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Abstract 
 
This is a study of foster homes. The focus is at the methods, used at 
foster homes evaluations and at guidance/support the foster homes are 
offered. 
En questionnaire is made in Skåne, on this theme. 
Except that, it contains a fairly lot of useful information for families who 
are interested in becoming foster home. 
 
The questionnaire is made among public and private participants who 
evaluates new foster homes and places children (under 18 years) in 
Skåne. 
 
Because of the low answer frequency, we can�t generalize the result of 
the questionnaire. But the result we have obtained indicates that 
Kälvestens evaluation method is used frequently. 
In the subject of support/guidance we can�t see any specific methods 
used. There are similarity in the way our respondents describes there 
work in practice, like education and guidance in group, house calls, 
external guidance by experts and support by telephone. 
 
Key words: method, foster home, evaluation, support/guidance, public- 
and private participants. 
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1 Inledning 
Vi är två studenter som läser till socialpedagoger vid Kristianstads högskola. 

Rollen som socialpedagog kan innebära att arbeta med marginaliserade grupper 

så att dessa kan bli integrerade i samhället. Detta innebär att det finns ett brett 

spektrum av möjligheter att arbeta inom olika verksamheter och möta många 

olika människor. En grupp av människor som vi kan komma att arbeta med är 

barn/ungdomar som är familjehemsplacerade och deras familjer (familjehem-

met och ursprungsfamiljen).  

 

Olika anledningar har lett fram till att vi riktat in oss på just detta område. En 

av oss har länge funderat på att anta utmaningen att bli familjehem och vill 

därför veta mer om vad det innebär och hur det går till. Den andre av oss har ett 

mer allmänt intresse av arbete med barn/ungdomar i olika risksituationer.  

 

Ämnesområdet �familjehem� kan betraktas utifrån olika synvinklar. Vi har i 

vår utbildning läst en hel del om olika arbetsmetoder inom socialt arbete, där-

för har vi fokuserat mest på detta i studien.  

 

Sundell & Thunell (1997) har i en rapport skrivit följande: �I Sverige saknas 

nationell dokumentation av hur familjehemsvården ska bedrivas, t.ex. hur fa-

miljehem rekryteras1 och vilken utbildning och handledning de får� (s. 9). Vi-

dare �Eftersom det inte regelbundet förs statistik över hur familjehem rekry-

teras, saknas kunskap om vilka rekryteringsformer som finns och hur vanliga 

de är�(s. 16). Sett i relation till ovanstående citat är enkätundersökningen i vårt 

arbete av intresse, eftersom vi fått vet vilka utredningsmetoder som används 

och hur vanliga de är, samt vilken utbildning och handledning som erbjuds från 

aktörerna i vår undersökning. 

                                                
1 När författarna använder ordet �rekrytering� ingår även det som vi kallar �utredningsmeto-
der�. De anser att tre metoder kan identifieras i Sverige: �Släkthem, Kälvestens familje-
diagnostiska intervjumetod samt PRIDE-metoden� (a.a., s. 16) 
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Vi har också på olika sätt blivit uppmärksammade på behovet av fler familje-

hem, t.ex. genom dagstidningar och kommunernas hemsidor2. För att inspirera 

fler familjer att engagera sig i detta viktiga uppdraget som familjehem, är tan-

ken att vi ska skriva en tidningsartikel för publicering i Skånska dagstidningar 

samt facktidskrifter. Artikeln kommer mest att baseras på den litteratur vi pre-

senterar i vårt arbete. 

 

Utifrån ett blivande familjehems perspektiv är litteraturdelen extra intressant. 

Vi har delat upp arbetet genom att Annika varit huvudansvarig för litteratur-

insamlingen och Britt-Marie för all lay out samt utskick och insamling av en-

kätundersökningen. Det mesta av textbearbetningen har vi gjort tillsammans. 

1.1 Syfte/frågeställning 

Huvudsyftet med vår undersökning är att ta reda på vilka metoder som används 

vid utredning av blivande familjehem och vid handledning/stöd till aktiva fa-

miljehem3 samt hur dessa uppfattas. Dessutom att samla kunskap som är bra 

för tilltänkta familjehem att ha. 

 

Utifrån huvudsyftet har vi kommit fram till följande frågställningar:  

• Vilka steg ingår i en familjehemsutredning? 

• Vilka metoder används vid familjehemsutredningar och vilka styrkor och 

utvecklingsbehov har dessa?  

• Vilka metoder används vid handledning/stöd och vilka styrkor och ut-

vecklingsbehov har dessa? 

                                                
2 www.trelleborg.se 
3 se nedan under 1.2 Centrala begrepp och definitioner Familjehem. 
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1.2 Centrala begrepp och definitioner 

Aktörer använder vi som ett samlingsbegrepp på offentliga verksamheter och 

privata organisationer. 

 

Barn �Med barn avses varje människa under 18 år� (SoL 1 § 2). 

 

Familjehem definieras i Socialtjänstförordningen (SoF) 3 § 2 �som ett enskilt 

hem som på uppdrag av socialnämnden i kommunen, tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran�. När vi använder uttrycket �aktiva fa-

miljehem� är de familjer som har någon placerad hos sig. 

 

Handledning/stöd använder vi om den hjälp familjehem erbjuds, både regel-

bundet och vid behov, för att klara av sitt uppdrag. 

 

Metod kommer från det grekiska methodos, som betyder tillvägagående eller 

utförande. (Meeuwisse, Sunesson & Swärd 2002)  

 

Respondent använder vi om de personer som har, eller förväntas, svara på 

vår enkät. 

 

Ursprungsfamilj används i Vinnerljung (1996) synonymt med biologfamilj. 

Vi har val att använda detta begrepp i våra texter eftersom barnet ibland 

har styvföräldrar. 
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2 Bakgrund 
Långt innan medeltiden fanns former av omhändertagande av föräldralösa barn 

som kan liknas vid vår tids familjehem. Dessa placerades då hos änkor eller 

ogifta kvinnor (Sandström & Gustavsson, 1991).  

 

Under senare tid, 1685, inrättades Allmänna Barnhuset i Stockholm. Deras 

uppgift var på den tiden att placera behövande barn i fosterhem. Dessa hem var 

ofta goda och kärleksfulla, men många räknade också med ekonomiska förde-

lar. Detta var möjligt eftersom kontrollen i stort sett var obefintlig, vem som 

helst kunde ta emot ett fosterbarn i sitt hem (Wåhlander, 1990).  

 

1847 kom den första lagen om omhändertagande av barn, den s.k. fattigvårds-

förordningen. Där stadgades det att barn ska �få stadigvarande bostad och 

kristligen uppfostran� (s. 1). Detta ledde till de s.k. barnhusauktionerna, där 

barn såldes till den i socknen som begärde lägst ersättning för att ta hand om 

barnet. Systemet varade i vissa delar av landet, en bit in på 1900-talet (Wåh-

lander, 1990).  

 

Den första egentliga barnavårdslagstiftningen, där samhällets ansvar tydligt 

markerades, kom 1902. Då kom �lagen om fosterbarnsvård� och �lagen an-

gående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn� 

(Sandström m.fl. 1991, s. 149). Syftet med lagen var att barn i första hand 

skulle placeras i familjer. Endast då placering i familj inte var möjlig eller 

lämplig kunde institutionsvård komma i fråga ( Höjer, 2001; Sandström m.fl. 

1991). 

 

Genom införandet av socialtjänstlagen (SoL och LVU) 1982 ersattes �foster-

barnsvård� med �vård i familjehem eller i annat enskilt hem� (Sandström 

m.fl. 1991, s. 149).   
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Den äldre lagstiftningen var fokuserad på tillsyn och kontroll av fosterhemmet 

medan den nuvarande är mer behandlingsbetonat. Den betonar också vikten av 

barns kontakt med sin ursprungsfamilj (Sandström m.fl. 1991; Höjer, 2001). 

Vinnerljung (1996) skriver att den dominerande synen inom fosterbarnsvården 

har varit att barnen skulle få nya föräldrar och leva och bo i sina fosterhem 

fram till vuxen ålder. Denna syn har dock förändrats under de senaste decen-

nierna. Enligt Höjer (2001, s. 17) skriver Statens offentliga utredningar (SOU) 

1986:21 att uppdraget som fosterföräldrar är att vara �extra uppsättning föräld-

rar�, inte att ersätta ursprungsfamiljen. En djupt rotad syn på fosterbarnsvård 

är föreställningen om välgörenhet, frivillighet, något man inte gör av eko-

nomiska skäl utan av kärlek (Höjer, 2001). 

 

I Sverige, mellan 1920 och 1960, var mellan 30 000 och 50 000 barn placerade 

i fosterhem. Fram till 1990 har en stor förändring skett, då �bara� 10 000 barn 

var placerade (Wåhlander, 1990; Sandström m.fl. 1991). Trots att antalet pla-

ceringar sjunkit är placering i familjehem den vanligaste vårdformen av barn 

och unga utanför det egna hemmet (Erman, 2003) . Det �har bedömts vara 

överlägsen andra vårdformer genom sin möjlighet att erbjuda personlig närhet 

och värme, omtanke och personkontinuitet� (Sandström m.fl. 1991, s. 149). 

 

2.1 Tidigare forskning 

Vi har hittat två skrifter som berör tidigare forskning i ämnet. Länsstyrelsen har 

genomfört en tillsyn av familjehemsvård som de kallar �Familjevård genom 

paraplyorganisationer�. I �Socialvetenskaplig tidskrift� hittade vi en artikel om 

�Metoder i socialt arbete�. 

 

Länsstyrelsen har gjort en tillsyn och utifrån den gett ut en rapport om social-

tjänstens förhållande till företag och organisationer (här kallade paraplyorga-

nisationer) som erbjuder konsulentstödd familjehemsvård i Skåne, Blekinge, 

Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs län. Länsstyrelsens utredare har 
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utgått från den lagstiftning som omger socialtjänsten i fråga om familjehems-

vård. Den genomgående kritiken av socialtjänsten handlar om den tillsynsplikt 

de har. Utredarna tycker inte att den i tillräcklig utsträckning lever upp till 

detta. De anser också att lagstiftningen kunde förtydligas för att förbättra denna 

situation. De frågor som bl.a. diskuterats handlar om avgränsningar gentemot 

tillståndspliktiga verksamheter, bestämmelser om förmedling av barn, sekre-

tessbestämmelser och insatser under pågående placering. Tillgängligheten är en 

av organisationernas styrkor och personalen uppfattas av familjehemmen som 

kunniga.  

 

Socialnämnden kan anlita organisationer för stöd till familjehemmen, rekry-

tering och behandlingsinsatser, dock inte myndighetsutövning då detta ansvar 

ligger på socialnämnden. Tillsynen visar att denna rollfördelning ibland varit 

oklar. Länsstyrelsens utredare har identifierat andra väsentliga områden som 

ligger inom en gråzon vad gäller laglighet och lämplighet. Dessa berör frågor 

som utredning, behandling, uppföljning, tystnadsplikt och sekretess. Om orga-

nisationen erbjuder grupphandledning måste frågan om tystnadsplikt för en-

skildas förhållanden beaktas. Familjehemmet utför sitt arbete på uppdrag av 

socialnämnden. Ofta har avtal skrivits mellan socialnämnden och den verk-

samhet som rekryterat familjehemmet. Oklarheter kan uppstå om vilket upp-

drag de har och vem som är uppdragsgivare. �Det får inte råda några som 

helst oklarheter om vem som är uppdragstagare och uppdragsgivare� (Läns-

styrelsen 2006, sid. 12).  

 

Artikel i socialvetenskaplig tidskrift handlar om insatser och arbetssätt i social-

tjänsten individ- och familjeomsorg. Den ingår i ett större projekt som kallas 

�Metoder i socialt arbete, förekomst, karaktär och bestämningar�. Artikeln är 

baserad på en empirisk undersökning av bl.a. vilka insatser och metoder man 

använder i det praktiska arbetet inom socialtjänsten. I mycket av den svenska 

forskningen saknas övergripande beskrivning av hur metodinnehållet i det so-

ciala arbetet ser ut, samt systematiska reflektioner kring själva metodbegreppet. 
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Ett internationellt etablerat sätt att definiera metod lägger tonvikten vid syste-

matik, ändamålsenlighet och planering. Det händer t.ex. att systemteori an-

vänds liktydigt med metod, men det är en teori (se under 2.2.1 System-

teori/systemtänkande). I en del metoder kan det var svårt att specificera vad 

man menar när man tillämpar dem (t.ex. nätverksarbete och Minnesota-

modellen). Andra metoder (typ Kälvesten4 och olika metoder vid diagnosti-

sering av missbruk) är mer tydligt avgränsbara då de har anknytning till speci-

fika mallar och har en mer eller mindre vetenskaplig inramning. Då dessa me-

toder ofta även kräver särskild utbildning kan det vara lättare att precisera vad 

man menar när man säger att de används. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

När vi valde vilka teoretiska utgångspunkter vi skulle använda fastnade vi för 

ord som samarbete och relationer, då hela situationen omkring ett familjehem 

bygger på detta.  

2.2.1 Systemteori/systemtänkande  

Systemtänkande innebär att världen kan förstås i termer av helhet, relationer, 

funktioner, sammanhang och mönster, snarare än delar. Bateson (1972) me-

nade att allt måste ses i sitt sammanhang. Systeminriktad behandling går inte ut 

på att bryta ner systemet, utan problemet kan definieras med mer variationer, 

fler valmöjligheter och alternativ. Detta öppnar nya vägar för klienten att på 

egen hand förändra sin situation (Öquist, 2003).  

För att uppnå jämvikt och stabilitet organiserar man sina relationer och posi-

tioner i ett system. (Lundsbye & Sandell m.fl. 2002). 

                                                
4 se under 2.4.1 Kälvesten  
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2.2.2 KASAM (Känslan av sammanhang) 

I en studie har Antonovsky (1991) fördjupat sig i hur viktigt och nödvändigt 

det är för vår psykiska och fysiska hälsa att uppleva mening och sammanhang i 

livet, detta kallar han KASAM. Teorin är en allmän hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning en person har en varaktig känsla av att hans tillvaro är 

strukturerad och förståelig, har de resurser som behövs för att möta tillvarons 

krav och upplever dessa krav som värda att engagera sig i. KASAM handlar 

alltså om i vilken utsträckning man upplever tillvaron som begriplig, hanterbar 

och meningsfull. Begriplighet syftar till att förstå en situation; att inse vad den 

innebär. Hanterbarhet handlar om förmågan att mobilisera resurser hos sig 

själv och i sitt sociala nätverk. Meningsfullhet skapas av att kunna se problem 

och konflikter i ett meningsfullt sammanhang, att vara en del av en helhet 

(Andresen, 2002). 

2.2.3 Habermas livsvärld och systemvärld 

Grundmotiven i det Habermas kallar livsvärld är ömsesidig förståelse. Del-

tagarna i denna värld har ett gemensamt intresse att betrakta varandra som 

jämlika och kompetenta, att förstå varandras avsikter. Detta ger möjlighet att 

uppnå enighet. Deltagarna kan ha större erfarenhet eller auktoritet i en viss 

fråga utan att störa symmetrin. När systemvärlden tränger in i (koloniserar) 

livsvärlden definieras denna i ekonomiska och juridiska termer och dess hand-

lingar präglas av tvång. Att bli koloniserad betyder att andra tar herraväldet i 

vårt liv och att man där med förlorar friheten (Andresen, 2002). 

 

2.3 Information och fakta för familjehem 
Ett familjehem kan se ut på många olika sätt. Det består av vanliga människor 

med sunt förnuft och gott hjärta. Familjehemsföräldrar är personer som är 

nöjda med sig själva och sin tillvaro. Som familjehemsförälder använder man 

sig av sin personlighet och livserfarenhet, för att kunna leva sig in i en annan 

människas livssituation. Det handlar inte så mycket om teoretisk kunskap. 
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Fosterbarn behöver, precis som alla barn och ungdomar, fullständig kärlek, 

trygghet, omvårdnad, respekt, frihet och gränser, tydliga budskap, av engage-

rade vuxna. Men de behöver det oftast i större omfattning (Thorsén, 1991) . 

Syftet med en familjehemsplacering är att de barn, vars föräldrar inte har för-

måga att helt tillfredsställa dess behov av vård och fostran, kärlek och omsorg 

ska få dessa behov tillgodosedda av andra vuxna, kompletterande föräldrar. 

Barnet skall må bra och utvecklas positivt och få tidigare brister kompenserade 

i familjehemmet (Höjer, 2001). Det som är speciellt för fosterbarn är att de 

t.ex. behöver hjälp med att komma in i de nya rutinerna och reglerna som gäller 

i familjehemmet. Detta kräver tålamod och tid. Eftersom barnet skiljs från sin 

ursprungsfamilj förlorar det en del av sig själv, detta kräver att familjen möter 

barnet med förståelse och hjälp med att bearbeta denna förlust (Thorsén, 1991).  

 

Höjer (2001) skriver att vara familjehem innebär också att ha kontakt med bar-

nets ursprungsfamilj och övriga släktingar. Detta framhävs också i SoL 6:1 

�familjehemsvården skall vara utformad så att den främjar barnets samhörig-

het med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön� (a.a., s. 

8).  

 

Vinnerljung (1996) menar att ett syfte med familjehemsvård är att barnet ska 

kunna återförenas med sin ursprungsfamilj. För att underlätta detta är det vik-

tigt att barnet har bibehållen kontakt med föräldrarna. Det är också viktigt, 

både för barnet och familjehemmet, att ha kontakt med andra viktiga personer i 

nätverket runt barnet (t.ex. släkt och vänner). Dessa personer kan vara till hjälp 

för att förstå olika reaktioner och beteende hos barnet och hjälpa dessa att bi-

behålla sin känsla av identitet och sammanhang (Thorsén, 1991; Erman, 2003). 
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2.3.1 Utredningsprocessen 

Den första kontakten med socialförvaltningen sker vanligen per telefon (Sun-

dell m.fl. 1997). Då får den intresserade familjen berätta bl.a. om familjens 

sammansättning, medlemmarnas ålder, boendeförhållanden, arbete samt moti-

ven till att vilja bli familjehem. Om inga större tveksamheter uppkommer under 

telefonsamtalet bokas ett hembesök in (Jonsson, Kellberg, Moberg Hovmark, 

Dahl-Hellström & Holm, 1983). I normala fall besöks den aktuella familjen av 

1-2 handläggare vid några tillfällen (Thorsén, 1991). Vid dessa tillfällen sam-

talar man om hur utredningen går till och vad det innebär att vara familjehem 

(vilka förändringar det kan leda till inom familjen). Handläggarna försöker 

också skapa sig en bild av familjen utifrån deras hemmiljö. Handläggarna in-

formerar också om att utdrag ur t.ex. social- och polisregister görs på alla 

vuxna i familjen, om någon nekar till denna kontroll avbryts utredningen. Det 

som inte får förekomma i registret är narkotikabrott, misshandel och sexuella 

övergrepp. En och annan fortkörning eller någon annan mindre förseelse i po-

lisregistret eller tillfälligt ekonomiskt stöd behöver inte vara skäl till att avslå 

en placering i familjen. I vissa fall får familjen information om syftet med den 

tilltänkta placeringen, utifrån barnets behov (Thorsén, 1991; Jonsson m.fl. 

1983). Om alla parter efter dessa inledande träffar, fortfarande är positiva till 

en placering görs en djupare utredning utifrån t.ex. Kälvesten eller PRIDE (se 

vidare under 2.4 Utredningsmetoder) (Jonsson m.fl. 1983).  

2.3.2 Behandlingsplan 

Enligt Thorsén (1991) ska en behandlingsplan upprättas vid varje familjehems-

placering. En tydligt utformad sådan leder till att alla inblandade i placeringen 

vet vem som skall göra vad och vilka roller som var och en förväntas ha. Detta 

leder till att många missförstånd undviks och samarbetet fungerar bättre (Lind-

berg, 2003). 
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Behandlingsplanen bör innehålla följande:  

• Beskrivning av barnets problem, bakgrund till placeringen. 

• Barnets utvecklingsnivå, resurser och behov. 

• Hur uppföljningen skall se ut. 

• Målet med vården i familjehem. 

• Tänkbara insatser i tidsföljd. 

• Hur lång tid placeringen beräknas vara. 

• Vilket stöd familjehemmet kan räkna med. 

• Vem som ansvarar för kontakten med de biologiska föräldrarna och hur 

den skall se ut (Thorsén, 1991). 

• Hur barnets kontakt med dess ursprungliga nätverk ska se ut (Erman, 

2003). 

 

Behandlingsplanens mål och delmål kan revideras allt eftersom tiden går. Det 

är bra om målen spaltas upp och tydliggörs, även de små korta delmålen. Ett 

ex. är att barnet/tonåringen ska gå till skolan fler dagar i veckan än tidigare 

(Lindberg, 2003). 

2.3.3 Avtal 

Enligt SoL 6 § 4 skall vård i familjehem bedrivas �i samråd med social-

nämnden� Thorsén (1991): Därför skall ett skriftligt avtal upprättas mellan 

socialnämnden och familjehemmet om vad som skall ingå i uppdraget.  

 

Utöver namn och adress brukar följande ingå i detta avtal:  
(Thorsén, 1991 har formulerat nedanstående punkter. Innehållet under punkterna 

härrör sig till vidstående författare.) 

 

A. Avtalstidens längd/uppsägningstid 
 

B. Familjehemmets respektive socialnämndens åtagande dvs. 
rättigheter och skyldigheter 

Erman (2003) skriver att familjehemsföräldrarna har samma ansvar för 
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att genomföra den vård och fostran av det placerade barnet, som de flesta 

föräldrar normalt ger sina egna barn. �De ansvarar för att ge vården i 

samråd med socialnämnden; kontakter med barnomsorg och skola; att 

anmäla till nämnden om det inträffar något särskilt som kräver nämn-

dens åtgärder t.ex. att barnet har avvikit, allvarlig sjukdom, om barnet 

har varit utsatt för en olyckshändelse� (a.a., 123). 

 

Andra aktörer som fosterföräldrarna förväntas samarbeta med är t.ex. so-

cialsekreterare, familjehemssekreterare och BUP- personal (Höjer, 2001). 

Större förändringar som man står inför, t.ex. flyttning, förvärvsarbete, 

nya barn, skilsmässa, ny partner eller annat som påverkar barnets situa-

tion i familjehemmet, är familjehemsföräldrarna skyldig att meddela 

(Thorsén, 1991).  

 

Socialnämndens ansvar regleras i SoL.  När det gäller åtgärder som berör 

barn har socialnämnden skyldighet att �särskilt beakta vad hänsynen till 

barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år� (SoL 

1 § 2). Vidare står det i 6 kap. 5 § att �När ett barn placeras skall det i 

första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller 

annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § 

alltid beaktas�. Enligt SoL 6 § 7 st. 3 ska socialnämnden ge familje-

hemmet de råd, stöd och annan hjälp, som de behöver för att på bästa sätt 

klara sitt uppdrag (Thorsén, 1991), (se vidare under 2.5 handledning/stöd). 

Att hjälpa nya familjer att få kontakt med intresseorganisationerna Fa-

miljehemmens Riksförbund (FR) och Familjevårdens Centralorganisation 

(FACO) kan ingå i detta stöd (Thorsén, 1991).  

 

C. Arvode och omkostnadsersättning 
 Höjer (2001) säger att familjehemmet får ekonomisk ersättning för det 

uppdrag de utför åt kommunen. Denna ersättning består av en arvodesdel 

och en omkostnadsdel.  
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Vidare skriver Höjer att arvodesdelen kan betraktas som �lön� och är be-

skattningsbar. Arvodets storlek beror på flera faktorer t.ex. barnets ålder, 

hur krävande uppdraget beräknas bli och om någon av föräldrarna måste 

avstå från förvärvsarbete (Höjer, 2001; Thorsén, 1991). Svenska Kom-

munförbundet (SKF) har utarbetat riktlinjer för ersättningen och de flesta 

kommuner följer dessa (Erman, 2003). Ersättningen kan tillfalla den ene 

eller båda familjehemsföräldrarna efter eget önskemål (Thorsén 1991). 

Att vara familjehem räknas enligt svensk rättspraxis, som ett ideellt upp-

drag, därför är arvodet i de flesta fall inte A-kassegrundande. Men vissa 

A-kassor drar in ersättningen vid en placering. Om någon av familje-

hemsföräldrarna uppbär någon form av sjukersättning, kan denna komma 

att dras in, beroende på vilken lokal försäkringskassa man tillhör (Lind-

berg, 2003).  

 

Omkostnadsdelen är avsedd att täcka direkta kostnader för det placerade 

barnet. Denna ersättning är skattepliktig och ska tas upp i deklarationen, 

den är dock avdragsgill om den motsvarar SKF: s och Riksskatteverkets 

rekommendationer. Omkostnadsersättningen ger inte rätt till sjuk-

penning, pensionsförmåner eller liknande (Thorsén, 1991). 

 

D. Försäkringsfrågor 
Några av de försäkringsfrågor som familjehemmet behöver ta upp och 

diskutera med handläggaren är dels hur barnets eget försäkringsskydd ser 

ut, dels vilket försäkringsskydd familjehemmet har via kommunens för-

säkringar. Barnet behöver t.ex. en olycksfallsförsäkring och om detta inte 

redan är ordnat kan denna kostnad ingå i omkostnadsersättningen. Enligt 

SKF: s rekommendationer (cirkulär 1987:30) skall �enskilda personer 

som engageras för samhälleliga vårduppgifter, så långt som möjligt, 

skyddas mot skador som kan inträffa med anledning av vårduppgiften�. 

Kommunerna har möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för barn och 
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ungdomar som placerats i fosterhem. Denna är ett viktigt komplement till 

familjens vanliga hem- och olycksfallsförsäkring. SKF rekommenderar 

kommunerna att teckna denna försäkring eller, om de väljer att inte göra 

det, ändå tillämpa försäkringens regler. Man rekommenderar också 

kommunerna att svara för självrisken inom denna försäkring samt andra 

försäkringar som familjehemmet måste utnyttja pga. skada som den pla-

cerade orsakat familjehemmet. Uppkommer skador som är förorsakade 

av besökande till barnet, t.ex. barnets föräldrar, anhöriga eller andra om-

fattas detta inte av kommunens ansvarsförsäkring (Thorsén, 1991). 

2.4 Fakta om utredningsmetoder 

Hur en familjehemsutredning ska genomföras eller om en viss metod ska an-

vändas framgår inte av lagen. De två vanligaste metoderna som används är 

Kälvestensmetoden och PRIDE eller varianter av dessa. Genom att utreda efter 

dessa metoder, får familjehemsutredarna en mer fördjupad kunskap om famil-

jens lämplighet och förutsättningar att bli familjehem. Familjen får även kun-

skap om vad det innebär att vara familjehem och en möjlighet att själv på ett 

tidigt stadium ta ställning till om den verkligen vill och är lämpliga som famil-

jehem (Erman, 2003).  

2.4.1 Kälvesten 

Kälvestensmetoden är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av 

Anna-Lisa Kälvesten. Bakgrunden är en socialpsykiatrisk undersökning som 

gjordes under 50-talet av Kälvesten tillsammans med Gustav Jonsson. Metoden 

bygger på psykodynamisk teori5, från början använd till att få en klarare bild av 

biologföräldrars resurser. Kälvesten omarbetade metoden i slutet av 70-talet, 

för att passa till familjehemsutredningar (Sundell & Thunell, 1997; 

www2.riksdagen.se, 2001). 

 

                                                
5 Innebär, i det här fallet, �en ökad kunskap om familjens inre liv och ett sätt att reflektera 
kring intervjumaterialet� (Sundell & Thunell, 1997). 
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Syftet med intervjun är att få en utförlig information om de blivande familje-

hemsföräldrarna. Det som framkommer är t.ex. föräldrarnas historia, deras fö-

rebilder i föräldraskapet; familjens rollfördelning, samspel och deras sätt att 

kommunicera med varandra (www2.riksdagen.se, 2001).  

 

Intervjuns utformning gör att den löper som ett vanligt samtal. Intervjun 

genomförs med båda makarna samtidigt, men var för sig, under ca 2 - 3 tim-

mar. När intervjun är genomförd tolkas den tillsammans med en handledare 

och 2 - 3 veckor senare görs ett nytt besök. Då samtalar man gemensamt om 

tolkningen av intervjun. Familjen får även veta om vilka skäl som finns, eller 

inte finns, för fortsatt samarbete (Jonsson m.fl. 1983)6.  

 

Ingen utvärdering har gjorts av om Kälvestensmetoden fungerar, även om den 

använts sedan början på 1980-talet. Kritiker uppfattar vissa frågor som ålder-

domliga och att andra frågor saknas. Det är vanligt att socialtjänsten i respek-

tive kommun anpassar innehållet i den ursprungliga Kälvestensmetoden för att 

råda bot på dessa brister (www2.riksdagen.se)  

2.4.2 Pride  

(Parent Resources for Information Development and Education) 

 

Programmet utvecklades i USA och introducerades i Sverige 19947, och är en 

metod som kopplar samman utbildning och utredning av blivande familjehem 

(www.regeringen.se 2005; Sundell & Thunell 1997). 

 

PRIDE-programmet är uppbyggt kring fem kompetenser. Både materialet i sig 

och den ömsesidiga bedömningen bygger på dessa kompetenser och syftet är 

att kompetenserna ska finnas i familjehemmet innan ett barn placeras där.  

 

                                                
6 För närmare information om innehållet i intervjun hänvisar vi till Jonsson m.fl. (1983) Barn 
och familjer; metodutveckling i fosterbarnsvård. 
7 Uppgifter om introduktion 1993 förekommer också (www.regeringen.se) 
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Kompetenserna är följande: 

 

1. att vårda och fostra barn. 

2. att möta barns utvecklingsbehov och hantera störningar i utvecklingen. 

3. att stödja barns relationer till sin familj. 

4. att ge barntillgång till livslånga relationer. 

5. att arbeta i team (www.regeringen.se, 2005). 

 

PRIDE utvecklades genom att familjehemsföräldrar och socialarbetare fick 

lista färdigheter och kompetenser som krävs av ett familjehem. Listan på kom-

petenser blev lång. För att få ett hanterbart arbetsredskap grupperade man dessa 

och kom fram till ovan nämnda kompetenser. Blivande familjehemsföräldrar, 

ca 10 par åt gången, träffas tillsammans med utbildarna 1 kväll, à tre timmar, i 

veckan under 10 veckor (www.regeringen.se 2005; Sundell & Thunell 1997). 

 

�Varje sammankomst har ett speciellt tema, vilka också bygger på de fem 

kompetenserna: 

1. introduktion till PRIDE. 

2. att arbeta i team. 

3. att möta barns behov av närhet och anknytning. 

4. att hantera förluster. 

5. att stödja relationer inom familjen. 

6. att fostra barn. 

7. att ge barn möjlighet att knyta livslånga band. 

8. att leva i förändring. 

9. att fatta ett välgrundat beslut. 

10. att ta farväl och gå vidare�. 

 

På träffarna ges information om lagstiftning, rättigheter, skyldigheter men även 

en känslomässig förberedelse kring vad det innebär att ta hand om ett barn. 

Under sammankomsterna jobbar man med inlevelseövningar, rollspel och dis-
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kussioner som hjälper familjerna att leva sig in i vad en placering innebär för 

ett barn (www.regeringen.se, 2005; Sundell & Thunell 1997). 

 

Under utbildningstiden får makarna var sin �livsbok�. Frågorna i livsboken är 

personliga och belyser olika livsområden från barndom till nutid och anknyter 

till sammankomsternas olika teman. Under kursens gång träffar kursledningen 

(alltid en socialsekreterare och en erfaren familjehemsförälder) familjehemmet 

några gånger. Man har då diskussioner utifrån livsböckerna då familjens resur-

ser och kompetens sätts i relation till uppdraget som familjehem 

(www.regeringen.se 2005; Sundell & Thunell 1997).  

 

Familjehemmet ska ingå i teamet kring det placerade barnet, och betraktas som 

en jämlik samarbetspartner till socialtjänstens handläggare. Teamarbetet ses 

som nödvändig och ingår som en del i utbildningen. Efter avslutad utbildning 

är tanken att familjehemsföräldrarna tillsammans med lärarteamet ska kunna ta 

ställning till om de har vilja och förmåga att arbeta som familjehem och ingå i 

ett team. Detta leder till ett välmotiverat och ömsesidigt beslut (Sundell & 

Thunell 1997). 

 

I två mindre utvärderingar från Allmänna Barnhuset (1994) och Magnusson & 

Umberg Karte (1996) framkommer att lärarna, socialtjänstemän och de som 

genomgått PRIDE utbildningen uppfattar denna som mycket positiv. Metoden 

har ännu inte utvärderats vetenskapligt (Sundell & Thunell 1997). 

2.5 Fakta om handledning/stöd 

När det gäller det råd och stöd som socialnämnden ska ge familjehemmet inne-

bär det i första hand en tät, regelbunden och öppen kontakt med handläggaren. 

Det ger möjlighet till handledning både av denne och vid behov, av experter, 

t.ex. psykolog. Avlastning under en helg och även t.ex. utbildning i frågor som 

berör uppdraget kan också var en del av stödet (Thorsén, 1991). Familjehems-

träffar i kommunens regi kan vara ytterligare ett sätt att erbjuda stöd. Wåhlan-
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der (1990) skriver �Vad stöd och hjälp konkret betyder blir en individuell be-

dömning från familjehem till familjehem� (s. 15). Detta kan innebära både 

materiellt stöd, utbildning, handledning, information, rådgivning mm (Wåhlan-

der 1990). 

3 Etiska övervägande 
Inom de forskningsetiska principerna som antagits av Humanistisk- samhälls-

vetenskapliga forskningsrådet8 finns fyra huvudkrav, som vi här utgår ifrån. 

 

I informationsbrevet som följde med enkäten beskrev vi syftet med under-

sökningen och att den skulle utgöras av en enkät. Genom att lyfta fram den 

kunskap som vi var övertygade om att respondenterna satt inne med, och som 

vi saknade, ville vi motivera deltagande. Att deltagandet var frivilligt och re-

spondenterna när som helst kunde avbryta deltagandet framgick också. I brevet 

framgick även att materialet endast skulle användas till vårt arbete och förstö-

ras efter att uppsatsen blivit godkänd. I och med att respondenten besvarat en-

käten tolkade vi det som samtycke till deltagande, vilket framkom i informa-

tionsbrevet. 

 

För att kunna ställa ev. uppföljande frågor kunde vi inte garantera responden-

ternas anonymitet, däremot deras konfidentialitet. Respondentens identitet var 

bara tillgänglig för oss och vår handledare. Det framgick också att det in-

samlade materialet bara skulle användas till vår uppsats och sedan förstöras. 

 

                                                
8 www.vr.se 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Vi har använt oss av en halvstrukturerad enkät utifrån en kvalitativ ansats. För 

att få svar på vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter familjehemssekreterarna 

ser med sina arbetsmetoder användes öppna frågor. Vi är intresserade av vilka 

egenskaper dessa har. Hartman (2004) säger att kvalitativa undersökningar 

omfattar alla undersökningar som klassificerar efter egenskaper.  

 

För att sätta in utrednings- och handledningsmetoderna i sitt sammanhang be-

hövs förståelse för den inledande processen. Enligt Hartman (2004) försöker 

man genom den kvalitativa undersökningen nå en förståelse för människors 

livsvärld. Vi drar en parallell mellan det han kallar livsvärld och det samman-

hang som nyss nämnda metoder används i. Vi ville också veta om någon ut-

redningsmetod var vanligare än någon annan, därför användes en kvantitativ 

ansats i den frågan. Ejlertsson (2003) säger att den kvantitativa ansatsen ska 

väljas om tanken är att resultatet ska kunna kvantifieras och ev. generaliseras. 

För att få fram primärkällor, har vi använt vår enkätstudie och som sekundär 

källa, adekvat litteratur i ämnet. 

4.2 Urvalsmetoder  

Enligt Hartman (2004) ska en kunskapskälla �i princip kunna ge oss den in-

formation som vi är intresserade av� (s. 280). Vi antog att någon hos aktö-

rerna, privat och offentliga, som arbetar med familjehemsutredningar9 (hädan-

efter kallade familjehemsutredare) kunde ge oss denna information. 

 

Eftersom vi, som Hartman (2004) skriver, bara är intresserade av en liten be-

gränsad samling individer (en familjehemsutredare hos varje aktör i Skåne), 

var syftet att vi skulle genomföra en totalundersökning. Även Ejlertsson (2003) 

                                                
9 Detta framkom när vi ringde runt till de aktörer som, på sin hemsida, inte hade namngivit den 
som arbetade med familjehemsfrågor. 
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skriver att en totalundersökning är �En undersökning där alla individer i en 

definierad population ingår� (s. 41). Vi gjorde en geografisk avgränsning av 

undersökningen till Skåne län. Med sina små, medelstora och stora kommuner 

kan detta ge ett relativt heltäckande resultat, som kan vara generaliserbart för 

hela landet. (Det finns kommuner och privata organisationer som inte tagits 

med i vår population eftersom dessa inte gör egna familjehemsutredningar).  

4.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

4.3.1 Litteratur 

När vi sökt litteratur i ämnet har vi använt oss av Libris Nationella biblioteks-

system, Google, Google scholar och Gula sidorna på Eniros hemsida, som 

sökmotorer. Vi har endast använt svenska texter. Som sökord har vi, i olika 

kombinationer, använt: familje-/fosterhem, familjehemsvård, familjehems-

utredning, Kälvesten, Pride, utredningsmetoder, metoder i socialt arbete samt 

Skåne. 

4.3.2 Enkätundersökning 

Undersökningen genomfördes via enkäter och består av två delar med sam-

manlagt 7 frågor. Den första handlar om utredningen av blivande familjehem. 

Fråga 1 riktar in sig på de steg som ingår i en familjehemsutredning. Fråga 2 

handlar om de utredningsmetoder som används och frågorna 3 och 4 hur dessa 

uppfattas. Andra delen berör de aktiva familjehemmen. Fråga 5 handlar om de 

metoder som erbjuds vid handledning/stöd. Frågorna 6 och 7 hur dessa upp-

fattas. (se bil. 9.3) 

 

Detta innebär att enkäten har tre områden som vi hädanefter kallar: steg i utred-

ningen; utredningsmetod samt metod vid handledning/stöd. För att göra dessa 

områden tydliga i enkäten ramade vi in dem var för sig (introduktionsbrevet 

fick också en egen ram). För att få enkäten att sticka ut från annan e-post som 

våra respondenter fått bestämde vi oss för att färglägga ramarna och en del text 

i grönt (se bil. 9.2 & 9.3 ).  
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När vi formulerat frågorna till enkäten lät vi två i personalen, på det bibliotek 

vi satt och jobbade på, läsa igenom och kommentera dem. Den ena sa att �Det 

ser bra ut�. Den andre kommenterade användandet av ordet �styrkor�. Perso-

nen i fråga associerade ordet till militära styrkor. Vi valde mellan �styrkor� 

och �fördelar�. Fördelar associeras lätt till motsatsen nackdelar. Eftersom vi i 

den följande frågan använder uttrycket �utveckla� som motpol tyckte vi att 

styrkor passade bättre.  

 

Enkäterna skickades med e-post till representanter10 för de olika aktörerna. Vi 

letade efter namn och e-postadresser till den som var ansvarig för familjehems-

utredningar, genom att gå in på respektive kommuns och organisations hem-

sida. Vi fick även ringa till en del kommuner som inte hade dessa uppgifter 

tillgängliga. Vi skickade ut våra enkäter tillsammans med informationsbrevet 

(se bil. 9.2) till våra respondenter. Vi gav dem två veckor på sig att svara och 

då fick vi in största delen av enkätsvaren. Efter ytterligare några dagar började 

vi ringa runt till dem som vi inte hört något från. I vissa fall visade det sig att vi 

fått fram fel person att skicka enkäten till, i andra fall hade den inte kommit 

fram. Till dessa skickade vi enkäten ännu en gång. Många respondenter var 

svåra att nå via telefon, vi pratade med otaliga telefonsvarare och i vissa fall 

lämnade vi meddelande via receptionspersonal. Denna andra omgång gav yt-

terligare några svar. I ett sista försök att öka svarsfrekvensen ringer vi ännu en 

gång runt för att få tag i återstående respondenter. Detta leder inte till något 

mer resultat. Allt som allt fick respondenterna 6 ½ veckor på sig att svara.  

4.4 Bearbetning av enkätsvaren  

Efter sista svarsdatumet läste, först den ene av oss och sedan den andre, ige-

nom enkätsvaren. Vi läste varje enkät rakt igenom för att få en helhetsbild men 

när vi bearbetat materialet har vi alltid arbetat tillsammans.  För att kunna hålla 

isär enkäterna vid bearbetningen numrerade vi dem, men detta används inte i 
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resultatredovisningen. Vi har redovisat svaren utifrån de tre områden som en-

käten består av, steg i utredningen; utredningsmetod samt metod vid hand-

ledning/stöd (se 4.3.2 Enkätundersökning).  

 

Vid �steg i utredningen� sammanfattade vi de svar som var likartade och tog 

med några exempel som citat. Från de privata aktörerna fick vi svar som var 

speciella för just dem. Dessa redovisade vi för sig. Vi har valt att redovisa frå-

gan om �utredningsmetoder� utifrån ett kvantitativt perspektiv eftersom vi var 

intresserade av hur frekventa de olika utredningsmetoderna var. Detta intresse 

kopplas samman med citatet av Sundell & Thunell (1997) ovan om att �Efter-

som det inte regelbundet förs statistik över ... vilka rekryteringsformer som 

finns och hur vanliga de är�. Vi redovisade styrkor och utveckling utifrån de 

metoder som beskrivits. Svaren under �metoder vi handledning/stöd� var om-

fattande. Därför redovisar vi varje enkät för sig genom att sammanfatta och 

välja ut det som specifikt hade med vår frågeställning att gör. 

4.5 Validitet/reliabilitet  

Validitet 

 Utifrån syftet anser vi att undersökningen i stort sett har validitet. Vi har i en-

käten ställt frågor om metoder och uppfattningar så som vi sagt. Vi skulle för-

modligen fått mer preciserade svar om vi definierat vad vi menade med metod i 

arbetet. Bergmark & Lundström (1998) skriver att ett internationellt sätt att 

definiera metod är att lägga tonvikt på systematik, ändamålsenlighet och plane-

ring. 

 

När det gäller frågan om handledning/stöd trodde vi att förekomsten av meto-

der var mycket mer förekommande. Detta har påverkat vårt sätt att ställa frå-

gan. Om detta har påverkat svaren vet vi inte. När vi frågade om styrkor och 

vilja att utveckla arbetssättet tror vi att vi öppnade upp för ett resonemang mer 

än om vi använt fördelar/nackdelar som vi tänkte från början.  

                                                                                                                            
10 Vissa aktörer hade inte särskilda e-postadresser till sina anställda, utan vi fick skicka dessa 
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Reliabilitet 

Genom att använda halvstrukturerade frågor har vi gett våra respondenter 

chans att beskriva sin situation utifrån sin egen uppfattning. Hade vi haft hel-

strukturerade frågor hade vi begränsat svaren utifrån vår förförståelse och ge-

nom detta hade trovärdigheten sjunkit. Eftersom vi inte använt oss av några 

ledande frågor eller haft direkt kontakt med våra respondenter så är den på-

verkan på svaren minimal. Det gör resultatet trovärdigt.  

 

Hur det uppfattades att få enkäten via e-post vet vi inte, det kan ha påverkat hur 

respondenterna svarat. Hos de respondenter som tycker att det är ett bra och 

enkelt sätt att besvara en enkät på är svarsfrekvensen förmodligen större än hos 

den som tycker det är krångligt. Att respondenten haft full kontroll över när 

denne svarat på enkäten tror vi också har påverkat på ett positivt sätt.  

 

Svarens tillförlitlighet understryks av respondenternas vilja att beskriva det de 

vill utveckla med arbetsmetoderna. Det har framkommit resursbrist och känsla 

av otillräcklighet i några svar. Att beskriva det som fungerar mindre bra i ens 

arbete visar på ärlighet hos respondenten. Det är ofta lättare att beskriva saker i 

positiva termer. Analysen är pålitlig eftersom vi bara har använt oss av den 

litteratur och de enkätsvar som redan presenterats i arbetet. 

 

Hela arbetet har bedrivits utifrån en vetenskaplig ansats. Detta har inneburit 

bl.a. att de flesta författare vi refererar till är välkända inom sina områden. 

                                                                                                                            
till en för avdelningen gemensam adress. 
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4.6 Bortfallsanalys 

I vårt externa bortfall har vi sett två tillvägagångssätt. Några har skrivit och 

beklagat att de inte har tid, eller på annat sätt, möjlighet att delta. De flesta har 

bara låtit bli att svara. När det gäller den senare gruppen har vi, via de telefon-

samtal vi lyckades göra, fått indikationer på att datakrångel gjort att enkäterna 

inte har kommit fram. I vissa fall har vi haft fel adress. Hur frekvent detta pro-

blem varit vet vi inte eftersom det varit så svårt att få kontakt med våra respon-

denter. 

 
5 Metoddiskussion 
Eftersom de flesta enkätsvar vi fått varit rika på innehåll är vi ganska nöjda 

med metoden. Utifrån vårt syfte har vi fått reda på vilka metoder som används 

och hur de uppfattas av våra respondenter. Det vi är besvikna på är den låga 

svarsfrekvensen, vilket har lett till att vi inte kunnat göra den generalisering vi 

hoppats på.  

 

Då vi ville ha så många svar som möjligt skickade vi enkäter i stället för att 

göra intervjuer på plats, eftersom vi var mer intresserade av att få en bredd i 

svaren, snarare än djup, var detta ett bra alternativ.  

 

Eftersom vi valde att använda halvstrukturerade frågor fick vi ett relativt rikt 

material att arbeta med. Om vi valt fasta frågor hade vi fått ett mer begränsat 

sådant. Det har inneburit ett stort arbeta att redovisa och analysera de halv-

öppna frågorna, vilket har varit en nackdel. 

 

Vi har i stort sett fått svar på våra frågeställningar, men i en del fall har svaren 

flutit ihop över frågornas avgränsningar. Hade vi gjort intervjuer i stället kan-

ske vi inte haft detta problem. Förmodligen hade resultatredovisningen blivit 

än mer omfattande då skriven text är mer begränsad i omfång än tal. Urvalet 

anser vi ha varit adekvat utifrån vår frågeställning.  
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Vi valde att skicka enkäterna via e-post eftersom det genom en enkel 

knapptryckning skulle vara lätt att returnera dem. Dessutom var det ett billigt 

alternativ. I efterhand har vi fått veta att aktörerna ofta har krångel med sina 

datorer, vilket i vissa fall har lett till att enkäterna inte kommit fram, eller på 

annat sätt försvunnit. Detta hade vi nog i större utsträckning kunnat undvika 

om vi använt vanlig postgång. Om vi tänkt på att skickat enkäterna med leve-

rans- eller läskvitto11, hade vi mycket tidigare upptäckt att dessa inte kommit 

fram ordentligt och sparat tid. 

 

Att formulera frågor, har vi förstått, är komplicerat. Det som vi tycker är själv-

klart är det kanske inte för någon annan. Vi hade förmodligen kunnat formulera 

våra frågor annorlunda, men vi vet inte hur. När det gäller frågan om utred-

ningsmetoder hade det kanske varit till hjälp att ge olika svarsalternativ (Käl-

vesten; PRIDE; annan, i så fall vilken). Men när det gäller frågan om hand-

ledning/stöd hade det varit svårare eftersom innehållet i detta uppfattas olika, 

(se vidare i 6.5 Metod vid handledning/stöd). 

 

Det var svårt att greppa hur mycket tid de olika momenten i arbetet skulle ta. 

Att ge respondenterna mindre tid än två veckor att besvara enkäten känns inte 

realistiskt. Hade vi tänkt på att skicka med någon form av ovan nämnda kvitton 

hade vi sparat tid. Då hade vi relativt snart kunnat konstatera om enkäterna 

kommit fram eller inte, istället för att vänta mer än de två veckorna vi nämnt i 

4.3.2 Enkätundersökning. Vi tror att detta hade medfört en större svarsfrekvens, 

eftersom vi då vetat att alla enkäterna kommit fram. Vi hade hoppats att via 

telefonsamtal få besked om enkäterna, men eftersom det var svårt att nå våra 

respondenter den vägen, vet vi fortfarande inte hur många som faktiskt kommit 

fram. 

 

                                                
11 Leveranskvitto betyder att avsändaren får ett meddelande när brevet kommit fram till mot-
tagaren, läskvitto när brevet öppnats hos denne. 
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Att läsa igenom enkätsvaren var för sig i lugn och ro har varit bra, då har vi 

kunna bilda oss en allmän uppfattning om helheten. Den gemensamma bear-

betningen av materialet har varit nödvändig pga. det omfattande innehållet. 

Genom att arbeta tillsammans har vi kunnat se materialet från olika synvinklar 

och berikat varandra med idéer och förslag om hur texten vi skrivit kan upp-

fattas. Vi tror därför att vårt arbete är mer lättläst än om vi arbetat ensamma. 

Vår enkät är pga. sina öppna frågor en form av �skriftlig intervju�. När vi läst 

Kvales (2001) bok om den kvalitativa forskningsintervjun har vi fått en allmän 

uppfattning om att det är viktigt att få med så mycket av svarsmaterialet som 

möjligt därför är redovisningsdelen ganska omfattande.   

 

Det går alltid att föra en diskussion om man ska blanda undersökningsmetoder, 

men i vårt fall tycker vi att det varit meningsfullt eftersom vi vill få både kva-

litativ och kvantitativ kunskap. 

 

Litteratursökningen har varit mer omständlig än vi förväntat oss. Det finns 

mycket intressant litteratur inom området familjehem, men oftast har det bara 

varit mindre delar som direkt berör våra frågeställningar. Förmodligen hade vi 

hittat mer om vi även använt oss av utländskt material. 

 

I analysen har vi kopplat litteratur och enkätsvar till varandra på olika sätt. Vi 

har strukturerat materialet efter samma system som resten av arbetet. Utifrån 

syftet med vår enkätundersökning valde vi ut vilka delar av litteraturen vi 

skulle analysera. Att vi använde samma struktur som tidigare i arbetet gjorde 

att den röda tråden blev mer synlig. Om vi bara utgått från enkätredovisningen 

när vi kopplade litteraturen hade vi fått med mindre av informationen till bli-

vande familjehem, som också är en del av syftet. 
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6 Resultat av enkäterna 
Enkäten är indelad i tre områden: steg i utredningen; utrednings-

metoder samt metod vid handledning/stöd och vi använder denna 
indelning när vi redovisar resultatet. 
 
Vi skickade ut 39 enkäter varav tre till privata och 36 till offentliga 

aktörer. Svaren vi fick, kom från de tre privata aktörerna och 13 av 
de offentliga. Detta utgör en svarsfrekvens på 41 %.  I de 23 som 
inte besvarade enkäten ingår fyra som gav respons på vår förfrå-
gan, men avböjde deltagandet, medan resten helt uteblev. Bland 

dem som besvarat enkäterna finns en med ett internt bortfall inom 
områdena �steg i utredningen� och �utredningsmetoder�. 

6.1 Steg i utredningen  

(Fråga 1 i enkäten) 
 

Några respondenten säger att utredningsprocessen börjar med att �familjerna ringer 

och anmäler sitt intresse�. Sedan fortsätter en ev. utredning via hembesök. Dessa 

besök varierar mellan två upp till �ett flertal� gånger. Här ser vi ingen skillnad 

mellan privat och offentliga aktörer. Ett par exempel till från våra respondenter 

är: �Först brukar vi göra ett hembesök då vi träffar familjen. Därefter träffas 

vi på förvaltningen�, �Två - tre besök hos familjen� och �utredningen innebär 

allt från två träffar till �många möten��. 

 

Familjehemsutredarna efterfrågar information om familjens nuvarande livs-

situation t.ex. sammansättning, �arbete och arbetstider�, �utbildning�, �eko-

nom�, bakgrund, �tidigare erfarenheter� av familjehem. Familjen får också 

beskriva motiven till �varför man vill bli familjehem�. I detta steg ingår även 

samtal med familjehemmets egna barn om hur de ser på att få en ny medlem i 

familjen. Vidare får familjen berätta om sin syn på barn och fostran; samhället 

och andra personer med problem. En respondent skriver att �Frågorna är 
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djupgående, t.ex. om deras ekonomi, hur ser familjen och nätverket på deras 

beslut, hur fungerar de som par och familj, syn på samhället och andra perso-

ner med problem�. En annan har �� samtal med familjehemmets barn�. Yt-

terligare en skriver att man �hör om de lever stabilt, vilka erfarenheter de har 

och varför de vill bli familjehem�. En privat aktör säger också att man gör 

�hembesök för att se hur familjen bor och hur det är tänkt att ett familjehems-

placerat barn skall bo. 

 

Vi har sett två typer av information som ges av våra offentliga respondenter. En re-

spondent ger information om �barnet/ungdomens behov av vård�, en annan �om 

vad det innebär att vara familjehem�. En av de privata respondenterna infor-

merar om sin �verksamhet samt om familjehemsvård�. Den andre privata re-

spondenten informerar om vad �utredningen� och �uppdraget innebär�. 

 

I utredningen av familjehem ingår �registeruppdrag som polis- och socialre-

gister. Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan�. Andra referenser 

som blivande familjehemsföräldrar kan t.ex. vara från �arbetsgivare, andra 

förvaltningar, vänner, grannar, någon från deras barns skola osv.�. En privat 

aktör säger att om �familjen förekommer i polisregister avslutas utredningen�. 

En annan privat aktör säger att om �familjen får dåliga rekommendationer av 

socialtjänsten eller förekommer genom utredningar på egna barn kan detta 

också leda till att familjen inte blir familjehem hos ...�. 

 

De svar som sticker ut från de privata aktörerna är att �Det är viktigt att famil-

jerna vet varför de vänt sig till just [denna aktör]�. Och �Familjen måste vara 

villig att delta i utbildning och fortbildning� samt �ta emot handledning i sitt 

arbete�. Det nämns också att �om familjen får nej är det viktigt att arbeta vi-

dare och förklara varför�. 
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6.2 Utredningsmetod 

(Fråga 2 i enkäten) 

 

Av de 15 svar vi fick in angav 13 st. (86,6 %) att man använder Kälvestens ut-

redningsmetod. En (d.v.s. 6,7 %) av de svarande uppgav att man arbetar med 

familjehemsutredning på systemteoretisk grund. Ytterligare en (6,7 %) har inte 

namngett någon speciell intervjumetod. Av dem som använder Kälvesten har 

sju angett enbart detta som utredningsmetod. (En har kompletterat sitt svar med 

att man använder �Kristianstadsmodellen12�. En annan att om familjen nyligen 

blivit utredd enligt Kälvesten använder man en hemmagjord, mindre om-

fattande variant av den samma). 

 

Övriga sex har kompletterat sina svar med �... tilläggsfrågor vid släktplace-

ring�, �... intervju enskilt med barnen i familjehemmet ... efter mall utarbetad 

av FSF (Föreningen Socionomer i Fosterbarnsvården)�, �egna frågor som 

handlar om vilken anknytning de vuxna haft till sina egna föräldrar� och �... 

lära känna-intervju13 som är en vidareutveckling av Kälvesten�. �Man gör 

också en familjekarta14�. �Vi använder också BBIC15 -perspektivet�. �Utbild-

ning under utredningstiden kan vara aktuell�. 

 

                                                
12 I dag finns olika varianter av Kälvestensmetoden (lokala vidareutvecklingar och anpass-
ningar) (www.socialstyrelsen.se). 
13 �Innehåller videofilmning där man fokuserar på samspelet mellan paret�. (Respondent 
2007). 
14 Familjekarta är ett hjälpmedel för att skapa en bild av hur en personens familj är organiserad. 
Syftet är att få ett övergripande distansperspektiv och man försöker även få en förståelse för 
individens upplevelse av att ingå i detta system (s. 191, 347 Lundsbye & Sandell m.fl. 2002). 
15 BBIC är ett sätt att arbeta för att stärka barns ställning i den sociala barnavården., Grund-
tanken utgår från barnperspektivet i FN:s barnkonvention där barnets behov ska vara det cen-
trala (www.sos.se). 
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Styrkor med arbetssättet 
(Fråga 3 i enkäten) 
Vi har, under denna rubrik och nästa, valt att dela upp enkäterna 

utifrån vilka metoder som används.  
 

Verksamheter med Kälvesten som enda utredningsmetod 
Respondenterna anser att Kälvesten är en �heltäckande� metod som ger en 

�övergripande bild� och �bra ... bedömning av familjen�. Andra uttryck som 

används i detta sammanhang är: �brett underlag�, �bra helhetsbild�, �täcker 

många frågor�. En respondent anser att arbetet med Kälvestensmetoden är 

�rättssäker�. Andra saker som nämns är att �Tolkarens bedömning är viktig 

information om hur familjen kommer att klara uppdraget�.  

 

Våra respondenter berättar om flera styrkor som Kälvestens utredningsmetod 

har när det gäller information om familjen. En respondent säger att det är bra 

�att utredningen håller på under en längre tid och man då träffar familjen 

flertalet gånger i olika situationer. Man får då en ganska god kännedom om 

hur familjen fungerar, deras styrkor och svagheter� och vilka �styrkor som 

finns att bemöta olika svårigheter�. Metoden ger även en bild av �familje-

hemsföräldrarnas relation till varandra och till de egna barnen�. Andra styr-

kor som presenteras är att "Analysen är ett bra sätt att reflektera över familjens 

förhållande samt kring huruvida det finns ett känslomässigt överskott som kan 

komma barnet som ska placeras till godo" och �Intervjumetoden ger en bild på 

den intervjuades ... syn på fostringsmetoder� samt �livsåskådningsfrågor�. 

Till sist ger intervjumetoden �bra information om personernas bak-

grund/barndom och nuvarande situation�.  

 

I samband med denna fråga nämner en av respondenterna att �Kälvestens-

modellen, tillsammans med PRIDE-utbildningen, är två vanliga utrednings-

metoder vid utredning av familjehem vilket gör kvalitén på familjehemsutred-

ningen mindre varierande oavsett kommun�. 
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Verksamheter med kompletteringar till Kälvesten. 

Den respondent, som använder tilläggsfrågor vid släktplacering, säger att me-

toden ger �Bred information om familjen ... familjens samstämmighet, styrkor 

och svagheter, extern tolkning av intervjumaterialet ger ytterligare en dimen-

sion av familjen och deras resurser för att ta emot det aktuella barnet�. Den 

som kompletterar med mall från FSF skriver att �Det är evidensbaserat och 

allt annat vore dumt�. 

 

Den respondent som använder �egna frågor som handlar om vilken anknytning 

de vuxna haft till sina egna föräldrar� säger att �vi får en ganska god bild av 

familjen. Hur den ser ut i dag och vilken bakgrund som finns. Vi får hjälp av 

psykolog att tolka svaren på intervjun, vilket är bra eftersom vi alla kan bli 

�förförda� av trevliga människor mm�. 

 

Användaren av BBIC-perspektivet och �... lära känna-intervju� säger att ar-

betssättet har ett �Salutogent16 perspektiv, som gör det möjligt att titta på styr-

kor som finns. Måste dock även se hinder och svårigheter, går de att vidare-

utveckla?�. 

 

Verksamheter med andra metoder än Kälvesten 
Den respondent som arbetar utifrån systemteoretisk grund nämner att �Det 

känns bra att träffa familjen (mannen och kvinnan) gemensamt vilket är en 

skillnad jämfört med den s.k. Kälvestensmetoden. Vi träffar också alltid hem-

maboende barn�. �Jag tycker att vi får mer kännedom om hur familjen funge-

rar genom denna metod�. �Alla i familjen måste vara positiva till att bli fa-

miljehem�. 

 

                                                
16 Det salutogena perspektivet bygger på hälsobringande faktorer och lyfter fram det friska hos 

människan (Lundsbye & Sandell m.fl. 2002). �Salutogent innebär att tro på kompetensen hos 

den man arbetar med� (respondent 2007) 
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Respondenten som inte nämner någon utarbetad metod använder sig av �inter-

vjuer, registerutdrag och referenser�. Denne skriver att �Man får fakta kring 

familjen�. Respondenten �tycker det är svårt att se styrkor i utredningsarbetet 

... eftersom det är en ögonblicksbild familjen ger av sig själv�.  

 

Utveckling av arbetssätten 
(Fråga 4 i enkäten) 

 

Verksamheter med Kälvesten som enda utredningsmetod 
En respondent skulle vilja komplettera med �Något strukturerat material för 

de [familjehemmets] egna barnen ... så att de alltid på ett självklart sätt får 

komma till tals�.  

 

En annan respondent använder sig av referensbrev men skulle vilja utveckla 

arbetssättet genom att �Kanske intervjua referenser�. Två respondenter är in-

tresserade av att prova på alternativa metoder. �En ny metod som grundar sig 

mer på vilka förmågor familjehemmet har att knyta människor till sig är på 

framgång. Är den bra kommer vi nog att använda den i stället�. �Prova andra 

djupintervjumodeller för att sedan utvärdera�.  

 

En respondent vill utveckla möjligheten till �Att kunna ge alla blivande fa-

miljehem en �grundutbildning� i vad det innebär att vara familjehem� för att 

�på ett bra sätt kunna �rusta� dem inför uppgiften�.  

 

Två av våra respondenter nämner brist på resurser. En önskar mer �resurser 

för att säkerställa att man kan vara två personer i utredning�. Den andre säger 

att det skulle vara �bättre att kunna träffa familjen ännu fler gånger ... i utred-

ningen, men tiden saknas ibland�.  

 

En respondent �Vet inte� vad denne vill utveckla medan en annan nämner att 

det �Fungerar bra som det är�.  
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Verksamheter med kompletteringar till Kälvesten. 

De utvecklingsbehov som aktörer med kompletterande metoder ser, handlar 

t.ex. om �Djupintervju i kombination med grundutbildning för de familjer som 

vill bli familjehem så att de får en ökad kunskap om de förväntningar och krav, 

som ställs på dem vid ett familjehemsuppdrag�. En annan säger att �Det skulle 

behövas utvecklas är en större diskussion kring synen på barnuppfostran och 

kring hur de [familjehemmet] möter sina egna barn�. Andra reaktioner vi fått 

under utvecklingsbehov är: �Vi har haft en aktiv utvecklingsfas under 2006 så 

nu får det vara bra� och �Att Kälvestensmetoden beforskas, evidensbaseras, 

särskilt vad gäller intervjumetodiken. Vad ger den egentligen?�  

 

Verksamheter med andra metoder än Kälvesten 
Respondenter som arbetar utifrån systemteoretisk grund �skulle vilja arbeta 

med någon form av test för familjen. Testet skall i så fall utgöra ett komplement 

till den övriga utredningen. Har inte funnit något lämpligt test än. Jag funderar 

också på att gå ifrån det förtryckta frågeformuläret för att använda en mer 

öppen frågeställning�.  

 

Den respondent som inte nämner någon arbetsmetod skulle vilja att �nya fa-

miljehem skulle få träffa de som redan har uppdrag som familjehem för att de 

ska få klart för sig vad de tar på sig i samband med uppdraget�. 

6.3 Metod vid handledning/stöd 

(Fråga 5-7 i enkäten) 

 

Det finns en organisation, där två av våra aktörer ingår i, som har �en sam-

ordnare för familjehemsutbildningar�. �Familjehemmen har därför kunnat 

erbjudas grundutbildning, riktade utbildningar till släkthem, familjehem med 

tonåringar, temakvällar samt temadagar för jourfamiljer�. Organisationen har 

kunnat �erbjuda familjehemmen ett större utbud samt kontinuerligt åter-

kommande familjehemsutbildningar�. Detta �ger möjlighet att träffa och prata 
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med andra familjehem ��. De två aktörerna vill �Arbeta vidare med den 

struktur som [organisationen] håller på att bygga upp med en samordnare för 

familjehemsutbildningar ...�. 

 

En aktör ger �kontinuerlig handledning vid hembesök samt vid telefonkontakt 

�, nätverksmöten och vid behov extern handledning av psykolog�. Dessa be-

sök �skapar förutsättningar för ett bra samarbetsklimat som ska var till gagn 

för barnets bästa�. 

 

En annan aktör �anordnar föreläsningstillfällen för familjehem�. Aktören har 

även �tät kontakt med respektive familjehem�. Detta �innebär möjlighet till 

mer fördjupad relation, vilket både kan förebygga samt underlätta arbetet vid 

hantering av olika svårigheter�. Respondenten �tror att de egna barnen i fa-

miljehemmet glöms bort i samtal och stöd till familjehemmen/inriktningar på 

föreläsningar etc.� och tycker därför att �Arbetssättet inom familjehemsvården 

nog behöver utvecklas mer inom det området� 

 

En aktör �har ingen utarbetad metod� utan �Använder vad som kan vara 

lämpligt utifrån problemställningen. T.ex. går � familjebehandlare in och 

stöttar ett familjehem� de �har även använt externa handledare�. Styrkan med 

arbetssättet är, tycker respondenten, att det är �Anpassningsbart�. 

 

En respondent ger �Handledning som mest var 14:e dag genom hembesök /.../  

utifrån Transaktionsanalys (TA)17 och Kognitiv Beteendeterapi (KBT)18�.  

Denne är �Relativt nåbar, ibland kvällar och helger efter behov� och tycker att 

�Det fungerar�. Det respondenten skulle vilja utveckla är att �starta fler grup-

per för familjehemmen�.  

                                                
17 Transaktionsanalys (TA) är en modell som används för att analysera och skapa en så öppen 
och ärlig kommunikation som möjligt Detta är ett bra verktyg för att se och förstå vad som 
händer i vår dagliga samvaro tillsammans med andra. (S.100, 101 Carlson & Nilsson, 2003) 
18 KBT är ett strukturerat arbetssätt som inriktar sig på att finna lösningar på problem här och 
nu. Man fokuserar på att förändra beteendet utifrån grundtanken att känslor, beteende och 
tankar påverkar varandra (www.vardguiden.se) 
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Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv� skriver en respondent. Aktören 

�erbjuder grupphandledning en gång i månaden, samt vid behov, enskild 

handledning�. Styrkan med arbetssättet är att �Familjehemmen får styra vad 

de vill ta upp utifrån deras behov�. Respondenten vill �inventera familje-

hemmens utbildningsbehov och bjuda in föreläsare med kompetens utifrån 

utbildningsbehovet�. 

 

En aktör har �samtal med familjehemmet minst en gång var 6:e månad� och 

�erbjuder stöd efter behov. ... finns speciella behov hos familjehemmet eller hos 

barnen erbjuder vi extern handledning. Styrkan med detta är att �Det är indi-

viduellt och kan anpassas efter behov�. Respondenten säger att det �... blir 

något ostrukturerat�. 

 

�Vi arbetar efter ett lösningsfokuserat synsätt� säger en respondent. Man �er-

bjuder alltid individuell handledning utifrån behov och svårighetsgrad på upp-

draget. Vid behov anlitas extern handledare. Respondenten ser det som att 

�Det finns inga problem som inte går att lösa. Det finns bara möjligheter�. 

Men det behövs �mer tid att nå även �gamla� familjehem�. 

 

En aktör ger handledning utifrån �Marte-Meo19, lösningsfokuserat arbetssätt20 

etc. etc. Ibland köper vi extern handledare�. Respondenten ser en styrka i att 

kunna ge �Snabb och kunnig handledning vid behov� men skulle vilja utveckla 

�Handledning i förebyggande syfte typ diskussionsgrupper�.  

 

En annan aktör har �lite olika personer som handleder med olika kvalifikation� 

men �inget speciellt arbetssätt�. �Kommer snart att använda BBIC ��. Re-

spondenten säger att man har �För lite utbildning i handledning�.  

 

                                                
19 En metod för att bedömning föräldrars omsorgsförmåga, kopplat till insatser för att under-
stödja denna (Lundsbye & Sandell m.fl. 2002) 



   

  36 

Respondenten skriver att man har �inga telefontider, svara när någon finns på 

plats�, annars försöker de ringa upp samma dag.  De �har möjlighet att inom 

någon dag besöka familjehemmet om akuta saker uppstår�. �Vid varaktig 

handledning är det hembesök ett antal tillfällen. När aktören �inte räcker till� 

köper man in �handledning av expertis�. �Att �byta� familjehem med kollegan 

när man handleder familjehem� är något som respondenten tycker �skulle vara 

intressant att prova �.   

 

Nästa aktör erbjuder �extern handledning vid behov. Externa föreläsningar ges 

1-2 gånger per år�. �Flexibelt utifrån familjehemmens behov� ser responden-

ten som styrka, men skulle vilja utveckla med �Utbildning för familjehem�. 

 

Förutom �råd och stöd via handläggarna� erbjuder aktören �alltid regel-

bunden handledning via psykolog�. Styrkan med detta är att �familjehemmet 

har möjlighet att diskutera sitt och barnets situation med en utomstående�.  

Respondenten önskar kunna �arbeta med enbart familjehemmen och inte hela 

tiden vara så splittrad�. 

 

En aktör �träffar familjehemmen regelbundet för att ge stöd�.  Vid nyplace-

ringar sker det �ofta�.  Familjehemmen kan också få handledning av �en psy-

kolog�. Aktören erbjuder �Alla som tar emot barn som är under fem år � 

marte meo�. Man har även �Utbildning för nya familjehem och samtals-

grupper�. Förutom detta bjuder aktören på �gemensam aktivitet för familje-

hem, placerade barn och biologbarn [typ sommarland och äventyrsbad]� samt 

�läger för placerade barn och en familjehemsförälder�. Respondenten tycker 

att de träffar som de har �bidrar till att det skapas värdefulla kontakter mellan 

familjehemmen, barnen ser att det är andra barn som är placerade och en del 

biologbarn träffar andra biologbarn�. Respondenten vill �utveckla arbetet 

                                                                                                                            
20 Lösningsfokuserat arbetssätt baseras på tilltron till att klienten har egna resurser och förmå-
gor att lösa sina problem, att de vet vad som är bäst för dem och vill åstadkomma det (Berg, 
1996). 
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med att få ett meningsfullt umgänge mellan barn och biologföräldrar ...� samt 

�kunna vara tydligare i de uppdrag som familjehemmet har...�. 

 

Aktörens handledning �bygger på att ett kontrakt� som reglerar �vad som är 

syftet med handledningen, vem som gör vad, hur länge handledningen ska 

pågå osv.�. Styrkan är att �Det blir tydligt vad handledningen skall handla 

om�. Respondenten skulle vilja �Att handledning blir obligatoriskt för familje-

hem�. 

 
En aktör arbetar �Salutogent� och har handledare som har utbildning i �hand-

ledning, Marte Meo samt steg 1-utbildade familjeterapeuter�. Aktören jobbar 

även med �grupphandledning�. Aktören jobbar utifrån metoder man �tror på, 

känner till och är utbildade i�. Familjehemmen �går med på handledning och 

utbildning� genom att skriva på �ett kontrakt�. Detta ser respondenten som en 

styrka. En annan styrka är att �Det går att ta del av utveckling av metoderna�. 

Arbetet kan förbättras genom �Vidareutbildning och utveckling av metoderna�. 

 

Nästa aktör jobbar jagstrukturerat21 och vill att �alla runt klienten skall ha 

samma synsätt. Familjehemmen får �handledning varje vecka� och utbildning i 

metoden. �Familjehemmet får också kortare �utbildningar�, föreläsningar, av 

vår psykiater kring just den problematik som den placerade klienten har�. 

Detta leder till att familjehemsföräldrarna får �resurser att ge henne/honom 

rätt bemötande och hjälpinsatser. Täta träffar med �familjehemskonsulent och 

våra läkare� ger familjehemsföräldrarna trygghet i �mötet med klientens be-

hov�. �I dagsläget� säger respondenten, � har man inte så mycket mer� att 

utveckla. 

 

Via enkätsvaren har vi fått veta att Nätverket för familjehemssekreterare 

i Skånes utbildningsgrupp arrangerar föreläsningar för samtliga familje-

hem i Skåne två gånger om året. 
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7 Analys 
 

Utifrån tidigare forskning  

Våra respondenter har beskrivit att man bedriver olika former av grupphand-

ledning och -utbildning. I länsstyrelsens rapport tas diskussionen upp om att 

sekretess och tystnadsplikt i dessa sammanhang måste beaktas.  

 

När vi frågade om vilka metoder som användes vid utredningar av blivande 

familjehem, svarade en av våra respondenter att man arbetar på systemisk 

grund. I artikeln från socialvetenskaplig tidskrift står det att �det händer att 

systemteori används liktydigt med metod, men det är en teori�.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I systemiskt tänkande framhålls det att världen förstås i termer av helhet, sam-

manhang och relationer. Systeminriktad behandling går ut på att hålla ihop 

systemet, inte bryta ner det. SoL beskriver på flera ställen ett liknande tanke-

sätt. T.ex. i 6 § 5 står det om att barnet (vid familjehemsplacering) i första hand 

ska, om det är möjlig, tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vi-

dare står det i 6 § 1 barns samhörighet med anhöriga och andra närstående ska 

främjas.  

 

Den aktör som arbetar på systemteoretisk grund, träffar mannen och kvinnan 

gemensamt samt hemmaboende barn. Där poängteras också att alla i familjen 

måste vara positiva till att bli familjehem.  

 

En respondent beskriver att genom gemensamma träffar med familjehem, pla-

cerade barn och biologbarn skapas värdefulla kontakter och placerade barn 

respektive biologbarn får träffa andra i samma situation.  

 

                                                                                                                            
21 Tar hänsyn till och börjar där människan befinner sig. Jagstrukturerande terapi kännetecknas 
av regelbundna samtal där man arbetar med klientens livshistoria (www.najden.se) 
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Vid placering av ett barn säger Thorsén (1991) och Erman (2003) att då barnet 

skiljs från sin ursprungsfamilj förlorar det en del av sig själv. Det är viktigt för 

barnet att ha kvar kontakten med viktiga personer i sitt nätverk för att få hjälp 

att bibehålla sin känsla av identitet och sammanhang. Enligt Antonovsky 

(1991) är det viktigt att behålla känslan av sammanhang (KASAM). Detta be-

ror på i vilken utsträckning individen har en känsla av att tillvaron är struktu-

rerad och förståelig. Hur stark denna känsla är, beror på i vilken utsträckning 

tillvaron upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull (Andresen, 2002). 

 

Grundtanken i Habermas livsvärld är ömsesidig förståelse. Deltagarna betrak-

tar varandra som jämlika och kompetenta och strävar efter att förstå varandras 

avsikter. Thorsén (1991) beskriver vikten av att ha en behandlingsplan vid fa-

miljehemsplacering. En tydlig sådan leder till att alla inblandade vet vem som 

ska göra vad och att missförstånd undviks. I PRIDE-programmet poängteras 

det att familjehemmet betraktas som en jämlik samarbetspartner till social-

tjänstens handläggare. Vidare resonerar Habermas om att när systemvärlden 

koloniserar livsvärlden präglas dess handlingar av tvång. 

 

Andresen (2002) skriver att �som yrkeshjälpare arbetar vi inom organisationer 

med många lagar, regler, föreskrifter, rutiner och åtgärder. Dessa skapar ett 

starkt handlingstvång, präglat av instrumentalitet och strategier� (s. 47). Tvärt 

emot vad Andresen beskriver använder våra aktörer andra begrepp för att be-

skriva användandet av sina metoder vid handledning/stöd. En respondent som 

bedriver handledning/stöd utifrån ett salutogent perspektiv säger att �Familje-

hemmen får styra vad de vill ta upp utifrån deras behov�. En annan som inte 

specificerat sin metod skriver att arbetssättet �är individuellt och kan anpassas 

efter behov�. Den respondent som inte har någon �utarbetad metod�, �an-

vänder vad som kan vara lämpligt utifrån problemställning�. 
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Information och fakta för familjehemmen 

Vi går inte in så djupt in på stegen i utredningen, eftersom detta egentligen lig-

ger utanför vårt problemområde. Vi tog med detta för att få en förståelse för 

hur det fortsatta utredningsarbetet hör ihop med helheten. Vi har inte hitta spe-

ciellt mycket litteratur i detta ämne. 

 

Socialnämnden kan besluta om allmänna principer om kriterier för blivande 

familjehem. Sådana principer kan vara att familjehemsföräldrarna ska leva i en 

stadigvarande relation, ha ett skötsamt levnadssätt. Familjen skall ha tillräcklig 

med tid och plats för uppdraget samt ordnad ekonomi. Vilken inblick familje-

hemmet har i hur barn/unga lever och vilka behov dessa har är andra faktorer 

som kan efterfrågas (Erman, 2003). 

 

Utifrån vad vi sett i enkätsvaren får aktörerna mer eller mindre svar på dessa 

frågor och fler därtill i �steg i utredningen�. Det är dock bara en privat aktör 

som redan här uttryckligen vill veta hur �familjen bor och hur det är tänkt att 

det placerade barnet ska bo�. Om familjehemsföräldrarna har egna barn är det 

viktigt att ta reda på deras inställning till att barn placeras i deras hem eftersom 

SoL 1 § 2 kräver, att när man vidtar återgärder som berör barn, ska hänsyn till 

dess bästa tas (Erman, 2003). I vår enkät framkommer det att fem aktörer ut-

tryckligen samtalar med barnen, ytterligare tre säger att man träffar familjen. 

 

Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister begärs för att 

kontrollera att en olämplig person inte anlitas. Finns personen med i registret 

värderar socialnämnden uppgiften och tar ställning till om hemmet ändå kan 

godkännas (Erman, 2003). En av de privata aktörerna går längre i sina krav på 

detta område �om familjen förekommer i polisregistret ... leder detta till att 

familjen inte kan bli familjehem�. 
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Utredningsprocessen 

Sundell m.fl. (1997) skriver att första kontakten med socialförvaltningen "sker 

vanligen per telefon". Detta överensstämmer med vad en av våra respondenter 

skriver �Familjerna ringer och anmäler sitt intresse�. Vidare skriver Jonsson 

m.fl. (1983) att vid detta tillfälle får den intresserade familjen berätta bl.a. om 

familjens sammansättning, medlemmarnas ålder, boendeförhållanden, arbete 

samt motiven till att vilja bli familjehem. Vid intresseanmälan, skriver en re-

spondent, lämnar �familjen uppgifter om sig själv; hur deras familj ser ut, vil-

ken utbildning de har, nuvarande arbete och arbetstider samt varför de vill bli 

familjehem�. 

 

Vid de inledande hembesöken informeras det blivande familjehemmet om hur 

utredningen går till och vad det innebär att vara familjehem Thorsén (1991) & 

Jonsson m.fl. (1983). I en enkät uttrycks detta som �Vi informerar också om 

vår verksamhet samt om familjehemsvård vid detta hembesök�. 

 

När det gäller registerutdrag skriver Thorsén (1991) och Jonsson m.fl. (1983) 

att handläggarna informerar om att utdrag ur t.ex. social- och polisregister görs 

på alla vuxna i familjen. I en enkät berättas det att förutom tidigare nämnda 

utdrag används även Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan som 

uppgiftslämnare. 

 

Utredningsmetoder 

I den artikel Bergmark & Lundström (1998) skrivit om �Metoder i socialt ar-

bete� berättas det att drygt 60 %, av deltagarna i studien, svarade att man an-

vände Kälvestenintervjuer. PRIDE-metoden används i vart fjärde fall (Berg-

mark & Lundström, 1998).  

 

Erman (2003) skriver att de två vanligaste metoderna som används är Kälve-

stens-metoden och PRIDE eller varianter av dessa. I vår enkät svarade 86,6 % 

av respondenterna att man använder någon form av Kälvesten. PRIDE nämns i 
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detta sammanhang inte alls. Av en respondent får vi också veta att �Kälve-

stensmodellen, tillsammans med PRIDE-utbildningen, är två vanliga utred-

ningsmetoder vid utredning av familjehem vilket gör kvalitén på familjehems-

utredningar mindre varierande oavsett kommun�. En kommentar som fram-

kommit i vår undersökning är att �Kälvestensmetoden behöver beforskas, evi-

densbaseras, särskilt vad gäller intervjumetodiken. �Vad ger den egentligen?� 

Meeuwisse m.fl. (2002) skriver att Kälvestensintervjuer har används under en 

mycket lång period utan att någon systematisk studie av dess nytta gjorts. 

 

I rapporten om familjehemsutredningar från riksdagen beskrivs det att i Käl-

vestens-intervjun framkommer t.ex. föräldrarnas historia; deras förebilder i 

föräldraskapet; familjens rollfördelning, samspel och deras sätt att kommuni-

cera med varandra. En respondent uttrycker detta på liknande sätt: Frågorna 

täcker �familjehemsföräldrarnas egen uppväxt, relation till varandra ...� Ett 

annat exempel är att �intervjun ger en bild på intervjuades uppväxt, syn på 

fostringsmetoder ...� 

 

Enligt Jonsson m.fl. (1983) genomförs intervjun med båda makarna samtidigt, 

men var för sig. Det nämns också i ett enkätsvar att djupintervjun görs �på var 

och en vuxen i familjen�. Jonsson m.fl. skriver också att familjen får veta vilka 

skäl som finns för fortsatt, eller inte fortsatt, samarbete. En utredare uttrycker 

att �Om familjen får nej är det viktigt att arbeta vidare och förklara varför�. 

 

Eftersom PRIDE-metoden inte används av våra respondenter kan vi inte göra 

någon koppling mellan enkätundersökningen och litteraturen. Vi analyserar 

inte utredningsmetoderna eftersom vi redan i redovisningsdelen har samman-

ställt enkätsvaren utifrån de utredningsmetoder som används. I en analys skulle 

det inte komma fram någon ny information utan bara vara en upprepning i an-

nan form. 
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Handledning/stöd 

En respondent säger att handläggaren ger familjehemmet �råd och stöd� samt 

att de �alltid erbjuds handledning via psykolog�. Thorsén (1991) skriver att det 

finns möjlighet till handledning både av [handläggaren] och vid behov, ex-

perter, t.ex. psykolog.  

 

Familjehemsträffar i kommunens regi kan vara ytterligare ett sätt att erbjuda 

stöd (Thorsén, 1991). Den organisation vi nämnt i enkätredovisningen erbjuder 

familjehemsträffar på olika teman t.ex. �familjer med tonårsbarn, släkthem, 

jourfamiljer etc.� . 

 

Wåhlander (1990) skriver �Vad stöd och hjälp konkret betyder blir en indi-

viduell bedömning från familjehem till familjehem� (s. 15). En respondent be-

skriver denna variation med orden �En del placeringar kräver mer kvalificerad 

handledning. Vi har lite olika personer som handleder med olika kvalifika-

tioner�. En annan respondent �använder vad som kan vara lämpligt utifrån 

problemställningen�. 

 
Sammanfattning av svaren rörande handledning/stöd. 
Två aktörer skriver att man erbjuder kontinuerlig handledning vid hembesök 

samt vid telefonkontakt. En annan respondent uttrycker att stöd erbjuds efter 

behov och svårighetsgrad på uppdraget.  

 

Handledning finns både �i grupp� och �enskilt�. Den enskilda handledningen 

erbjuds antingen �vid behov� eller �alltid�. Ibland erbjuds �samtalsgrupper�. 

Av de respondenter som preciserar vilken typ av extern handledning som an-

vänds nämns �psykolog� och �familjebehandlare�. I vissa fall erbjuds detta 

�alltid� i andra �vid speciella behov�. 
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Den organisation, som två av våra aktörer ingår i, erbjuder �grundutbildning, 

riktade utbildningar till släkthem, familjehem med tonåringar, temakvällar 

samt temadagar för jourfamiljer�. Utbildning för nya familjehem erbjuds av en 

aktör. En annan aktör har föreläsningar utifrån den �problematik den placerade 

har�.  

 

De metoder vid handledning/stöd som namnges i enkäterna är Marte-Meo (�till 

familjer som tar emot barn under 5 år�), �lösningsfokuserat�, �jagstrukture-

rat�, �nätverksmöten�, �KBT och TA�. En respondent anger att man arbetar 

utifrån ett salutogent perspektiv och en annan att man snart kommer att an-

vända BBIC. 

 

En respondent har som krav att �familjen ska gå med på handledning och ut-

bildning�. 

 

Utifrån ovanstående sammanfattning har vi valt ut några meningar 
om styrkor och utveckling. 

Organisationen vi nämnt i stycket ovan kan erbjuda �ett större utbud samt kon-

tinuerlig familjehemsutbildning�. En respondent säger också att regelbundna 

hembesök �skapar förutsättningar för� bra �samarbetsklimat�. 

 

En annan respondent skulle vilja utveckla arbetssättet när det gäller de egna 

barnen i familjehemmet. Ett annat önskemål är att utveckla �handledning i 

förebyggande syfte, typ diskussionsgrupper�. 
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8 Slutdiskussion  
 

Vi läste igenom arbetet var för sig och noterade saker som vi tyckte var 

värt att diskutera. Bland dessa saker valde vi gemensamt ut det som 

berörde våra syften och som var intressant. 

 

Litteraturdelen 
 

I kapitlet som heter �Information och fakta för familjehem� beskrivs det att när 

barnet skiljs från sin ursprungsfamilj förlorar det en del av sig själv, sin iden-

titet. Därför är det viktigt att behålla kontakten med det ursprungliga nätverket. 

Detta stämmer väl överens med Antonovskys känsla av sammanhang KASAM. 

Detta resonemang är förståligt utifrån frågeställningar som: Om jag nu inte 

längre är [mammas dotter], vem är jag då och har detta inget värde? Vi tror inte 

att det går att byta ut en identitet mot en annan, den gamla färgar alltid det nya. 

Vi anser att alla människor har rätt till sin historia och sitt ursprung även om 

den inte varit den bästa.  

 

I utredningsprocessen beskrivs att man i vissa fall får information om det till-

tänkta barnets behov redan innan en djupare utredning. Vi trodde att man först 

blev utredd som familjehem och utifrån detta gjordes en bedömning om vilken 

familj som skulle passa ett särskilt barn. Det borde vara bättre att social-

nämnden hade ett �lager� av utredda familjehem att välja mellan, när behovet 

uppstår. Beror detta på att det finns allt för få familjehem? 

 

Det är konstigt att användandet av Kälvestensmetoden inte har blivit mer ifrå-

gasatt när den är så dåligt beforskad. PRIDE börjar också få några år på 

nacken, så den borde också ha fått ett mer vetenskapligt underlag. I en av våra 

enkätsvar får vi veta att Kälvestensmetoden �fungerar�. Men frågan blir då 

varför så många olika varianter med egna inslag vuxit fram?  
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När det gäller metoder vid handledning/stöd finns det en hel uppsjö att välja på. 

Vi funderar på om skillnaden i antal metoder beror på att handledning är något 

som privata aktörer kan tjäna pengar på. Därför är det lukrativt att komma på 

nya sådana. De metoder som används i handledningen känner vi igen som be-

handlingsmetoder inom andra områden. Detta breddar också marknaden för 

nya metoder. Eftersom kommunen är ansvarig för utredningen av nya familje-

hem och dessa metoder kanske är svåra att använda inom andra områden blir 

marknaden för dessa metoder kanske mindre.  

 

I litteraturen nämns det att �en behandlingsplan ska upprättas vid varje famil-

jehemsplacering�. Eftersom detta egentligen går utanför våra frågor har re-

spondenterna inte i någon större utsträckning nämnt detta. Det nämns dock i 

samband med handledning/stöd. En av de saker som ska ingå i avtalet, enligt 

Thorsén (1991), är �vilket stöd familjehemmet kan räkna med�. En av aktö-

rerna gör upp ett kontrakt innan handledningen börjar som reglerar �vad som 

är syftet med handledningen, vem som gör vad, hur länge behandlingen skall 

pågå osv.�. Lindberg (2003) skriver att �En tydligt utformad sådan [behand-

lingsplan] leder till att alla inblandade vid placeringen vet vem som skall göra 

vad och vilka roller som var och en förväntas ha�. En av respondenterna vill 

bli �tydligare i det uppdrag som familjehemmet har så att de vet vad som för-

väntas av dem�. Vi tycker att det är viktigt med en behandlingsplan för att 

undvika onödiga missförstånd. Dessa uppstår ofta när man är osäker på var-

andras roller och ens outtalade förväntningar inte uppfylls. 

 
Enkätdelen 

 

En av våra respondenter har på ett speciellt sätt gett uttryck för krav som de 

blivande familjehemmen måste uppfylla. Dessa är: att �familjerna vet varför 

de vänt sig till just [denna aktör]�, att �familjen måste vara villiga att delta i 

utbildning och fortbildning� samt �ta emot handledning i sitt arbete�. Först 
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tyckte vi att dessa krav kunde vara lite märkliga. Är det inte självklart att ett 

familjehem vill ha all den utbildning och handledning man kan få för att göra 

ett så bra jobb som möjligt? Men de har kanske dåliga erfarenheter av familje-

hem som avstått från den erbjudna hjälpen. Aktören är privat, därför är de mer 

beroende av att göra bra ifrån sig än en offentlig aktör. Kravet på ett genom-

tänkt val av just denna aktör kan ha sin utgångspunkt i att de som ringer då 

redan är inne i en process. Det är inte någon impulshandling. På det sättet und-

viker man att lägga energi på något som kanske inte leder någon vart. 

 

Det läggs mycket energi på att utreda föräldrarna i familjehemmet, vilket vi 

tycker är bra. Vi tror dock att det är lätt att glömma bort barnen. De kanske inte 

sitter med när utredaren kommer på hembesök, utan leker på sitt rum eller är 

ute med kompisar även om de är en viktig del av familjen. Därför är det bra om 

alla utredare använder något material som vänder sig speciellt till barnen. När 

vi tittat i våra enkäter framkommer det att tre nämner biologbarnen i utred-

ningsprocessen. En använder enbart Kälvesten, de andra någon form av kom-

plettering till denna. Kanske är det så, att eftersom Kälvestensmetoden inte har 

med barnen i intervjun, är det lättare att glömma bort dessa än om man an-

vänder något komplement eller någon helt annan metod. Det är också viktigt i 

detta sammanhang att komma ihåg SoL 1 § 2 om att barnets bästa ska tas i be-

aktande. En fråga att ställa: är det barnets bästa att denna familj blir familje-

hem? 

 

Eftersom det är så många som använder Kälvesten i sina utredningar undrar vi 

om det beror på att den är bra eller om det bara är av slentrian. Litteraturen och 

en av respondenterna säger att metoden är dåligt utvärderad och behöver be-

forskas. Därför tycker vi att det är märkligt att metoden används i den ut-

sträckning som den faktiskt gör. Att många aktörer använder kompletterande 

metoder till Kälvesten, tycker vi, tyder på att metoden inte fungerar helt till-

fredsställande. Men samtidigt tycker några respondenter att metoden fungerar 

bra som den är och att den inte behöver utvecklas. Kanske bero den inställ-
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ningen på att man inte funderat närmare på saken. 

 

En av våra respondenter vill utveckla sitt arbetssätt när det gäller handledning 

genom att byta familjehem med kollegan. Detta tycker vi är en bra idé eftersom 

det ger möjlighet till nya perspektiv och infallsvinklar. 

 

Många av aktörerna använder sig av extern handledning. Vi tycker att det är 

bra att dessa ser sina begränsningar och använder hjälp utifrån, när det behövs. 

Vi blev imponerade av en av våra respondenter, som arbetar för en offentlig 

aktör, som beskrev att handledning sker som mest var 14:e dag och att denne är 

tillgänglig kvällar och helger efter behov. En annan beskriver att de försöker 

vara så tillgängliga som möjligt per telefon och vid akuta händelser försöker de 

göra hembesök inom någon dag. Vi trodde att detta var något som de privata 

aktörerna i större utsträckning kunde erbjuda, men ingen av dessa har berört 

ämnet utifrån denna vinkel. Vi påstår inte att det inte erbjuds, men det är i alla 

fall inte nämnt. 

 

Vi tror att det är bra, att som familjehem ha kontakter med andra familjehem 

för att kunna utbyta erfarenheter och råd. Flera kommuner erbjuder olika typer 

av grupphandledning/utbildning. Nätverket för familjehemssekreterare i Skå-

nes utbildningsgrupp arrangerar föreläsningar för samtliga familjehem i Skåne 

två gånger om året. Dessutom finns några intresseorganisationer för familje-

hem t.ex. FACO och FR.  

 

PRIDE-utbildningen tycks ge rikliga tillfällen till kontaktskapande. Vi tycker 

därför att denna utbildning skulle användas mer. Vi förstår att det kanske kan 

vara svårt att i en enskild kommun få ihop den grupp på ca tio par som behövs. 

Därför tycker vi att man skulle samarbeta mer över kommungränserna. 

 

Att erbjuda samtliga medlemmar i familjehemmet aktivitet som sker utan för 

det vardagliga och tillsammans med andra familjehem, det tycker vi är jättebra. 
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Det ger möjlighet till positiva gemensamma erfarenheter som kan vara till hjälp 

i �den gråa vardagen�. Vi tror att det också främjar det ovan nämnda kontakt-

skapandet familjehem emellan. 
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9.2 Informationsbrev 

Vi är två studenter som läser till socialpedagoger vid Högskolan Kristianstad. 
För några veckor sedan började vi med projektplanen för vår kommande C-
uppsats. Vi vill göra en studie om familjehemsutredningar i Skåne samt få in-
blick i vilka typer av handledning/stöd som erbjuds aktiva familjehem. Vi är 
intresserade av de metoder som används. Vår tanke är också att använda upp-
satsen som underlag till en tidningsartikel. Med denna hoppas vi kunna väcka 
intresse hos fler att bli familjehem. Vi tror att dagstidningarna i Skåne och 
vissa facktidskrifter skulle vara intresserade av detta. 
Syftet med utredningen är dels att kartlägga utredningsmetoder vid rekrytering 
av nya familjehem inom privat och offentlig verksamhet. Dels undersöka vil-
ket/en stöd/handledning som familjerna erbjuds av respektive organisation. Vi 
vill också utforska vilka styrkor dessa arbetssätt har och om de kan utvecklas 
ytterligare. 
För att kunna genomföra vår studie på ett bra sätt behöver vi ditt deltagande 
och vår förhoppning är att du eller någon annan i din organisation/verksamhet 
har intresse och möjlighet att delta i vår studie. Vi är säkra på att ni sitter inne 
med en hel del kunskap som berör detta ämne och som vi saknar.  
Den metod som vi tänker använda, för att genomföra studien, är kvalitativa 
enkäter som vi skickar med e-post. Om det i enkätsvaren framkommer något 
som vi finner oklart återkommer vi, via e-post eller telefon, med uppföljande 
frågor. Vi tror det kommer att ta ca 45 minuter att fylla i enkäten.  
Urvalet av deltagare är aktörer som har familjehem i Skåne.  
Det insamlade datamaterialet kommer endast att användas till vår C-uppsats. 
När denna är godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras. Under 
tiden vi arbetar med studien kommer allt material att förvaras så att bara vi och 
vår handledare har tillgång till det. Detta gäller även konfidentialiteten hos dig 
som informant.  
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur. När enkäten är be-
svarad och återlämnad tolkar vi det som samtycke till deltagandet. 
 
Eftersom tiden för vår undersökning är begränsad skulle vi gärna vilja ha svar 
på enkäten senast fredag 070413. Eftersom vi är angelägna om så stort del-
tagande som möjligt kommer vi, om vi inte hört något till dess, ta kontakt via 
telefon för bekräftelse eller ev. avböjande. 
 
Tack på förhand! 
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9.3 Enkät 

ENKÄT 

(I denna enkät vill vi fokusera på de metoder som används.) 
Tryck först på svarsknappen i din e-posthanterare innan du börjar fylla i sva-
ren på våra frågor. När dessa är ifyllda, klicka på skicka-knappen. Har du 
några tekniska problem med enkäten ring Britt-Marie 0735 - 463731 

De första frågorna handlar om utredningen av blivande familjehem. 
1. Beskriv kortfattat de steg som ingår i en familjehemsutredning. 

 Svar: 
2. Ange den eller de metoder ni använder vid utredningen. 

 Svar: 
3. Vilka styrkor ser du med detta arbetssätt? 

 Svar: 
4. Vad skulle du vilja utveckla i detta arbetssätt? 

 Svar: 

 

Följande frågor berör de aktiva familjehemmen. 
5. Beskriv kortfattat vilka metoder vid handledning/stöd ni erbjuder famil-

jehemmen. 
 Svar: 

6. Vilka styrkor ser du med detta arbetssätt? 
 Svar: 

7. Vad skulle du vilja utveckla i detta arbetssätt? 
 Svar: 


