med andra familjehem, såväl individuellt som i grupp, är en god källa till stöd 

(Murray, 2010; Brown & Calder, 2000). Kontakten med andra familjehemsföräldrar kan även 

främja familjehemsförälderns egna välmående (Murray, 2010).  

 

2.4 Information om det placerade barnet  
En svensk studie visar att i samband med uppdraget som familjehem kan det finnas en 

oförutsägbarhet gällande det placerade barnets beteende. I studien gav familjehemsföräldrar 

sina idéer till vad som kan ligga bakom denna oförutsägbarhet, där såväl genetiska som 
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biologiska förklaringar gavs. Vidare framkom att de tror det finns ett samband mellan dessa 

faktorer och barnets tidigare levnadsår och erfarenheter (Höjer, 2012). I en annan svensk 

studie framkommer det att familjehemsföräldrarna saknade tillräckligt med information 

gällande ungdomen i början av en placering (Hedin, 2015). Att inte bli informerad om barnets 

bakgrund anses av familjehemsföräldrar, i en annan studie, vara krävande och en brist i stödet. 

Sådan väsentlig information kan exempelvis vara barnets medicinska bakgrund. En önskan 

om ökad kunskap gällande barnets beteende och dess erfarenheter av exempelvis trauman, är 

ett behovsområde av stöd som familjehemsföräldrar har uttryckt. Sådan kunskap ger 

familjehemsföräldrarna verktyg i att vägleda barnet i dennes funderingar kring tidigare 

livserfarenheter (Murray, 2010). Att, som familjehemsförälder, inte erhålla tillräckligt med 

information gällande barnet kan bidra till svårigheter i bemötandet av barnets eventuella 

problematik (Austerberry et al., 2013). Det finns ett behov av att få vetskap om barnets 

historia och tidigare erfarenheter (Sundell & Thunell, 1997).  

2.5 Kontakt med det placerade barnets biologiska föräldrar  

Uppdraget som familjehemsförälder innebär bland annat att verka för att barnet har en relation 

till sina biologiska föräldrar. Åtagandet kan vara krävande och innebära mycket 

kommunikation med barnets biologiska föräldrar. Socialsekreterarens roll blir väsentlig då 

denne många gånger agerar medlare mellan parterna. Socialsekreterarens uppgift blir därmed 

att försöka motivera familjehemsföräldrarna till att ha en god kontakt med barnets biologiska 

föräldrar. I relationen mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar kan det uppstå 

konflikter, vilket således bidrar till behov av ökat stöd från socialsekreterarna (Austerberry et 

al., 2013). Konfliktfyllda relationer till barnets biologiska föräldrar kan skapa stress och 

missnöjdsamhet (Fees et al., 1998). Tidigare forskning tyder på att kontakten med barnets 

biologiska föräldrar kan vara utmanande och ett svårt moment för familjehemsföräldrarna 

(Höjer, 2001; Van Holen et al., 2015; Sundell & Thunell, 1997). I en annan studie 

framkommer det att familjehemsföräldrar i stor utsträckning, upplevt kontakten med barnets 

biologiska förälder som välfungerande (Sundell & Thunell, 1997). Forskning från Nya 

Zeeland belyser att det familjehemsplacerade barnets kontakt med sina biologiska föräldrar är 

en svårighet i uppdraget som familjehem. Familjehemsföräldrarna i studien beskrev att de 

upplevde en svårighet i att vägleda barnet känslomässigt, vid tillfällen då denne exempelvis 

inte ville delta i planerat umgänge med biologföräldrarna. Att ge rimliga svar och förklaringar 

på barnets frågor angående dennes biologiska föräldrar, upplevs vara en svårighet (Murray, 

2010).  

I en brittisk studie framkom det att det finns ett behov av stöd i barnets umgänge med sina 

biologiska föräldrar, då bland annat kommunikationssvårigheter kan uppstå (Austerberry et 

al., 2013). Det förekommer exempelvis att ett inplanerat umgänge blir inställt eller att den 

biologiska föräldern inte dyker upp. Barnet kan i sådana situationer bli besviket. Vidare kan 

problematik kring umgänge innebära att familjehemsföräldrarna upplever svårigheter i att 

kunna planera sin fritid (Höjer, 2001). I andra studier önskade familjehemsföräldrarna även 

ett ökat stöd gällande kontakten med barnets biologiska föräldrar samt tillsyn vid bland annat 

umgänge (Murray, 2010; Austerberry et al., 2013). Familjehemsföräldrar har i tidigare 

forskning beskrivit att det kan vara svårt att handskas med sina egna känslor gällande barnets 

föräldrar. De kan även uppleva en önskan eller förväntan från socialsekreterarens sida att de, 

som familjehem, ska ha en god kontakt med barnets biologiska föräldrar. 

Familjehemsföräldrarna önskade ett omfattande stöd från socialsekreteraren i hur de ska 

bemöta barnets biologiska föräldrar (Murray, 2010). Ett hänsynstagande vad gäller barnets 

bästa samt att sätta tydliga ramar är faktorer vilka ansågs som värdefulla. När 

familjehemsföräldrarna upplevde sig ha en god relation till barnet, underlättades kontakten 

med barnets föräldrar (Austerberry et al., 2013).  
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Sammanbrott i familjehemsvården kan vara en riskfaktor för barnet. Om ett samarbete mellan 

familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar finns minskar barnets lojalitetskonflikt 

mellan dessa parter. Ett gott samarbete mellan de biologiska föräldrarna och 

familjehemsföräldrarna kan vara en bidragande faktor till en fortsatt kontakt med 

familjehemmet. Barnet kan även, vid eventuell återplacering, flytta tillbaka till familjehemmet 

(Andersson, 2008). Samarbete i vardagen är betydelsefullt, en sådan samverkan kan inkludera 

såväl stora som små händelser. Genom att upprätta överenskommelser bland annat om vad 

barnet får och inte får göra under en semester, kan samarbetsproblematik undvikas. Dessa 

överenskommelser kan bidra till att det placerade barnet inte kan spela ut den andra parten, då 

det upprättats en god kommunikation (Hedin, 2015).  

Tidigare forskning belyser att det är främjande när barnets biologiska föräldrar och 

familjehemsföräldrar har en liknande uppfattning om det placerade barnet. Vid en frivillig 

placering upplevs barnet som tryggare, ha ett bättre välmående och en förbättrad prestation i 

skolan av såväl familjehems- som biologföräldrar. När barnet är placerat enligt LVU, skiljer 

sig sådana uppfattningar. När skilda åsikter gällande exempelvis barnets välmående funnits, 

har samarbetet mellan familjehemsföräldrarna och barnets biologiska föräldrar varit 

bristfälligt. De sociala myndigheterna har vid sådana tillfällen varit involverade, i syfte att 

bland annat planera umgänge mellan det placerade barnet och dennes biologiska föräldrar 

(Hedin, 2015) 

2.6 Familjehemssekreterarens tillgänglighet  
Familjehemsföräldrarna i en brittisk studie anser att en regelbunden kontakt med 

socialsekreteraren är betydelsefull (Brown & Calder, 2000). I kommunikationen mellan 

socialsekreteraren och familjehemsföräldern kan brister förekomma. Sådana brister kan bland 

annat vara att socialsekreteraren inte svarar på telefonsamtal eller ringer upp i önskad 

omfattning (Murray, 2010). Tidsbrist och hög arbetsbelastning bidrar till att 

familjehemssekreterare inte träffar familjehemsföräldrar, i den utsträckning familjehemmen 

har behov av (Van Holen et al., 2015).  

2.7 Utmaningar i uppdraget som familjehem 

Förväntningar på familjehemsföräldrar är att de kan bidra till en stabil och trygg uppväxt för 

de placerade barnen. Det finns en uppfattning om att familjehemmet och dess medlemmar är 

”den goda familjen” vilket är en central punkt i uppdraget. Dessutom finns föreställningen om 

att familjehemsvården är en moralisk arena. De biologiska barnen utgör en del av den 

dynamik och de relationer som finns i familjehemmet (Höjer & Nordenfors, 2006). I samband 

med det placerade barnets behov, vilka kan vara närhet, uppmärksamhet och tillsyn, kan 

familjehemsförälderns biologiska barn förbises. Följaktligen kan den vuxne få dåligt samvete 

(Höjer, 2001, refererad i Höjer & Nordenfors, 2006). Att vara familjehem är emotionellt 

krävande och utmanade och uppdraget kräver tålamod och engagemang. Familjehemsmödrar 

anser det vara besvärligt att inte kunna ta beslut gällande det placerade barnet i större 

utstäckning (Höjer, 2012). Socialtjänstens bedömning gällande det placerade barnet upplevs 

vara utgångspunkten, vilket medförde att familjehemsföräldrarna i en studie kände sig 

hämmade (Sundell & Thunell, 1997). En otillräcklig ekonomisk ersättning är en faktor som 

kan bidra till missnöje i rollen som familjehemsförälder (Fees et al., 1998). 

3. Tolkningsram 

I följande avsnitt presenteras teorier, lagar och begrepp vilka utgör studiens tolkningsram. 

Systemteorin är tillämpbar för att denna kan bidra till en förståelse för olika system, 

exempelvis familjehem och dess uppbyggnad. Familjehemsförälder kan tolkas som en roll 
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och rollteorin ses som relevant då denna förklarar individers olika roller i samhället. 

Styrkeperspektivet har valts för att kunna beskriva familjehemssekreterarnas förhållningssätt 

gentemot familjehemmen och hur detta kan påverka familjehemsföräldern i uppdraget.  

Teorierna valdes för att kunna analysera kommande material så grundligt som möjligt.  

3.1 Systemteori 
Systemteorin syftar till att studera sociala system och nätverk samt tydliggöra maktrelationer 

för att sedan bedöma vilka insatser som anses vara lämpliga för individen. En utgångspunkt 

för teorin är den sociala kontexten där individen existerar. Kontexten innefattar exempelvis 

maktrelationer och begränsningar som finns inom systemet (Payne 2008). En väsentlig del i 

socialarbetarens roll är att ha ett positivt förhållningssätt och uppmärksamma relationer och 

förmågor som är gynnsamma för individen. I situationer där individen upplever svårigheter så 

kan familjehemssekreteraren påminna individen om dennes positiva aspekter och överföra 

dessa till individen i situationen som upplevs svår (Payne, 2008). Gränser refererar till den 

mentala och fysiska energin som ges och tas emot inom systemets gränser. Slutna system 

innebär att dessa energier inte utväxlas över gränserna som finns och öppna system syftar till 

systemgränserna där energin kan passera fritt. Den energi som kommer in över systems 

gränser kallas inflöde och på vilket sätt denna energi används refereras till genomflöde. 

Utflöde syftar däremot till den effekt genompasserande energi har på systemet och 

återkopplingsslingor hänvisar till den påverkan energin har på omgivningen. Ett 

nyckelbegrepp i teorin är processer vilket belyser samspel och relationer och hur dessa 

används i systemet (Payne, 2008). 

System kan vara olika konstruerade, en form är stabila tillstånd, vilket innefattar hur systemet 

upprätthålls med hjälp av den inflödande energin. Homeostas/jämvikt är ett annat tillstånd och 

innebär systemets förmåga att behålla dess grundläggande kärna, trots att inkommande energi 

påverkar systemet (Payne, 2008). Systemteorin bedöms vara tillämpbar i det sociala arbetet då 

teorin förklarar olika sociala system, bland annat grupper och familjer. Ett familjehem kan ses 

som ett system.  

3.2 Rollteori 
Inom sociologins funktionalistiska riktning förklaras roller som individers uppgifter som de 

utför i relation till en helhet, exempelvis samhället, ett system eller en organisation (Persson, 

2012). Vidare beskrivs status och roller inom den funktionalistiska inriktningen som två 

skilda aspekter. Status är en position inom ett fastställt område exempelvis samhället, men är 

även summan av individens skilda positioner i kontexten. Individens status i samband med 

dennes roll kan ses som dennes skyldigheter och rättigheter. Roll kan förklaras som ett rörligt 

perspektiv av individens status (Linton, 1964, refererad i Persson, 2012). I och med de 

rättigheter och skyldighet som kan kopplas till individens status, assimilerar dessa andra 

individers förväntningar på rollen. En individ betraktas som sin sociala roll, vilken är 

samhällets förväntade sanning, då rollerna är konstruerade i förväg (Dahrenhof, 1971, 

refererad i Persson, 2012).    

I den symboliska interaktionismen används rollteorin för att studera människors sociala 

samspel. I interaktionen med andra människor utvecklas individer och de kan dela andras 

perspektiv samt se sig själva från andra synvinklar. Egenskaperna bidrar till att människan 

kan ta andras roller (Mead, 1976, refererad i Persson, 2012). Människan relaterar till andra 

individer med grund i den mening dessa har för dem. Samspelet mellan människor skapar den 

mening som individerna har gett omgivningen. I en tolkande process förändras och hanteras 

meningen vilken pågår i relationen i samspelet mellan människor och föremål. Andra 

komponenter som är relevanta inom rollteorin är människors sociala interaktioner samt hur 
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individers handlande påverkas av situationen de befinner sig i (Blumer, 1986, refererad i 

Persson, 2012). Rollbegreppet är en del av rollteorin och kan definieras på två skilda sätt. 

Funktionsrollen är exempelvis en yrkesroll eller en roll som mamma, denna står i relation till 

individens uppgift i en kontext. I mötet med andra människor åskådliggörs interaktionsrollen, 

där samspelet står i fokus och individen inte har en specifik uppgift (Persson, 2012). 

Rollteorin är relevant för studien då den förklarar människors sociala samspel och hur 

individer utvecklas i relation till andra människor. Individens rättigheter och skyldigheter 

präglas av den status rollen medför. Familjehemsföräldrarna har en roll som förälder, 

samtidigt som deras uppdrag är offentligt, vilket skulle kunna medföra förväntningar från 

samhället.   

3.3 Styrkeperspektivet (The strenghts perspective) 

Styrkeperspektivets utgångspunkt är fokusera på klienters förmågor och potential i syfte att 

möjliggöra sina mål. Genom att tillämpa en optimistisk attityd gentemot klienten blir 

familjehemssekreterarens fokus att mobilisera klientens styrkor (Healy, 2005). Klientens 

önskemål ska guida familjehemssekreteraren i det praktiska arbetet och belysa klienters 

styrkor, vilket således gör denne redo för att utvecklas i en positiv riktning. En viktig 

komponent i styrkeperspektivet är att familjehemssekreteraren har en medvetenhet om hur 

denne uttalar sig gällande klientens förmågor och hur dennes förhållningssätt kan påverka 

individen. Genom att familjehemssekreteraren belyser individens resiliens, återhämtning från 

negativa erfarenheter, kan detta bidra till att individen kan ta lärdom av sådana upplevelser, 

istället för att upprepa dem (Healy, 2005).  

Styrkeperspektivet utgår i praktiken från olika principer, varav en är att 

familjehemssekreteraren ska samverka med klienten. Idéer och lösningar som utvecklas 

mellan familjehemssekreterare och klienten anses vara mer värdefulla än de som framställs av 

endast den professionella. Skapandet av en allians är en viktig komponent i arbetet med 

individer då dessa endast kan utvecklas i en positiv riktning, när deras förmågor blir 

bekräftade (Healy, 2005). Ytterligare en princip inom styrkeperspektivet är betydelsen av att 

skapa en gemenskap och ge social stöttning till klienten. Att få stöd från en grupp, där 

individen känner en tillhörighet, kan främja mobiliseringen av dennes förmågor vilka krävs 

för att individen ska uppnå sina mål. Främjande aspekter i individens utveckling är att skapa 

ett nätverk med andra individer som befinner sig i liknande situationer och få stöd från såväl 

dessa som familjehemssekreteraren (Healy, 2005). Styrkeperspektivet anses vara relevant för 

studien då det är väsentligt att familjehemssekreteraren lyssnar och lyfter 

familjehemsföräldrarnas styrkor, samt att familjehemsföräldrarna får en känsla av gemenskap 

och samverkan. 

3.4 Lagrum 

Lagarna som presenteras nedan bedöms vara betydelsefulla att presentera för läsaren då dessa 

bland annat belyser viktiga aspekter inom familjehemsvården. Lagarna kommer vidare vara 

användbara för vår analys. 

6. kap 7a § Socialtjänstlagen (2001:453 SoL) föreskriver att ”Socialnämnden ska i fråga om 

de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende lämna dem som 

vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.” I lagkommenterarna till 6 kap. 

1 § SoL anges det att vård- och behandlingsarbetet bygger på en helhetssyn vilken innebär att 

den enskilde ska få individanpassat stöd, hjälp och annat bistånd av socialnämnden (Lundgren 

& Thunved, 2013). 

6 kap. 6c § SoL föreskriver att ”Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs 

för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem.” 
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Socialnämndens målsättning bör vara att familjehem- och jourhemsföräldrar ska erhålla en 

utbildning innan de åtar sig ett uppdrag. Detta kan dock komma att erbjudas först efter att ett 

barn har placerats i familjehemmet. Det är av vikt att familjehemsföräldrarna erbjuds 

utbildning så snart som möjligt (Lundgren & Thunved, 2013).  

 

4. Metod 
I avsnittet beskrivs genomförandet av studien. Här redogörs bland annat val av metod, urval 

av respondenter och hur vårt datamaterial har bearbetats. Litteratursökning och vårt val av 

vetenskapsteoretiskt perspektiv presenteras även.  

4.1 Metodval 
Vår studie baseras på en kvalitativ metod med utgångspunkt i intervjuer. Syftet med en 

kvalitativ forskningsintervju är att skapa en förståelse för ämnen från livsvärlden ur 

respondentens egna perspektiv. En kvalitativ forskningsintervju görs med hjälp av en 

intervjuguide som fokuserar på teman. Respondentens livsvärld och hans eller hennes relation 

till denna är utgångspunkten för den kvalitativa intervjun (Kvale, 1997). Vår uppsats baseras 

på kvalitativa intervjuer. Vi har försökt avgränsa området till familjehemsföräldrars 

erfarenheter av det nuvarande stödet från familjehemssekreterarna och en kvalitativ metod 

ansågs vara lämplig för att undersöka detta. Genom att använda en kvalitativ metod ansåg vi 

att vårt syfte och våra frågeställningar kunde besvaras, då vi genom intervjuerna kunde 

inhämta detaljerade utsagor.   

4.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Under studiens genomförande har vi haft ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt. 

Genom kvalitativa intervjuer har individernas erfarenheter tolkats och analyserats utifrån 

deras perspektiv och vår tolkningsram. En grundsten i hermeneutiken är att kunna förstå 

delarna i relation till helheten. Hermeneutiken har sin grund i att kunskap om sociala fenomen 

framkommer utifrån tolkningar av förståelser (Danermark, Ekström, Jakobsen, Karlsson, 

2003). Hermeneutiken uppmärksammar människans egen förförståelse, vilket är något vi har 

haft i åtanke. Båda parter, såväl familjehemsföräldrar som familjehemssekreterare, utgör en 

viktig del av helheten.  Hermeneutiken syftar till att tolka och förstå människors känslor och 

dispositioner. Förståelsen och tolkningen utgår från individens tal och skrift vilka har en stor 

betydelse för synen av människan som subjekt (Hyldgaard, 2008).  

Vårt kvalitativa datamaterial har utgångspunkt i aktuell socialtjänsts kontext med fokus på 

familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stödet de erbjuds. En hermeneutisk ansats medför 

olika teoretiska förutsättningar vilka kan ha påverkat det tillvägagångssättet kvalitativa data 

inhämtas. Meningsskapandet grundas på samspelet mellan delar och helhet, informationen bör 

klarläggas i sitt sammanhang (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). En av oss utförde sin 

verksamhetsförlagda utbildning på aktuell socialtjänst och kan ha en annan förförståelse 

gällande arbetsplatsen. Reflektionen kring vår förförståelse hoppas vi har bidragit till att 

analysmaterialet har bearbetats på ett så objektivt sätt som möjligt, analysen kan dock ha 

påverkats av våra olika förförståelser. 

4.3 Litteratursökning 

Litteratursökningen syftade till att finna aktuell forskning gällande ämnesområdet. Genom 

databasen Social Services Abstract hittade vi relevanta artiklar. Vid sökningen använde vi oss 

av peer review, för att få tillgång till vetenskapliga artiklar. Peer review innebär en sakkunnig 

granskning av artiklar, där en forskare inom ett forskningsfält gör en bedömning att artikeln är 

av vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet, 2015). Vi ansåg att peer review var användbart i 
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syfte att finna artiklar av hög kvalitet inom aktuellt forskningsområde samt för att sålla bort 

bristfällig fakta. Under sökprocessen använde vi oss av sökord som vi ansåg ha en relation till 

vårt syfte och våra frågeställningar. Sökorden var bland annat foster care, support, foster 

parents, foster family in Sweden. För att finna ytterligare fakta angående ämnet tog vi stöd av 

Libris, där vi hittade relevant litteratur inom socialt arbete. Slutligen tog vi även stöd i 

socionomprogrammets kurslitteratur, i de verk vi ansåg vara relevanta. Vi ville använda så ny 

litteratur som möjligt samt aktuella artiklar. Vi använde oss av svenska och internationella 

artiklar. Den svenska forskningen vi hittade var äldre än den internationella inom området.   

4.4 Urvalskriterier 
Vid urvalet av familjehemsföräldrar var vår ambition att inte intervjua konsulentstödda 

familjehemsföräldrar. En anledning till detta var att vi undersökte upplevelsen av det stöd 

familjehemsföräldrarna får från familjehemssekreterarna på aktuell socialtjänst, då vi fått 

uppdrag därifrån. Ytterligare en önskan inför urvalet var att familjehemsföräldrarna skulle var 

aktiva i uppdraget som familjehem.  

4.5 Urval 
Då familjehemssekreterarna har kontaktuppgifter till aktuella familjehem fattades beslutet om 

att familjehemssekreterarna skulle ta den första kontakten med familjehemsföräldrarna. Vi 

författade ett brev med information om studien och dess syfte, vilket familjehemssekreterarna 

använde som referens i kontakten med familjehemsföräldrarna. De tre 

familjehemssekreterarna valde därefter att kontakta två familjehem vardera. Den aktuella 

kommunen har i dagsläget fyrtiotvå aktiva familjehem, av dessa valdes sex familjehem med 

sammanlagt elva familjehemsföräldrar. När vi kontaktade familjehemsföräldrarna uppstod ett 

bortfall av respondenter. Bortfallet resulterade följaktligen i att fem familjehem med nio 

familjehemsföräldrar deltog i studien. Vår uppfattning var att vi hade insamlat tillräckligt med 

datamaterial för att kunna genomföra en så bra analys som möjligt. Vi valde därav att inte 

försöka finna ett ytterligare familjehem. Familjehemssekreterarna gav oss sina motiveringar 

gällande urvalsprocessen. Några argument var bland annat att de hade i åtanke att välja såväl 

familjehem som hade åtagit sig uppdrag under en längre tid, men även att inkludera 

familjehem med kortare erfarenhet. Anledningen till detta var bland annat att få varierande 

svar från familjehemmen. Familjehem med lång erfarenhet skulle möjligen kunna beskriva 

skillnader över tid medan familjehemmen med kortare erfarenhet således skulle kunna 

återberätta den första tiden som familjehem på ett mer noggrant sätt.  

Vår urvalsmetod baserades på ett målinriktat urval. Ett sådant urval är ett icke-

sannolikhetsurval, resultaten går således inte att generalisera (Bryman, 2011). Urvalsmetoden 

valdes för att kunna besvara vårt syfte samt våra frågeställningar i möjligaste mån. Med 

anledning av att familjehemssekreterarna valde respondenter innebar detta att vi inte kunde 

påverka urvalet, dock hade vi ett önskemål om att familjehemsföräldrarna skulle vara aktiva i 

sitt uppdrag. Urvalet blev därmed selektivt och våra resultat kan troligen ha påverkats av 

detta. Trots att resultaten som uppdagats inte är generaliserbara, skulle de möjligen vara 

användbara internt inom myndigheten för eventuell utveckling av familjehemssekreterarnas 

arbete. Ytterligare en fördel med urvalsmetoden är att vi fick kontakt med relevanta 

respondenter förhållandevis snabbt.  

4.6 Upprättandet av intervjuguide 

Vår intervjuguide var semi-strukturerad, vi valde en sådan typ av intervjuguide då vi hade en 

önskan om att respondenterna skulle kunna prata förhållandevis fritt. En semi-strukturerad 

intervjuguide utformas efter teman och respondenterna kan skildra sina upplevelser relativt 

fritt (Bryman, 2011). De teman vi valde att inkludera i intervjuguiden ansåg vi vara väl 
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sammankopplade med vårt syfte samt frågeställningar. Inledningsvis baserades intervjuguiden 

på generella frågor vilka sedan specificerades under intervjun. Avslutningsvis återgick vi till 

mer vardagliga frågor för att avrunda intervjun.  

4.7 Genomförande av intervjuerna 

Efter att familjehemssekreterarna valt ut och kontaktat två respondenter var, kontaktade vi 

respondenterna via telefon då de tillfrågades om de fortsatt ville medverka i studien. Efter att 

samtycke gavs frågade vi om de ville blir intervjuade i sitt hem eller på aktuell socialtjänst där 

vi hade tillgång till samtalsrum. Utefter familjehemsföräldrarnas önskan genomfördes fyra 

intervjuer på socialkontoret medan en intervju genomfördes hemma hos ett familjehem. Vi 

båda deltog under intervjuerna då vi ansåg att det skulle gagna oss i analysen, då feltolkningar 

troligtvis kunde undvikas för att vi båda närvarade vid insamlingen av empirin. Under 

intervjuerna fungerade en som samtalsledare, medan den andra hade en mer neutral roll och 

antecknade. Den av oss som hade den neutrala rollen stöttade samtalsledaren genom att ställa 

följdfrågor vilka kunde förtydliga respondenternas svar. Samtliga intervjuer spelades in efter 

att respondenterna samtyckt till detta. Intervjuernas längd som var mellan 45 till 58 minuter 

överensstämde med vår målsättning gällande intervjuernas tidslängd.  

Då vi ville få bakgrundsinformation kring stödet som erbjuds från familjehemssekreterarna 

och skapa oss en uppfattning om hur familjehemsvården bedrivs så intervjuade vi en av 

familjehemssekreterarna på aktuell socialtjänst. En anledning till mötet var även att 

familjehemssekreterarna önskade att få prata med oss innan uppsatsskrivandet påbörjades, då 

de kunde delge sina tankar. Från början var det tänkt att vi skulle träffa två av 

familjehemssekreterarna, en av dem fick dock förhinder och mötet genomfördes med en av 

dem. Vi tog i efterhand kontakt med den andra familjehemssekreteraren för att få vetskap om 

familjehemspopulationen i aktuell kommun. Intervjun spelades inte in, utan dokumenterades 

genom anteckningar. Efter intervjun hade vi fortsatt kontakt med familjehemssekreteraren för 

att få bekräftat att vi uppfattat informationen korrekt och därmed reda ut eventuella 

missförstånd.  

4.8 Transkribering och dataanalys  

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter att de hade genomförts. Anledningen 

var att vi ville få vårt material nedskrivet så skyndsamt som möjligt. En annan anledning var 

att vi ville ha intervjutillfället så färskt som möjligt i minnet då vi tror att detta kan ha en 

positiv inverkan för transkriberingens tillförlitlighet. Transkriberingarna gjordes så ordagrant, 

detaljrikt och noggrant som möjligt, för att undvika att eventuella missförstånd under analysen 

skulle uppstå. I syfte att vara så objektiva som möjligt transkriberade vi den andres intervju 

där denne var samtalsledare. Genom att transkribera materialet detaljrikt kan missförstånd 

undvikas i möjligaste mån och detaljerna kan vara användbara för kommande analys (Drew, 

2005, refererad i Tholander & Tunquist Cekaite, 2009). Respondenternas egna ord och 

beskrivningar återges i transkriberingen. Vi använde oss av olika symboler, vilka vi kommit 

överens om innan transkriberingen, för att kunna få så jämbördiga transkriberingar som 

möjligt och för att texterna skulle skildra vad och hur det sades. Med stöd i detaljerna, 

exempelvis när respondenter och samtalsledare pratar i mun på varandra, när ord betonas eller 

när små pauser förekommer, kan detta beskriva hur samtalet tog form (Tholander & Tunquist, 

2009). Under transkriberingen insåg vi att det finns både för- och nackdelar med metoden. En 

nackdel var att det tog förhållandevis lång tid. För att vara så tidseffektiva som möjligt 

transkriberade vi hälften av intervjuerna var. Det transkriberade materialet bearbetades och 

analyserades sedan gemensamt. Vi anser att fördelarna med transkriberingarna väger upp de 

nackdelar som kan förekomma. Vid analysen var det transkriberade materialet ett stöd för vårt 

minne. 
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Vårt material har analyserats med stöd av en kombination av meningskoncentrering och 

meningskategorisering efter transkriberingen. De omfattande meningarna i vårt 

intervjumaterial har således komprimerats och gjorts mer koncisa. Intervjumaterialet har i 

samband med detta kortats ned i olika steg, utifrån meningskoncentrering. När en 

meningskoncentrering görs komprimeras intervjutexter till mer koncentrerade uttalanden 

(Kvale, 1997). Efter meningskoncentreringen använde vi oss av meningskategorisering där vi 

identifierade de kategorier vi ansåg kunde härledas till vårt syfte. Några av kategorierna 

skapades i förväg utifrån intervjuguidens teman, exempelvis familjehemssekreterarnas 

tillgänglighet och den vanligaste kontaktformen. Under analysens genomförande framkom 

ytterligare kategorier. Meningskategorisering innebär att intervjutexten delas in i kategorier 

som framkommit innan och/eller under analysen. Kategorierna kan bland annat uppkomma 

utifrån teorier eller från intervjupersonernas utsagor (Kvale, 1997). Vårt datamaterial 

analyserades först enskilt och sedan gemensamt, då vi diskuterade likheter och skillnader. 

Information som bedömdes vara onödig togs bort och data som ansågs vara betydelsefull 

fördes över till ett nytt dokument. Klarläggning av data innebär bland annat att upprepningar 

eller avvikelser klargörs. Utifrån studiens syfte belyses vad som anses vara betydelsefullt eller 

inte för analysarbetet (Kvale, 1997). 

4.9 Resultatens tillförlitlighet  

Kvalitativ forskning grundas i ett tolkande synsätt vilket bidrar till att en fullkomlig neutralitet 

inte kan förekomma. Forskarens engagemang och förhållningssätt kan påverka forskningen. 

För att öka tillförlitligheten under studiens genomförande är det väsentligt att beakta den egna 

kunskapen samt eventuell förförståelse om respondenterna. Sådana faktorer kan bland annat 

påverka urvalet av respondenter, resultat och analys. Grundliga kunskaper inom området kan 

underlätta att ställa relevanta frågor, men förkunskapen kan även vara en nackdel. Forskarens 

relation till respondenterna kan komma att påverka studiens tillförlitlighet, med anledning av 

detta är det relevant att beskriva sådana relationer (Tjora, 2012). Eftersom en av oss 

genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på aktuell socialtjänst, ansåg vi det vara viktigt 

att uppmärksamma studiens tillförlitlighet. Detta gjorde vi bland annat genom att fördela vem 

som skulle leda intervjun i stora drag, då en av oss möjligtvis haft kontakt med några av 

respondenterna innan. Vi analyserade vårt datamaterial först enskilt och sedan gemensamt 

vilket vi anser ökar tillförlitligheten. Dock kan studiens tillförlitlighet ha påverkats av att en 

av oss hade förkunskaper om aktuell socialtjänst och om hur arbetet bedrivs. Genom att 

beakta våra olika förkunskaper bedömde vi att intervjuprocessen skulle bli mer neutral och 

eventuellt skapa mer tillförlitliga svar. Ytterligare aspekter som vi har haft i åtanke gällande 

studiens tillförlitlighet var kombinationen av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, vilka 

kan komplettera varandra.  

4.10 Giltighet  
Vår ambition var att studien skulle omfattas av en så hög giltighet som möjligt. Studiens syfte 

och frågeställningar har ideligen varit aktuella aspekter, såväl i litteratursökningen gällande 

forskning som i utförandet av intervjuguiden. Under intervjutillfällena och analysen var vår 

strävan att besvara frågeställningarna och syftet i möjligaste mån. Med stöd i aktuell 

forskning inom området skulle studiens giltighet kunna öka. Även metodavsnittet skulle 

kunna stärka giltigheten, då avsnittet bland annat beskriver hur vi har gått tillväga i urval av 

respondenter, intervjutillfällen samt transkriberingens genomförande. Validiteten bygger på 

de svar som framkommer från empirin samt om dessa svarar på de frågor som studien avser 

att undersöka. Forskningens resultat stärks bland annat genom en förklaring om 

forskningsprocessen. Kommunikativ giltighet innebär att aktuella teorier ständigt är i fokus 

samt att tidigare forskning inom området beaktas. De resultat som framkommer jämförs 



 

 
 

20 
 

slutligen med resultat från tidigare forskning. Några faktorer som bidrar till en hög giltighet i 

en studie är att tidigare forskning kontinuerligt uppmärksammas av forskaren så att studien 

skrivs inom vetenskapliga ramar (Tjora, 2012). Vid framställandet av studiens resultat och 

analys tog vi stöd av tidigare forskning för att finna likheter och skillnader mellan dessa. Vår 

studies giltighet kan ha ökat då vi kontinuerligt granskade den tidigare forskningen i relation 

till våra resultat. 

4.11 Generaliserbarhet 
Vid en generalisering framkommer det hur, var och för vilka grupper eller individer som 

forskningsresultaten är användbara. En studies generaliserbarhet handlar om i vilken 

omfattning resultaten som uppkommit kan tillämpas, på bland annat individer som inte varit 

inkluderade i studien (Thornberg & Fejes, 2009). Uppdragsgivaren, den aktuella 

socialtjänsten, har uttryckt ett intresse för vilken uppfattning som finns gällande stödet som 

familjehemsföräldrar erhåller. Informationen som inhämtas är därmed troligtvis betydelsefull 

för aktuell socialtjänst. Det är dock möjligtvis så att andra socialtjänster, som arbetar med 

familjehem, kan ha användning av resultaten som framkommit i studien. Det är av vikt att ha 

vetskapen om att studien endast inkluderar nio respondenter, vilket innebär att våra resultat 

inte är generaliserbara till en population som helhet. Vi har dock återfunnit liknande resultat i 

tidigare forskning vilket således skulle kunna stärka generaliserbarheten.  

4.12 Etiska överväganden 

Forskaren bör eftersträva en god forskningsetik för att studiens etiska värde ska vara 

godtagbart. Etiska riktlinjer är utformade i syfte att vägleda forskaren angående olika aspekter 

gällande forskningens tillvägagångssätt (Thornberg & Fejes, 2009). Innan intervjuerna 

genomfördes beaktades flera etiska aspekter som deltagarna informerades muntligt och 

skriftligt om. Familjehemsföräldrarna delgavs information om att de skulle bli anonymiserade 

i studien och tilldelas alias. Respondenterna informerades om, att vi i författandet av 

uppsatsen, skulle ta hänsyn till de detaljer som kunde vara identitetsavslöjande och utesluta 

dessa. Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om studiens syfte, vad 

deras medverkan kommer att omfatta samt rätten att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2015). Information angående deltagarnas anonymitet gentemot familjehemssekreterarna 

delgavs för att understryka att endast vi skulle ta del av insamlat material, detta enligt 

konfidentialitetskravet. Vi ansåg att det var av vikt att poängtera deltagarnas anonymitet 

gentemot familjehemssekreterarna, då detta möjligen skulle kunna främja respondenternas 

frispråkighet i intervjuerna.  

Respondenterna upplystes om att intervjun skulle spelas in, för att vi skulle kunna transkribera 

materialet och använda detta i vår analys. Respondenterna fick möjligheten att avböja till 

inspelningen. Samtyckeskravet innebär bland annat att deltagarna själva får bestämma över 

sin medverkan och samtycka till det tillvägagångssätt som informationen kommer samlas in 

(Vetenskapsrådet, 2015). Familjehemsföräldrarna informerades även om att de inte behövde 

svara på alla frågor och att de kunde avbryta intervjun när de själva önskade. Vidare fick 

deltagarna informationen om att de, när som helst under uppsatsens gång, kunde avböja sin 

medverkan i studien. Slutligen informerades familjehemsföräldrarna om att allt insamlat 

material skulle raderas när uppsatsen färdigställts och godkänts. Nyttjandekravet innefattar att 

information som insamlats till en studie endast ska användas för studiens syfte och vara 

oåtkomlig för obehöriga personer (Vetenskapsrådet, 2015). 
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5. Resultat och analys 

I avsnittet nedan görs en beskrivning av familjehemsföräldrarna och resultat och analys 

presenteras i teman utifrån studiens tre frågeställningar. 

5.1 Presentation av familjehemsföräldrarna 

Samtliga familjehemsföräldrar är i dagsläget aktiva familjehem. Respondenterna har varit 

familjehem olika länge, allt ifrån ett till cirka tjugo år. Antalet placerade barn i 

familjehemmen skiftar, liksom barnens tidigare erfarenheter och problematik. Flera av 

familjehemsföräldrarna har tidigare erfarenheter av liknande karaktär, så som kontakt- och 

jourfamilj. I samtliga familjehem har någon av familjehemsföräldrarna biologiska barn, i 

varierade åldrar. Det framkommer att en del av respondenterna åtagit sig uppdraget som 

familjehem på grund av att de har upplevt att de har ”mycket att ge”. Vidare har 

familjehemsföräldrarnas egna erfarenheter och viljan att göra nytta, i samhället, varit 

bidragande till beslutet att bli familjehem.   

5.2 Familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stödet 
 

5.2.1 Kontaktformerna  

De kontaktformer som används mellan familjehemssekreteraren och familjehemsföräldrarna 

är personliga möten, telefonsamtal, sms och mailkontakt. Det framkommer från merparten av 

familjehemsföräldrarna att de har en regelbunden kontakt med sin familjehemssekreterare och 

den vanligaste kontakten sker via telefon. Familjehemsföräldrarna berättar att 

telefonkontakten är givande när de behöver få sina funderingar besvarade och då de ”bara 

behöver prata av sig”. En respondent anser att mailkontakten är värdefull, medan en annan 

familjehemsförälder gärna undviker mailkontakt: 

”… ska jag försöka skriva ett mail tar det ju liksom en halv dag för mig om jag ska 

hitta liksom adress och liksom vad ska jag skriva…” 

Enligt systemteorin finns ett utbyte av in-och utflöde i ett system som härleds till 

återkopplingsslingor, vilket innebär den påverkan den genompasserande energin har på 

systemet. Ett system uppnår jämvikt när detta har förmågan att behålla sin kärna även om 

inflödande energi påverkar systemet (Payne, 2008). Ett samtal mellan 

familjehemssekreteraren och familjehemsföräldern kan innebära att tankar och funderingar 

delas och besvaras. Detta kan förstås som ett in-och utflöde av energi i familjehemmet som 

system. En frekvent kommunikation kan relateras till att familjehemssekreteraren gör en 

återkoppling till vad som tidigare sagts, vilket kan medföra att familjehemsföräldrarna finner 

en jämvikt i sitt uppdrag.  

De personliga mötena mellan familjehemsföräldrarna och deras familjehemssekreterare sker i 

regel varannan till var tredje månad. I början av placeringstiden var de personliga mötena mer 

frekventa, menar några av familjehemsföräldrarna. Vid mötestillfällena planeras ofta 

nästkommande möte in och när behov finns, planeras mötena in mer tätt. Ett av 

familjehemmen berättar att de personliga mötena sker en gång i månaden, tidsspannet upplevs 

vara lagom. De menar att personliga möten gör det möjligt för familjehemssekreteraren att 

checka av och få barnets tid i familjehemmet dokumenterat. Detta möjliggör att 

familjehemssekreteraren kan följa upp när förändringar i det placerade barnets beteende 

uppstår. Ett annat familjehem berättar att personliga möten underlättar för att diskutera sina 

tankar om uppdraget:  
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”Ja, alltså det är självklart, man ser kroppsspråk man har ju en helt, man kommunicerar 

på ett helt annat sätt man… när det är ett riktigt möte.” 

Merparten av familjehemsföräldrarna beskriver mötena som en trygghet, då de ger tillfälle för 

familjehemsföräldrarna att lyfta sina funderingar. Det beskrivs som värdefullt att kunna ha 

möten även om inget speciellt har hänt. Personliga möten kan relateras till interaktionsrollen, 

där samspelet människor emellan står i fokus och inte deras specifika roll (Persson, 2012). 

Genom att träffa familjehemsföräldrarna på en kontinuerlig basis, kan ett samspel uppstå, 

vilket bidrar till att relationen dem emellan stärks. Utifrån detta kan det förstås som att de 

personliga mötena är en stärkande del av stödet för familjehemsföräldrarna. 

5.2.2 Utbildningen 

Vid aktuell socialtjänst erbjuds familjehemsföräldrarna utbildning en gång per år. Merparten 

av familjehemsföräldrarna har upplevelsen om att utbildningen är ett positivt initiativ. 

Utbildningen anses vara gynnsam med utrymme för, diskussioner, reflektioner och en 

möjlighet till att ta del av filmer. Det föreligger dock delade meningar hos 

familjehemsföräldrarna gällande om utbildningen har bidragit till ytterligare kunskap eller 

inte. Detta stämmer delvis överens med tidigare forskning, där det framkommer att 

familjehemsföräldrar som deltagit i liknande utbildningar upplevde kunskapen vara 

otillräcklig för uppdraget (Sundell & Thunell, 1997). Det kan tolkas utifrån 

familjehemsföräldrarnas berättelser och tidigare forskning att utbildningen till familjehem 

fortsättningsvis kunskapsmässigt behöver utvecklas.  

En familjehemsförälder uttrycker att utbildningen möjligen skulle kunna utökas till flera 

tillfällen för att kunna hinna med materialet mer grundligt. Respondenterna har tagit del av 

utbildningen under olika tidpunkter inför sina åtaganden. Två av familjehemmen beskriver att 

de fick ta del av utbildningen i samband med deras placering, medan ett annat familjehem fick 

utbildningen efter. Det sistnämnda familjehemmet beskriver att tidpunkten för utbildningen 

inte hade någon större betydelse för dem:  

”… vi var redo liksom, så nej det spelar inte så stor roll…” 

Några andra respondenter återger att de fått en ”lightversion” av utbildningen, de medverkade 

således inte under utbildningen i sin helhet. De har dock tagit del av utbildningsmaterialet och 

bekräftat innehållet. De menar att utbildningen är användbar för framför allt nya 

familjehemsföräldrar. Ett familjehem delger att de inte fått utbildning från aktuell socialtjänst, 

då de har utbildning sedan tidigare. De har trots detta blivit erbjudna utbildningsdagar från 

familjehemssekreterarna, men anser att detta skulle innebära en repetition för dem. Om något 

nytt utbildningsmaterial skulle bli aktuellt under utbildningsdagarna, skulle de förmodligen 

delta.  

I 6 kap. 6c § SoL föreskrivs att: ”Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som 

behövs för att dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem.” 

Socialnämndens målsättning bör vara att familjehemsföräldrar ska få utbildning innan de åtar 

sig ett uppdrag som familjehem. Om utbildningen inte har genomförts innan åtagandet, är det 

av vikt att denna sker så snart som möjligt (Lundgren & Thunved, 2013). Då utbildning vid 

aktuell socialtjänst sker en gång per år, kan detta innebära att några familjehem får vänta en 

längre period innan de får tillgång till utbildningen. Lagen tydliggör inte inom vilken tidsram 

familjehemsföräldrar ska få utbildningen, det framkommer först i lagkommentarerna att denna 

bör ske innan placering av barnet.  Kan detta vara en hämmande faktor för 

familjehemsföräldrarna?  
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5.2.3 Handlednings-/samtalsgrupperna 

Merparten av familjehemsföräldrarna deltar i någon av de frivilliga handlednings- eller 

samtalsgrupperna. Grupperna sker i regel var fjärde/femte vecka och cirka sex till tio 

familjehemsföräldrar deltar i varje grupp, vilket anses vara lagom. Vid grupptillfällena bjuds 

personer in från bland annat myndigheter så som polis och skola för att prata om sina yrken. 

Familjehemsföräldrarna får komma med förslag på vilka yrkesverksamma de vill få 

information från. Två familjehem berättar att de inte deltar vid handlednings-/ 

samtalsgrupperna. Ett av dessa har en extern handledare, som de ordnat på egen hand. 

Familjehemmet har tidigare haft erfarenheter av grupphandledning där de inte fått ut så 

mycket av tiden, vilket är en av orsakerna till att de inte deltar. I de familjehem, vilka 

omfattas av två familjehemsföräldrar, är det mest förekommande att en av parterna deltar i 

handlednings-/samtalsgrupperna, medan den andra är hemma med barnen. En anledning till 

att endast en av familjehemsföräldrarna deltar är att det är svårt att få barnvakt, dock uttrycks 

huvudorsaken vara att intresset varierar. Andra orsaker till att båda familjehemsföräldrarna 

inte närvarar vid handlednings-/ samtalsgrupperna är ändrade arbetstider samt svårigheten i att 

komma iväg hemifrån: 

”Det är ju alltid lite svårt att komma ifrån på kvällar och sådär när man har 

placeringar…” 

Handledningsgrupperna leds vanligtvis av den familjehemssekreterare som inte arbetar i 

övriga ärenden med familjehemmet. Rollteorin hävdar att människor har en funktionsroll, 

vilken exempelvis är en yrkesroll, rollens uppgifter framkommer i dess kontext (Persson, 

2012).  Familjehemssekreterarna tydliggör sin yrkesroll genom att handleda varandras 

familjehem, vilket kan medföra att de får en mer objektiv roll under handledningstillfällena. 

Detta kan följaktligen innebära att familjehemmen får en mer effektiv handledning. Att få 

handledning i sin roll som familjehemsförälder från en familjehemssekreterare som, 

förmodligen är objektiv, kan bidra till att de får en annan typ av stöd. Stödet, i form av 

handledning, kan vara främjande för familjehemsföräldrarna då de troligtvis får ett annat 

perspektiv på sina funderingar.  

Åsikterna som familjehemsföräldrarna har om handlednings-/samtalsgrupperna, är 

övervägande positiva. Några positiva aspekter som framkommer är bland annat att de under 

grupptillfällena väljer ett ärende som de diskuterar, vilket beskrivs som spännande då många 

erfarenheter delges och utbytes. I handledning-/samtalsgrupperna kan familjehemsföräldrarna 

stötta, hjälpa varandra och prata av sig. Att få bekräftelse och att de kan beskriva situationer 

som uppstått, är positiva aspekter. Det beskrivs vara en bra stämning i grupperna och det finns 

utrymme för ärlighet. Det beskrivs som givande att få träffa andra familjehemsföräldrar och 

att kunna byta idéer med andra i liknande situationer. Familjehemsföräldrarna berättar att de 

kan diskutera bland annat svårigheter i uppdraget: 

”Nej vi pratar om vilka bekymmer som finns och vilka fördelar och nackdelar som 

finns med att vara familjehem då och så byter vi lite idéer.” 

Enligt styrkeperspektivet kan det vara främjande för individens utveckling att skapa ett 

nätverk med andra individer i liknande situationer. Gemenskap och social stöttning kan bidra 

till att klienten uppnår såväl resiliens som livskvalitet. Att få stöd från en grupp i vilken 

individen känner en tillhörighet, kan främja klientens förmåga att uppnå sina mål (Healy, 

2005). Familjehemsföräldrarnas positiva syn på handledning-/samtalsgrupperna kan förstås 

med hjälp av styrkeperspektivet. Den sociala stöttning och gemenskap som kan skapas i 

grupperna, kan bidra till att familjehemsföräldrarna får ett nytt, utökat nätverk. Detta skulle 

kunna gynna dem i deras roll som familjehemsförälder. 
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5.2.4 Det ekonomiska stödet 
Det ekonomiska stödet omfattas bland annat av arvode och den ersättning 

familjehemsföräldrarna får i samband med att de är tjänstlediga. En del av familjehemmen 

uttrycker att familjehemssekreteraren har tagit hänsyn till deras ekonomiska behov samt 

upplyst väl angående ersättningen. Ett av familjehemmen menar att familjehemssekreteraren 

har lyssnat på dem gällande möjligheten till tjänsteledighet och att de tillsammans har 

diskuterat ämnet noggrant. Några respondenter har upplevt ett missnöje i hur den ekonomiska 

ersättningen har behandlats av familjehemssekreteraren. Känslor som uppstod i samband med 

missnöjet var att de inte kände sig beaktade i sin roll som familjehem:  

”Är vi inte värda någonting…” 

Familjehemsföräldrarna kände även att det engagemang de la ned på barnen inte betraktades 

som betydelsefullt av familjehemssekreteraren. Enligt styrkeperspektivet bör 

familjehemssekreteraren utforma arbetet med klientens önskemål i åtanke samt vara medveten 

om sitt förhållningssätt (Healy, 2005). Det kan tolkas som att ett missförstånd mellan 

familjehemsföräldern och familjehemssekreteraren uppstått, vilket kan ha varit en bidragande 

faktor till att familjehemmet fick känslan av att deras önskemål inte uppmärksammades. 

 

5.3 Önskemål om mer stöd 

5.3.1 Stöd i relation till barnet 
 

En utmaning för några familjehemsföräldrar är tonåringar som ”har diagnoser”. De beskriver 

att det kan vara en prövning att bevara tålamodet när barnet är utagerande och ”har en 

diagnos”. Några respondenter menar att familjehemssekreteraren bland annat har samverkat 

med andra aktörer i sådana situationer:  

”… [Familjehemssekreteraren] har ju liksom ringt skolan, hon har lagt korten på 

borden och sagt att så här ser problematiken ut.” 

Familjehemsföräldrarna menar att detta har medfört att de känt sig trygga i rollen. När barnets 

problematik eskalerar upplever de sig vara i behov av mer stöd. Beroende på det placerade 

barnets historik och erfarenheter kan behov av stöd variera, enligt ett av familjehemmen. De 

menar vidare att de fick ta hjälp i en situation där det placerade barnet bland annat uppvisade 

ett utagerande beteende. Tidigare forskning tyder på att det kan uppstå svårigheter i 

bemötandet gentemot barnet, när familjehemsföräldern inte får adekvat stöd i barnets 

eventuella problematik (Austerberry et al., 2013).  

Ett familjehem berättar att den största utmaningen för dem i uppdraget är att bidra till att 

barnen får en trygg uppväxt och att hjälpa barnen att bli accepterade i samhället. Några andra 

respondenter förklarar att, det vid problematiska situationer, har varit betydelsefullt att 

familjehemssekreteraren ”satt ner foten” och ställt relevanta frågor till barnet. Bekräftelse från 

familjehemssekreteraren i olika beslut gällande barnet, exempelvis barnets telefonanvändning, 

kan bidra till att respondenterna känner att de gör rätt. Detta bekräftas av några andra 

familjehemsföräldrar vilka menar att de kan ringa familjehemssekreteraren och rådfråga 

angående beslut om barnet:  
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”… ”har vi mandat att göra det här?” Och då pratar [familjehemssekreteraren] med 

[det placerade barnets] handläggare och sen återkopplas det och sen får vi köra, så det 

är liksom… det är aldrig några konstigheter.”  

Familjehemmet har en uppfattning om att det finns ett samarbete mellan 

familjehemssekreteraren och barnhandläggaren. Enligt systemteorin finns genompasserande 

energier i ett system, ett så kallat utflöde. När ett utflöde passerar genom systemet kan energin 

sedan återvända, i en återkopplingsslinga, vilken kan påverka omgivningen (Payne, 2008). 

När familjehemssekreteraren återkopplar till familjehemsföräldrarna vad denne och 

barnhandläggaren diskuterat, kan detta bidra till att familjehemmet känner sig lyssnade på och 

därmed trygga i beslutsfattandet.  

 

Andra påfrestningar som kan förekomma i åtagandet är, enligt ett familjehem, när barnet varit 

hemma på umgänge:  

”Sen har vi ju också barn som är hemma på umgänge en helg och så åker de hem och 

så får de göra som de vill. Så på måndag är det bara att börja om från scratch igen.” 

Den första placeringstiden var ansträngande då barnet hade mycket problematik vilket, enligt 

ett annat familjehem, var relaterat till barnets tidigare hemmiljö. Problematiken tog sig form i 

att barnet uppvisade ett utagerande beteende och hade svårigheter i skolan. När 

familjehemmet kontaktade sin familjehemssekreterare angående den svårhanterliga 

situationen, frågade familjehemssekreteraren bland annat om de orkade fortsätta i uppdraget 

som familjehem. Familjehemsföräldrarna berättar att de blev lyssnade på och att deras behov 

blev tillgodosedda. Ett familjehem berättar att det kan kännas tungt när det blir aktuellt för ett 

barn som varit långvarigt placerat att flytta från dem. Familjehemsföräldrarna berättar vidare 

att när ett barn har spenderat större delen av sin uppväxt i familjehemmet så innebär det ofta 

att barnet rotat sig. Respondenterna berättar att de vid ett sådant tillfälle fick ett ökat stöd från 

familjehemssekreteraren i form mer frekventa samtal. Tidigare forskning belyser att det är 

gynnsamt för familjehemsföräldrar att få konstruktiv feedback från familjehemssekreteraren 

(Brown & Calder, 2000). Enligt annan tidigare forskning är det viktigt att få stöd från 

familjehemssekreteraren när det placerade barnet ska flytta hem då familjehemsföräldrarna 

kan uppleva förtvivlan och saknad (Murray, 2010). Det kan tolkas utifrån 

familjehemsföräldrarnas utsagor och tidigare forskning, att familjehemsföräldrar är i behov av 

ett utökat stöd från familjehemssekreteraren när barnet ska flytta från dem.  

5.3.2 Kontakten med barnets biologiska föräldrar 

En bra relation med det placerade barnets biologiska föräldrar är en stärkande faktor i rollen 

som familjehem, vilket belyses av några familjehemsföräldrar. Ett familjehem menar att, om 

en kontakt med barnets biologiska förälder skulle bli aktuell så skulle familjehemsföräldern 

vilja få stöd från familjehemssekreteraren. Ett annat familjehem berättar att även om 

relationen mellan dem och barnets biologiska föräldrar fungerat bra, så har 

familjehemssekreteraren erbjudit dem stöd i kontakten till barnets biologiska föräldrar. Några 

andra familjehemsföräldrar berättar att kontakten med barnets biologiska föräldrar vid en del 

placeringar har varit besvärlig. De biologiska föräldrarna har bland annat haft en negativ 

attityd gentemot familjehemmet: 

”Föräldrar som är jätte anti och försöker att leta en massa fel och motarbetar hela tiden 

och… tutar i barnet saker som inte är sant… ja det beror ju ganska mycket på soc då 

att bearbeta det hela.” 
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Enligt rollteorin är individers sociala roller konstruerade i förväg och individen ses av andra 

människor som sin sociala roll. Individens sociala roll omfattas av rättigheter och skyldigheter 

vilka skapas av samhället och andra individers förväntningar (Dahrenhof, 1971 refererad i 

Persson, 2012). En möjlig förklaring till att svårigheter i relationen mellan 

familjehemsföräldrarna och det placerade barnets biologiska föräldrar uppstår, kan vara att 

parternas förväntningar inte stämmer överens. De biologiska föräldrarna kan eventuellt ha 

förväntningar gällande uppfostran och hur familjehemsföräldrarna ska förhålla gentemot 

barnet. Det kan även vara så att såväl de biologiska föräldrarna som familjehemsföräldrarna 

upplever att de har rättigheter i sin roll som förälder, vilket skulle kunna skapa osämja.  

Familjehemsföräldrarna menar vidare att några tidigare erfarenheter gällande svårigheten i 

kontakten med barnets biologiska förälder bland annat inneburit vandalisering av egendom, 

exempelvis skador på bil. I sådana situationer anses det vara viktigt att kunna kontakta 

familjehemssekreteraren och ha stöd bakom sig. De berättar att de har fått jättebra hjälp när 

svårigheter uppstått. När individen uttrycker svårigheter kan socialsekreteraren belysa 

positiva faktorer som klienten upplever sig ha i andra situationer och överföra dessa till 

nuvarande kontext (Payne, 2008). Familjehemssekreteraren har möjligtvis belyst 

familjehemsföräldrarnas positiva egenskaper i syfte att stärka dem i deras roll. Det kan förstås 

som att familjehemssekreterarna bistått familjehemsföräldrarna med hjälp i svåra situationer.  

Vid umgängestillfällen mellan barnet och dennes biologiska föräldrar berättar några 

familjehem att det är angeläget att få stöd. Två familjehem berättar att de fått hjälp från 

familjehemssekreteraren med behovsanpassat stöd vid umgängen. Vid sådana tillfällen kan de 

diskutera med och lära känna de biologiska föräldrarna. 

”Sen beror det ju mycket på hur föräldrarna är, ibland kan man ju köra raka linjer 

mellan oss och föräldrarna och ibland måste ju… socialen vara med, om det ska 

fungera. För det kan vara mycket som hindrar förvrängs och förvrids och jag vet inte 

allt vad det kan vara.” 

Det framkommer från tidigare forskning att relationen mellan familjehemsföräldrarna och 

barnets biologiska föräldrar är en väsentlig komponent i uppdragen, vilket kan vara ett svårt 

moment (Höjer, 2001). Upprättandet av överenskommelser mellan familjehems- och 

biologföräldrar kan bidra till att problem parterna emellan undviks. Tidigare forskning visar 

även att familjehemssekreteraren har en central roll i samarbetet mellan biolog- och 

familjehemsföräldrar (Hedin, 2015). Det kan tolkas som att det är fördelaktigt att 

familjehemsföräldrarna träffar barnets biologiska föräldrar regelbundet tillsammans med 

familjehemssekreteraren då relationen dem emellan kan stärkas.  

5.4 Hur har familjehemsföräldrarnas behov tillgodosetts? 
 

5.4.1 Tillgänglighet   
Samtliga familjehemsföräldrar berättar att deras familjehemssekreterare är lättillgänglig och 

bra på att höra av sig. Generellt sett så ringer familjehemssekreteraren upp samma dag eller 

dagen efter. Hälften av familjehemmen berättar att det främst är familjehemssekreteraren som 

kontaktar dem, varav de andra uttrycker att det finns en variation i vem som tar kontakten. Ett 

familjehem menar att frekvensen av kontakten är lagom och om familjehemssekreteraren 

kontaktade dem för ofta skulle en irritation uppstå.  

”… även fast man är familjehem så vill man ju ha en vardag…” 
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Merparten av familjehemsföräldrarna berättar att de har fått information om när 

familjehemssekreteraren har semester och vilka de kan kontakta när denne är borta. Vid 

tillfällen när familjehemssekreteraren inte är tillgänglig på kontoret kan 

familjehemsföräldrarna få stöd av de andra familjehemssekreterarna. Tidigare forskning 

belyser att det kan förekomma brister i kommunikationen mellan familjehemsföräldrarna och 

familjehemssekreteraren. Sådana brister omfattas bland annat av att familjehemssekreteraren 

inte är tillgänglig i den omfattning som önskas (Murray, 2010). Tidigare forskning klarlägger 

även att en regelbunden kontakt med familjehemssekreteraren är angeläget för 

familjehemsföräldrar (Brown & Calder, 2000). Utifrån tidigare forskning skulle det kunna 

förstås som att familjehemssekreterarnas lättillgänglighet, på aktuell socialtjänst, bidrar till att 

familjehemsföräldrarna känner sig nöjda med den kontakt de har. Således skulle ett missnöje i 

denna aspekt förmodligen ha undvikits. Detta skulle kunna ses som en fördel inom 

familjehemsvården.  

5.4.2 Styrkor i stödet 
Samtliga familjehemsföräldrar berättar att de har ett förtroende för sin familjehemssekreterare 

och de berättar att deras behov av stöd blir tillgodosedda. Flertalet av respondenterna 

beskriver att de känner sig nöjda, accepterade och lyssnade på. De menar att de har en öppen 

och rak dialog med familjehemssekreteraren och att det finns en ärlighet, vilket är en 

bidragande faktor till att relationen till familjehemssekreteraren upplevs som god. Några 

positiva egenskaper hos en familjehemssekreterare beskrivs vara att denne är stabil, känner till 

barnets problematik och att denne kommunicerar med barnhandläggaren. Vidare beskrivs 

familjehemssekreteraren som tydlig och orädd vilket har inneburit att misstolkningar 

förhindrats. Merparten av familjehemsföräldrarna menar att när de inte blivit beaktade och 

lyssnade på av sin familjehemssekreterare så har denne sedan varit ärlig och bekräftat att 

denne inte lyssnat tillräckligt från början. Respondenterna förklarar att samarbetet mellan dem 

och familjehemssekreteraren fungerar väl och att de känner sig som en del av ett team. Ett 

familjehem säger att de har en bra relation till sin familjehemssekreterare:  

”… alltså vi har ju skapat alltså en jättegod relation, skulle vi inte ha det eh… då hade 

vi sagt upp det [uppdraget] för länge sedan, det hade blivit för påfrestande…” 

I styrkeperspektivet framkommer att en allians är betydelsefullt i arbetet med människor, då 

individen endast kan utvecklas i en positiv bemärkelse om dennes förmågor bekräftas (Healy, 

2005). Det faktum att familjehemsföräldrarna upplever sig vara en del av ett team, 

tillsammans med familjehemssekreteraren, kan innebära att de upplever en slags allians med 

denne. En allians mellan familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare skulle kunna vara 

gynnsamt för dem i uppdraget som familjehem då de blir delaktiga i familjehemsvården. 

Några respondenter menar att de inte alltid känt sig delaktiga i samarbetet med 

familjehemssekreteraren, det har dock förändrats i positiv mening. Ett familjehem berättar att 

stödet anpassas beroende på vilken placering de har, stödet beskrivs vara behovsinriktat och 

fokuserat på individen. Familjehemsföräldrarna berättar att när de har en önskan om ett ökat 

stöd, beaktas detta vilket medför en trygghet i rollen som familjehemsförälder. Några 

familjehemsföräldrar fick detaljrik information angående barnets historik innan de åtog sig 

uppdraget.  

”… det är väldigt sällan det funkar såhär bra för annars så saknas det information…” 

Under svåra perioder har familjehemssekreteraren erbjudit sig att mer frekvent komma hem 

till några av familjehemsföräldrarna. Respondenterna är eniga om är att de kan diskutera, 

samråda och ventilera med sin familjehemssekreterare. Tillsammans med 
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familjehemssekreteraren diskuteras idéer och funderingar besvarade, vilket kan hjälpa dem att 

tänka i nya banor. I 6 kap. 7a § SoL föreskrivs det att socialnämnden bland annat ska ”lämna 

dem som vårdar sådana barn, råd, stöd och annan hjälp som de behöver”. Styrkeperspektivet 

tyder på att det är väsentligt att familjehemssekreteraren utformar arbetet efter klientens 

önskemål, vilket således kan medföra att klienten utvecklas positivt (Healy, 2005). Utifrån 

lagen och styrkeperspektivet kan det tolkas som att familjehemssekreterarna är medvetna om 

sina skyldigheter gentemot familjehemsföräldrarna samt att de ger familjehemsföräldrarna 

individanpassat stöd efter deras önskemål. 

En familjehemsförälder menar att det är vanligt att denne själv, under en tid funderar kring ett 

problem, innan problemet tas upp med familjehemssekreteraren. Familjehemsföräldern 

berättar att det ibland ”behövs input utifrån” och när detta behövs kontaktar 

familjehemsföräldern familjehemssekreteraren. Systemteorin menar att energier kan passera 

fritt över ett öppet systems gränser, vilket kallas inflöde. Genomflöde refererar till det sätt 

energin används (Payne, 2008). Familjehemssekreterarens input till familjehemsföräldern kan 

förstås som ett inflöde av energi till familjehemmets system. När en familjehemsförälder får 

input från sin familjehemssekreterare angående sina funderingar, kan detta innebära att 

familjehemsföräldern använder förslagen som ges om hur denne kan förhålla sig i svåra 

situationer.  

Merparten av respondenterna har uppfattningen om att familjehemssekreterarna i dagsläget 

har en stor arbetsbelastning. Familjehemsföräldrarna menar dock att de i större utsträckning, 

inte påverkats negativt av detta. Två familjehem menar att bemötandet från 

familjehemssekreteraren inte har förändrats märkvärt, trots dennes arbetsbelastning. Ett 

familjehem beskriver att stödet är oförändrat och att familjehemssekreteraren upplevs vara 

mån om att dennes arbetssituation inte ska påverka dem som familjehem. En respondent 

belyser att denne inte känner sig åsidosatt på grund av familjehemssekreterarens höga 

arbetsbelastning, men att arbetssituationen kan ha bidragit till försening av färdigställandet av 

relevant pappersarbete. Enligt systemteorin upprätthålls ett system genom den energi som 

kommer in i systemet. Om systemet klarar av att bibehålla sin kärna, trots att den blir 

påverkad av inflödande energi, innebär detta att det finns en jämvikt i systemet (Payne, 2008). 

Det kan tolkas som att familjehemssekreterarna är måna om att familjehemsföräldrarna inte 

påverkas i större utsträckning av den förmodade höga arbetsbelastningen. Detta skulle kunna 

innebära att det inom socialtjänsten som system, finns en god arbetsstruktur där exempelvis 

familjehemssekreterarna klarar av en ökad/hög arbetsbelastning. Det skulle följaktligen kunna 

innebära att det finns en god jämvikt i systemet.    

Majoriteten av familjehemmen berättar att de anser det vara främjande för dem att ha en och 

samma familjehemssekreterare under en långvarig period:  

”… då känner man ju varandra… man vet hur man fungerar och så.”  

Några familjehemsföräldrar förklarar att både den nya och den dåvarande 

familjehemssekreteraren närvarade vid möten under en period, när ett byte av 

familjehemssekreterare blev aktuellt. Detta beskrivs som betydelsefullt. Vidare berättar de att 

familjehemssekreterarnas tillvägagångssätt vid överlämningen bidrog till en trygghet och att 

de utifrån detta kunde få en bra bild av barnet. Vikten av att ha en och samma 

familjehemssekreterare stämmer överens med tidigare forskning vilken påtalar kontinuitet och 

att detta är främjande för alla parter (Andersson, 2005). Utifrån detta kan det förstås att när ett 

skifte av familjehemssekreterare sker så bör ett gott samarbete finnas mellan dem, för att 

överlämningen ska bli så bra som möjligt.  
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5.4.3 Brister i stödet 
Merparten av familjehemmen berättar att de inte fick tillräckligt med information innan 

åtagandet gällande vilket stöd som erbjuds från familjehemssekreterarna vid en placering. 

Respondenterna beskriver vidare att de hade en del kunskap om vad uppdraget innebar, bland 

annat tack vare sina tidigare erfarenheter. I eftertanke anger några respondenter att det skulle 

varit bra att få vetskap om vilket stöd de kan få under uppdraget som familjehem. Två 

familjehem redogör för att de upplever att de inte fått tillräckligt med information gällande 

barnets bakgrund innan placeringen har skett. Diagnoser och icke-förväntat beteende 

exempelvis aggressioner hos barnet, har uppdagats en tid efter att barnet flyttat in hos 

familjehemsföräldrarna. Vad gäller ofullständig information om barnet, tror ett av 

familjehemmen att sekretess kan vara en anledning till att väsentlig information inte når dem. 

Vidare förklarar familjehemmet att det händer att äldre barn själva berättar betydelsefull 

information angående sin egen historik, vilket de inte tycker är helt bra:   

”… då kan man väl tycka att det är lite fel väg… informationen borde kommit härifrån 

[socialtjänsten].”  

Ett annat familjehem med liknande erfarenheter beskriver att familjehemssekreteraren 

möjligtvis inte fick tillräckligt med information om barnet från dennes skola. 

Familjehemsföräldrarna beskriver att de inte fick fel information men att den upplevdes vara 

bristfällig. Otillräcklig information angående barnets bakgrund, så som medicinsk historia, är 

enligt tidigare forskning en brist. I samband med bristfällig information kan 

familjehemsföräldrarna uppleva att åtagandet blir krävande (Murray, 2010). Att få tillräcklig 

information om barnet kan bidra till att familjehemsföräldern får mer förståelse för barnets 

behov. Att familjehemsföräldrarna får god information om barnet innan åtagande skulle 

kunna bidra till att de är mer förberedda och att bemötandet till barnet blir så bra som möjligt. 

Ett familjehem berättar att det har funnits tillfällen under åtagandet där de upplevt att de inte 

har blivit lyssnade på av familjehemssekreteraren gällande sina funderingar om barnet. Deras 

uppfattning är att de träffar både barnet och dennes föräldrar mer kontinuerligt än vad 

socialtjänsten gör. Familjehemsföräldrarna menar att de kan upptäcka eventuell problematik 

hos barnet förhållandevis snabbt och tidigt skapa sig en uppfattning om barnets biologiska 

föräldrar:  

”Fast ibland har det väl hänt att de[familjehemssekreteraren] inte har lyssnat och när 

man har fått facit i hand så… vi hade ju rätt.”  

Tidigare forskning belyser att en brist i stödet till familjehemsföräldrar är att deras 

funderingar gällande det placerade barnet och de risker denne skulle kunna utsättas för, inte 

uppmärksammas (Austerberry et al., 2013). En av huvudprinciperna inom styrkeperspektivet 

är att socialsekreteraren ska samverka med klienten. Idéer och lösningar som utvecklas mellan 

socialsekreteraren och klienten är mer värdefulla än de som endast utvecklas av den 

professionella (Healy, 2005). Med styrkeperspektivet i åtanke kan det tolkas som att 

familjehemssekreteraren inte varit tillräckligt lyhörd gällande den information de har fått från 

familjehemsföräldern. Att de professionella inte är tillräckligt lyhörda till vad 

familjehemsföräldrarna berättar om barnet, skulle kunna innebära att det endast sker en 

samverkan professionella emellan, vilket kan exkludera familjehemsföräldern i samarbetet. 

Följaktligen kan detta innebära att väsentlig information inte uppmärksammas.  

När en kris uppstod, i form av aggressioner i barnets beteende, berättar en 

familjehemsförälder att denne inte kände sig som en del av ett team med 

familjehemssekreteraren. En upplevd brist som urskiljs är att några familjehemsföräldrar har 
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fått hantera krisen och inte familjehemssekreteraren. Familjehemsföräldrarna menar att deras 

tidigare erfarenheter har bidragit till att de fortsatt uppdrag som de annars möjligen skulle 

dragit sig ur. Några familjehemsföräldrar berättar att uppdraget har fungerat bra när de har fått 

stöd i svåra situationer från familjehemssekreteraren. Enligt systemteorin ses familjen som ett 

system med gränser över vilka energi ges och tas emot. Homeostas/jämvikt är ett tillstånd ett 

system kan ha, vilket innebär att systemet kan behålla sin kärna även om inkommande energi 

påverkar systemet (Payne, 2008). När det uppstår en kris i familjehemmet kan systemets 

homeostas påverkas, familjehemssekreteraren skulle därmed kunna ses ha en väsentlig roll i 

bibehållandet av jämvikten i familjen som system.  

Det framkommer att några av familjehemsföräldrarna har olika erfarenheter om sina 

biologiska barn och på vilket sätt familjehemssekreteraren inkluderat dem i uppdraget. Ett av 

familjehemmen beskriver att familjehemssekreteraren beaktat det biologiska barnet genom att 

ha pratat med denne. Ett annat familjehem har uppfattningen om att det biologiska barnet 

skulle kunna inkluderas i större utsträckning.  

” [Det biologiska barnet] kan tycka ibland att, att [han/hon] har blivit lite åsidosatt, att 

”varför frågar dom inte mig”…”  

Rollteorin inom den symboliska interaktionismen menar att människor utvecklas i relation till 

andra individer och det sociala samspelet studeras. I interaktionen mellan individer, utvecklas 

människor och de kan dela andra individers perspektiv (Mead, 1976, refererad i Persson, 

2012). Familjehemsföräldrarnas biologiska barn kan anses ha en väsentlig roll i 

familjehemmet då de förmodligen samspelar och interagerar med det placerade barnet. Det är 

troligtvis av vikt att familjehemssekreterarna uppmärksammar samtliga individer i 

familjehemmet. Familjehemmets samtliga medlemmar kan ses ha en väsentlig roll i uppdraget 

och skulle kunna bidra till en trivsam tid i familjehemmet för det placerade barnet.   

5.4.4 Förväntningar och förhoppningar 

Sammanfattningsvis berättar familjehemsföräldrarna vilka aspekter i 

familjehemssekreterarnas arbete som ses som betydelsefulla. Familjehemsföräldrarna berättar 

även vilka förväntningar de har på det fortsatta stödet. Flertalet av familjehemsföräldrarna 

uttrycker att familjehemssekreterarna ska fortsätta på ett liknande arbetssätt. Några 

familjehemsföräldrar uttrycker dock en önskan om att de biologiska barnen ska bli mer 

inkluderade i uppdraget: 

”Ha lite kontakt med de biologiska barnen i familjen och prata med dem lite grann och 

det gör… de ju aldrig och det tror jag är lite dumt…” 

Slutna system innebär att energier inte utväxlas över systemets gränser, när ett system 

däremot har öppna gränser så kan energier passera fritt och nya energier kan passera över 

gränserna, så kallat inflöde. Ett system kan vara utformat på olika sätt, en form är stabila 

tillstånd, systemet upprätthålls med hjälp av inflödande energi (Payne, 2008). Från tidigare 

forskning framkommer det att familjen i samband med att de blir familjehem öppnar sig mot 

såväl andra familjesystem som mot professionella och gränserna till kärnfamiljen bryts från 

en privat sfär till en, i viss mån, offentlig (Höjer & Nordenfors, 2006). Utifrån systemteorin, 

men också från tidigare forskning, skulle det kunna förstås att en familj, innan uppdraget som 

familjehem, har tydliga gränser till kärnfamiljen. När föräldrarna sedan åtar sig uppdraget 

förändras systemet och blir ett öppet system där energier kan passera in och ut. Ett inflöde av 

nya energier kan således förekomma. De biologiska barnen befinner sig nu i ett system vars 

gränser har suddats ut och bör således inkluderas i uppdraget. För att systemet ska kunna 
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fortsätta vara stabilt och för att de biologiska barnen ska känna sig delaktiga i det nya 

systemet så bör familjehemssekreteraren, i samband med att en familj åtar sig uppdraget som 

familjehem, vara lyhörda för samtliga familjemedlemmars tankar och delaktighet. 

Några familjehemsföräldrar föreslår att International Child Development Programme (ICDP) 

skulle kunna vara en del av den utbildning som familjehemsföräldrar får. En motivering till 

detta är att ICDP bland annat innefattar vägledande samspel samt förhållningssättet mellan 

vuxna och barn. Styrkeperspektivet utgår i praktiken från många principer, en av dessa är att 

familjehemssekreteraren ska samverka med familjehemsföräldern. Idéer som utvecklas mellan 

familjehemsförälder och familjehemssekreterare anses vara mer betydelsefulla än idéer som 

endast utformas professionella emellan (Healy, 2005). Det är troligtvis av vikt att 

familjehemssekreterarna är lyhörda för familjehemsföräldrarnas tankar och idéer om 

utbildningen då detta troligtvis skulle kunna bidra till en utveckling/förbättring av 

utbildningen. Att anamma lösningar som kommer från andra än de professionella inom 

verksamheten skulle möjligen kunna vara gynnsamt för alla parter i familjehemsvården och 

därmed bidra till möjliga framsteg av denna.  

 

 

6. Diskussion 

Studiens resultat visar att familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stödet från 

familjehemssekreterarna, vid aktuell socialtjänst, är huvudsakligen positiva. Resultaten visar 

att familjehemsföräldrarna önskar ett mer omfattande stöd när det blir aktuellt för det 

placerade barnet att flytta. Familjehemsföräldrarna önskar även att få mer information om 

barnet innan placering. Studiens resultat visar att övervägande del av familjehemsföräldrarna 

upplever att deras funderingar och behov i uppdraget som familjehem, blir tillgodosedda.  

Studiens resultat visar att det är väsentligt för familjehemsföräldrar att få stöd kring det 

placerade barnet och dess eventuella problematik. Vidare visar resultaten att relationen mellan 

familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare kan stärkas om familjehemsföräldrarna blir 

tagna på allvar och lyssnade på. Detta stämmer överens med tidigare forskning där det 

framkommer att en brist i stödet är när familjehemssekreteraren inte lyssnar på 

familjehemsförälderns fundering kring barnet (Austerberry et al., 2013). I vår studie 

framkommer det att en god relation till familjehemssekreteraren har varit en bidragande faktor 

till att åtagandet inte sagts upp. Vidare beskriver familjehemsföräldrarna i studien att det är 

önskvärt att ha samma familjehemssekreterare över en lång period. Ett gott stöd från 

familjehemssekreterarna kan bidra till att en god relation skapas, mellan dem och 

familjehemsföräldrarna. Utifrån resultaten kan det ses vara av vikt att 

familjehemssekreterarna, i möjligaste mån, försöker att skapa långvariga relationer med 

familjehemsföräldrarna.  

Utifrån resultaten framkommer det att några familjehemsföräldrar upplever sig ha fått 

knapphändig information om barnet innan placeringen. Att få grundlig information om barnet 

kan ses som ett verktyg till familjehemsföräldrarna, vilket kan främja dem i rollen. Genom att 

få sådan information kan familjehemsföräldrarna troligtvis bemöta barnet bättre, då de har 

vetskap om dennes historik. En reflektion som uppstår är betydelsen av samverkan mellan 

familjehemssekreterarna och andra aktörer, exempelvis skola, för att familjehemsföräldrarna 

ska kunna få så fullständiga uppgifter kring barnet som möjligt. Utifrån resultaten tycks 

familjehemsföräldrarna vilja ha ett utökat stöd kring det placerade barnet och dennes 
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problematik. Detta skiljer sig från tidigare forskning som visar att familjehemsföräldrar vill ha 

utökat stöd gällande kontakten med barnets biologiska föräldrar (Austerberry et al., 2013). 

Av studiens resultat framkommer det att en stärkande faktor i rollen som familjehemsförälder 

är att ha en god relation till barnets biologiska föräldrar. Resultat tyder på att relationen 

mellan familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna fortsatt bör uppmärksammas av 

familjehemssekreterarna för att eventuellt främja goda relationer. Vi tror detta är en aspekt 

som gynnar samtliga parter vilket följaktligen kan ses som främjande för barnets utveckling. 

Detta skulle kunna göras genom exempelvis gemensamma möten. Tidigare forskning tyder på 

att relationer mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar innebär en 

utmaning för familjehemsföräldrarna. Ett behov av ökat stöd från socialsekreterarna finns då 

konflikter kan uppstå mellan familjehemsföräldrar och barnets biologiska föräldrar 

(Austerberry et al., 2013). Resultat tyder på att familjehemssekreterarna har lyckats i denna 

aspekt, vilket i sin tur skulle kunna förebygga sammanbrott i placeringar.  

Familjehemsföräldrarnas utsagor tyder på att ett ökat stöd är önskvärt såväl under barnets 

första tid i familjehemmet som när denne ska flytta. Studiens resultat stämmer överens med 

tidigare forskning gällande upplevelsen av svårigheter när barnet ska flytta och att det vid 

sådana tillfällen är väsentligt att få stöd (Sundell & Thunell, 1997). Resultat visar att ett 

familjehem fick gott stöd när ett placerat barn flyttat, det kan således utläsas som att 

familjehemssekreteraren uppmärksammade familjehemmets behov. Hur ofta familjehemmen 

träffar sin familjehemssekreterare kan avgöra om stödet upplevs vara tillräckligt eller inte, 

vilket belyses av tidigare forskning (Van Holen et al., 2015). Våra resultat visar att 

familjehemssekreteraren träffar familjehemsföräldrarna mer kontinuerligt när barnets 

problematik har eskalerat.  

Respondenterna anser det vara tacksamt att bli lyssnade på vid funderingar och att deras 

åsikter gällande exempelvis barnets problematik tas på allvar. Studiens resultat visar att 

samtliga familjehem upplever sin familjehemssekreterare som lättillgänglig. Det kan ses som 

fördelaktigt då familjehemsföräldrarna exempelvis behöver få vägledning i hur de ska agera 

gentemot det placerade barnet. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning där det 

belyses att det är betydelsefullt att familjehemssekreteraren bekräftar och besvarar 

funderingar hos familjehemsföräldrarna (Fees et al., 1998). Att få funderingar besvarade 

snabbt kan antas bidra till att familjehemsföräldrarna orkar fortsätta i problematiska tider 

under uppdraget. 

Flertalet familjehemsföräldrar deltar i någon av de handlednings/- samtalsgrupper som 

erbjuds. Utifrån studiens resultat kan grupperna ses som en stärkande komponent i stödet till 

familjehemsföräldrarna. Genom att träffa andra familjehem kan det skapas en gemenskap, 

forskning styrker att kontakten familjehem emellan är gynnsam för dem i deras åtagande 

(Murray, 2010). Aktuell socialtjänst skulle kunna anordna fler aktivitetsdagar där 

familjehemsföräldrarna får ytterligare möjligheter att träffa varandra i mer vardagliga 

kontexter. Studiens resultat synliggör att inte alla familjehem deltar vid handlednings/-

samtalsgruppstillfällena. En anledning till att de inte deltar är tidigare upplevelser av att 

grupphandledning inte varit tidseffektiv. En slutsats som kan göras är att det individuella 

stödet från familjehemssekreteraren är tillräckligt samt att handledning i grupp inte passar alla 

familjehemsföräldrar. Ytterligare en reflektion är att det är positivt att handlednings/-

samtalsgrupperna är frivilliga då familjehemsföräldrarna själva kan välja om de vill delta eller 

ej.  

Merparten av respondenterna ser utbildningen som positiv, det finns dock skilda uppfattningar 

om huruvida den bidragit till ökad kunskap eller inte. En utbildning som är individuellt 
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anpassad efter familjehemsföräldrarnas tidigare erfarenheter skulle möjligen kunna bidra till 

ökad kunskap för fler deltagare. Socialnämndens målsättning är att utbildningen bör vara 

genomförd innan placering sker, om så inte är fallet, ska den ske så snart som möjligt, vilket 

är i enlighet med lagens intentioner (Lundgren & Thunved, 2013). Studiens resultat visar att 

familjehemsföräldrarna har fått utbildningen under olika perioder. Trots att respondenterna 

menar att detta inte påverkat dem i deras åtagande, skulle detta kunna bli en framtida brist, 

exempelvis för nya familjehem. Hög arbetsbelastning för familjehemssekreterarna kan vara en 

orsak till att utbildningen endast sker en gång per år. Enligt lagen är det otydligt när ett 

familjehem ska få utbildning, vilket kan vara ännu en orsak till de få utbildningstillfällena vid 

aktuell socialtjänst. Det framkommer under intervjun med familjehemssekreteraren att 

ändringar i personalgruppen kommer att ske, vilket eventuellt skulle kunna medföra fler 

utbildningstillfällen. Att aktuell socialtjänst har sådana planer kan tyda på att de själva inser 

att utbildning en gång per år är för knapphändigt.  

Såväl studiens resultat som tidigare forskning tydliggör att det ekonomiska stödet är 

betydelsefullt (Brown & Calder, 2000). När denna del av stödet brister kan känslor av 

missnöje och att inte känna sig beaktad i sin roll som familjehemsförälder uppkomma. Det ses 

som relevant att familjehemssekreteraren uppmärksammar de synpunkter 

familjehemsföräldrarna har, gällande exempelvis arvode och tjänsteledighet. En reflektion är 

att familjehemsuppdraget kan likställas med ett heltidsarbete och familjehemsföräldrarna är 

tillgängliga stora delar av dygnet för barnet.  

Resultaten belyser att när det uppstår en kris har en del respondenter inte fått tillräckligt stöd 

och till viss del hanterat krisen själva. Resultaten tyder på att familjehemssekreterarna bör 

tydliggöra sitt ansvar vid tillfällen då kriser uppstår. Ett exempel från studien är att 

familjehemssekreteraren kontaktade det placerade barnets skola gällande en problematisk 

situation. Det kan tolkas som att familjehemssekreteraren samverkade med andra aktörer, 

vilket troligtvis förhindrade en kris. Studiens resultat visar att samverkan mellan 

familjehemssekreterare och barnhandläggare är en väsentlig del, då familjehemsföräldrarna 

kan få svar på sina funderingar om barnet. En slutsats är att god samverkan kan bidra till att 

alla parter arbetar mot samma mål, vilket följaktligen kan innebära att missförstånd undviks. 

Ett möjligt tillvägagångssätt för att främja samverkan mellan professionella kan vara att ha 

kontinuerliga möten inplanerade där samtliga aktörer deltar.  

Vår uppfattning är att stödet från aktuell socialtjänst är välfungerande i sin helhet och att 

familjehemsföräldrarna är nöjda i stor utsträckning. Samtliga respondenter känner ett 

förtroende för sin familjehemssekreterare, vilket medför att de kan prata öppet med denne om 

sina funderingar. Vi anser dock att de delar i stödet som skulle kunna förbättras är samverkan 

vid krissituationer, information gällande barnet innan placering sker och fler 

utbildningstillfällen. Studiens resultat visar att det är av vikt att beakta familjehemmets 

biologiska barn. Det beskrivs som givande att familjehemssekreterarna är ärliga och 

familjehemsföräldrarna kan ventilera och samråda med dem. Den generella bilden som ges 

från respondenterna är att de upplever sig ha ett gott samarbete med sin 

familjehemssekreterare och att de är delaktiga i arbetet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Med studiens syfte i åtanke anser vi att den kvalitativa metoden var tillämpbar. Inhämtandet 

av data kring familjehemsföräldrarnas upplevelse gjordes med stöd av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes utifrån hushåll, varav fyra av fem familjehem bestod av 

två familjehemsföräldrar. Ett annorlunda resultat skulle kunna utvunnits om samtliga 
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intervjuer genomförts enskilt. Detta hade möjligen kunnat bidra till att samtliga respondenter 

fått ett större utrymme för att uttrycka sina tankar. Vi tror dock att vårt tillvägagångssätt 

skapade en diskussion familjehemsföräldrarna emellan, vilket kan ha bidragit till att svaren 

blev mer utförliga och detaljrika. Även om familjehemsföräldrarna blev informerade om att 

intervjuerna skulle spelas in och samtycke gavs till detta, kan inspelningarna inneburit att de 

svarade återhållsamt.   

Ytterligare en aspekt vi har reflekterat kring gällande intervjuutförandet är att vi båda 

medverkade vid samtliga intervjuer. Detta kan ha påverkat våra transkriberingar då vi var med 

i skapandet av empirin. Ännu en faktor som kan ha påverkats av att vi båda deltog vid 

intervjuerna är när den ensamstående familjehemsföräldern intervjuades och en möjlig 

obalans kunde ha uppstått. Det kan dock framstå som positivt att en av oss agerade 

samtalsledare och den andre var mer neutral. Intervjuguiden har förmodligen haft en positiv 

inverkan på intervjuernas genomförande då denna möjligtvis förhindrade att vi förbisåg 

relevanta frågor. Även om en intervjuguide används så kan ledande frågor ha ställts, vilket 

följaktligen kan ha påverkat studiens resultat.  

Den selektiva urvalsmetoden kan ha påverkat studiens resultat. Om urvalet av respondenter 

hade framtagits på ett annorlunda sätt, exempelvis genom brev som de själva kunde svara på, 

skulle studiens resultat troligtvis blivit annorlunda. Ett sådant genomförande skulle kunna ha 

bidragit till att urvalet blev mindre selektivt. På grund av att familjehemssekreterarna valde ut 

respondenter till studien, kan våra resultat ha påverkats och möjligen blivit övervägande 

positiva. Ytterligare en svaghet i urvalsprocessen är att familjehemsföräldrarna har vetskap 

om att deras familjehemssekreterare vet om att de deltagit i studien. Vetskapen om detta kan 

ha medfört att respondenterna gav återhållsamma svar. En lojalitetskonflikt kan ha uppstått 

hos familjehemsföräldrarna till familjehemssekreterarna. 

Förslag på framtida forskning är att utföra studier med familjehemsföräldrarnas biologiska 

barn i fokus. Det skulle även vara intressant att göra en longitudinell studie där 

familjehemsföräldrar intervjuas om sina upplevelser av stödet och om detta har förändrats 

över tid. En sådan studie skulle kunna belysa om behovet av stöd förändras i relation till att 

erfarenheterna som familjehem ökar. Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att 

inkludera både familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare i en studie. I en sådan studie 

skulle de olika parternas åsikter gällande stödet kunna utvinnas och eventuella likheter och 

skillnader belysas.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1- Brev till respondenterna  
 

Örebro universitet 2015   

Socionomprogrammet    

Hej! 

Vi heter Elin Lindberg och Elvira Grund och är två socionomstudenter som nu ska skriva vår 

C- uppsats vid Örebro universitet. Uppsatsens syfte är att få kunskap om de upplevelser 

familjehemsföräldrar har gällande det stöd/råd samt den handledning de erhåller från 

familjehemssekreterarna. Ambitionen är att, utifrån detta, finna eventuella styrkor och brister 

som handledningen och stödet omfattar. Vi skriver vår C-uppsats på uppdrag från 

socialtjänsten, enheten barn och unga.  

Vi skulle vilja komma i kontakt med familjehemsföräldrar och har en önskan om att få 

intervjua 6 stycken familjehem. Intervjuerna kommer att pågå i cirka 60 minuter. Deltagarna 

kommer i uppsatsen att vara anonyma och det material som har samlats in kommer raderas 

när C-uppsatsen är godkänd. Vår ambition är att genomföra intervjuerna under vecka 47-48. 

Vi hoppas att vi skapat ett intresse för er medverkan i vår C-uppsats. Vi ser fram emot att få 

komma i kontakt med er och få ta del av era berättelser.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Lindberg  

Telefon:  

Mailadress:  

Elvira Grund 

Telefon:  

Mailadress:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

39 
 

8.2 Bilaga 2- Intervjuguide 
Ni kommer att vara helt anonyma i studien och kommer att tilldelas alias. Detta innebär att ni 

även är anonyma gentemot familjehemssekreterarna. Om ni känner att ni inte vill ge svar på 

en fråga som ställs så behöver ni inte göra det. Ni får avbryta intervjun när ni vill. Intervjun 

kommer att spelas in, går det bra? (Om inte, då antecknar vi endast istället). Under intervjuns 

gång kommer en av oss anteckna medan den andra huvudsakligen intervjuar er. Ni har 

möjlighet att när ni vill, avsäga er medverkan i studien. Den information vi samlar in kommer 

endast användas i denna studie och raderas när studien är färdigställd. Informationen kommer 

enbart behandlas utav oss samt vår handledare för att kunna analyseras och bidra till ett 

resultat.  

Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om de upplevelser familjehemsföräldrar har 

gällande det stöd/råd samt den handledning de erhåller från familjehemssekreterarna. 

Ambitionen är att, utifrån detta, finna eventuella styrkor och brister som handledningen och 

stödet omfattar. 

TEMAN:  

Bakgrund som familjehemsföräldrar 

Hur kommer det sig att ni valde att bli familjehem? 

Hur länge har ni varit familjehem? 

Hur ser er familj ut? 

Hur många placeringar har ni haft?  

Vilken ålder på barnen har ni haft, generellt?  

Pojkar/Flickor? Funktionshinder? Diagnoser? Ensamkommande? 

Är ni yrkesverksamma i övrigt? 

Tillgänglighet 

Hur tillgängliga upplever ni att er familjehemssekreterare är?  

Ex, vid sjukdom, högtider, semester? 

Får ni respons från den aktuella familjehemssekreterarens kollegor vid sådana tillfällen? 

Vem tar den huvudsakliga kontakten?  

Vilken är den vanligaste kontakten? Mail, telefon, sms, personligt möte.   

Vilken typ av kontakt upplever ni som mest värdefull/användbar? 

Hur ofta sker kontakterna? Per telefon? Hembesök? Mail? Mest frekvent? 

Stödet 

Vilken form av stöd får ni från familjehemssekreterarna? 

Vilken information har ni fått om stödet som ni kan få i ert uppdrag som familjehem, innan 

åtagandet?  
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Under uppdragets gång?  

Vilket stöd som finns tillgänglig när ett uppdrag är avslutat? 

Hur upplever ni det stöd ni får från er familjehemssekreterare? 

Fördelar och styrkor? 

Nackdelar och brister? 

Hur skulle ni vilja att stödet var utformat? 

Upplever ni att ni kan prata om era aktuella funderingar och behov med er 

familjehemssekreterare? 

Om inte, till vem vänder ni er då? 

Hur fritt kan ni prata med familjehemssekreteraren?  

Finns det tillfällen då ni upplever att ni behöver mer stöd från familjehemssekreterarna? (I 

början av placeringen, i kontakten med de biologiska föräldrarna, i det ekonomiska stödet, 

saker vad gäller skolan, ensamkommandebarn, eller barn med annan etnicitet, barnets 

kön/ålder, barnets individuella behov exempelvis diagnos, olika krissituationer, avslut av 

placering?)  

Vad upplever ni är mest utmanande i uppdraget som familjehemsförälder? 

Ge exempel? 

Får ni den respons gällande behoven ni har? Blir era tankar och funderingar besvarade? 

Vilken typ av stöd upplever ni är mest givande för ert uppdrag som familjehem? (Det enskilda 

stödet, stödet i grupp eller kombinationen av dessa) 

Utbildning 

Har ni fått någon utbildning? 

Fick ni utbildningen innan uppdraget? Eller under tiden? 

Hur var utbildningen? 

Vad gjorde ni under utbildningen?  

Handledningsgrupp och samtalsgrupp 

Deltar ni i någon av handledningsgrupperna som erbjuds? 

Deltar ni i någon av samtalsgrupperna?  

Då kan vi börja prata om handledningsgrupperna/ samtalsgrupperna  

Om ja, hur länge då och vad är er uppfattning av dessa? 

Om nej, hur kommer det sig att ni inte deltar? 

Vad brukar ni diskutera under handledningstillfällena? 
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Hur fritt upplever ni att ni kan prata om aktuella funderingar? 

Har ni möjlighet att ta upp det ni vill under mötena? 

Om inte, vem vänder ni er till då? 

Finns det något ytterligare ni skulle vilja ta upp under dessa möten? 

Känner ni er bekväma med gruppkonstellationen? Att dela med sig av personliga tankar, kan 

det bli strikt och stelt i gruppmiljön?  

Hur ofta skulle ni vilja att grupperna ses? 

Vad tycker ni om storleken på grupperna? 

Fördelar och nackdelar med att delta i grupperna?  

Erfarenheter i relationen till familjehemssekreterarna 

Hur upplever ni att samarbetet mellan er och familjehemssekreterarna är? 

Hur upplever ni er relation till familjehemssekreteraren?  

Om det är bra, vad bidrar till detta, kan ni utveckla varför? 

Om det är mindre bra vad är det är anledningen till detta? 

Hur delaktiga känner ni er i arbetet med familjehemssekreterarna? 

Vad skulle familjehemssekreterarna kunna göra annorlunda i sitt arbete för att ni skulle känna 

er mer delaktiga? 

Avslutning 

Har ni själva några tips eller råd till familjehemssekreterarna i utvecklandet av deras arbete. 

Finns det något ni vill tillägga innan vi avslutar?  

Hur var det att bli intervjuade idag? 

 

Tack för Er medverkan! 


