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Bakgrund: När ett barn behöver omhändertas är den vanligaste vårdformen placering i 
familjehem. Det är socialnämndens ansvar att för det placerade barnet skapa en gynnsam 
uppväxt med trygga förhållanden. Socialnämnden ansvarar också för att de familjehem som 
vårdar dessa barn får stöd, råd och hjälp vid behov för att klara uppdraget (Socialtjänstlagen). 

Syfte: Syftet med studier var att undersöka vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller från 
socialtjänsten och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stöd och stödets betydelse för deras 
uppdrag som familjehem. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom sex semistrukturerade 
intervjuer med olika familjehemsföräldrar. Det empiriska materialet har bearbetats och 
analyserats genom analysmetoden IPA. I relation till tidigare forskning och studiens teoretiska 
ram presenteras sedan resultatet. 

Resultat: Den här studien visar på hur stöd, eller bristen på stöd från socialtjänsten påverkar 
familjehemsföräldrarnas uppdrag. Vi har kommit fram till att de viktigaste komponenterna som 
utgör ett gott stöd är specifika utbildningar, att socialsekreterarna är lättillgängliga, att de får 
fullgod information om det placerade barnet innan det tas emot i familjehemmet, att 
socialsekreteraren tar en spontan kontakt med familjehemsföräldrarna och att relationen mellan 
familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren är trygg och stabil. 

Nyckelord: Familjehem, familjehemsföräldrar, socialtjänst, socialsekreterare, stöd, kontakt, 
relation, socialpedagogik och socialt arbete.  
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Inledning 
Statens offentliga utredningar har gjort en forskningsöversikt som visar att ungdomsvården i 
Sverige ökar (SOU 2005:81). Under 2014 fick sammanlagt cirka 29300 barn vård enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), den 
vanligaste vården/placeringen är familjehem där ca 22300 av dessa barn placerats i 
familjehemsvård. Det finns svårigheter med att jämföra statistiken från tidigare år med siffrorna 
från 2014, eftersom barn som inte fått fullständigt/korrekt personnummer (asylsökande barn) 
inte medräknas i statistiken tillskillnad från tidigare (Socialstyrelsen, 2015). Samhället tar ett 
stort ansvar i ingripandet att placera ett barn i en annan familj än sin biologiska, samhället tar 
ansvar inte minst för det placerade barnet, utan också för den mottagande familjen. Samhället 
har det yttersta ansvaret för att säkerställa att alla barn och unga får en god och trygg uppväxt, 
om föräldrarna eller vårdnadshavaren brister i att tillgodose barnets behov ska socialnämnden 
enligt 5 kap. 1 § SoL tillförsäkra att behoven tillgodoses. Den naturligaste vårdformen vid 
ingripande av socialtjänsten brukar anses vara familjehemsplaceringar då det ger barnet 
möjlighet att växa upp i familjeliknande förhållanden (Höjer, 2012). All öppenvård, så som 
familjehem, bör vara av hög och god kvalitet. Det ställs höga krav på familjehemmen, de 
förväntas hantera de placerade barnets problematik, ha god kontakt med barnets familj och 
samarbeta med socialtjänsten (Holmsten, 2012). SOU:s forskningsöversikt visar på att stöd, 
utbildning och handledning är viktiga komponenter för att föräldrarna i familjehem ska trivas 
med och klara av sitt uppdrag som familjehem. Khoo och Skoog (2014) visar i sin studie att 
familjehemmen har en utmanande vardag och att det stöd som familjehemsföräldrarna behöver 
helt kan utebli eller komma vid fel tidpunkt. 

Den här studien handlar om hur familjehemsföräldrar upplever det stöd de får från 
socialtjänsten i deras roll som familjehem. Inom socialpedagogiken är en grundtanke att 
människan skapas i gemenskap med andra individer, utifrån detta ser vi betydelsen av 
socialsekreterarens stöd som en förutsättning för att familjehemsföräldrarna ska kunna skapa 
sina egna resurser att klara av familjehemsuppdraget. Uppdraget som socialtjänsten har är att 
bidra till att de olika familjehemmen ska kunna skapa individuella resurser och förutsättningar 
för att klara sitt uppdrag och detta kan ses som ett socialpedagogiskt arbetssätt (Eriksson & 
Markström, 2012). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka stödinsatser familjehemsföräldrarna erhåller från 
socialtjänsten och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stödinsatsernas betydelse för deras 
uppdrag som familjehem. 

• Vilka stödinsatser har föräldrar i familjehem rätt att få ifrån socialtjänsten? 
• Vilka stödinsatser anser familjehemsföräldrarna att de har erhållit från socialtjänsten 

och vad har de saknat? 
• Hur påverkar stödinsatser eller bristen på stödinsatser deras uppdrag?  
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Begrepp  

Familjehem  
I studien menar vi med familjehem - ett enskilt hem som öppnat upp sitt eget hem för att ta 
emot barn för stadigvarande vård, fostran och omvårdnad på uppdrag av socialnämnden. 
Verksamheten ska inte bedrivas yrkesmässigt (SoF, 3 kap 2§).  

Barn  
Varje individ som är under 18 år (SoL, 1 kap 2§)  

Placerat barn  
Barn som är placerat i familjehemsvård och bor i ett enskilt hem där ingen av de vuxna har 
vårdnaden om barnet, benämner vi i vår studie som placerat barn.  Vi använder oss av begreppen 
familjehemsplacering/familjehemsplacerade barn och placerat barn med samma innebörd.  

Familjehemsförälder  
Begreppet avser den som tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 
och som inte tillhör någon av barnets biologiska föräldrar eller någon person som har vårdnaden 
om barnet 2 kap 16§, Socialförsäkringsbalken.  

Bakgrund 

Socialtjänstens uppdrag 
Socialnämnden ska, enligt Socialtjänstlagens femte kapitel första paragraf, verka för att barn 
ska växa upp under goda och trygga förhållanden. Om ett barn behöver vårdas i familjehem är 
det socialnämnden som ska sörja för det och medverka till att barnen får god fostran och 
gynnsamma uppväxtförhållanden. Det är varje kommuns ansvar att det finns tillgång till 
familjehem, enligt paragraf två i socialtjänstlagens sjätte kapitel. Enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga så ska alla insatser som rör barn och unga göras i samförstånd 
med vårdnadshavare och den unge. Kan inte vårdnadshavaren, eller den unge som fyllt 15 år, 
ge samtycke till insatserna kan den som är under 18 år beredas vård enligt LVU. Beslut enligt 
LVU är aktuellt om det finns en stor risk att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund 
av till exempel utnyttjande, brister i omsorgen eller om psykisk eller fysisk misshandel 
förekommer i hemmet. 

Varför finns det familjehem och på vilka grunder blir barn placerade? 
Att placera barn i familjehem är en av de vanligaste placeringsformerna som tillämpas av 
socialtjänsten. Under 2014 placerades ungefär 22300 barn enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
ungefär 7000 barn blev samma år placerade enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) (Socialstyrelsen, 2015). De flesta barn i Sverige bor tillsammans med sina 
föräldrar och där har föräldrarna ansvaret att vårda och fostra sina barn. Det finns dock de 
föräldrar som inte klarar av dessa uppgifter som omsorgsgivare av olika anledningar som till 
exempel psykisk ohälsa, fattigdom, förekomst av hot och våld eller missbruk. När föräldrar 
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brister i sin föräldraförmåga, bärs det yttersta ansvaret av socialtjänsten att som samhällsinstans 
ta till metoder som tillgodoser barnens behov av skydd och familjens behov av stöd. Det kan 
då bli aktuellt att barnet placeras utanför hemmet i ett familjehem (Andersson, 2013; Höjer, 
2001). I den svenska sociallagstiftningen, så väl som i Europadomstolens rättspraxis finns tre 
huvudprinciper om närhet, kontinuitet och flexibilitet som gäller när barnet är placerat i 
familjehem (Socialstyrelsen, 2012). Socialtjänsten ska alltid göra en bedömning av vad som är 
det enskilda barnets bästa genom att beakta barnets önskemål och analysen av barnets situation 
och behov utifrån regelverk och ramlagar (Ibid). Vare sig vården av barnet genomförs frivilligt, 
enligt SoL, eller med stöd av LVU ska alltid strävan efter att bibehålla relation mellan barn och 
föräldrar finnas för att de efter vården i familjehem ska kunna återförenas. 

Socialtjänstens ansvar att ge råd och stöd 
Om det blir fråga om placering utanför familjen är det socialnämndens ansvar att ge stöd, råd 
och hjälp till familjehemmet. I 6 kap. 7 a § SoL står: ”Socialnämnden ska i fråga om de barn 
som vårdas i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar 
sådana barn råd, stöd och annan hjälp de behöver”. Sedan januari 2013 är kommuner skyldiga 
att erbjuda den utbildning till familjehem som de anser att de kan ha behov av, socialstyrelsen 
har tagit fram ett material för en grundutbildning ”Ett hem att växa i” (Socialstyrelsen, 2014). 
Grundutbildningens syfte är att ge familjehemmen allmänna kunskaper om familjehemsvård, 
barnen och deras uppdrag som familjehem. Information om vilka lagstiftningar som finns, hur 
ansvarsfördelningen ser ut och vilka roller olika personer och myndigheter har, hur samarbete 
sker och vilka villkor som spelar in ges i utbildningen. Utbildningen tar även upp hur den egna 
familjen kan komma att påverkas, samt att den ger kunskap om vilka rättigheter placerade barn 
har, vilka behov de kan ha och hur familjehemmet ska möta upp dessa (Socialstyrelsen, 2014).  

Utöver en grundläggande utbildning är det viktigt att familjehem får nödvändigt stöd för att 
kunna ge det placerade barnet god vård och detta är socialtjänstens skyldighet att ge. Att 
familjehem får handledning individuellt eller i grupp betonas i förarbeten av socialstyrelsen. 
Handledningen ska ge familjehemsföräldrar insikt, kunskap, förståelse och möjlighet till 
reflektion för att kunna utföra uppdraget och hjälpa barnet på bästa sätt (Socialstyrelsen, 2012). 

Familjehemmets uppdrag 
Familjehem har i uppdrag av socialnämnden att öppna upp sitt eget hem för att ta emot barn 
stadigvarande för vård, fostran och omvårdnad. I sitt uppdrag medföljer stort ansvar och 
socialtjänsten har vissa förväntningar på familjehem. Socialtjänsten förväntar sig att 
familjehemmet bygger upp en trygg och utvecklande relation till barnet, att familjehemmen 
samarbetar med barnets biologiska föräldrar och de förväntas ha en öppen och positiv 
inställning till dem. För att de biologiska föräldrarna ska ha kvar sin föräldraroll krävs stort 
engagemang av familjehemmet att inkludera de biologiska föräldrarna i det som rör vardagen 
för barnet. Familjehemmet ska värna om och ge stöd i kontakten mellan barnet och dess 
föräldrar. Att ha ett bra samarbete med socialtjänsten är också viktigt för att tillgodose barnets 
behov. Att stötta barnen i dess skolgång, och att se till att barnets behov av hälso- och sjukvård 
tillgodoses. Förväntningar från socialtjänsten är också att familjehemmet både söker och tar 
emot stöd, men likaså att ha fortsatt kontakt med barnet efter att placeringen upphört. 
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Familjehem ska ta emot barnen som en likvärdig familjemedlem, de ska ge stöd till barnet samt 
hjälpa det att hantera svåra situationer som kan uppkomma, de förväntas ha kunskap och 
förmåga i att förstå barnen och deras föräldrar samt att möta upp dem efter deras behov 
(Socialstyrelsen, 2012). 

Tidigare forskning  
Vi valde att dela upp den tidigare forskningen efter de gemensamma teman vi fann i studierna 
för att få en så bra struktur som möjligt, samt för att få ett flyt i texten. De teman vi fann fick 
rubrikerna utbildning/förberedelse, information, relationer, lättillgänglighet och vad anses som 
gott stöd. Detta gjordes efter att vi såg att många av studierna visade på samma betydande delar 
av stödet.  

Utbildning/förberedelse  
I en kvalitativ studie av Macgregor , Rodger, Cummings & Lescheid (2006) som utfördes i 
Kanada var syftet att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever hur motivation och stöd 
påverkar dem att fortsätta sitt uppdrag som familjehem. De kom fram till att familjehemmen 
kan känna sig mer förbereda inför att ta emot placering, speciellt de med speciella behov, genom 
att de får utbildning inför uppdraget. Familjehem uppger i fokusgruppsintervjuer att de får bra 
utbildning inför att bli familjehem men uppger även att det inte finns någon utbildning som kan 
förbereda en fullt ut. Ett önskemål är att få mer realistisk och specificerad utbildning för att 
förberedas inför specifika behov hos vissa barn eller situationer som kan uppstå i familjehem 
(MacGregor, et al., 2006). Det ställs höga krav på familjehemmen och stöd, utbildning och 
handledning är viktiga komponenter för att föräldrarna i familjehem ska trivas med sitt uppdrag 
som familjehem (SOU 2005:81).  Octoman & McLean (2014) har i sin kvantitativa studie 
undersökt vad familjehemsföräldrar i Australien finner hjälpsamt och stöttande i sin roll som 
familjehem. Materialet har skapats genom survey-enkäter på internet som 187 personer svarat 
på. I sin studie kommer de fram till att det behövs utbildning och stöd för att öka kvalitén och 
minska stress hos familjehemsföräldrar.  

Information  
I England har Austerberry, Standley, Larkins, Ridley, Farrelly, Manthorpe & Hussein (2013) 
undersökt hur familjehemmen ser på det stöd som de får från myndigheter, 1405 respondenter 
ingick i deras kvantitativa studie. Familjehem i Austerberrys m.fl (2013) studie samt i Khoo & 
Skoogs (2014) anser att gott stöd är när de får den information om det placerade barnet som de 
behöver innan placeringen, om förutsättningar eller omständigheter förändras och om något 
beslut tas gällande förutsättningar och omständigheter vill familjehemsföräldrarna bli 
underrättande om detta. Khoo & Skoog (2014) har i sin kvalitativa studie djupintervjuat nio 
familjehemsföräldrar i Sverige och har som syfte att undersöka familjehemsföräldrarnas 
upplevelser kring placeringars oväntade uppbrott, med andra ord att placeringen avslutas abrupt 
i familjehemmet, trots att vårdtiden i det specifika familjehemmet skulle vara längre enligt 
planeringen. Familjehemsföräldrarna i MacGregors m.fl. (2006) studie upplevde att 
socialsekreterarna ibland undanhöll viktig information om det placerade barnet för att inte 
skrämma iväg dem från att ta ett uppdrag. De kategorier som Octoman & McLean (2014) fann 
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som mest hjälpsamma och stöttande är information och utbildning angående barnets behov, bra 
kontakt och relation med socialsekreterare. 

Relationer  
Familjehemsföräldrar anser att goda relationer kännetecknas av att socialsekreterare svarar och 
ringer tillbaka inom rimlig tid, att socialsekreterare lyssnar på föräldrarnas önskemål och åsikter 
och har en öppen kommunikation med familjehemsföräldrarna (MacGregor, et al., 2006). För 
att familjehemsföräldrar ska vara nöjda med sin roll har Höjer (2001), Brown (2007) och 
MacGregor m.fl (2006) i sina studier kommit fram till att det krävs att kommunikationen mellan 
familjehemsföräldrarna och socialsekreterarna är öppen, samt att familjehemsföräldrar vill 
känna sig värdefulla och uppskattade för det arbete de gör. Höjer (2001) har i sin 
doktorsavhandling med syfte att undersöka relationer, dels mellan föräldraparet i ett familjehem 
och dels relationerna mellan föräldrarna och de biologiska barnen, samt hur de hanterar 
situationer som kan uppstå när man går från vanlig familj till att bli familjehem. I 
doktorsavhandlingen, som är både kvantitativ och kvalitativ, har 174 män respektive 193 
kvinnor har svarat på en enkät och 17 familjehem i Sverige har intervjuats. Browns (2007) syfte 
med sin studie är att undersöka vad familjehemsföräldrar anser sig behöva för att lyckas med 
sitt uppdrag. Studien omfattas av 63 familjehemsföräldrar från Kanada och är en kvalitativ 
studie. Hudson & Levaseur (2002) gjorde en undersökning med enkätformulär i Kanada där 
syftet var att belysa vilket stöd som familjehemsföräldrar kan behöva i sin roll och i sitt uppdrag. 

Cavazzi, Guilfoyle & Sims (2010) har genomför en studie med kvalitativ utgångspunkt i 
Australien där syftet med studien var att undersöka familjehems erfarenheter kring stödet från 
Austrialiska myndigheter. Familjehemmen i Cavazzis m.fl. (2010) studie önskar i många fall 
en mer konsekvent/regelbunden kontakt med socialsekreterare, eftersom rollen som 
familjehemsförälder kan vara stressfylld och där spelar kontakten med socialtjänsten stor roll. 
Om kontakten brister finns en risk att familjehemsföräldrarna börjar ifrågasätta sitt uppdrag 
(Brown, 2007). Föräldrarna i Khoo & Skoogs (2014) studie beskriver att det kan vara svårt att 
få en bra kontakt med socialarbetarna och att de under placeringstiden har mycket lite kontakt 
med varandra. För att få kontakt med socialtjänsten behövde de ha en specifik fråga för att ens 
komma fram på telefonen eller få ett snabbt svar via mail. Föräldrarna uppfattade det som att 
socialtjänsten hade för mycket att göra på för kort tid. Det framkommer att föräldrarna önskade 
mer stöd och guidning i sin roll som familjehemsförälder, samt att de upplevde att kontakten 
med andra instanser rörande de placerade barnen inte fungerade som önskvärt då de ofta blev 
hänvisade fram och tillbaka mellan socialtjänst och övriga instanser, som att ingen ville ta 
ansvar (Khoo & Skoogs, 2014). Flera studier har kommit fram till att det är viktigt för 
föräldrarna i familjehemmet att känna att socialarbetaren är pålitlig och att det finns en 
omtänksamhet hos socialarbetaren (MacGregor, et al., 2006; Hudson & Levasseur, 2002; 
Brown, 2007). 

Lättillgänglighet  
I flera studier framgår det att familjehem efterlyser ett lättillgängligt stöd vid krissituationer, 
likaså efter kontorstid som under kvällar och helger (MacGregor, et al., 2006; Octoman & 
McLean, 2014; Brown, 2007). När föräldrarna får kontakt med socialtjänsten direkt när behov 
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av stöd och hjälp uppkommer, lämnas en positiv känsla hos familjehemsföräldrarna och på lång 
sikt främjar den typen av stöd hållbara placeringar (Khoo & Skoog, 2014). 

Vad anses som gott stöd? 
Det behövs olika typer av stöd för att föräldrarna i familjehemmen ska känna sig trygga och 
många föräldrar anser att det erhållna stödet från socialtjänsten brister och är otillräcklig 
(Hudson & Levasseur 2002; Octoman & McLean, 2014). Många tidigare studier visar på vikten 
av kunskap i hur man hanterar svårigheter som kan uppstå i familjehem och problematik olika 
barn kan ha. Studierna visar också på vikten av att familjehemsföräldrarna får tillgång till 
utbildningar, handledning både innan och under placeringstiden, ekonomisk ersättning och stöd 
i den praktiska vardagen samt att ha någon att prata med om svårigheter. Ett gott stöd innebär 
också att socialtjänsten ska vara lättillgänglig vid alla typer av behov och att kunna få kontakt 
med andra familjehem (MacGregor, et al., 2006; Octoman & McLean, 2014; Brown, 2007). 
Många familjehem finner det hjälpsamt att ha andra familjehem att dela erfarenheter med, att 
det även öppnar möjligheter för att kunna prata med någon om det svårigheterna som kan uppstå 
i familjehemsrollen (Cavazzi, et al., 2010). För att den biologiska familjen ska fungera och må 
bra finns det en efterfrågan om egen tid och andrum från familjehemsrollen, som en typ av stöd 
(MacGregor, et al., 2006; Octoman & McLean, 2014). 

Så mycket som 68% av familjehem i Austerberrys m.fl. (2013) studie vill ha stöd i kontakten 
med de biologiska föräldrarna. När familjehemmen känner att de har en bra kontakt mellan dem 
och det placerade barnet så upplevs kontakten med barnets föräldrar mer enkel och lätt, likaså 
kontakten mellan familjehemmen och socialsekreterarna upplevs bättre om kontakten med det 
placerade barnet fungerar bra. Familjehem ska arbeta med det placerade barnets kontakt med 
sina biologiska föräldrar för att underlätta en hemplacering, vilket alltid är målet (Austerberry, 
et al., 2013).  

Implikation för studien 
Både i Kanada och i Australien har det gjorts studier på vad familjehemsföräldrar behöver för 
stöd i sin roll som familjehem. Den tidigare forskningen är genomförd med både kvantitativa- 
och kvalitativa metoder vilket ger en bred bild av det internationella kunskapsläget. Vi 
upptäckte att det brister i den nationella forskningen kring ämnet, eftersom vi i vår 
forskningsöversikt inte fann några nationella studier med syfte liknande vårt, är därför vår 
studie relevant. De två svenska studier vi har använt har ett annat syfte än vårt, men dessa 
studier har ändå varit relevanta för oss då de tagit upp vissa aspekter av stöd som kan vara av 
vikt för familjehemsföräldrarna.  

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Studiens teoretiska utgångspunkter är begreppen social interaktion och definitionen av 
situationen ur teorin symbolisk interaktionism, samt begreppet stödjande relationer. Begreppen 
valdes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, samt att de ger möjligheter att 
belysa hur kontakten och relationen mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrar spelar roll 
för hur familjehemsföräldrarna upplever stödet från socialtjänsten. 
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Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett verktyg att använda vid analys av den sociala verkligheten, ett 
synsätt, perspektiv eller utgångspunkt. Grundföreställningarna som innefattas av teorin hjälper 
oss att förstå den sociala verkligheten vi undersöker och fokuserar på. Trost & Levin (2010) har 
strukturerat upp fem viktiga hörnstenar inom symbolisk interaktionism - definitionen av 
situationen, social interaktion, symboler, att människan är aktiv och nuet. Vi valde att använda 
delar av denna teori i studien och plockade ut de hörnstenar som var mest passande, dessa blev 
som ovanstående nämnts, definitionen av situationen och social interaktion.  

Det som betonas inom symbolisk interaktionism är processen, att allting är föränderligt. Det 
finns ändå en viss typ av stabilitet i samhället genom att vi upprätthåller sociala normer och de 
spelregler som vi människor satt upp (Månsson, 2013). Det stöd som familjehemmen får och 
önskar att få från socialtjänsten hela tiden är i en process mellan aktörerna. 

En viktig aspekt i symbolisk interaktionism är studerandet av helheten och att individer formas 
och växer fram i samspel med andra (Eriksson & Markström, 2012). 

Definitionen av situationen 
Definitionen av situationen innebär att när situationer uppstår definierar vi dem och beroende 
på hur vi definierar dem styr det vårt beteende. Människan handlar efter hur situationen 
uppfattas (Trost och Levin, 2010). Ett exempel är att om vi uppfattar någon som sur så agerar 
vi efter det, eftersom situationer är pågående processer så har vi möjlighet att omdefiniera och 
ändra vår uppfattning och därmed beteendet om det skulle framgå att personen faktiskt inte är 
sur. Det är våra tidigare erfarenheter som gör att vi tolkar olika, vi tolkar situationen utefter hur 
vi definierar den. Hur en människa handlar och interagerar med andra människor måste förstås 
utifrån hur hen definierar situationen med hänsyn till hur hela hens situation ser ut, eftersom en 
människas definition av situationen spelar en stor roll för uppfattningen av situationen just nu. 

Social interaktion 
Interaktion är något som sker mellan människor hela tiden, när vi pratar med vänner, hälsar på 
någon eller när vi handlar i affären. Det sker inte bara genom samtal med ord, utan också genom 
minspel och gester. Följer vi inte de normer och spelregler vi människor satt upp när vi 
integrerar med våra medmänniskor, blir den sociala interaktionen avvikande. När vi ringer 
förväntar vi oss att någon svarar med ett ”hej” för att den som ringer ska förstå att någon svarat. 
Mönstret för den sociala interaktionen bryts när normen inte följs (Trost & Levin, 2010). Vi 
kan förstå processer och samvaro genom social interaktion. En förutsättning för social 
interaktion är att människan kan empatisera. Trost & Levins (2010) definition av empati är att 
vi ska kunna ta varandras roller, att kunna förstå och sätta oss in i hur andra individer känner 
och tänker. Kan vi inte empatisera så finns heller ingen social interaktion, eftersom vi då heller 
inte kan förstå vad andra individer säger eller gör. Om vi på ett rimligt sätt kan förstå hur den 
andra personen kan tänkas handla i en situation har vi ökat vår förmåga att empatisera (Trost & 
Levin, 2010).  
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Stödjande relationer 
Stödjande relationer är ett begrepp inom anknytningsteorin och i det här sammanhanget har vi 
valt att definierade det på det sätt som följer. I yrken där man arbetar med människor med 
inriktningen att skapa någon form av förändring, självinsikt, utveckling, omsorg, inlärning eller 
bättre livskvalité är relationen mellan den professionella (socialtjänsten i vårt fall) och klienten 
(familjehemsföräldrarna) av stor vikt. I stödjande relationer i vuxen ålder ses relationen i sig 
som en viktig aspekt för att relationen ska upplevas som hjälpande och stödjande. Genom att 
den professionella är trygg i sig själv, ser och uppmärksammar klientens behov av stöd och är 
förutsägbar kommer klienten att uppleva relationen som trygg och tillförlitlig (Broberg et al., 
2008; Røkenes, 2007). För klienten är det viktigt att de känner att den professionella tar dem på 
allvar, förstår dem, tror på dem och har ett medmänskligt bemötande. Om kvalitén på relationen 
är av god karaktär tycks förutsättningarna för att klienten ska förändras i god riktning bli högre. 
En bra relation skapar trygghet, anknytning, tillit och ger en känsla av trovärdighet, detta kan 
skapas genom att klienten har en känsla av att bli förstådd. Den professionellas förmåga till 
empati och se klientens behov är viktig för att skapa en sådan relation. När en klient känner 
trygghet i relationen är det troligare att hen öppnar sig och pratar om sina tankar, känslor, 
åsikter, erfarenheter och vågar be om hjälp och stöd. En trygg relation ökar förståelsen mellan 
parterna och i många fall bidrar den till att förväntningarna på hjälpprocessen stämmer mer 
överens med varandras, den främjar möjligheten till att personerna kan vara raka mot varandra 
och ifrågasätta den andre (Røkenes, 2007; Eide och Eide, 2006). Relationen kan stärkas genom 
att den professionella lever upp till förväntningarna av stöd klienten har av  vid svåra situationer 
(Eide och Eide, 2006). Om en klient inte känner trygghet och tillit i relationen kan denna få 
svårare att berätta om svårigheter och söka stöd hos den professionella (Broberg et al., 2008). 

Resonemang kring den teoretiska rammen och våra teoretiska begrepp 
Utifrån begreppen definitionen av situationen och social interaktion, kan vi förstå, tolka och 
analysera vikten av kommunikation mellan socialtjänst och familjehemsföräldrar. Eriksson & 
Markström (2012) menar att i symbolisk interaktionism är synsättet att människan växer fram 
i samspel med andra och i samspelet (som en del av social interaktion) mellan socialtjänst och 
familjehemsföräldrar växer föräldrarna in i rollen som familjehem med socialtjänsten som stöd, 
därför väljer vi att ta med detta begrepp som utgångspunkt i studien. Anledningen till att vi 
valde definitionen av situationen är för att den aspekten är central genom att 
familjehemsföräldrarna definierar en situation och agerar utifrån att den är verklig för dem. Till 
exempel som tidigare forskning nämnt att om familjehemmen tror att de inte fått all information 
om placeringen från socialtjänsten, så definierar de den situationen och agerar och handlar efter 
det, kanske genom att bli misstänksamma mot socialtjänsten. Om det sedan visar sig att de fått 
all information om placeringen så ändras deras definition av situationen, samt även deras attityd 
mot socialtjänsten. Begreppet definitionen av situationen är viktigt för att förstå hur den sociala 
interaktionen tar till uttryck. 

Genom till exempel begreppet symboler som en av hörnstenarna inom symbolisk 
interaktionism har valts bort, kan vi i vår studie gå miste om olika symbolers betydelse i 
interaktionen mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna. Argumentet för att tre av de 
fem hörnstenar valts bort är för att studien skulle bli allt för omfattande om vi hade haft med 
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alla hörnstenar och utgått ifrån symbolisk interaktionism som helhet. Vi hade inte haft samma 
möjlighet att inrikta oss och fördjupa på definitionen av situationen och social interaktion som 
begrepp. 

Utöver dessa två begrepp har vi valt att tillföra stödjande relationer till den teoretiska rammen. 
I relationen mellan socialsekreterare och familjehemsföräldrar ska socialsekreterarna finnas 
som en trygghet och erbjuda föräldrarna stöd. Begreppet stödjande relationer hjälper oss att 
förstå och analysera relationens betydelse för att familjehemsföräldrarna ska känna att de får ett 
gott stöd. 

Mot bakgrund till studiens syfte och frågeställningar kommer vi att tolka och förstå studiens 
empiriska material utifrån dessa begrepp. Begreppen avser att användas för att förstå och kunna 
belysa samspelets, relationers och kontaktens betydelse för familjehemsföräldrarnas 
upplevelser av stödinsatserna. 

Metod 

Forskningsmetod 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar där vi vill förstå familjehemsföräldrars erfarenheter 
stödinsatsernas betydelse och dess betydelse, valdes en kvalitativ forskningsmetod och 
intervjuer för att skapa material. Enligt Kvale & Brinkman (2014) är det bästa sättet att samtala 
med varandra för att kunna förstå en annan människas synsätt, att hitta förklaringar genom deras 
värld och utveckla en mening ur deras erfarenheter.   

Litteratursökning 
För att finna och få tillgång till relevant forskning i förhållande till studiens syfte har  Högskolan 
Västs biblioteksguider använts och databaserna Social Services Abstracts och Sociological 
Abstracts som rör socialpedagogik. Litteratursökningen avgränsades på så vis att de skulle vara 
publicerade från 1990 och framåt, att de skulle vara vetenskapligt granskade, skrivna på 
engelska eller svenska och handla om familjehem, föräldrar i familjehem, familjehemmens 
behov av stöd och socialtjänstens stöd till familjehem. Dock visade det sig att de mest relevanta 
artiklar som vi sedan kom att använda är publicerade från år 2000 och framåt. Sökmotorn 
Google användes också för att hitta och få tips på relevant forskning, litteratur och artiklar. De 
sökord vi använde var foster care, foster parents, social services, support och social support. 
Vi valde att använda dessa sökord även på svenska och kombinerade dem på olika vis. Utöver 
de artiklar som hittades med hjälp av dessa sökord kunde vi även finna ytterligare relevant 
forskning i artiklarnas referenslistor. 

Urval 
För att hitta respondenter till studien började vi med att på egen hand genom kontakter på 
sociala medier att söka efter familjehemsföräldrar. Det visade sig vara svårare än vi trodde, 
därför utformades ett informationsbrev (se bilaga 2) som socialtjänsten skickade ut till 13 olika 
familjehem som arbetar på uppdrag av dem. Kraven var att de arbetade på uppdrag direkt av 
kommunen och att de hade minst en placering just nu. Endast ett familjehem hörde av sig till 
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oss efter detta utskick. Genom andra personliga kontakter fick vi möjlighet att ställa frågan om 
medverkan direkt till de övriga fem familjehemmen. Vi författare har ingen personlig relation 
till dessa respondenter, därför är det inte avgörande för hur de svarat i intervjun. Ett av 
familjehemmen har ingen placering just nu, men eftersom de har haft placeringar som 
avslutades för mindre än ett halvår sedan valde vi att ändå att ta med den respondenten i urvalet. 
I vår studie är ett halvår inom en rimlig tid för att kunna delta på ett adekvat sätt, då 
respondenten inom relativt kort tid avslutat sitt uppdrag och troligtvis kommer ihåg mycket av 
tiden som familjehem. Hade fler responderat på socialtjänstens utskick hade urvalet sett 
annorlunda ut, vi tror dock inte att de hade behövt vara till fördel för studien, eftersom 
socialtjänsten kan ha gjort ett aktivt och medvetet val bland de familjehem som de vet är nöjda 
med stödet och samarbetet. Slutligen föll det sig så att föräldrar från sex olika familjehem 
intervjuades. Vid ett intervjutillfälle medverkade båda föräldrarna och i de fem övriga 
intervjuerna deltog endast en av familjehemsföräldrarna. Motivet till varför bara en av 
föräldrarna var med vid de intervjutillfällena var för att det uppstod svårigheter kring att finna 
tid för intervjun som passade båda familjehemsföräldrarna och oss författare. Ytterligare  
presentation av respondenterna ges i analyskapitlet.   

Datainsamlingsmetod 
Hur någon upplever något och känner inför något förstås och tolkas fördelaktigast genom 
samtal, eftersom respondenterna kan berätta hur de upplever stödinsatserna, därför valdes 
intervju som metod. Med en kvalitativ forskningsintervju kan vi producera den kunskap vi 
behöver genom att intervjun bygger på ett vardagligt samtal med professionell innebörd, 
samtalet har en struktur och mening. Syftet är att försöka förstå världen eller fenomenet utifrån 
den intervjuade personens synvinkel och därifrån utveckla en mening genom att sedan tolka 
innebörden av intervjupersonernas perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). En semistrukturerad 
intervju genomfördes efter att en intervjuguide (se bilaga 1) med olika teman sammanställts. 
Det som låg till grund vid utformandet av intervjuguiden var dels studiens syfte och 
frågeställningar, och dels vad den tidigare forskningen visat. Frågorna ställdes till största del i 
den specifika ordning de skrivits ner och genom öppna frågor lämnades utrymme för 
intervjupersonerna att kunna utveckla sina svar. Genom en semistrukturerad intervju (Kvale & 
Brinkman, 2014) fick vi möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor som utvecklade och 
breddade svaren och på så vis fick vi ett större material som enklare kunde preciseras och 
konkretisera det vi var ute efter. Efter intervjutillfällena transkriberades varje intervju, vilket 
innebär att det insamlade materialet skrevs i text där respondenternas berättelser framkom. 
Detta gjordes för att underlätta kommande analysarbete, för att vi lättare skulle kunna gå 
igenom respondenternas svar i intervjun flera gånger och därigenom ringa in intressanta teman 
(Bryman, 2011). 

Analysmetod 
Som analysmetod har IPA- interpretative phenomenological analysis använts. I denna metod 
delas analysen upp i fem steg (Smith och Osborn, 2008). Vi började med att bekanta oss med 
de transkriberade intervjuerna genom att vi läste texterna flertalet gånger och kommenterade 
det vi fann intressant och betydelsefullt.  I steg två hittades teman i texten och kommentarerna 
formulerades om till mer snäva utformningar med mer teoretiska begrepp, samtidigt som 
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kärnformuleringarna försökte bibehållas. Vi hittade från början 10 teman vi ansåg relevanta 
t.ex. byte av personal. I steg tre grupperades de teman som hittats och kategoriserades i ordning. 
Vissa av de teman vi satt upp kunde i detta steg grupperas tillsammans under samma 
huvudtema, exempel på detta är temat ”byte av personal” ingår i underrubriken ”hur upplevs 
kontakten med socialtjänsten” i huvudtemat kontakt. Vid steg fyra ställdes en slutlig lista av 
teman upp, huvudteman blev utbildning, information och kontakt. Dessa teman uppkom genom 
att vi grupperade underteman för skapa ett system som urskilde de viktiga aspekterna från de 
olika aspekterna från de olika intervjuerna. I det slutliga steget skrevs en sammanhängande och 
berättande text utifrån det respondenterna svarat inom respektive tema. I resultat och analys 
delen har vi använt oss av citat för att förtydliga och precisera vad våra respondenter menat 
(Smith och Osborn, 2008). Anledningen till att vi har valt denna metod är för att temana blir 
välformulerade och genomtänkta då materialet arbetas igenom flertaliga gånger. Det svåra i 
analysen var att hitta gemensamma teman, eftersom föräldrarna som intervjuats hade varit 
familjehem olika länge och behovet av stöd kunde skilja sig åt beroende på erfarenhet och det 
placerade barnets speciella behov.  

Etiska ställningstaganden 
Det finns två etiska huvudkrav inom forskning, det ena är forskningskravet och det andra är 
individskyddskravet (Hammar Chiriac och Einarsson, 2013). Individskyddskravet delas ofta in 
i fyra delar och dessa forskningsetiska ställningstaganden har vi löpande tagit ställning till i 
studien. De är baserade på vetenskapsrådets principer om informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att socialtjänsten skickade ut ett 
informationsbrev från oss till familjehem i kommunen, informerades respondenterna om 
studiens syfte och hur vi tänkt genomföra den, att deras deltagande är frivilligt och anonymt, 
att de kan avbryta sin medverkan när som helst de vill, samt att när studien genomförts kommer 
den att publiceras. För att beakta samtyckeskravet inhämtades skriftligt samtycke från 
respondenterna genom att de skrev under informationsbrevet (se bilaga 2). Enligt 
nyttjandekravet informerades våra respondenter i samband med deltagandet att materialet som 
inhämtas i samband med intervjun endast kommer att användas i studiens syfte och sedan 
raderas. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter om de deltagande ska hanteras 
på ett sätt som gör att ingen ska kunna identifiera dem. Respondenterna informerades därför 
om att de inte skulle kunna kopplas till denna studie genom att vi inte lämnar ut namn, eller 
annan typ av identitet som kan kopplas till dem. Ingen specifik kommun kommer heller att 
kunna kopplas till studien med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2013). 
Forskningskravet handlar om etiken kring vårt förhållningssätt samt forskningsuppdraget, alltså 
de etiska övervägande vi har tagit hänsyn till i val av vår forskningsmetod och att vi har 
försäkrat oss om att ingen utomstående har kunnat ta del av vårt intervjumaterial (Hammar, 
Chirac och Einarsson, 2013). En etisk aspekt som togs hänsyn till var vart intervjuerna skulle 
hållas, därför fick respondenterna själva avgöra vart de ville bli intervjuade. Tanken bakom 
detta var delvis att de skulle känna sig bekväma i miljön, samt att det även kunde finnas ett 
placerat barn i respondentens hem, vilket skulle kunna hämma respondenten i sina uttalanden 
under intervjun. Det här skulle i sin tur kunna ha påverkat studiens resultat. En respondent ville 
genomföra intervjun hemma hos en av oss författare, en annan på ett offentligt fik, medan 
resterande respondenter bjöd hem oss till dem själva. När intervjun på fiket hölls beaktade vi 
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konfidentialitetskravet genom att vi placerade oss avskilt i ett hörn på fiket (Vetenskapsrådet, 
2013). 

Validitet och reliabilitet 

Validitet 

För att uppnå och säkerställa validiteten i vår studie har vi genom skrivprocessen återgått till 
vårt syfte och frågeställningar för att förbehålla oss om att vi undersökt det som var tänkt att 
undersökas, samt att ett resonemang förts genom studien om hur vi har gått tillväga (Kvale & 
Brinkman, 2014). Intervjuguiden utformades med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar, samt att utformningen av intervjuguiden hämtat inspiration från likande 
studier, vilket också ökar validiteten, eftersom det kan betyda att de intervjuguiderna varit 
utformade på ett sätt som gjort att deras syfte och frågeställningar gått att besvara. Intervjuguide 
ytvaliderades genom att vår handledare granskade intervjuguiden innan intervjuerna 
genomfördes. Validiteten i studien ökade när vi i slutet av varje intervjutillfälle frågade våra 
respondenter om de ville tillägga något relevant för ämnet, eller om de ansåg att vi missat något 
och ingen hade något att tillägga. Dock framkom det vid transkriberingen av intervjuerna att vi 
hade velat ställa vissa följdfrågor i samband med en del svar. Vi var ändå nöjda med de svar vi 
fått, vilka kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte och frågeställningar, och valde därför att inte 
kontakta våra respondenter igen (Bryman, 2011). 

Reliabilitet 

Genom att vi varit tydliga och noggranna med vårt tillvägagångssätt, som exempel att förklara 
hur analysen genomförts och hur våra teoretiska begrepp har valts i studien blir den på så vis 
tillförlitlig och det är möjligt att utföra samma studie igen. Intervjuguiden finns även med som 
bilaga till studien (se bilaga 1) för att samma frågor ska kunna ställas om studien skulle göras 
om på nytt (Kvale & Brinkman, 2014). Dock är det svårt att uppnå en hög reliabilitet i kvalitativ 
forskning, eftersom den miljö och kontext där intervjun hålls kan påverka respondentens svar 
och tolkning av frågor. Även vår närvaro som forskare kan ha olika påverkan på respondenten 
då vårt tonläge och kroppsspråk varierar. Respondenternas svar kan också variera om samma 
studie utförs på nytt när olika följdfrågor ställs, trots att samma intervjuguide återanvänds. I 
studien redovisas inte våra följdfrågor, vilket kan påverka reliabiliteten negativt (Bryman, 
2011). Vi är också medvetna om att eftersom respondenterna har fått svara på olika följdfrågor, 
skulle detta ha kunnat påverka studiens resultat, men som tidigare nämnts har vi med de svar vi 
fått kunnat besvara våra frågeställningar. För att stärka reliabiliteten i studien var våra 
ambitioner att båda författarna av denna studie skulle delta vid alla intervjutillfällen genom att 
vi då kunde tolka det vi såg och hörde och tillsammans diskutera hur materialet skulle bearbetas 
och analyseras (Bryman, 2011). Tyvärr fick båda förhinder varsin gång och bara en av oss 
utförde då två av intervjuerna på egen hand. För att hantera reliabiliteten vid dessa tillfällen har 
den som inte varit med läst transkriberingen och kunnat ställa frågor till den som genomförde 
intervjun. 
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Analys och resultat 
Under kommande avsnitt presenteras respondenterna och det följs av resultatet utifrån 
information, utbildning och kontakt, som är de teman som framträtt ur det material som samlats 
in. I varje delavsnitt analyseras vårt material utifrån studiens teoriramar och tidigare forskning.  

Presentation av våra respondenter 
Sex familjehem i norra Kalmar län har intervjuats. Vid varje intervjutillfälle har en förälder från 
familjehemmet deltagit, förutom vid en av intervjuerna då båda föräldrarna medverkade. 
Föräldrarna är inom ett åldersspann på 47-64 år. Av de 7 deltagande var fem stycken kvinnor 
och två män. Studiens respondenter har haft mellan 1 och ungefär 30 placeringar under 
sammanlagt 1-22 års tid. Två av familjehemmen skiljer sig lite från de andra genom att de har 
varit familjehem kortare än en period på två år och de har därför också haft färre placeringar. 
Ett av dessa familjehem kände barnet innan det blev placerat hos dem. Vid intervjutillfällena 
var det ett familjehem som inte hade någon placering, medan de andra familjehemmen hade 1-
2 nuvarande placeringar. Tre av familjehemmen har även tagit emot en del akuta placeringar, 
vilket gör att deras totala antal placeringar är något högre. Familjehemsföräldrarna i studien har 
olika arbeten utöver familjehemsuppdraget, i två av familjehemmen är någon av föräldrarna 
hemma på heltid. 

Information  

Information om familjehemsuppdraget 

Det som lyftes fram av respondenterna i studien var att de fick information om vad 
familjehemsuppdraget innebär och vad som förväntas av dem i deras roll som 
familjehemsföräldrar. Fyra familjehem beskriver att de fick informationen genom samtal med 
socialtjänsten innan de tog emot en placering, eller kort efter att de tagit emot en akutplacering 
för första gången. Ett familjehem beskriver att deras största roll är att värna om att barnen som 
bor där ska ha en bra relation med sina föräldrar. 

”Så det är ju faktiskt det viktigaste uppdraget jag har som familjehem att det 
funkar med de biologiska föräldrarna”. 

Ett annat familjehem kände att det viktigaste med familjehemsuppdraget var att kunna erbjuda 
ett tryggt hem. Alla har uttryckt att de varit nöjda med informationen och att de har fått 
tillräckligt med information för att kunna förstå vad familjehemsuppdraget innebär. 

Information om det placerade barnet 

Tre av våra respondenter beskrev att den information de får om barnet innan det placeras i 
familjehemmet, beror på vem de har som socialsekreterare. Valet av information som når 
familjehemsföräldrarna beror på individuella val av vad som är relevant och av vikt för 
familjehemsföräldrarna att ta del av. Ett av familjehemmen menar att valet av information som 
socialsekreteraren ger ut om barnet också beror på vad det är för typ av placering och hur 
relationen är mellan socialsekreteraren och familjehemsföräldrarna. Samma familjehem 
uttrycker en önskan om att det borde vara lagstadgat och finnas regler för vilken information 
som ges ut och att det inte ska skilja sig åt beroende på kommun och vilken socialsekreterare 
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man har. Det framkommer i alla intervjuer där familjehemsföräldrarna har haft mer än en 
placering att informationen som ges ut om det barn som ska placeras varierar mycket, i vissa 
fall är informationen bristfällig och i andra fall är de nöjda med informationen och tycker då att 
det varit ett gott stöd. Det är viktigt för familjehemmen att få så mycket historik om placeringen 
som möjligt, ett av familjehemmen har som krav att få så mycket information som möjligt för 
att kunna göra ett bra arbete. 

”Annars kanske man jobbar länge på fel sätt för att man inte har rätt historik med 
sig, så för oss har det ju varit viktigt att ta reda på så mycket information som 
möjligt.” 

Några uttrycker att informationen är viktigt för att kunna bemöta det placerade barnet där det 
befinner sig just nu, samt även att kunna lägga sig på en rimlig nivå i de krav man har på det 
placerade barnet. Som citatet ovan visar är det viktigt med historik kring barnet för att kunna 
arbeta på ett gynnsamt sätt. 

”Det är ju jätteviktigt att veta vilken nivå vi ska lägga oss på. Hur ska vi möta detta 
barn? Det är bra att veta om det kommer en femtonåring, men vad är han 
egentligen? 12? 7 år?” 

Två av familjehemmen uttrycker att de ibland har undrat om socialtjänsten undanhållit 
information om det placerade barnet, att all information inte kom fram innan eller i början av 
placeringen, utan mer successivt. 

”En får ju inte, eller det känns ju inte som att man får reda på allt. Men sen så 
kommer det ju fram, som med de här barnen som vi har nu, så har det ju kommit 
fram bara för att de har varit så länge.” 

Familjehemmet som nämns ovan trodde att socialtjänsten hade informationen som framkom 
under placeringens gång redan från början. Ett annat familjehem tror att socialtjänsten ibland 
undanhåller information om placeringen för att man ska ta emot uppdraget, även om hen också 
påpekar att det nog inte händer så ofta. 

”Ibland vill man sälja in barnen för att man vill ha det placerat och då kanske man 
inte berättar allt.” 

Analys av informationen 
En av grundtankarna inom symbolisk interaktionism är att vi formas och växer fram i samspel 
med andra (Eriksson & Markström, 2012) och genom att en familj väljer att bli familjehem kan 
vi se att de genom social interaktion med socialtjänsten formas och växer in i sin roll som 
familjehem. Vi tolkar det så eftersom de får information om vad familjehemsuppdraget innebär 
och vilka förväntningar som finns från socialtjänsten när de tar sig an sitt uppdrag. 
Familjehemmen beskriver att de fick informationen om uppdraget genom samtal med 
socialtjänsten och detta kan ses som ett samspel och social interaktion för att komma in i rollen 
som familjehem. Föräldrarna har sedan definierat situationen (Trost & Levin, 2010) utifrån den 
information de har fått, de har då själva ringat in vad de anser är det viktigaste i rollen som 
familjehemsförälder. De olika definitionerna av familjehemmets viktigaste roll är å ena sidan 
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att vara ett tryggt hem och å andra sidan att hjälpa barnen att hålla en bra kontakt med sina 
biologiska föräldrar. Trost & Levin (2010) menar att vi definierar situationen olika beroende på 
vår bakgrund och tidigare erfarenheter. Familjehemmen i vår studie har olika historik och 
erfarenhet, beroende på hur länge de har varit familjehem och de har även personliga åsikter 
om familjehemsuppdraget. Utifrån detta gör det att de definierar situationen och informationen 
olika och har olika uppfattningar om vad den viktigaste aspekten i familjehemsuppdraget går 
ut på. 

Den tidigare forskningen pekar på att ett gott stöd är när familjehemsföräldrarna får den 
information om placeringen som familjehemmen anser att de behöver (Austerberry, et al., 2013; 
Khoo & Skoog, 2014). Det framgår i vår studie att våra respondenter också anser att information 
om barnet är ett gott stöd, eftersom de då kan bemöta det placerade barnet på rätt nivå. Att 
informationen om barnet som ges ut är viktig för bemötande har inte framkommit i tidigare 
forskning, men i vår studie har det visats sig vara en aspekt av stor betydelse för att kunna ta 
emot placeringen och utföra familjehemsuppdraget. Hälften av familjehemmen uttrycker att det 
är beroende på vem de har som socialsekreterare som avgör vad de får för information om 
barnet inför en placering. De hävdar att valet av information som ges ut beror på vad 
socialsekreterarna anser vara av vikt. Vi tolkar även detta från Trost & Levins begrepp om 
definitionen av situationen, att socialsekreterare har olika syn på vad som är viktig information 
att ge, eftersom de har olika erfarenheter med sig i bagaget. Ibland har informationen varit 
bristfällig, anser de familjehem som haft mer än en placering. Vi tolkar familjehemsföräldrarnas 
syn på detta utifrån social interaktion att socialsekreterarens information till familjehemmen 
ibland är bristfällig och att det kan bero på hens förmåga att empatisera, alltså scanna av vad 
familjehemmen känner och tänker om deras behov av information. Att kunna empatisera är en 
viktig del i den sociala interaktionen (Trost & Levin, 2010), för att familjehemsföräldrarna ska 
kunna känna att de får ett gott stöd. 

Två av våra familjehem har uttryckt att socialtjänsten ibland kan undanhålla information om 
det placerade barnet för att de inte ska tacka nej till uppdraget. MacGregor, et al. (2006) har i 
sin studie påvisat att familjehemsföräldrarna upplevde att socialsekreterarna undanhöll viktig 
information för att inte skrämma iväg dem från att ta ett viktigt uppdrag. Tidigare forskning har 
visat att öppen kommunikation mellan parterna är viktig för att upprätthålla en god relation och 
för att familjehemsföräldrarna ska vara nöjda med sin familjehemsroll. Av stor vikt är också att 
socialsekreteraren är omtänksam och pålitlig (MacGregor, et al., 2006; Hudson & Levasseur, 
2002; Brown 2007). Om vi ser på detta genom begreppet stödjande relationer förstår vi att det 
är viktigt att familjehemmet kan känna tillit och trygghet i relationen till socialsekreteraren. Om 
denna känsla av trygghet och tillit är försämrad, till exempel genom att information om det 
placerade barnet tidigare undanhållits, kan det bli svårare för familjehemsföräldrarna att berätta 
om svårigheter och söka stöd hos socialsekreteraren (Broberg, et al., 2008). 

Utbildning 

Grundutbildning – ”Ett hem att växa i” 

När vi i intervjuerna med våra respondenter frågade dem om de fick någon utbildning inför att 
de skulle bli familjehem, svarade alla att de inte fick någon grundutbildning innan de åtog sig 
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uppdraget att bli familjehem. Inget av familjehemmen uttryckte heller något behov av en sådan 
utbildning, att allt har flutit på. En av respondenterna berättar att de efter några år som 
familjehem blivit erbjudna kursen ”Ett hem att växa i” och då deltog. Hen uttryckte att det var 
en bra kurs, att mycket var logiskt, eftersom de varit i familjehemsrollen fem år innan, men att 
det som var mest givande var att få träffa andra familjehem att dela erfarenheter tillsammans 
med. En annan av våra respondenter säger vid frågan om hen fått eller blivit erbjuden någon 
grundutbildning:  

”Det finns väldigt… Det finns inte, eller det finns… Det är inget som de prioriterar 
verkar det som, man blir bara insläppt.” 

En av våra respondenter frågade sin socialsekreterare hur de skulle anta sin roll som 
familjehemsföräldrar innan de tog emot placeringen. Svaret respondenten då fick var att de bara 
skulle fortsätta arbeta utefter samma roll som de har mot sina egna barn. 

Föreläsningar 

Att familjehemmen erbjuds föreläsningar två till fyra gånger per år, styrks av alla respondenter. 
Fyra av familjehemmen berättar att de ibland har önskat föreläsningar om specifika ämnen som 
rör individuella behov hos de placerade barnen. De upplever att socialtjänsten i de flesta fall 
lyssnat in deras önskemål och behov, eftersom de valt föreläsningar efter de önskningar som 
kommit fram. Önskemålen har bland annat handlat om att få kunskaper inom ADHD, hot och 
våld, incest, samt information om länder och olika kulturer. Samtliga respondenter uttrycker att 
det är viktigt att få information och kunskap inom specifika områden för att kunna bemöta det 
placerade barnet så bra som möjligt, samt att de även ser föreläsningarna som en möjlighet till 
att träffa andra familjehem. Två av respondenterna ser det som en självklarhet att socialtjänsten 
ska förse de familjehem som tar emot barn med speciella behov en utbildning inom det specifika 
fältet. 

Analys av utbildning 
Tidigare forskning visar på att om familjehemsföräldrarna får utbildning innan de påbörjar 
uppdraget som familjehem och tar emot sin första placering, är de mer rustade för att klara sitt 
uppdrag, göra ett bra arbete och minska stressen (Octoman & McLean, 2014; MacGregor, et 
al., 2006). Vår studie visar, till skillnad från tidigare forskning, att behovet av utbildning innan 
uppdraget som familjehem påbörjas inte är av lika stor vikt. Respondenter som deltog i den här 
studien uttrycker att uppdraget flutit på utan en utbildning. När vi ser detta genom begreppet 
definitionen av situationen finner vi att familjehemmen definierat situationen som sådan att de 
inte var i behov av någon utbildning innan de åtog sig uppdraget och därför agerar och handlar 
efter det (Trost & Levin, 2010). 

Genom tidigare studier ser vi att det finns behov av att få utbildning inom vissa områden för att 
kunna förbereda sig på specifika behov en del barn kan ha. Detta ska då bidra till att öka 
kvaliteten i familjehemsföräldrarnas arbete med de placerade barnen (Octoman & McLean, 
2014; MacGregor, et al., 2006). Här kan vi se att vår studie stämmer överens med vad den 
tidigare forskningen kommit fram till, eftersom familjehemsföräldrarna uttrycker att de vill ha 
och behöver föreläsningar inom specifika områden för att kunna bemöta det placerade barnet 
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så bra som möjligt. Att socialtjänsten svarar upp på dessa behov om specifika föreläsningar gör 
att relationen till socialtjänsten stärks och upplevs som stödjande, eftersom socialtjänsten 
uppmärksammar familjehemmens behov. Om vi fortsätter att se på detta utifrån begreppet 
stödjande relationer kan det tänkas att den uppmärksamhet familjehemmen får från 
socialtjänsten leder till att de känner sig trygga i relationen och vågar anförtro sig och be om 
hjälp och stöd om andra behov uppstår. Vänder vi på det här kan vi också förstå att 
familjehemmen redan hade en bra och trygg relation med socialtjänsten, eftersom de faktiskt 
kunde be om dessa specifika föreläsningar (Broberg et al., 2008; Rokensen, 2007; Eide & Eide 
2006). 

Kontakt 

Hur upplevs kontakten med socialtjänsten? 

Alla våra respondenter har svarat att de tycker att kontakten med socialtjänsten är bra. Några 
har uttryckt att den är väldigt positiv, att socialsekreterarna är trevliga och artiga. Som vi nämnt 
i tidigare avsnitt om att informationen familjehemsföräldrarna får om barnet innan placering 
beror på vilken socialsekreterare de har, uttrycker de även att kontakten med socialtjänsten 
också kan skilja sig åt beroende på vilken socialsekreterare de har. En av våra respondenter 
berättar om sin upplevelse av att kontakten med socialtjänsten bara blir bättre och bättre. Hen 
menar att det beror på att ju mer de pratar med varandra, desto bättre blir kontakten. Flera av 
våra respondenter säger att en kontinuerlig kontakt är betydelsefull för att 
familjehemsföräldrarna ska känna att de är på samma nivå som socialtjänsten, vilket innebär att 
de jobbar mot samma mål och har samma tänk om hur de ska gå tillväga i arbetssättet. 

”Kontakten är viktig för att vi ska få en bättre kommunikation, hur vi känner, tycker 
och tänker om vad som har hänt här och hur vi ska göra framöver.” 

En svårighets som familjehemmen uttrycker i kontakten med socialtjänsten är när det sker 
personalbyten bland socialsekreterarna. När de får nya socialsekreterare upplever 
familjehemmen att det är jobbigt, eftersom den nya socialsekreteraren inte har all historik kring 
familjehemmet och placeringen. Familjehemsföräldrarna upplever att de måste berätta och 
upprepa det som rör familjehemmet och familjehemsplaceringen för att återskapa samma bild 
av familjehemmet som den tidigare socialsekreteraren hade. Det kan kännas påfrestande att vid 
ett personalbyte, eftersom det tar tid att skapa gemensamma strategier för att hamna på samma 
nivå och jobba mot samma mål. 

”Man har ju gjort upp en strategi med en soc. och så kommer nästa och då är det 
inte säkert att det vi jobbat efter kommer fortsätta, för då har de en egen idé och så 
kan det bli tvärt emot det vi kommit överens om. […] Förändringar måste vara 
långsiktiga och inte en massa snabba grejer.” 

Lättillgänglighet 

Familjehemmen upplever att de i de flesta situationer får kontakt med socialtjänsten när de är i 
behov av hjälp och stöd. Det är ingen skillnad på tillgängligheten under kvällar, helger och 
semestrar, eftersom det finns en socialjour, eller att det alltid finns någon annan 
socialsekreterare på plats under till exempel semestrar. Dock framkommer det att det finns en 
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viss svårighet att få svar på specifika frågor om placeringen om den ordinarie socialsekreteraren 
inte är på plats. Ibland är socialsekreterarna svåra att få tag på även under vardagar och det 
upplever familjehemmen att det återigen beror på vilken socialsekreterare de har. 

”Det är väldigt individuellt, en del har vi bra kontakt med, en ringer och de ringer 
tillbaka. Sen finns det de socialsekreterare som inte hör av sig tillbaka, som inte 
lyssnar på oss familjehem. […] De som inte hör av sig och som inte finns 
tillgängliga och som inte lyssnar på det vi säger, där brukar inte placeringen gå så 
bra.” 

När frågan ställdes om vad som var viktigast i kontakten med socialtjänsten så svarar alla 
respondenter att lättillgängligheten är a och o. De uttrycker att de bara vill kunna lyfta på 
telefonluren och att någon då ska svara, att de vet att de alltid kan höra av sig om det är 
något. 

Den spontana kontakten 

Fyra av familjehemmen tar upp vikten av en spontan kontakt från socialtjänsten, att de 
uppskattar när de ringer och frågar hur det står till i familjehemmet och hur de mår. 
Respondenterna förklarar att den spontana kontakten gör att de känner sig sedda, uppskattade 
och att socialtjänsten bryr sig och försöker vara delaktig i processen med det placerade barnet. 

”Det är inte alltid säkert att familjehemmen behöver ringa, utan de kan ringa, 
lyssna, känna av, checka av, i alla fall vara med hela tiden i processen så att säga. 
Det tror jag är viktigt faktiskt, för att det ska funka. De är också med och bryr sig 
om det hela.” 

Tre av respondenterna är mycket nöjda med denna typ av kontakt, medan ett av familjehemmen 
uttrycker en önskan om att socialtjänsten ringde lite oftare. 

”Sen skulle jag också vilja kanske, att de ringde lite oftare, någon gång sådär, för 
att höra hur det är. Lite oftare än nu. […] ’Bara signalera att vi finns, vi tänker på 
er’ och sådär då va.” 

Kontakt med andra familjehem 

Något som framkommer i resultatet är att samtliga familjehem anser att det är stödjande att 
träffa andra familjehem. De uttrycker att det är stödjande, eftersom de får möjligheter att utbyta 
erfarenheter och lära sig av varandra, samt att det är skönt att få känna en gemenskap med andra 
i samma situation. Ett familjehem berättar om sina tankar och önskemål om att kommunen 
skulle ha en plattform för familjehemsföräldrar där de kunde samlas och lägga fram sina idéer 
om förbättringar till kommunen, bland annat. Samtliga familjehem säger i intervjuerna att de 
kan prata med socialtjänsten om allt som rör familjehemsuppdraget och det placerade barnet. 
Men i en av intervjuerna kom det i samband med detta svar fram en annan idé om att 
socialtjänsten skulle kunna införa mentorsfamiljer. Med mentorsfamilj menar personen ett 
erfaret familjehem som en typ av stöd för nyblivna familjehem att vända sig till med frågor och 
som kan ge dem råd och stöd. Respondenten berättar att vissa familjehem, speciellt nyblivna 
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kan känna svårigheter i att ta upp alla frågor med socialtjänsten som rör familjehemsuppdraget, 
med rädsla för att framstå som att de inte klarar uppdraget. 

”Är du ny som familjehem så vet du kanske inte alltid så mycket. Då tror jag att 
man inte alltid ska ringa soc. för då tror de kanske inte att man klarar det, men att 
man kanske kunde bli hänvisad och få en mentorsfamilj som man kan… Som har 
varit med ett tag. […] ’För de bitarna har jag med i bagaget i erfarenhet’ och det 
skulle vara lätt för en familj att söka upp en annan. Allt är ju egentligen inte något 
man behöver be soc. om hjälp med, men alltså att ha en mentorsfamilj som kan.. 
Som man kan luta sig emot och få tips och stöd av, det skulle vara lättare för många 
familjehem.” 

Analys av kontakt 
Familjehemmen upplever att kontakten med socialtjänsten är bra, men kan skilja sig åt beroende 
på vilken socialsekreterare de har. Det kopplar vi till social interaktion genom att olika 
socialsekreterare har olika bakgrund och erfarenheter med sig, vilket påverkar deras normer om 
hur den sociala interaktionen utspelar sig. Det gör också att den sociala interaktionen kan 
försvåras mellan socialsekreteraren och familjehemsföräldrarna om de inte följer samma 
normer i sitt sätt att uttrycka sig (Trost & Levin, 2010). I Cavazzis m.fl. (2010) studie önskar 
sig familjehemmen mer konsekvent och regelbunden kontakt med socialtjänsten. Detta styrks i 
vår studie respondenterna berättar att en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten är 
betydelsefull för att de ska känna att de är på samma nivå vad gäller uppdraget och att de jobbar 
mot samma mål. I vår studie har det också framkommit att familjehemsföräldrarna upplever en 
svårighet i att byta socialsekreterare, då de nya socialsekreterarna ofta inte har alla historik om 
familjehemmen och det placerade barnet. Svårigheten ligger i att det är jobbigt för att 
familjehemmet att behöva upprepa allt som rör familjehemmet för att kunna upprätthålla samma 
strategier och arbetssätt tillsammans med den nya socialsekreteraren. Om vi ser på detta genom 
stödjande relationer så ligger problemet i att det kan det ta tid att bygga upp en trygg och 
tillförlitlig relation mellan den nya socialsekreteraren och familjehemmet, innan den nya 
kontakten med socialsekreteraren upplevs som stödjande (Broberg et al., 2008; Røkenes, 2007). 

Tidigare forskning visar att familjehem efterlyser ett lättillgängligt stöd vid krissituationer, 
kvällar och helger. Lättillgängligheten handlar också om att familjehemmen får tag på sin 
socialsekreterare, eller att socialsekreteraren ringer tillbaka inom en rimlig tid. En snabb 
återkoppling och kontakt med socialtjänsten lämnar en positiv känsla hos familjehemmen och 
främjar på så vis hållbara placeringar (MacGregor, et al., 2006; Octoman & McLean, 2014; 
Brown, 2007). Responderna i vår studie upplever att detta lättillgängliga stöd finns, men att det 
som vi tidigare nämnt, kan bero på vilken socialsekreterare de har. Våra respondenter menar, 
precis som i tidigare forskning, att om detta stöd brister brukar inte placeringarna gå så bra. 

De flesta av våra familjehem beskriver att den spontana kontakten från socialtjänsten gör att de 
känner sig uppskattade, sedda och att det skapar en känsla av att socialtjänsten bryr sig. Denna 
känsla av att känna sig värdefull och uppskattad beskriver även MacGregor m.fl., (2006) och 
Brown (2007) i sina studier som betydande för att familjehemsföräldrarna ska vara nöjda i sin 
roll som familjehem. För familjehemsföräldrarna i både vår studie och i tidigare studier 
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(MacGregor, et al., 2006; Hudson & Levasseur, 2002; Brown, 2007) är det viktigt att känna att 
socialsekreteraren är omtänksam. När vi ser på detta genom begreppet social interaktion kan vi 
förstå att det handlar om socialsekreterarens förmåga att ta in hur familjehemsföröldrarna 
känner och mår, det är hens sätt att visa emati genom att ta en spontan kontakt (Trost & Levin, 
2010). På det sätt som socialsekreteraren interagerar med familjehemsföräldrarna genom samtal 
kan göra att familjehemsföräldrna definierar situationen som positiv att de hör av sig, eftersom 
deras tidigare erfarenheter och de normer som finns om att när någon frågar hur vi mår, bildas 
en känsla av att den som frågar är omtänksam och bryr sig (Trost & Levin, 2010; Månson, 
2013). Ur perspektivet stödjande relationer upmmärksammas vi på att den här typen av kontakt 
gör att realationen på flera sätt stärks. Dels visar socialsekreteraren ett medmänskligt 
bemötande, och dels skapar hen en känsla av trovärdighet hos familjehemsföräldrern, eftersom 
hen visar intresse för hur det går i familjehemmet och i processen med det placerade barnet 
(Røkenes, 2007; Eide & Eide, 2006). 

I Cavazzis m.fl. (2010) studie framkommer det att familjehemsföräldrar uppskattar mötet med 
andra familjehem för att kunna dela erfarenheter och att ha någon att prata med om de 
svårigeheter som kan uppstå. I vår studie är samtliga familjehem överens, liksom de familjer i 
tidigare forskning, att det är stödjande att träffa andra familjehem, eftersom de får möjlighet att 
träffa andra i samma situation. En förutsättning för sociala interaktion är förmågan att 
empatisera med andra individer, detta gör vi genom att kunna förstå och sätta oss in i hur någon 
annan känner och tänker (Trost & Levin, 2010). Med detta synsätt kan vi förstå att när 
familjehemsföräldrar som sitter i samma situation, lättare kan empatisera med varandra och 
detta bidrar till en god social interaktion mellan de olika familjehemmen, vilket gör att dessa 
sammankomster uppfattas som stödjande. 

Det som framkommit i vår studie är att en av familjehemsföräldrarna hävdar att det kan finnas 
svårigheter för nya familjehem att ta upp alla frågor de har samt eventuella svårigheter i 
uppdraget med socialtjänsten, detta finns inget nämnt om i tidigare forskning. Genom att 
respondenten definierar situationen som att socialtjänsten tvivlar på familjehemsföräldrarnas 
kompetens att klara av uppdraget om de lyfter vissa frågor och svårigheter, agerar föräldrarna 
utefter detta och kan välja att inte kontakta socialtjänsten (Trost & Levin, 2010). Relationen 
mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren upplevs som stödjande när det finns 
trygghet och tillförlitlighet mellan parterna. Detta byggs upp genom att socialsekreteraren ser 
och uppmärksammar familjehemmens behov, samt att familjehemsföräldrarna får en känsla av 
att socialsekreterarna förstår och tror på dem. Att bygga upp en stödjande relation tar tid och 
familjehemsföräldrar kan ha svårt att berätta om svårigheter och söka stöd hos 
socialsekreteraren om det inte finns tillit i relationen. När känlan av trygghet och tillit vuxit 
fram i relationen kan familjehemsföräldrarnas möjlighet till att kunna öppna sig, prata om sina 
tankar och våga be om hjälp stärkas (Broberg et al., 2008; Røkenes, 2007; Eide & Eide, 2006). 
När denna stödjande relation har byggts upp kan familjehemsföräldrarna omdefiniera 
situationen och sin uppfattning om vad socialtjänsten anser att de klarar av eftersom alla 
situationer och definitionen av dem är pågående processer (Trost & Levin, 2010).  
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Diskussion 
Syftet med vår genomförda studie var att undersöka vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller 
från socialtjänsten och föräldrarnas erfarenheter av stöd och stödets betydelse för föräldrarnas 
uppdrag som familjehem. Intentionen med studien var att synliggöra vilket stöd 
familjehemsföräldrar upplever sig få och anser sig behöva för att klara av sitt uppdrag. Studiens 
frågeställningar var; vad anser föräldrarna att stöd är, vilket stöd anser föräldrarna att de erhållit 
från socialtjänsten, vad har de saknat och hur påverkar stödet eller bristen på stöd deras uppdrag 
och vilket stöd har föräldrar i familjehem rätt att få från socialtjänsten? Genom vårt insamlade 
empiriska material och tidigare forskning, tillsammans med våra valda teoretiska begrepp har 
vi kunnat besvara studiens frågeställningar och syfte. Vi har förhoppningar om att vår studie 
kan bidra till ökad förståelse kring hur familjehemsföräldrar ser på det stöd de får och vad de 
önskar sig få mer stöd i då det inom svensk forskning inte finns särskilt mycket inom denna 
aspekt och utgångspunkt. 

Enligt 6 kapitlet 7a§ Socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att familjehem ska få råd, 
hjälp och annat stöd de behöver. De två konkreta typer av stöd som socialstyrelsen (2012; 2014) 
tar upp är grundutbildning och handledning. Den grundläggande utbildningen heter ”Ett hem 
att växa i” och enligt socialstyrelsen ska de familjehem som har ett behov av utbildningen bli 
erbjudna denna av socialtjänsten. Syftet med utbildningen ”Ett hem att växa i” är att ge 
familjehemsföräldrarna förutsättningar att klara av sitt uppdrag som familjehem. Utbildningen 
blir ett stöd genom att familjehemsföräldrar får kunskap och information om till exempel 
familjehemsvård, de lagstiftningar som finns, hur den biologiska familjen kan påverkas och 
vilka behov ett placerat barn kan ha (Socialstyrelsen, 2014). Handledningen är till för att 
familjehemsföräldrarna ska få insikt och förståelse och möjlighet till reflektion för att på bästa 
sätt kunna utföra uppdraget och hjälpa det placerade barnet (Socialstyrelsen, 2012). Utöver 
detta har familjehemsföräldrarna rätt att få ett individanpassat stöd som utformas efter de behov 
som finns i det enskilda familjehemmet. Det finns alltså inga förutbestämda insatser, utan lagen 
och riktlinjerna är öppna för att kunna göra individuella insatser efter behov. 

De respondenter som deltagit i vår studie har varit nöjda med informationen de fått om vad 
familjehemsuppdraget innebär. Respondenterna har inte gått grundutbildningen, men berättar 
att de fått all information de behövt inför uppdraget genom samtal med respektive 
socialsekreterare. Uppenbarligen finns det ett behov av information, men i stället för att erbjuda 
grundutbildningen, väljer socialsekreterarna enligt våra respondenter att ge denna information 
enskilt vid möte. Tillskillnad från tidigare forskning som visat hur viktig utbildning inför 
uppdraget är (Octoman & McLean, 2014; MacGregor, et al., 2006), visar vår studie att den 
utbildningen inte är av samma vikt, eftersom informationen de får gör att de inte är i behov av 
en sådan grundutbildning. Denna information om familjehemsuppdraget är stödjande på det vis 
att de får insikt och kunskap om hur familjehemsvården är uppbyggd och fungerar, det leder till 
förutsättningar att klara och utföra uppdraget. Vi ser dock svårigheten med att se om vårt 
resultat i det här fallet är tillförlitligt. Dels för att den tidigare forskningen är kvantitativ och vår 
studie är kvalitativ, vilket innebär att det i det här fallet kan vara problematiskt att jämföra den 
kvantitativa forskningen, eftersom det där är ett större urval och datamaterialet analyserats på 
ett annat sätt. Dels för att det är svårt för våra respondenter att veta om de hade varit mer nöjda 
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om de fått gå utbildningen ”Ett hem att växa i”. En annan tanke om resultatet här är att 
respondenterna i vår studie har haft uppdrag ”som flutit på” och att det av den anledningen inte 
funnits någon avsaknad av utbildning. Vi kan tänka oss att respondenterna inte har saknat en 
stödinsats som de inte vetat vad den kan bidra till, men om de hade fått utbildningen är det fullt 
möjligt att de varit ännu nöjdare och kanske kunnat utföra uppdraget på ett annat sätt. 

Informationen familjehemsföräldrarna får om ett barn inför att det ska placeras i det aktuella 
familjehemmet varierar. Ibland är informationen bristfällig och ibland upplever de 
informationen som tillräcklig och god och då upplevs den samtidigt som ett gott stöd, liksom 
även tidigare forskning visat på (Austerberry, et al., 2013; Khoo & Skoog, 2014). Att få 
information och historik om barnet innan placering medför att familjehemmet kan utföra ett bra 
arbete i och med att de vet hur de ska bemöta barnet. 

För att kunna bemöta det placerade barnet så bra som möjligt och kunna ställa krav på en rimlig 
nivå, tycker våra respondenter att ett gott stöd är att få föreläsningar om specifika behov och 
problemområden de placerade barnen kan ha. I vår studie framgår det att socialtjänsten erbjuder 
familjehemsföräldrarna föreläsningar ungefär två till fyra gånger per år. Tidigare forskning har 
kommit fram till att det finns ett behov av föreläsningar och utbildningar inom vissa områden 
och att det stärker familjehemsföräldrarna i deras arbete med det placerade barnet (Octoman & 
McLean, 2014; MacGregor, et al., 2006). 

Något som våra respondenter är överens om är att kontakten med andra familjehem upplevs 
som stödjande, eftersom de får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra. Detta 
är något de önskar mer av. Respondenterna uttrycker att enda tillfälle för detta just nu är vid 
föreläsningarna som socialtjänsten anordnar för familjehemmen. 

Det våra respondenter uttrycker som viktigast i kontakten med socialtjänsten är att de är 
lättillgängliga på det viset att det går att få kontakt med dem när de är i behov av råd och stöd. 
Att veta att de alltid har någon att höra av sig till gällande svårigheter som kan uppstå i 
familjehemmet, upplever våra respondenter som ett viktigt stöd. Detta är något 
familjehemsföräldrarna tycker att socialtjänsten svarar upp till. Det som upplevs som jobbigt i 
kontakten med socaltjänsten är när det sker mycket personalbyten. Det är påfrestande för 
familjehemsföräldrarna att skapa både en ny relation och gemensamma arbetsstrategier 
tillsammans med den nya socialsekreteraren, därför kan personalombytena påverka 
familjehemsföräldrarnas uppdrag negativt. Någonting som uppskattas i kontakten med 
socialtjänsten är när socialsekreterarna tar en spontan kontakt med familjehemsföräldrarna. Att 
de till exempel ringer bara för att höra hur de mår upplevs som positivt, eftersom de känner sig 
sedda och uppskattade, vilket är uppfattas som ett gott stöd. Att det är viktigt för 
familjehemsföräldrarna att känna sig uppskattade och värdefulla är också något som Höjer 
(2001), Brown (2007) och MacGregor m.fl. (2006) har kommit fram till i sina studier. 

I vår studie har vi sett att flera olika delar av stödinsatserna påverkas beroende på vilken 
socialsekreterare familjehemsföräldrarna har kontakt med. De delar som respondenterna nämnt 
är att kontakten och relationen till socialsekreteraren påverkas, vilken information de får om 
det placerade barnet, hur ofta den spontana kontakten sker, samt att lättillgängligheten skiljer 
sig åt beroende på vem de har som socialsekreterare. Dessa aspekter av stödinsatser som 
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respondenterna upplever som olika beroende på vem de har som socialsekreterare kan förstås 
utifrån att vi alla är olika individer med olika bakgrund och erfarenheter, vilket gör att vi 
definierar situationen olika. Vi förstår genom detta begrepp att det exempelvis kan vara 
avgörande för vad familjehemsföräldrarna ser som viktig information att få reda på om det 
placerade barnet. Vidare påverkar det hur socialsekreteraren bemöter familjehemsföräldrarrna, 
eller hur familjehemsföräldrarna upplever och definierar hur socialsekreteraren bemöter dem. 
Beroende på hur familjehemsföräldrarna upplever den sociala interaktionen mellan dem och 
socialsekreteraren, definieras situationen därefter. Genom den sociala interaktionen lär parterna 
känna varandra och de definierar under tidens gång därför allt fler situationer på samma vis, 
vilket förenklar samarbetet mellan dem. Med tiden förbättras också den sociala interaktionen 
mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren, eftersom de lär sig att uttrycka sig och 
förmedla sig genotemot varandra och förmågan att empatisera med den andra parten växer när 
kontakten stärks.   Utifrån begreppet stödjande relationer tar det tid att bygga upp en realtion 
som är trygg och tillförlitlig och när famljehemsföräldrarna tvingas byta socialsekreterare 
upprepas den här proceduren, vilket kan upplevas som en svårighet i kontakten. För att ställa 
oss kritiska till det här resonemanget menar vi att det inte alls alltid behöver gå till på det här 
sättet. Vi måste beakta att det är mänskliga individer vi beskriver och det skulle också kunna 
vara så att personkemin mellan parterna faktiskt inte alla gånger stämmer överens hur mycket 
de än försöker och anstänger sig för att skapa en god och trygg relation mellan varandra. Det 
blir en form av cirkelresonemang där våra tre teoretiska begrepp hänger ihop med våra 
slutsatser. 

Implikationer för socialpedagogik och socialt arbete 
Eftersom stödet från socialtjänsten ska bidra till att familjehemsföräldrarna får egna resurser 
och förutsättningar för att klara sitt uppdrag som familjehem, är studien relevant för 
socialpedagogiskt arbete. En tanke inom socialpedagogiken är att människan skapas i 
gemenskap med andra individer och genom detta ser vi att familjehemsföräldrarna växer in och 
stärks i rollen som familjhem i den sociala interaktionen med socialtjänsten (Eriksson & 
Markström, 2012). Den sociala interaktionen är en viktig del i allt socialt arbete, eftersom det i 
många fall handlar om att stödja och förändra i människors livssituationer.  Vår studie bidrar 
till en ökad förståelse för vad som är viktiga komponenter i stödet till familjehemsföräldrarna 
och hur det kan förbättras genom att vi belyst vad de upplever som bristfälligt. 

Förslag på vidare forskning 
Något som fångade vårt intresse var att den spontana kontakten från socialtjänsten är 
betydelsefull för att familjehemsföräldrarna ska känna sig uppskattade, värdefulla och sedda. 
Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka vad den spontana kontakten bidrar till. Ett 
exempel är att rikta in sig på sammanbrott och vad den spontana kontakten har för betydelse 
och inverkan på familjehemsföräldrarnas känsla av att klara uppdraget även vid svåra 
situationer. Vår hypotes är att när familjehemsföräldrarna känner sig uppskattade, behövda och 
viktiga i sitt arbete, kan det bidra till att de får med sig den positiva känslan in i svåra situationer 
med placeringen som i annat fall hade kunnat bli ett sammanbrott i familjehemmet. Vi tror att 
den spontana kontakten från socialtjänsten kan leda till att familjehemsföräldrarna är mer 
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ihärdiga i sitt arbete med det placerade barnet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att färre 
sammanbrott sker på initiativ av familjehemsföräldrarna.  

  

24 
 



Referenslista 
Andersson, Gunvor (2013). Reflektioner om dilemman i social barnavård. Socialvetenskaplig 
tidskrift, volym 2, 93-107. 

Austerberry, Helen, Stanley, Nicky, Larkins, Cath, Ridley, Julie, Farrelly, Nicola, Manthorpe, 
Jill & Hussein Shereen (2013). Foster carers and family contact: foster carers’ views of social 
work support. Adopting & Fostering, volym. 37(2), 116-129. Doi: 10.1177/0308575913490273 

Broberg, Anders, Risholm Mothander, Pia, Granqvist, Pehr & Ivarsson, Tord (2008). 
Anknytning i praktiken. Tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur & Kultur. 

Brown, Jason D. (2007). Foster parents’ perceptions of factors needed for successful foster 
placement. Journal of Child and Family Studies, 17(4), 538-554. Doi: 
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1007/s10826-007-9172-z  

Bryman, Allan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Cavazzi, T., Guilfoyle, A.& Sims, M. (2010). A phenomenological study of foster caregivers’ 
experiences of formal and informal support. Illinois Child Welfare, 5(1), 125-141. Från 
http://www.illinoischildwelfare.org/archives/volume5/icw5-cavazzi.pdf 

Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf, Stjärnhagen, Ola (2010). Statistisk verktygslåda 1: 
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Eide, Tom & Eide, Hilde (2006) Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom 
socialt arbete, vård och omsorg. (1. uppl.) Malmö: Liber AB. 

Eriksson, Lisbeth & Markström, Ann-Marie (2012) Den svårfångade socialpedagogiken. Lund: 
Studentlitteratur AB 

Hammar Chiriac, Eva & Einarsson, Charlotta (2013). Gruppobservationer: teori och praktik. 
2. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Holmsten, Susanne (2012). ”Familjehem behövs” – Vad behöver familjehemmen? En 
lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning. Västmanlands 
Kommuner och Landsting, rapport 2012:2.  

Hudson, Pete & Levasseur, Karen (2002). Supporting Foster Parents: Caring Voices. Child 
Welfare League of America, volym 6, 853-877. Hämtad från databasen CINAHL Plus with Full 
Text.  

Höjer, Ingrid (2001). Fosterfamiljens inre liv. Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet, 
Institutionen för socialt arbete. Göteborg: Kompendiet-Göteborg 

Höjer, Ingrid (2012). Att vara familjehem – om ett delat föräldraskap. I Margareta Bäck - 
Wiklund & Thomas Johansson (red.), Nätverksfamiljen (s. 158-175). (2. utg.) Stockholm: Natur 
& Kultur. 

25 
 

http://www.illinoischildwelfare.org/archives/volume5/icw5-cavazzi.pdf


Khoo, Evelyn & Skoog, Viktoria (2014). The road to placement breakdown: Foster parents’ 
experiences of the events surrounding the unexpected ending of a child’s placement in their 
care. Qualitative Social Work, volym 13(2), 255-269. Doi: 10.1177/1473325012474017 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 

MacGregor, Tracy E., Rodger, Susan; Cummings, Anne L. & Leschied, Alan W. (2006). The 
Needs of Foster Parents: A Qualititative Study of Motivation, Support, and Retention. 
Qualitative Social Work, volym 5(3), 351-368. Doi: 10.1177/1473325006067365 

Månsson, Sven-Axel, (2013). Interaktionistiska perspektiv på studiet av sociala problem - 
processer, karriärer och vändpunkter. I Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red.). Perspektiv på 
sociala problem. (167-184) 2. uppl. Stockholm: Natur & Kultur.  

Octoman, Olivia & McLean, Sara (2014). Challenging behaviour in foster care: what supports 
do foster carers want? Adoption & fostering, volym 38(2), 149-158. Doi: 
10.1177/0308575914532404 

Røkenes, Odd Harald (2007). Relationskompetens och kommunikation. I Odd Harald Røkenes 
& Per-Halvard Hanssen (red.), Bära eller brista. Kommunikation och relationer i arbetet med 
människor (9-49). (1. uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Smith, Jonathan A & Osborn, Mike (2008). Interperative Phenomenological Analysis. I 
Jonathan A. Smith (2008) Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. 
SAGE Publications. S 53-80 

SFS (1990:52) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

SFS (2001:453) Socialtjänstlagen 

SFS (2001:937) Socialtjänstförordningen  

SFS (2010:110) Socialförsäkringsbalken 

Socialstyrelsen. (2012). Barn och unga i familjehem och HVB: Handbok om socialnämndens 
ansvar och uppgifter. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2014). Ett hem att växa i - Grundutbildning för jour-och familjehem. 
Stockholm: Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen (2015) Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2014. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20015/2015-12-33.pdf 

Statens offentliga utredningar (SOU) 2005:81. Källan till en chans. Nationell handlingsplan för 
den sociala barn - och ungdomsvården. Stockholm: Edita Sverige AB.  

Trost & Levin (2010) Att förstå vardagen- med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 
Lund: Studentlitteratur AB 

Vetenskapsrådet (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 2017-04-05 från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

26 
 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20015/2015-12-33.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

Bilagor  
Bilaga 1 : Intervjuguide familjehem 

Innan intervjun 

- Presentation av studien och dess syfte. 

- Samtycke till inspelning och information om att materialet kommer att förstöras efter 
studiens avslut. 

- Integritetsskydd och anonymitet, medverkande blir avidentifierade. 

- Publicering i DIVA. 

- Är detta bekvämt för er, vill ni fullfölja intervjun? Samtycke. 

 

Intervjufrågor: 

Inledning/presentation 

Om familjen: 

Ditt namn och ålder? 

Vad har du för sysselsättning/arbete? 

Hur ser din familj ut? Civil status, egna barn, placerade barn? 

Hur länge har du/ni varit familjehem? 

Hur många olika placeringar har du/ni haft? 

Längden på nuvarande placering? 

 

Bakgrund: 

Varför vill ni bli familjehem? 

Vad för information fick du innan uppdraget? Om barnet, dennes familj och behov? Om 
familjehemsuppdraget? Om socialtjänsten och deras arbetsprocess? 
Vad fick ni för utbildning inför att ni skulle bli familjehem? 

Hur mycket stöd förväntade du dig att du skulle få i ditt uppdrag? Vad för typ av stöd 
förväntade du dig? 

Fick ni tillräckligt med information om vad uppdraget handlar om? 

Beskriv det stöd ni fick från socialtjänsten i början på placeringen? T.ex. utbildning, kurser? 

Hade önskat information om något annat? I sådana fall vad? 

Vad är det bäst med att vara familjehem? Vad är det svåraste med att vara familjehem? 

 



Kontakten med socialtjänsten: 

Kan du berätta hur du upplever kontakten med socialtjänsten? 

Kan ni berätta om en situation där kontakten med socialtjänsten fungerat bra? Vad var det 
som fungerade bra? 

Kan ni berätta om en situation när ni saknat något i kontakten med socialtjänsten? Vad 
saknade ni? 

 

Vad anser ni om möjligheten att få kontakt med socialtjänsten vid: 

Behov av råd och stöd? 

Vid akuta situationer? 

Under helger? 

Under kvällar? 

Under semestrar? 

Vad händer ifall ni inte får kontakt med socialtjänsten vid dessa situationer? Vem vänder ni er 
till? 

Hur skulle ni önska att kontakten mellan er och socialtjänsten såg ut? Varför? 

 

 

Allmänt: 

Vilket stöd har ni fått från socialtjänsten? 

Hur anser du att det stöd ni får från socialtjänsten fungerar?  

I vilka situationer behöver ni stöd? 

Upplever ni att ni har fått stöd från socialtjänsten i de situationerna? 

Täcker det nuvarande stödet ditt behov av stöd? 

Skulle ni vilja förändra stödet på något sätt? 

Är något onödigt eller saknas något? 

Vilket stöd är viktigast för dig? Varför är det viktigt? 

 

Kognitivt stöd: 

Har du erbjudits någon form av utbildning? 

Hur har utbildningen sett ut? 

Vad tycker du om utbildningen?   

Hur ofta erbjuds utbildningar? 

 
 



Vad i utbildningen är stödjande? 

Erbjuds handledning? Hur är den utformad?  

Vad ger handledningen dig? 

Upplever du utbildningen och handledningen som tillräcklig? 

 

Emotionellt stöd: 

Hur anser du att kommunikationen med socialtjänsten fungerar?  

Känner du att du kan tala med socialtjänsten om allt som har med familjehemmet och 
uppdraget att göra? 

Tycker du att familjehemsuppdraget är emotionellt påfrestande för dig? Vilket stöd får du från 
familjehemssekreterarna kring detta? 

Upplever du att socialtjänsten respekterar dina åsikter? På vilket sätt, ge exempel?  

 

Avslut: 

Hur tycker ni att familjehemssekreterarna ska arbeta då det gäller stöd och hjälp till  

familjehem? 

Har du något som du vill tillägga? 

  

 
 



Bilaga 2: Informationsbrev  

Hej!      2017-04-04 

Vi är två socialpedagogstudenter som läser termin 6 på Högskolan Väst och ska just till att  

påbörja att skriva vår C-uppsats. Vi vill undersöka hur familjehemsföräldrar upplever stöd och 
behov av stöd från socialtjänsten. Vi är därför intresserade av att fånga era upplevelser av 
detta genom individuella intervjuer.  

Om du är förälder i ett familjehem i XXX med omnejd och vore intresserad av att ställa upp 
som intervjuperson vore vi väldigt tacksamma. 

Intervjuerna beräknas ta ungefär en timma och kommer att spelas in för att underlätta vidare 
arbete av materialet. Vi följer de forskningsetiska regler som finns, vilket innebär att ni vid 
medverkan får lämna ert samtycke till medverkan. Efter att uppsatsen är färdigställd kommer 
inspelningarna att raderas. I uppsatsen är alla medverkande avidentifierade och inhämtade 
uppgifter kommer enbart att användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. Din 
medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Vid intresse eller vidare frågor är du välkommen att kontakta: 

Jennifer Florin 
jennifer.florin@student.hv.se 
0702527*** 

 

Rebecca Västerlund 
Rebecca.vasterlund@student.hv.se 
0768246*** 

 

Vår handledare på Högskolan Väst 
Annika Theodorsson 
Annika.theodorsson@hv.se 

Tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar  

Jennifer & Rebecca 

Datum:_________________ 

 

_____________________________________________ 
Jag lämnar samtycke till att medverka i studien 

______________________________________________ 
Namnförtydligande 
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