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Abstract 

Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om hur några kontaktfamiljer ser på sina uppdrag, hur de 
upplever relationerna till kontaktbarnet och dess familj samt om dessa kontaktfamiljer upplever att 
de fått stöd eller önskar få stöd från Socialtjänsten. Undersökningen har genomförts i form av 
halvstrukturerade intervjuer med åtta kontaktfamiljer från tre kommuner i Stockholms län.  
 
Undersökningens resultat visar att det bland annat var viljan att göra en insats för ett barn och att 
göra något som är bra, som gjorde att dessa familjer valt att bli kontaktfamilj. Två gemensamma 
faktorer kan utläsas i resultatet angående vilket kontaktfamiljerna ansåg var syftet med deras 
uppdrag. Den ena är att kontaktfamiljerna på något sätt ville stimulera kontaktbarnet socialt och det 
andra är att de ville bidra till att utöka barnets nätverk. Flertalet kontaktfamiljer beskrev relationen 
både till kontaktbarnet och till dess familj, som god. De flesta kontaktfamiljer beskrev att de hade 
en sporadisk kontakt med Socialtjänsten och att kontakten skedde främst vid den halvårsvisa 
kontraktförnyelsen. Resultaten har analyserats och diskuterats utifrån ett systemteoretiskt och ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv.  
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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka alla kontaktfamiljer som ställt upp på att intervjuas. Utan er hjälp hade 
det varit omöjligt att genomföra denna studie. Tack för att ni välkomnande oss in i era hem och för 
att ni har låtit oss ta del av era upplevelser.  
 
Vi vill också tacka alla de kontaktsekreterare som vi har kommit i kontakt med inför denna studie. 
Det har varit roligt med den positiva respons som ni visat oss. Tack för er ovärderliga hjälp att leta 
fram kontaktfamiljer som var villiga att låta sig intervjuas. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Lotta Berg Eklundh som med sin stora kunskap om 
ämnet, har varit en oersättlig tillgång i denna uppsatsprocess. Tack för ditt stora engagemang och 
för att du har varit så positiv och inspirerande.  
 
 
Stockholm, maj 2006 
 
Theodora Björling och Hanna Reidevall  
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Inledning 
 
Av de insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) som är riktade mot barn, är kontaktperson 
och kontaktfamilj de mest förekommande. Knappt 22 600 barn hade kontaktperson eller 
kontaktfamilj någon gång under 2004 (Socialstyrelsen, 2004, s. 28). Begreppen kontaktperson och 
kontaktfamilj sammanblandas ofta men är på många sätt två helt olika insatser. Kontaktfamilj 
innebär att barnet/barnen får bo i en annan familj under till exempel en eller två helger i månaden. 
Barnet ingår då i kontaktfamiljens vardagsliv, ofta både för att ge barnets förälder/föräldrar 
avlastning och för att kompensera briser i hemmiljön. Det finns ingen given gräns för vilken ålder 
barnet ska ha för att kunna få en kontaktfamilj men insatsen riktar sig oftast till yngre barn. Insatsen 
kontaktperson riktar sig istället främst till ungdomar och innebär att ungdomen får tillfälle att träffa 
en vuxen person ett visst antal timmar i veckan. Syftet är bland annat att den unge får tillgång till en 
vuxen förebild, som ska finnas till för ungdomen (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001, s. 15). 
Insatsen kontaktperson och kontaktfamilj förekommer även i två andra lagar, nämligen Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) och Lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU 1990:52). Precis som insatsen kontaktfamilj, är dessa insatser också 
förebyggande men skiljer sig ifrån insatserna enligt SoL och ska hållas isär. Det är enbart insatsen 
kontaktfamilj enligt SoL som denna uppsats har fokus på.  
 
På Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares hemsida (2006-02-28) kan man finna denna 
definition av vad en kontaktfamilj innebär: ”Kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av 
olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen kan fungera som en förebild. Det kan 
vara ensamstående föräldrar som behöver stöd, tonårskillar som behöver manliga förebilder eller 
sorgsna/övergivna barn som behöver stöd. Vem som helst har rätt att begära att få en kontaktfamilj 
till stöd i en besvärlig situation. Sedan är det socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet 
finns. Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.”.  
 
I socialtjänstlagen står det: ”Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj 
med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, 
om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson 
utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får 
kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.” (socialtjänstlagen, 
2001:453, 3 kap 6 § tredje stycket).  
 
Trots att kontaktperson och kontaktfamilj är de mest frekvent använda insatserna inom 
socialtjänsten för barn och ungdomar idag, är kunskapen och forskningen inom dessa områden 
begränsad (Berg Eklundh, 2005, s. 7). När det gäller forskningen om kontaktfamiljer förefaller det 
som att det saknas forskning runt kontaktfamiljers upplevelser av vad det innebär att vara 
kontaktfamilj. Syftet med denna uppsats är därför att synliggöra några kontaktfamiljers upplevelser 
av insatsen kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen. 
 

Förförståelse 
 
När en forskare startar upp ett forskningsprojekt tar han eller hon med sig både kunskap, 
föreställningar och erfarenhet om det område som skall studeras. Denna förförståelse kommer på ett 
eller annat sätt att påverka forskningen och eventuellt även bidra till att höja dess kvalitet (Nilsson, 
2005, s. 6; Olsson & Sörensen, 2001, s. 63). Utifrån att författarna hade ganska lite kunskap om och 
näst intill ingen erfarenhet av kontaktfamiljsinsatsen, så gjorde detta att även förförståelsen var 
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tämligen begränsad. Detta var något som istället bidrog till en ökad nyfikenhet samt en motivation 
till att öka förståelsen för insatsen. Författarnas uppfattning var att insatsen kontaktperson, som 
främst förefaller vara aktuell när det gäller ungdomar, oftast kopplas in när ungdomens problem är 
förknippade till ett visst beteende hos honom/henne själv, såsom exempelvis ett kriminellt beteende. 
Insatsen kontaktfamilj uppfattade författarna var aktuell främst då hela familjen var i behov av stöd 
på något sätt. Problematiken antogs vara främst kopplad till barnets närmiljö och inte i första hand 
till barnet självt.  
 
 

Problemformulering 
 
Kontaktfamilj benämns som en förebyggande insats av det slag som är tänkt att verka begränsande 
och bromsande på redan identifierade och konstaterande problem hos enskilda barn, ungdomar eller 
familjer (Berg Eklundh, 2005, s. 24). Det finns inte så mycket forskning runt insatsen kontaktfamilj 
i kontrast till att den är en av de mest förekommande insatserna enligt SoL för barn och unga. 
Kunskapsluckorna är många skriver Vinnerljung och Franzén (2005, s. 345) och detta bekräftas 
också av bland annat Andersson och Bangura Arvidsson (2001, s. 5) och Berg Eklundh (2005, s. 3). 
 
I regeringspropositionen SOU 1994:39 uppmärksammades några problem kring insatsen 
kontaktfamilj. Man menade bland annat att det inte fanns tillräckligt med kunskaper om 
kontaktfamiljens behov av stöd samt att det fanns oklara syften i de lite svårare uppdragen (Berg 
Eklundh, 2005, s. 6). Även i senare översyner av socialtjänstlagen har det poängterats att det endast 
i begränsad utsträckning undersökts vilket behov av stöd kontaktfamiljerna har eller vad det innebär 
för en familj att ta sig an ett annat barn vissa helger. Det finns alltså alltjämt vissa frågetecken runt 
kontaktfamiljernas erfarenheter i egenskap av att vara kontaktfamilj, då med fokus på de personliga 
upplevelserna. Hur upplever kontaktfamiljerna relationerna till kontaktbarnet och barnets familj? 
Hur påverkar dessa relationer, relationerna inom den egna familjen? Samtidigt som kontaktfamiljen 
ska finnas till som stöd för kontaktbarnet, så måste de även förhålla sig till andra relationer som 
också utgör delar av uppdraget, det vill säga relationerna till bland annat kontaktbarnets föräldrar 
och socialtjänsten. Genom att undersöka hur några kontaktfamiljer ser på sin tillvaro som 
kontaktfamilj, hur de upplever relationerna kopplade till uppdraget samt hur de upplever stödet från 
socialtjänsten, är det författarnas förhoppning att, om än i liten skala, eventuellt bidra till en mer 
nyanserad kunskapsbild av dessa områden. 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Några områden som är relativt outforskade är, som nyss beskrivits, hur kontaktfamiljerna upplever 
sin tillvaro och sitt uppdrag som kontaktfamilj samt hur de ser på de olika relationerna som är 
kopplade till uppdraget. Syftet med denna studie är därför att undersöka detta närmare och även ta 
reda på om de har fått/önskar få något stöd av socialtjänsten. Utöver detta är uppsatsens syfte också 
att bidra med nya frågeställningar inom området som kan inspirera till ytterligare forskning.  
 
Studiens frågeställningar är: 
 

- Hur beskriver kontaktfamiljerna syftet med sina uppdrag? 
- Hur beskriver kontaktfamiljerna relationen till kontaktbarnet och dess familj? 
- Vilket stöd beskriver kontaktfamiljerna att de har fått, respektive önskar få av 

socialtjänsten? 
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Begrepp och definitioner 
 
Begreppet ”kontaktfamilj” introducerades i propositionen SOU 1979/1980:1 inför den nya 
socialtjänstlagen som då kom. Man ansåg att kontaktfamilj var det mest lämpliga begreppet för 
denna insats (SOU 1979/1980:1, s. 226). Innan socialtjänstlagens tillkomst så förekom det att 
socialtjänsten använde sig av motsvarande insats, då kallad för ”stödfamilj” eller 
”avlastningsfamilj”, men denna insats var, till skillnad från nu, inte rättsligt reglerad. Dessa begrepp 
används till viss del fortfarande idag men mer som synonymer till begreppet ”kontaktfamilj”. 
Andersson (1992, s. 8) skriver att den officiella benämningen för insatsen är kontaktfamilj. Idag är 
detta också det mest förekommande begreppet.  
 
Begreppet ”kontaktbarn” syftar på det eller de barn som är föremål för insatsen kontaktfamilj. 
Andra centrala begrepp i denna uppsats är, ”kontakt”, ”förebild” samt ”relation”. Ordet ”kontakt” 
blir ett nyckelord då hela insatsen kontaktfamilj bygger på den kontakt som kontaktfamiljen och 
kontaktbarnet och dess familj skapar. Bara genom begreppet ”kontaktfamilj” kan man ana 
betydelsen av just kontakten. Begreppet ”förebild” blir också centralt då man studerar 
kontaktfamiljsinsatsen då ett ofta förekommande syfte med insatsen är att barnet ska få en annan 
vuxen förebild. Ordet ”relation” blir centralt i och med studiens syfte, då en av frågeställningarna 
behandlar relationerna mellan kontaktfamiljen och kontaktbarnet samt dess familj.  
 

Ordförklaringar 
 
FoU = Forskning och Utveckling  
IFO = Individ och familjeomsorgen  
Kontaktbarn  =  Barnet/barnen som erhåller insatsen kontaktfamilj  
Kontaktmamma  =  Mamman i kontaktfamiljen 
Kontaktpappa  =  Pappan i kontaktfamiljen  
LSS  = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SekrL = Sekretesslagen 
SoL = Socialtjänstlagen 
 

Historisk tillbakablick          
 
I 1960-års barnavårdslag fanns det vissa åtgärder att ta till innan man gjorde ett omhändertagande. 
Dessa steg var: hjälpåtgärder, förmaning och varning, föreskrifter samt övervakning (Karlsson, 
2002, s. 15). Dessa insatser skulle bestå mer av stöd och hjälp i syfte att förebygga placeringar i 
samhällsvård. En övervakare kunde tillsättas mot den unges eller dennes föräldrars vilja. Tanken 
var att man på ett tidigare stadium från samhällets sida, skulle kunna upptäcka förändringar i barns 
och ungdomars liv (Nilsson, 2005, s. 8). 
 
Då socialtjänstlagen kom till 1982, ersatte den både barnavårdslagen, barnomsorgslagen, 
nykterhetslagen och socialhjälpslagen. I socialutredningens slutbetänkande SOU 1977:40 betonades 
att den nya lagen skulle präglas av frivillighet, ömsesidighet och tilltro. Övervakning skulle inte 
förekomma inom socialtjänstlagen som den tidigare hade gjort i barnavårdslagen (Andersson & 
Bangura Arvidsson, 2001, s. 13). Det man främst ville komma ifrån var fattigvårdstänkandet och 
det patriarkaliska tänkandet samt den syn man hade på sociala problem. Lagarna innan 
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socialtjänstlagens tillkomst ansågs vara kränkande och hämmande till karaktären. I socialtjänstlagen 
ville man därför betona individens eget ansvar och resurser. Frivillighet blev också ett viktigt 
begrepp. Man ville att biståndet skulle ske i samförstånd med den enskilde, inte med tvång 
(Mahmood, 2000, s. 4). Då socialtjänstlagen kom till, blev också insatsen kontaktfamilj för första 
gången inskriven i lagen.  

 
Vad är en kontaktfamilj?  
 
Kontaktfamilj är en enbart frivillig insats vilket betyder att den inte kan tillsättas mot någons vilja. 
Detta innebär inte att det är en självklar rättighet att få en kontaktfamilj. Ofta ansöker familjer själva 
om denna form av bistånd men insatsen kan också föreslås av socialtjänsten som resultat av att en 
utredning gjorts på grund av en anmälan (Berg Eklundh, 2002, s. 3). Det är Socialnämnden som 
bedömer om det finns behov av insatsen och en inkommen ansökan utreds alltid enligt SoL 3 kap 6 
§ (se bilaga 4 för lagtexten till alla paragrafer som nämns). Kontaktfamiljen har ingen 
rapporteringsskyldighet mot socialtjänsten men den generella anmälningsskyldigheten enligt SoL 
14 Kap 1 § gäller (Andersson & Bangura Arvidsson, 200, s. 11). Kontaktfamiljen omfattas av 
sekretesslagen (SekrL 1980:100) 7 kap 4 § vilket betyder att uppgifter om klienten (kontaktbarnet 
och/eller hela familjen) inte får röjas till kontaktfamiljen om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas, utan att den enskilde eller någon närstående till denna lider men av det. I socialtjänstlagen står 
det ingenting om att kontaktfamiljerna ska ha några särskilda kvalifikationer. Den enskilda 
familjens behov är det som blir avgörande för vilken kontaktfamilj som tillsätts (Grönwall & 
Holgersson, 2004, s. 112).  
 
Andersson och Bangura Arvidsson (2001) har sammanställt en kunskapsöversikt om insatsen 
kontaktperson och kontaktfamilj.  Enligt dessa författare (2001, s. 15) krävs det ett stort socialt 
engagemang för att vara kontaktfamilj. Som kontaktfamilj ska man vara ett personligt stöd och 
främja människors utveckling och sociala kontakter. Man ska kunna erbjuda en trygg miljö för 
barnet och vara ett stöd för föräldern eller föräldrarna. Eftersom forskningen om kontaktfamiljer är 
begränsad, har författarna till denna studie även läst en avhandling om fosterfamiljer som är skriven 
av Höjer (2001). Forskningen om fosterfamiljer är betydligt mer utbredd än forskningen om 
kontaktfamiljer.  I Höjers avhandling har 192 kvinnor och 174 män svarat på en enkät och 17 
fosterföräldrapar har intervjuats. Höjers studie visar att fosterföräldrarna i studien har ett socialt 
intresse och en önskan om att engagera sig i andra människor, att göra en insats (Höjer, 2001, s. 99).  
 

Socialtjänstens arbete med insatsen kontaktfamilj 
 
Då en ansökan om kontaktfamilj enligt SoL inkommer till socialtjänsten inleds en utredning enligt 
rätten till bistånd, SoL 4 kap 2 § och SoL 11 kap 1 §. Om rätten till bistånd inte föreligger avslås 
ansökan men beslutet går att överklagas. Hänsyn till barnets bästa ska särskilt beaktas enligt SoL 1 
kap 2 § och beslut om att bevilja en kontaktfamilj beslutas enligt SoL 3 kap 6 §. Det är den 
handläggande socialsekreteraren som beslutar om ansökan ska beviljas eller avslås (Hornvik, 2003, 
s. 5). 
 
Ett problem med insatsen kontaktfamilj är att det saknas metoder både för hur rekrytering sker och 
för hur arbetsplaner upprättas (Mahmood, 2000, s. 29).  Därför organiseras rekrytering av 
kontaktfamiljer på olika sätt i olika kommuner. I de större kommunerna finns det ofta en eller flera 
särskilda kontaktsekreterare som ansvarar för rekrytering och utbildning av kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer och i många kommuner är det denna kontaktsekreterare som även rekryterar och 
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utbildar familjhem. Det är upp till kontaktsekreteraren att matcha kontaktfamilj och kontaktbarnets 
familj och de behöver ta hänsyn till de behov och önskemål som båda familjerna har. Svenska 
kommunförbundet (Mahmood, 2000, s. 16) skriver att i de små kommunerna är det inte ovanligt att 
det är samma socialsekreterare som har hand om kontaktbarnets familj, som även har hand om 
rekrytering och eventuell utbildning och handledning av kontaktfamiljerna. 
 
När en familj visar intresse för att bli kontaktfamilj så utreds denna av socialnämnden. 
Utredningens omfattning kan variera mycket beroende på vilken kommun det gäller men också 
vilken socialsekreterare eller kontaktsekreterare som utreder. Metoderna brukar dock bestå av 
intervju, hembesök och kontroll i polisens och socialtjänstens register. Enligt Svenska 
kommunförbundet (Mahmood, 2000, s. 18) är det personer från alla möjliga sociala klasser som 
anmäler sitt intresse till att bli kontaktfamilj men ett övervägande antal kommer från vård och 
industrisektorn. Höjer (2001) skriver också att både svensk och internationell forskning om 
fosterfamiljer, visar att det är övervägande människor från arbetarklass eller lägre medelklass som 
blir fosterföräldrar och de flesta bor också på landsbygden (Höjer, 2001, s. 18).  
 
Efter att en kontaktfamilj har godkänts av socialnämnden erbjuder en del kommuner 
introduktionskurser. Detta är dock snarare ett undantag än en regel (Mahmood, 2000, s. 19). En 
kontaktfamiljsinsats kan pågå i flera år men beslutet om att insatsen ska fortgå ska omprövas var 
sjätte månad. Då ska kontrakten förnyas. Svenska kommunförbundet (Mahmood, 2000, s. 23) 
skriver att det finns undersökningar som visar att de flesta uppdrag i form av kontaktperson och 
kontaktfamilj pågår i genomsnitt tre år. Sundell, Humlesjö & Carlsson (1994, s. 71) fann i sin 
undersökning att genomsnittstiden för insatsen var 43 månader och att de flesta som var med i 
undersökningen hade haft insatsen i ett till två år.  
 
I matchningsprocessen mellan kontaktfamilj och kontaktbarnets familj så är bland annat intressen 
hos båda parter en sak som kan ha stor betydelse. Om två familjer matchas ihop, får dessa träffa 
varandra för att sedan bestämma sig för om det vill fortsätta eller inte. Ofta får de tid på sig att 
känna efter innan de bestämmer sig. Om båda parter tackar ja, upprättas sedan en arbetsplan som 
ska reglera hur kontakten mellan familjerna ska gå till.  Uppföljning samt utvärdering av insatsen 
skrivs också ofta in i arbetsplanen. Huvudregeln är att denna bör vara skriftlig, kortfattad, konkret 
och sammanfattad med tydliga riktlinjer. Detta för att undvika att missförstånd uppstår mellan 
parterna. Om någon av parterna tackar nej till fortsatt kontakt fortsätter sökandet efter en matchning 
åt de båda familjerna (Mahmood, 2000, s. 16-21). 
 
Kontaktfamiljen får viss ekonomisk ersättning för sitt uppdrag. Ersättningen är tvådelad där den ena 
delen består av en ersättning per månad som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter som har 
med kontaktbarnet att göra. Den andra delen är en arvodesdel per månad och denna är 
beskattningsbar (se bilaga 3). Då behovet inte längre finns hos kontaktbarnets familj eller då det kan 
tillgodoses på annat sätt, är det meningen att uppdraget ska avslutas. 
 
Svenska kommunförbundet (Mahmood, 2000, s.19) skriver att de flesta kommuner ger möjlighet till 
handledning under uppdragets gång men att undersökningar från Haninge och Stockholms kommun 
visar att kontaktfamiljer undviker att ta kontakt med socialsekreteraren annat än i nödfall. 
Kontaktfamiljerna upplever att socialsekreteraren/kontaktsekreteraren är stressad och har 
”viktigare” saker att göra än att sitta i samtal med dem.  
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Lagstiftarens intentioner  
 
I regeringens proposition SOU 1979/1980:1 står det: ”Med kontaktfamilj menas att socialvården 
anlitar familjer som frivilliga medarbetare med uppgift att på olika sätt ha kontakt med och vara ett 
stöd för personer eller familjer med sociala problem.” (s. 226). Vad som menas med sociala 
problem står inte i texten vilket gör det svårt att veta exakt vilken typ av problematik som 
lagstiftaren tycker ”krävs”. I propositionen står det också att det är viktigt att undvika att 
kontaktfamiljerna får alltför ”tunga” uppdrag. Lagstiftaren skriver sedan fortsättningsvis att de inte 
vill utesluta att kontaktfamiljer i enstaka fall kan utnyttjas även när problemen är av svårare 
karaktär och kanske måste kombineras med yrkesmässigt stöd. I vissa fall kan man alltså tillsätta 
kontaktfamiljer även till familjer med svårare problematik, men detta ska inte vara regel utan 
undantag. Lagstiftaren poängterar också att kontaktfamiljsinsatsen inte ska användas som en 
utredningsresurs för socialtjänsten.  
 
Även i propositionen SOU 1996/97:124 står det att insatsen ska fortsätta vara en förebyggande 
insats och bara tillsättas i de enklare uppdragen. Det poängteras också att kontaktfamiljen inte ska 
fungera som socialtjänstens förlängda arm (Mahmood, 2000, s. 3, 14).  
 
Förebyggande arbete brukar vanligen innebära att man vill hindra att problem uppstår eller att man 
vill förhindra att redan identifierade problem blir värre (Andersson, 1991, s. 10). Förebyggande 
insatser kan delas in i olika nivåer beroende på vem eller vilka insatsen riktar sig till. Dessa 
förebyggande nivåer är: primära, sekundära och tertiära. Primärt förebyggande insatser syftar till att 
hindra eller begränsa problemutveckling utan att rikta insatserna specifikt mot speciella riskgrupper. 
Sekundärt förebyggande insatser riktar sig till grupper som identifierats vara i riskzon. Tertiärt 
förebyggande insatser är sådana som är till för att begränsa redan manifesterade problem, och 
hindra att problemen blir ännu mer problematiska. Insatsen kontaktfamilj räknas enligt Andersson 
(1991, s. 10) som en tertiärt förebyggande insats.  
 

Statistik 
 
Ungefär 22 600 barn hade kontaktperson eller kontaktfamilj någon gång under 2004 
(Socialstyrelsen, 2004, s. 28). Statistiken för dessa båda insatser slås tyvärr ihop av Socialstyrelsen. 
Visst har insatserna mycket gemensamt men det hade varit intressant att kunna urskilja exakt hur 
många barn respektive ungdomar som har insatsen kontaktfamilj respektive kontaktperson. 
Tabellen nedan visar hur andelen pojkar respektive flickor och antalet barn/ungdomar är fördelade 
på ålder i Socialstyrelsen statistik från 2004 (Socialstyrelsen, 2004, s. 28-29). 
 
 

Ålder 0-12 år 13-17 år 18-20 år

Antal barn/ungdomar 11 900 8 000 2 700

Andel flickor 45 % 44 % 46 %

Andel pojkar 55 % 56 % 54 %

 
 
Tabellen visar att insatserna kontaktperson/familj är lite vanligare i åldrarna 0-12 år och det är lite 
fler pojkar än flickor som erhåller insatsen. 
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Metod 
 
Då syftet med uppsatsen var att ta del av de intervjuades livsvärld så föreföll den kvalitativa 
forskningsintervjun mest lämplig. Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de 
intervjuades synvinkel (Kvale, 1997, s. 9). Valet föll på att genomföra intervjuer eftersom det var en 
teknik som författarna hade viss erfarenhet av sedan tidigare. Författarna valde att utföra 
halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna inte sker i form av 
ett helt öppet samtal men heller inte helt utifrån strängt formulerade frågeformulär (Kvale, 1997, s. 
32). Kvale skriver: ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld.” (s. 70). Detta upplevde 
författarna stämde överens med studiens syfte.  
 
Efter att ha konsulterat handledaren kom författarna fram till att studiens tidsram skulle tillåta att 
maximalt sex till åtta intervjuer kunde genomföras. Totalt intervjuades åtta kontaktfamiljer i tre 
olika kommuner i Stockholmsområdet. En intervjuguide upprättades (se bilaga 2) med tre teman 
utifrån de tre frågeställningarna studien har. Frågorna under dessa teman skulle besvara den 
övergripande frågeställningen.  
 
Intervjuguiden fanns som underlag under alla intervjuer som genomfördes. Vid tre intervjuer var det 
en av författarna som intervjuade medan den andra antecknade. Vid ytterligare tre intervjutillfällen, 
på grund av att fler än en intervju utfördes på samma dag, valde författarna att turas om med att 
ställa frågor under intervjun. Då varje intervju var lång, oftast mellan 40- 50 minuter, upplevde 
författarna att det var svårt att hålla fokus så länge. Detta förklarades för dessa kontaktfamiljer. De 
två sista intervjuerna gjordes av en av författarna då förhinder medförde att båda två inte kunde 
närvara. Alla intervjuer spelades in med en MP3 spelare och en vanlig bandspelare.   
 
I fem av intervjuerna var både kontaktmamman och kontaktpappan i kontaktfamiljen närvarande. 
Vid de tre andra intervjuerna var det enbart kontaktmamman som kunde intervjuas. Författarna 
kommer att använda begreppet ”kontaktfamilj”, även i de fall då det endast var kontaktmamman 
som uttryckte familjens åsikter. Under två intervjuer var kontaktfamiljens barn närvarande under 
hela eller delar av intervjun. Den kortaste intervjun varade i 27 minuter och den längsta varade i 70 
minuter. Varje intervju transkriberades och skrevs ut i fulltext för att underlätta bearbetningen av 
materialet.  
 

Urval 
 
Då en del kommuner har ett större antal kontaktfamiljer och en del kommuner ett mindre antal, 
valdes först två kommuner ut i Stockholmsområdet som hade relativt många kontaktfamiljer. Detta 
dels på grund av sekretessyfte, och dels genom att frågor om hur kontakten såg ut med 
socialtjänsten, kunde ge olika svar beroende på vilken kommun familjerna bodde i. Båda dessa 
kommuner hade kontaktsekreterare. De kriterier som valdes ut var att kontaktfamiljerna skulle ha 
varit kontaktfamilj minst ett år och att de helst bara skulle ha ett pågående uppdrag. 
Släktingplaceringar och familjer med familjehemsplacerade barn skulle också väljas bort. 
Anledningen till att släktingplaceringar valdes bort var att dessa förmodligen skulle avvika när man 
studerar hur kontaktfamiljerna upplevde relationerna kopplade till uppdraget. Syftet med att familjer 
som också var familjhem skulle väljas bort var att om möjligt försöka renodla 
kontaktfamiljsförhållandet till att bara bestå av kontaktbarn och inte familjehemsplacerade barn.  
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Tillvägagångssätt 
 
De två kontaktsekreterare som författarna först ringde upp ställde sig båda positiva till studien. De 
ombads att ringa upp fyra till fem kontaktfamiljer vardera utifrån den aktuella populationen och 
fråga om det fanns något intresse för att ställa upp på en intervju. Kontaktsekreterarna ombads 
informera kontaktfamiljerna om syftet med studien och att de skulle förbli helt anonyma. Den ena 
kontaktsekreteraren återkom redan dagen efteråt med fyra familjers namn och telefonnummer. 
Dessa kontaktfamiljer ringdes därefter upp och informerades om studien. Alla familjer var positiva 
till att ställa upp och tid för intervju bokades in redan under det första samtalet. Kontaktfamiljerna 
fick själva bestämma var de vill intervjuas och samtliga valde att bli intervjuade i sina egna hem, då 
de upplevde detta som det smidigaste alternativet.  
 
Den andra kontaktsekreteraren hade, av olika orsaker, svårigheter att ringa upp och fråga 
kontaktfamiljer och efter en tid ringdes därför en tredje kommun upp för att se om de fanns 
möjlighet att få tag på några familjer från den kommunen. Denna kontaktsekreterare ringde upp 
efter ett par dagar med namn och telefonnummer till två familjer. Dessa två familjer valdes att ingå i 
urvalet trots att det vid närmare kontakt med familjerna visade sig att den ena familjen precis hade 
blivit jourhemsfamilj och den andra även var familjehem. Detta kan ha påverkat studiens resultat 
och därmed även dess validitet.  
 
En fjärde kommun ringdes sedan upp med hopp om att få tag på ytterligare två kontaktfamiljer. 
Denna kontaktsekreterare skulle försöka nå några familjer och författarna förklarade för henne att 
även en femte kommun eventuellt skulle kontaktas för att öka chanserna att få tag på två familjer 
till. Detta gjordes efter samtal med handledaren. Denna femte kontaktsekreterare hörde av sig efter 
några dagar med namn och telefonnummer till två kontaktfamiljer. För att summera det hela så 
kontaktades fem kommuner och från tre av dessa har totalt åtta kontaktfamiljer intervjuats, fyra från 
en kommun och vardera två familjer från de två andra kommunerna.  
 

Svårigheter och etiska överväganden 
 
I forskningsintervjun är det intervjuaren som är redskapet. Resultatet av intervjun beror på 
intervjuarens kunnande, känslighet och empati (Kvale, 1997, s. 101). Ledande frågor under 
intervjun är ett exempel som kan påverka resultatet.  Det finns en del etiska frågor som man bör ta 
ställning till innan man genomför intervjuer. Dit hör informerat samtycke, att behandla materialet 
konfidentiellt och överväga de konsekvenser som kan följas av intervjun för de intervjuades del.  
 
Informerat samtycke betyder att man informerar intervjupersonerna om syftet med studien, hur den 
är upplagd och vilka risker och fördelar det finns med att delta i den (Kvale, 1997, s. 107). Samtycke 
innebär att en person frivilligt gett sin tillåtelse till något. Informerat innebär att personen fått så 
mycket information som möjligt och förstått frågan innan den ger sitt samtycke.  
 
Vid det första samtalet med kontaktfamiljerna förklarades vilket syftet var med intervjun och hur 
studien var upplagd. De tre frågeställningarna lästes upp för dem som så önskade. 
Kontaktfamiljerna fick telefonnumren till författarna så att de kunde höra av sig om de hade frågor 
och funderingar eller om de behövde avboka tiden för intervjun. 
 
Risken för att en enskild kontaktfamilj ska kunna bli igenkänd i studien är så gott som helt 
utesluten. Alla namn som nämns i resultatdelen är fingerade och författarna har valt att inte 
presentera i vilka kommuner som intervjuerna har genomförts. Kvale (1997, s. 110) skriver att den 
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etiska principen om fördelaktighet innebär att risken för att intervjupersonen tar skada under och av 
intervjun ska vara så liten som möjligt. Det ska finnas fler fördelar med att delta i intervjun än 
nackdelar. Så stor noggrannhet som möjligt användes under utformningen av intervjuguiden så att 
frågorna inte skulle vara lätta att missuppfatta eller på något sätt upplevas som stötande eller för 
känsliga. Innan intervjuerna startade, fick kontaktfamiljerna information som de skulle läsa igenom 
(se bilaga 1).  
 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet innebär att man studerar det som var tänkt att studeras. Kvale (1997, s. 218-220) skriver 
om validitet som hantverksskicklighet och han betonar betydelsen av forskarens förmåga att 
kontrollera, ifrågasätta och tolka. Han menar att forskaren ska vara kritisk till sina egna analyser 
och noga tänka igenom varför och hur studien ska genomföras. Syftet med studien och vad som ska 
studeras har noga övervägts tillsammans med både handledare och kursansvarig på 
Socialhögskolan. Genom att handledaren fick läsa igenom intervjuguiden innan intervjuarbetet 
började, så minskar risken att frågorna inte stämmer överens med syftet med studien och därmed 
ökar också validiteten. Något som däremot kan ha bidragit till att sänka studiens validitet är att de 
gränser som sattes upp för studiens urval inte helt kunde bibehållas. Två av de åtta intervjuer som 
genomförts har inte till fullo stämt överens med urvalskriterierna. Anledningen till att intervjuer 
med dessa två kontaktfamiljer genomfördes, trots avvikelsen, var att tidsramen tyvärr satte stopp för 
möjligheten att få tag på två nya familjer.  
 
Merriam (1994, s. 177, 183) skriver om inre och yttre validitet. Den inre validiteten handlar om i 
vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten. Forskaren bör tänka på att den 
information som framkommer, inte talar för sig själv utan det är alltid någon som uttolkar eller 
översätter den. Det finns flera olika sätt att säkerställa den inre validiteten. Merriam tar bland annat 
upp triangulering och klargörande av skevheter (s. 179-180). Triangulering innebär att man 
använder fler forskare, fler informationskällor och flera metoder i studien. Denna studie har fler än 
en forskare och det finns flera informationskällor, både genom intervjuerna men också genom 
handledaren samt den tidigare forskningen som studerats. Detta ökar studiens inre validitet. De 
undersökningsmetoder som använts i denna studie är intervjuer samt litteraturstudier. Att två 
metoder använts kan antas öka den inre validiteten. Klargörande av skevheter innebär att forskaren 
beskriver faktorer som kan ha påverkat undersökningen. Forskaren bör till exempel uttrycka sina 
utgångspunkter, underliggande antaganden och teoretiska perspektiv. I förförståelsen framkommer 
de underliggande antaganden som fanns innan studien startades och de teoretiska perspektiven som 
valts är systemteoretiskt perspektiv samt utvecklingsekologiskt perspektiv.  
 
Den yttre validiteten, eller generaliserbarheten som det också kallas, handlar om i vilken 
utsträckning resultatet kan användas i andra sammanhang, det vill säga i vilken utsträckning 
resultaten är generaliserbara (Merriam, 1994, s. 183, Kvale, 1997, s. 209). Användbarheten i 
resultaten ökar om studien beskrivs noggrant och visar att resultaten överensstämmer med och kan 
förstås utifrån tidigare forskning. Möjligheten att generalisera materialet i denna studie till att 
omfatta kontaktfamiljer i till exempel hela Stockholm, anser författarna vara obefintlig då materialet 
enbart behandlar åtta kontaktfamiljer i tre olika kommuner. Läsaren själv får bedöma möjligheten 
till generaliseringar och användbarheten av resultaten (Kvale, 1997, s. 211). 
 
Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra ska komma fram till samma sak när de 
studerar materialet. Även här har det betydelse om det finns fler än en forskare. Denna studie skrivs 
av två personer, vilket författarna anser ökar reliabiliteten. Kvale (1997, s. 213) skriver att 
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intervjuarens reliabilitet diskuteras framförallt i relation till ledande frågor. Då ledande frågor 
oavsiktligt kan smyga sig in och påverka svaren under intervjun, är det en fördel att båda författarna 
har varit närvarande vid alla utom två intervjuer. Den som inte intervjuade var bland annat 
uppmärksam på att frågorna inte formulerades om till ledande frågor under intervjuns gång.  
 
 

Tidigare forskning 
 
Nedan presenteras vad den tidigare forskningen säger om syftet med insatsen, målgruppen, skäl för 
ansökan, hur insatsen uppfattas samt internationell forskning.  
 

Vad är syftet med insatsen? 
 
Den mest omfattande undersökningen som hitintills gjorts i Sverige om kontaktfamiljer, är 
undersökningen Att hjälpa sin nästa – en undersökning av kontaktfamiljer i Stockholm (Sundell, et 
al. 1994). Det var en undersökning som gjordes i Stockholm med 158  kontaktfamiljer, 50 
klientfamiljer (kontaktbarnens familjer), deras 50 socialsekreterare samt 30 barn. I undersökningen 
nämner författarna främst tre olika syften eller typer av mål med insatsen kontaktfamilj som de 
undersökta socialsekreterarna, kontaktfamiljerna, föräldrarna samt barnen angett, oberoende av 
varandra. Det första var att stimulera och stödja barnen. Detta innebar bland annat att barnen skulle 
få möjlighet att träffa andra barn och vuxna och att de skulle få en manlig förebild. Det andra syftet 
var att ge föräldrarna råd och stöd och det tredje var att avlasta föräldrarna. Med avlastning 
menades till exempel att barn och förälder skulle få komma ifrån varandra, att föräldern skulle få 
mer tid till andra syskon eller tid för sig själv. De flesta föräldrarna menade att det var avlastning 
som var den primära orsaken till att de hade kontaktfamilj (Sundell et al. 1994, s. 54-56). 
 
Johnsson och Regnér (2003) har skrivit rapporten Ensamma föräldrar och vanliga familjer. De 
studerade 19 kontaktfamiljer i Göteborgstrakten och intervjuade kontaktfamiljerna, kontaktbarnens 
föräldrar och socialsekreterarna, allt som allt 57 intervjuer. De valde att undersöka ensamstående 
mödrar med barn då samtal med socialsekreterare i två av de tre kommuner de kontaktade inför 
studien, samt tidigare forskning, har visat att just ensamstående mödrar med barn var den typiska 
familjen som fick biståndet (Johnsson & Regnér, 2003, s. 19). De flesta kontaktfamiljer i deras 
studie menade att det inte fanns några konkreta förväntningar på uppdragets innehåll från 
socialtjänsten sida. Det vanliga syftet var att föräldern i fråga behövde avlastning och i några fall att 
just pojkar behövde en ”pappafigur”. Socialsekreterarna hade också svårt att i de enskilda ärendena 
redogöra för insatsen syfte och innehåll. Det finns två dominerande svar från kontaktfamiljerna när 
det gäller syftet med insatsen. Det ena är att kompensera brister i barnets hem och det andra är att 
visa barnet hur en normal eller vanlig familj fungerar (Johnsson & Regnér, 2003, s. 107).  
 
Claesson, Johansson och Roman (2002) har undersökt 27 kontaktfamiljsuppdrag under 2001 i 
Gnosjö. Syftet med insatsen var enligt socialsekreterarna att kompensera föräldrarnas bristande 
föräldraförmåga och/eller komplettera barnets liv. Det var främst barnet som socialsekreterarna ville 
sätta i fokus. Barnets vistelse i kontaktfamiljen skulle ge föräldern avlastning och i vissa fall även 
övriga familjemedlemmar andrum. De flesta av kontaktfamiljerna uppfattade insatsen som 
avlastning för föräldern/föräldrarna. Många svarade också att det var avlastning i kombination med 
att barnet skulle få stimulans och miljöombyte (Claesson, et al., 2002, s. 10-11).  
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Berg Eklundh (2002) har skrivit en magisteruppsats med namnet 39 kontaktfamiljer - en studie av 
förväntningar och motiv. Hon har studerat 39 kontaktfamiljsuppdrag och gjort intervjuer med de 39 
socialsekreterarna som var kopplade till familjerna. Utöver detta har hon intervjuat fyra samordnare, 
12 klientfamiljer, 12 kontaktfamiljer samt 11 barn som har fått insatsen (Berg Eklundh, 2002, s. 19). 
Att avlastning var det som socialsekreterarna förväntade sig primärt av insatsen, bekräftas även i 
denna studie (2002, s. 40).  
 
Berg Eklundh (2005) har även skrivit en rapport där hon beskriver det arbete som genomfördes av 
en grupp kontaktsekreterare från 15 norrortskommuner i Stockholm, under ledning av en 
medarbetare från FoU Nordost. Denna rapport visar att kontaktsekreterarna inte längre anser att 
endast avlastning är ett tillräckligt skäl för att en familj ska få en kontaktfamilj utan det krävs en 
kombination av andra sociala skäl (Berg Eklundh, 2005, s. 49). 
 

Vem är föremål för insatsen? 
 
Svenska kommunförbundet (Mahmood, 2000) har publicerat en skrift som heter 
Kontaktperson/familj/vänner 2000 – en insats enligt SoL. Där konstateras det att det är svårt att 
avgöra vem insatsen är till för. Är den till för barnet eller föräldern? Att en ensamstående mamma 
får avlastning och möjlighet till vila gör att hon förmodligen orkar mer då barnet bor hemma. Detta 
innebär att insatsen gynnar mamman och på så vis är till för henne. Barnet å sin sida får ett ökat 
nätverk genom den kontaktfamilj som det är hos. Barnet kanske får nya vänner och andra vuxna 
förebilder, vilket på så sätt gynnar barnet (Mahmood, 2000, s. 12, 14). 
 
Andersson och Bangura Arvidsson (2001) har sammanställt en kunskapsöversikt om insatsen 
kontaktperson och kontaktfamilj. De har även studerat 18 C- och D-uppsatser på grund av det 
bristande utbudet på det som skrivits om insatserna. Denna kunskapsöversikt är en flitigt använd 
källa i många av de senare rapporterna och uppsatserna som behandlar insatsen kontaktfamilj. 
Enligt författarna är målgruppen för insatsen barnfamiljer, till exempel ensamstående föräldrar med 
barn (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001, s. 15).  Insatsen riktar sig till föräldrar som är i behov 
av stöd och avlastning och det är ensamstående mödrar som är överrepresenterade. Det kan handla 
om föräldrar som befinner sig i någon kris eller har drabbats av psykisk eller fysisk sjukdom som 
gör att föräldrarollen blir extra påfrestande. Insatsen riktar sig till familjer som inte kan få det stöd 
och den avlastning de behöver av människor i deras egna nätverk. Invandrande familjer är ett 
exempel på familjer som kan ha ett bristande socialt nätverk (Andersson & Bangura Arvidsson, 
2001, s. 14). Kontaktfamilj kan också utses när en umgängesberättigad förälder anser sig behöva 
stöd och hjälp av socialnämnden under tiden för umgänget med barnet (Grönwall & Holgersson, 
2004, s. 112).  
 
1998 skrev Socialstyrelsen en rapport som innehöll en kartläggning av socialtjänstens arbete med 
utsatta barn i åldrarna 0-12 år (Socialstyrelsen, 2006-03-01). Där skriver man att bilden i många 
kommuner är att man i större utsträckning än tidigare, avslår ansökningar om kontaktfamilj. På 
grund av den stora efterfrågan av insatsen, har många kommuner blivit mer restriktiva vid 
bedömningarna av ansökningarna. Att ”bara” vara ensamstående mamma med ett svagt nätverk 
räcker inte längre utan insatsen kräver en betydligt svårare problematik (Andersson & Bangura 
Arvidsson, 2001, s. 19). Detta bekräftas i Socialtjänstutredningens slutbetänkande (SOU 1999:97, s. 
103) där man skriver att efterfrågan på kontaktfamiljer har ökat kraftigt under 1990-talet och att det 
också är en insats som i allt större utsträckning används för svårare uppdrag än vad som var tänkt 
från början. Även Johnsson och Regnérs (2003, s. 103) undersökning bekräftar detta.  
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Vad är vanliga skäl för en ansökan? 
 
Schantz (2005) har gjort en registerstudie och en aktstudie på ett antal kontaktfamiljsuppdrag samt 
en intervjustudie med några kontaktbarn och en mamma. Vanliga skäl för en ansökan om 
kontaktfamilj och till att insatsen sedan beviljas, är enligt Schantz; behov av avlastning för 
föräldern, att barnet ska få en manlig förebild eller att barnet ska få ett utökat nätverk. Detta menar 
hon överensstämmer väl med vad tidigare forskning visar (Schantz, 2005, s. 44). 
 
Johnsson och Regnér (2003, s. 100-101) skriver att behov av avlastning, andningshål för föräldern, 
barnets behov av utökat nätverk samt behov av en manlig förebild är de vanligaste orsakerna till att 
föräldrarna i deras studie hade sökt få en kontaktfamilj. Föräldrarna ville ofta att barnen skall få se 
hur en ”vanlig” familj fungerar. Berg Eklund (2002, s. 38) skriver också att det vanligaste skälet för 
att bevilja insatsen var att socialsekreterarna ville förstärka familjens nätverk.  
 
Nilsson (2005) har skrivit en rapport om insatsen kontaktfamilj med fokus på barnen. Nilsson 
(2005, s. 34) skriver att då det handlar om en familj där båda föräldrarna finns i hushållet, så menar 
de intervjuade socialsekreterarna att det ofta finns en tyngre problematik i familjen eller mer 
uttalade svårigheter hos barnen. De ”föräldraorienterade” orsakerna till att en familj får en 
kontaktfamilj är enligt socialsekreterarna: sjukdom hos föräldern, missbruk, handikapp eller andra 
psykosociala skäl. Ett annat skäl som Nilsson nämner är att familjen har många barn.  
 

Hur uppfattas insatsen? 
 
Andersson och Bangura Arvidsson (2001, s. 107) drar slutsatsen av den granskning de gjort i sin 
litteraturöversikt, att insatsen förefaller vara omtyckt och efterfrågad av både den enskilde och 
socialtjänsten.  
 
Johnsson och Regnér (2003, s. 114) skriver att relationen mellan förälder och kontaktfamilj i deras 
undersökning ofta upplevs av båda parter som ganska ”affärsmässig”. Den består mest av 
uppgörelser om tider för hämtning och lämnande av barnet. Oftast sker denna kommunikation via 
telefon och det är ofta mamman i kontaktfamiljen som ringer upp kontaktbarnets förälder. Alla 
parter i studien var ändå nöjda med insatsen, som oftast var mycket långvarig, mellan ett och tolv 
år. Flera kontaktfamiljer talar om att det känns bra att göra en insats och många poängterar att 
insatsen även betytt mycket för de egna barnen, särskilt för de barn som inte själva hade något eget 
syskon (Johnsson & Regnér, 2003, s. 120-122). 
 
Eliasson och Wikström (2005), har i en rapport från FoU Norrbotten skrivit om hur 
kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem beskriver kontakten och mötet med socialtjänsten. 
Totalt deltog 46 familjer från tre olika kommuner. Författarna avvänder sig av det samlade 
begreppet ”familj” när de syftar på alla informanter. Med några få undantag så menar de undersökta 
familjerna att bemötandet från de enskilda socialsekreterarna är bra. Undersökningen visar dock att 
den fortlöpande kontakten med socialtjänsten inte är tillfredsställande. Familjerna får inte den 
handledning och det stöd de behöver för sitt uppdrag. Socialsekreterarna framställs på ett bra sätt 
men det finns många problem som familjerna poängterar. De brister som familjerna framförallt 
väljer att framhäva handlar om socialsekreterarnas tunga arbetssituation. Socialsekreterarna är svåra 
att få tag på, de har ont om tid och personalomsättningen på socialtjänsten är hög (Eliasson & 
Wikström, 2005, s. 36). 
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En orsak till att insatsen kontaktfamilj används i så stor utsträckning beror enligt Berg Eklundh 
(2002, s. 66) på att socialsekreterarna i hennes undersökning beskriver en insats som liknar en 
”Barbapappa”. Med detta menas att den kan formas nästan hur som helst, efter klienternas men 
också socialsekreterarnas behov.  
 

Internationell forskning 
 
Både i Norge och i Danmark så finns det insatser som påminner om kontaktperson och 
kontaktfamilj. Begreppen ”kontaktperson” och ”kontaktfamilj” särskiljs inte alltid i svensk litteratur 
och forskning och det verkar vara på liknande sätt i Norge och Danmark. I Norge heter det 
”stöttekontakt” och ”besökshjem/avlastningshjem” och i Danmark ”personlig rådgiver”, ”fast 
kontaktperson” och ”avlastningsophold”. Omfattningen på insatserna är mindre än i Sverige även 
om de barn som i Sverige faller under LSS, ingår i deras siffror (Andersson & Bangura Arvidsson, 
2001, s. 69). Insatserna i Norge och Danmark syftar till att ge föräldrarna avlastning och stimulera 
barns och ungdomars liv utanför den egna familjen. Även Island och Finland har liknande insatser 
som kontaktfamilj men det finns inte i lika stor utsträckning som här i Sverige (L. Berg Eklundh, 
personlig kommunikation, 4 april, 2006). 
 
I England används begreppet ”respite care” för kontaktfamilj. Tidigare användes det framförallt till 
familjer som hade handikappade barn men i lagen ”Childrens act 1989” innefattas nu alla barn med 
särskilda behov (Nilsson, 2005, s. 13). Nilsson skriver att Stalker, 1990, gjorde en undersökning av 
familjer som haft ”respite care” och hon menar att det är ett mellanting mellan fosterhem (fostering) 
och att informellt ta hand om ett annat barn (informal caring) (Nilsson, 2005, s. 13). Den brittiska 
forskare som skrivit mest om respite care är Jane Algate och hon har gjort en kunskapsöversikt samt 
en undersökning där hon intervjuar 60 barn med erfarenheter av insatsen och deras föräldrar, 
fosterföräldrar och socialarbetare. Resultaten av denna undersökning är förvånansvärt lika de 
resultat som framkommer i svenska undersökningar om kontaktfamiljer vad gäller de olika 
parternas inställning till insatsen (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001, s. 92-93). 
 
 

Teoretiska perspektiv 
 
I följande avsnitt redovisas de två teoretiska utgångspunkter som valts för att analysera hur 
kontaktfamiljerna upplever insatsens syfte, relationerna kopplade till uppdraget samt stödet från 
socialtjänsten. De teoretiska utgångspunkter som valts är systemteori samt utvecklingsekologisk 
teori. Valet föll på dessa två mycket närbesläktade teorier då författarna anser att de kan vara 
användbara för förståelsen av dels hur människor upplever sin tillvaro och dels för mänskliga möten 
och relationer. 
 
I en situation där ett barn tilldelas en kontaktfamilj påverkas barnets liv på flera olika plan. Det 
kommer in nya faktorer i barnets omgivning och barnet kommer att befinna sig i nya sammanhang 
vilka det kommer att behöva förhålla sig till. I interaktionen med kontaktfamiljen kommer både 
barnet och barnets familj att påverka och påverkas av varandra och nya relationer kommer att 
skapas. Det är författarnas förhoppning att de två teoretiska ansatserna på ett tydligt sätt ska kunna 
belysa och eventuellt även skapa en större förståelse för resultatet. 
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Systemteori 
 
Det första som kan sägas om systemteori är att det egentligen passar bättre att tala om den i plural. 
Systemteori är ett samlingsnamn som delvis omfattar vitt skilda teorier såsom generell systemteori, 
kontrollteori, informationsteori, cybernetik, spelteori och många andra teorier (Schjødt & Egeland, 
1994, s. 45). När det gäller de systemidéer som används inom det sociala arbetets fält, så har dessa 
sitt ursprung i Bertalanffys generella systemteori. Denna teori har, som de flesta systemteorier, sin 
grund i biologisk teori men tillämpas även på sociala system såsom grupper, familjer och samhällen 
(Payne, 2002, s. 193). 
 
Inom systemteorierna utgår man från ett system. Det finns mängder med olika definitioner och 
beskrivningar på vad som kan anses vara ett system och ofta växlar dessa avgränsningar beroende 
på vilket perspektiv åskådaren intar. För att på ett enklare sätt belysa detta kan man säga att på 
samma sätt som en atom eller en molekyl utgör en slags system så är även både en människa, ett par 
eller en familj ett system (Schjødt och Egeland, 1994, s. 47). Med dessa ganska så flytande gränser 
är det upp till varje praktiker att, utifrån sitt syfte, välja avgränsning för systemet. Avgränsningen 
kommer att ha en avgörande roll för om denne på ett konstruktivt sätt ska kunna använda sig av 
systemteorin som redskap i sitt arbete (Schjødt och Egeland, 1994, s. 48). Schjødt och Egeland tar 
upp två generella kriterier som bör vara uppfyllda för att något ska kunna räknas som ett system: 1) 
Systemets beståndsdelar samspelar med varandra på ett sätt som skiljer sig från deras samspel med 
komponenter utanför systemet. 2) Detta samspel ska vara under en viss tidsperiod. 
 
Detta är en tämligen klinisk definition som, när det gäller sociala system såsom till exempel en 
familj, som ofta kännetecknas av ganska rörliga förhållanden, blir ganska svårapplicerbar och icke-
flexibel. Här kan det vara fördelaktigt att använda sig av en dynamisk definition som bygger på 
interaktioner och alltså är mer anpassad till sociala system (Schjødt & Egeland, 1994, s. 48). En 
dynamisk definition av ett socialt system kan, till exempel räkna in en utlandsboende farmor som 
trots avståndet kan inneha en högst central roll i en familj (Schjødt & Egeland, 1994, s. 48). Det går 
alltså att definiera system på mängder av olika sätt och det finns egentligen inga bestämda regler för 
hur man kan göra detta utan det handlar mer om ett val än om att generalisera. 
 
På samma sätt som det finns många olika definitioner på system så finns det många olika sorters 
system. Ett system kan ingå som en komponent i en eller flera större helheter. Detta eller dessa 
större system kallas då för suprasystem. Varje system består också av olika undersystem, så kallade 
subsystem. Olika subsystem är ofta knutna till vissa relationer och roller, såsom till exempel 
föräldrarollen eller syskonrollen i en familj, och skiljer sig från varandra genom att samspelet 
mellan komponenterna skiljer sig från komponenternas samspel i andra subsystem. Samma personer 
kan ingå flera subsystem men har då olika roller i de olika subsystemen (Schjødt & Egeland, 1994, 
s. 50).  
 
Något som kan vara av vikt att nämna när det gäller mötet mellan olika system, till exempel två 
familjesystem, är de båda systemens förmåga att öppna sig för input från det andra systemet 
(Johnsson & Regnér, 2003, s. 132).  Enligt Johnsson och Regnér behöver två förutsättningar vara 
uppfyllda för att möten mellan olika system ska bli fruktbara. För det första får olikheten mellan 
systemen inte vara för stor. På ett mer konkret plan skulle detta kunna innebära att relationen mellan 
exempelvis två familjesystem blir mer jämlik om de är överens om de likheter och skillnader som 
finns dem emellan, till exempel när det gäller värderingar och intressen. När systemen däremot inte 
är överens om varken skillnaderna eller likheterna, betecknas relationen, enligt Johnsson och 
Regnér (2003), som enbart ojämlik. Den andra viktiga förutsättningen för att mötet mellan två 
system ska bli fruktbart är att de båda systemen är öppna.  
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Det finns både så kallade öppna respektive slutna system. I ett öppet system kan energi passera fritt 
över systemets gränser. Utbytet av energi och information med omgivningen gör att detta system 
kan utvecklas. Ett slutet system, däremot, har inget energiutbyte alls över gränserna. Schjødt och 
Egeland (1994, s. 51) påpekar att ett system inte kan vara helt öppet eller helt slutet. Är systemet 
helt öppet har det inga gränser alls och då kan det enligt deras mening inte kallas för ett system. Har 
systemet däremot inget som helst utbyte av energi med omvärlden kommer det troligtvis inte att 
överleva. Detta betyder, enligt de flesta moderna systemteorier, att alla system är mer eller mindre 
öppna (Schjødt & Egeland, 1994, s. 51). 
 
En gemensam nämnare som även kan anses vara systemteoriernas styrka är att de sätter 
helhetsperspektivet i fokus. Man ser på systemet som en helhet som fungerar genom de olika 
komponenternas inbördes interaktion och ömsesidiga beroende av varandra (Klefbeck & Ogden, 
2003, s. 93). I och med att de enskilda komponenterna i systemet står i ett beroendeförhållande till 
varandra så kommer var och en av dem att påverkas om det skulle ske en förändring i systemet. 
”Förståelsen av ett system förutsätter att man växlar mellan systemets delar och systemet som 
helhet.” (Schjødt & Egeland, 1994, s. 50). 
 
Systemteorierna som sådana är ofta ganska generella och allmängiltigt utformade, och kan alltså 
appliceras på vitt skilda system. Schjødt och Egeland (1994, s. 46) påpekar att systemteorierna på 
grund av detta inte i sig kan anses ha något psykologiskt innehåll. ”Deras styrka ligger inte i att de 
kan förklara fenomen utan att de kan fungera som bra verktyg för att organisera det som vi vet och 
för att hitta nya vägar i sökandet.” (Schjødt & Egeland, 1994, s. 46).  
 

Utvecklingsekologisk teori 
 
Precis som namnet indikerar, handlar utvecklingsekologin om individerna i dess omgivning samt 
dessas samspel med denna och varandra. ”Utvecklingsekologin är läran om det ömsesidiga samspel 
som äger rum mellan barnet i dess fortskridande utveckling och de föränderliga miljöer i vilka 
barnet lever.” (Berg Eklundh, 2002, s. 14). Det finns många olika faktorer som påverkar ett barns 
tillvaro och dess utveckling. Utifrån utvecklingsekologisk teori är det interaktionen och samspelet 
mellan barnet och dess omgivning som är nyckeln till hur man kan förstå barnets utveckling 
(Andersson, 2002, s. 185). Teorin utarbetades av den amerikanske forskaren Urie Bronfenbrenner 
som en reaktion på utvecklingspsykologins syn på utveckling som ett skeende som kom enbart 
inifrån den separata individen och som alltså inte påverkades av olika yttre sammanhang 
(Andersson, 2002, s. 185). Bronfenbrenner såg istället miljön i vilken individen rör sig och 
interaktionen mellan individen och olika faktorer i omgivningen, som det som får individen att 
utvecklas. I detta samspel mellan individ och miljö, som enligt Bronfenbrenner är en livslång 
process, sker en ömsesidig påverkan där miljön inverkar på individen men där också individen 
påverkar och till viss del även skapar sin miljö. Människan och hennes utveckling måste förstås 
utifrån sitt sammanhang menade Bronfenbrenner (Andersson, 2002, s. 185; Schantz, 2005, s. 32).  
 

Fyra analysnivåer 
Bronfenbrenner skapade en utvecklingsekologisk modell med olika analysnivåer i form av ett nav 
med fyra runtliggande system i form av cirkulära fält som vart och ett är inneslutet i det högre. Det 
är en icke-hierarkisk modell där själva kärnan är individen i ett nav som utgörs av mikronivån och 
de följande fälten av mesonivå, exonivå och längst ut makronivå. Navet ska symbolisera den 
enskilde individen och de olika analysnivåerna de olika system som individen interagerar med. 
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Figuren nedan är Anderssons (2002, s. 187) tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell. 
 

 
 

• Mikronivå: Individens omedelbara närmiljö, såsom exempelvis familj, dagis/skola, 
fritidsmiljö, kamratgrupp, grannskap. 

• Mesonivå: System av inbördes interagerande mikrosystem.  
• Exonivå: Lokala strukturer såsom arbetsliv, barnomsorg, myndigheter, hälso- och sjukvård, 

kultur- och fritidsinstitutioner med mera. 
• Makronivå: Nationella strukturer kopplade till samhället i stort, såsom till exempel 

institutioner, ideologier, lagar, normer, värderingar med mera (Lagerberg & Sundelin, 2005, 
s. 19). 

 
På mikronivån sker interaktionen mellan individen och dennes absoluta närmiljö. De olika miljöer 
som individen ingår i, först familjen och sedan så småningom till exempel förskola och skola, kan 
då sägas vara individens mikrosystem. Individens familj och skola, samt även eventuella 
kontaktfamilj, utgör alltså olika mikrosystem som individen kommer att ingå i samtidigt. Här står de 
ömsesidiga relationerna inom själva mikrosystemet i fokus. Miljön präglas ofta av fysiska 
egenskaper och individen innehar ofta en specifik roll kopplad till bestämda tidsperioder, till 
exempel son/dotter eller förälder (Lagerberg & Sundelin, 2005, s. 20). När individens roller 
förändras eller när individen byter närmiljö så förändras dennes ekologiska mikrosystem och det 
sker en så kallad ekologisk övergång (Andersson, 1986, s. 70). Ett exempel på detta kan vara när ett 
kontaktbarn kommer till en kontaktfamilj. Dessa övergångar kommer med största sannolikhet att 
förändra och påverka de förhållanden och förutsättningar som styr individens utveckling. De 
ekologiska övergångarna kan alltså, om de studeras, ge värdefull information om hur förändringen 
sker och i förlängningen även hur detta påverkar individens utveckling (Andersson, 1986, s. 70). 
Enligt det utvecklingsekologiska perspektivet, ser individen inte på sin verklighet som om den vore 
ett antal isolerade mikrosystem utan kontakt med varandra, utan som att dessa olika system fungerar 
som en integrerad helhet. Individen bär med sig de olika erfarenheter som de får från de olika 
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mikrosystemen i vilka det rör sig och dessa erfarenheter integreras efterhand med varandra 
(Andersson, 1986, s. 26). 
 
När man talar om mesonivå syftar man på interaktionen som sker mellan olika mikrosystem som 
individen ingår i, och relationerna som uppstår mellan dessa. Ett exempel kan vara relationen 
mellan kontaktfamilj och kontaktbarnets familj (Lagerberg & Sundelin, 2005, s. 20).  
 
Utanför individens omedelbara vardagsverklighet återfinns exonivån. Denna nivå inrymmer samma 
slags strukturer som finns på mesonivån men med den skillnaden att individen inte agerar direkt i 
dessa strukturer. Exempel på dessa strukturer kan vara föräldrarnas arbetsplatser, förskolan, skolans 
organisation, hälso- och sjukvård samt lokalpolitik, faktorer som har en indirekt påverkan på 
individens närmiljö och som i utsträckningen alltså även påverkar dennes utveckling. Generellt sett 
kan man säga att individen inte ingår regelmässigt i exonivåns specifika strukturer men att denne 
förvisso kan ha kontakt med dessa, till exempel när denne besöker socialtjänsten (Lagerberg & 
Sundelin, 2005, s. 20). 
 
Dessa tre nivåer, mikro-, meso- och exonivån, är konkreta och har alla att göra med individens 
faktiska miljö och levnadsförhållanden. Samtliga dessa nivåer interagerar med det som kallas 
makronivån. Till skillnad från de tre tidigare nivåerna är detta ett abstrakt system som rör 
samhällsförhållanden på nationell nivå. På makronivån återfinner man till exempel olika lagar, 
regler, normer och samhällets gällande värderingar, faktorer som i sin tur påverkar de andra 
nivåerna, då de tar sig konkreta uttryck i dessa, och alltså indirekt men i hög utsträckning även 
kommer att påverka individens utveckling (Andersson, 2002, s. 188; Lagerberg & Sundelin, 2005, 
s. 20). 
 
Man skulle kunna säga att en fördel med Bronfenbrenners ekologiska modell är att man kan 
använda den som ett förstoringsglas. Genom att via den utvecklingsekologiska modellens olika 
analysnivåer studera ett barn och dess utveckling, kan man på ett konkret sätt få tillgång till samt 
kartlägga och förtydliga samspelet mellan barn, familj och samhälle men även upptäcka nya 
relationer mellan individer, grupper och sociala inrättningar (Lagerberg & Sundelin, 2005, s. 21). 
 
 

Resultat  
 
I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att redovisas uppdelat på tre teman. Dessa teman 
består av de frågeställningar som författarna hade inför denna studie. Begreppet ”kontaktfamilj” 
kommer användas även i det fall där det hänvisas till endast en person. De tillfällen då de par som 
intervjuats har haft olika åsikter, så redovisas deras åsikter separat, annars redovisas parens 
gemensamma åsikter och begreppet ”kontaktfamiljen” används.  
 

Kontaktfamiljerna 
 
Kontaktfamiljerna i denna studie tillhörde tre olika kommuner i Stockholms län. Av de åtta 
kontaktfamiljerna som ingick, bodde två familjer i förort, en familj i ett mindre samhälle samt 
resterande fem familjer på landsbygden. Alla kontaktfamiljer förutom en, bestod av ett 
sammanboende par antingen med utflyttade barn eller med hemmaboende barn i ungefär samma 
ålder som kontaktbarnen. Det var två kontaktfamiljer som enbart hade utflyttade barn, resterade 
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familjer hade alla hemmavarande barn. Medelantalet kontaktbarn per kontaktfamilj var 1,75 
stycken. 
 
Spannet på hur länge kontaktfamiljerna hade haft sina kontaktbarn sträckte sig från två månader till 
sju år. Medellängden var cirka två år. Två av kontaktfamiljerna hade kontaktbarn som de bara hade 
haft i två respektive fyra månader. Dessa två kontaktfamiljer hade dock två kontaktbarn vardera, där 
det andra kontaktbarnet hade varit hos dem i minst ett år. Att familjerna hade varit kontaktfamilj 
minst ett år var ett av de kriterier som ställts upp inför studien. Det viktigaste var att familjerna 
skulle ha minst ett års erfarenhet av att vara kontaktfamilj, vilket alla hade.  
 
Något som inte efterfrågades men som ändå på ett påtagligt sätt blev synligt i studiens resultat, är att 
flertalet av de intervjuade antingen hade arbetat eller fortfarande arbetar/är engagerade inom fälten 
vård- och omsorg, skola och/eller inom fältet för socialt arbete. Den övervägande anledningen till 
att familjerna i studien valt att bli kontaktfamilj var deras vilja att hjälpa barn. 
 

Kontaktbarnen 
 
Sammantaget hade de åtta kontaktfamiljerna tillsammans 14 kontaktbarn, varav sex var pojkar och 
åtta var flickor. Kontaktbarnen var mellan 8 och 18 år och medelåldern var 10,6 år. Sju av dessa 
barn levde med sina ensamstående mammor och ett barn levde med sin ensamstående pappa. Av de 
resterande sex kontaktbarnen, så var det tre barn som levde med båda sina biologiska föräldrar och 
tre som levde med sin biologiska mamma och en styvpappa. Alla kontaktbarn förutom ett, hade 
syskon och genomsnittet för antalet syskon per kontaktbarn var 1,2 syskon. Kontaktbarnen vistades 
allt ifrån varannan till var fjärde helg i månaden hos kontaktfamiljen men den vanligaste 
besöksfrekvensen hos kontaktfamiljerna visade sig vara var tredje helg. 
 

Hur beskriver kontaktfamiljerna syftet med sitt uppdrag? 
 
Den första av de tre frågeställningarna i denna studie berör hur kontaktfamiljerna beskriver syftet 
med sitt uppdrag som kontaktfamilj. Nedan redovisas resultaten från några av de intervjufrågor som 
berör denna frågeställning samt hur kontaktfamiljerna fick kännedom om insatsen och vem de 
tyckte insatsen främst var till för.  
 

Syftet med att vara kontaktfamilj 
På denna fråga var det två av kontaktfamiljerna som betonade vikten av att kontaktbarnet, när det 
vistades hos kontaktfamiljen, tilläts släppa det vuxenansvar som kontaktfamiljerna trodde att barnen 
ofta fick ta hemma. Utifrån denna aspekt beskrev de att kontaktbarnet, hos kontaktfamiljen, tilläts 
att ”bara vara barn” samt att de även kom i kontakt med andra barn. En av dessa kontaktfamiljer sa 
så här om syftet: ”Från början så var det mycket för barnen, att komma iväg där det är en trygg, 
lugn miljö… nu så är det också så att de får komma hit och vara barn, för hemma får de nog inte 
vara så mycket barn nu utan de får nog ta väldigt mycket ansvar själva..”. 
 
Två andra kontaktfamiljer sa att syftet kunde beskrivas som en insyn i hur en ”vanlig familj” 
fungerade. De sa också att barnen behövde se hur ett vanligt socialt liv kunde se ut. En 
kontaktmamma uttryckte sig så här: ”Att få vara i en vanlig familj, alltså båda de här flickorna 
behöver få vara i en vanlig familj och se hur det funkar…och få vara tillsammans med flera barn 
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och flera vuxna..”. Den andra av dessa två familjer beskrev att kontaktbarnet, genom dem, hade fått 
chansen att se något annat än den egna familjens liv. 
 
Två familjer ansåg att de som kontaktfamilj, kunde utgöra ett extra socialt nätverk för 
kontaktbarnet, att de bidrog till att barnet kunde knyta nya kontakter. Den ena av dessa familjer 
använde uttrycket ”socialt svältfödd” för att beskriva kontaktbarnet och dess livssituation. De 
poängterade syftet med att de som kontaktfamilj kunde bidra till att kontaktbarnet fick komma ut 
och se omvärlden. Kontaktfamiljen sa såhär: ”Pojken blir ju då liksom.. han behöver komma ut i 
omvärlden.., vad man än gör så är han ju ”Åh, bada skumbad!” det har han aldrig gjort och 
badhuset har de väl aldrig gjort. De gör ingenting föräldrarna med den pojken..”. 
 
En annan kontaktfamilj menade att syftet var att barnen har behov av lite extra hjälp och stimulans. 
Ytterligare en annan kontaktfamilj uppgav att en del av syftet var att kontaktbarnet skulle få tillgång 
till en manlig förebild. Endast en kontaktfamilj nämnde att syftet även skulle vara att ge avlastning 
för föräldern/föräldrarna. Fyra kontaktfamiljer nämnde dock avlastning som ett syfte med insatsen i 
andra sammanhang under intervjun.  
 
I övrigt kan tilläggas att kontaktfamiljerna, i samband med att denna fråga ställdes, gärna berörde 
skälet till att de blev kontaktfamilj. Flertalet kontaktfamiljer pratade om viljan att göra en insats för 
ett barn, att göra något som är bra, och känslan av tillfredställelse när de kan hjälpa. En 
kontaktfamilj beskrev att om de bara lyckas få det att gå bra för en eller ett par barn, så känner de att 
de har gjort ett bra arbete. En annan familj betonade att om de får hjälpa, så mår de själva bra. 
Ytterligare en kontaktfamilj förklarade att de hade praktisk möjlighet att ta emot ett barn och att de 
hade tid och ork. Kontaktmamman sa: ”Jag älskar ju ungar över huvud taget för det första och sen 
tycker jag att vi har tiden, vi har orken, vi har möjligheten att kunna ställa upp och ta hand om barn 
som behöver lite extra hjälp.”. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att svaren var mycket skiftande men att det finns två gemensamma 
faktorer som kan utläsas i resultatet. Den ena är att familjerna såg som sitt syfte att på något sätt 
stimulera kontaktbarnet socialt och det andra är att de ville bidra till att utöka barnets nätverk.  
 

Kännedom om insatsen kontaktfamilj 
En fråga som ställdes till kontaktfamiljerna var hur de hade fått kännedom om 
kontaktfamiljsinsatsen. Resultatet av intervjuerna visar att familjerna hade kommit i kontakt med 
idén att bli kontaktfamilj på fyra olika sätt, nämligen genom: 1) familj och släkt, 2) vänner och 
bekanta, 3) annonser i tidningar eller via 4) arbetsplatsen. Det var hälften av familjerna som svarade 
att de hade fått reda på insatsen genom vänner och bekanta.  
 

Vem insatsen är till för 
På frågan om vem de upplevde att insatsen var till för, svarade hälften av kontaktfamiljerna att de 
ansåg att insatsen var till för barnet. Resterande hälft ansåg att insatsen var till för både barnet och 
föräldern/föräldrarna. Ingen av kontaktfamiljerna ansåg att insatsen endast var till för 
föräldern/föräldrarna.  
 

Hur beskriver kontaktfamiljerna relationen till kontaktbarnet och dess familj? 
 
Den andra frågeställningen i denna studie berör hur kontaktfamiljerna beskriver relationerna till 
kontaktbarnet och till kontaktbarnets familj. Två av frågorna i intervjuguiden handlar om 
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kontaktfamiljen hade förklarat för kontaktbarnet vilken roll de har och om relationerna i den egna 
familjen påverkas av att de är kontaktfamilj. Svaren på dessa frågor redovisas också nedan då 
författarna anser att dessa tillför relevant information för studien.  
 

Relationen till kontaktbarnen 
Fyra kontaktfamiljer beskrev relationen som, kort och gott, bra. De beskrev att de kunde prata om 
allt och var öppna mot varandra. De förklarade också att ju längre tiden gick, desto närmare kom de 
varandra. En av dessa familjer menade att relationen var precis som i normala familjer. 
Kontaktmamman sa: ”Man känner att de blir ju en del av… de finns ju alltid kvar i en... det gör de 
ju alltid.”. En annan familj beskrev att de behandlade kontaktbarnen precis som sina egna barn och 
att de inte skilde på dem, det var lika för alla barnen i familjen. Denna kontaktmamma sa: ”Nej men 
jag ser ofta inte att det här är hennes barn, utan det här gänget, det är mina barn när vi är 
tillsammans.”. 
 
En kontaktfamilj beskrev relationen till kontaktbarnen som mycket bra. Kontaktbarnen testade 
gränserna precis som de egna barnen. Denna kontaktmamma sa: ”.. Det är ju ett betyg till oss ändå 
att de känner sig så pass trygga att de vågar säga emot även om man kan bli galen ibland 
alltså…”. Samtidigt som denna kontaktfamilj beskrev att det kunde vara jobbigt så sa de: ”Ja det är 
klart att relationerna förändras hela tiden men ändå till det bättre, även om det är jobbiga saker så 
blir man ju tajtare och tajtare. Man kommer nog bära med sig dem hela livet, man kommer nog 
aldrig glömma den här tiden, det tror jag inte, man har ju haft dem sen de var små.” . 
 
En familj beskrev att deras kontaktbarn var så tacksamt för allting. De påpekade flera gånger att han 
var ”socialt svältfödd” och deras relation präglades mycket av att de gjorde saker med honom som 
han inte fick göra annars, även saker han aldrig hade gjort förut. Kontaktfamiljen tyckte att så länge 
kontaktbarnet ville komma till dem, så fick han göra det.  
 
Två kontaktfamiljer beskrev relationen till kontaktbarnen som inte helt okomplicerad. En av dessa 
kontaktfamiljer beskrev sitt kontaktbarn som fåordigt. Hon pratade inte så mycket med de vuxna i 
familjen och hon hade bäst kontakt med dottern i familjen, som var jämnårig med henne. 
Kontaktmamman sa: ”Hon är väldigt fåordig men hon leker väldigt mycket med Miranda. Hon kan 
komma och sen försvinner de och så ser man inte dem på flera timmar och då känner jag bara att 
då har hon kul… då får hon liksom komma och bara ha kul”.  Kontaktpappan sa: ”Men hon är ju 
liksom svår för det går inte fråga henne vad hon vill göra… för då svarar hon inte utan sitter och 
rycker på axlarna”. Den andra kontaktfamiljen beskrev sitt kontaktbarn som svårt, deprimerat och 
lättstött och de beskrev även att de jämt fick lirka med honom. De menade att detta var en svår 
balansgång: ”I början kunde vi ju knappt säga någonting förrän han tjurade. Länge och väl tjurade 
han. Han verkligen visade det också. Det har blivit bättre med åren men det var jobbigt.”. 
 
På frågan om vad kontaktfamiljerna brukade göra tillsammans med sina kontaktbarn så svarade 
nästan alla att de gjorde vardagliga aktiviteter. De beskrev att de inte ändrade sina liv för att 
kontaktbarnet eller kontaktbarnen kom, utan de gjorde sådant som de annars skulle göra en helt 
vanlig helg. En kontaktfamilj uttryckte det så här: ” Ja liksom vi ändrar inte våra liv på något sätt 
utan är det kalas då hänger de med… det var någon helg då vi åkte upp till vår stuga och då 
hängde de med liksom…så det.. .de är med där vi.. men oftast är vi hemma för att det är det de 
behöver ha, lugn och ro..”. En del kontaktfamiljer poängterade dock att de hittade på saker som 
kontaktbarnet/kontaktbarnen tyckte var speciellt roligt. Majoriteten av kontaktfamiljerna berättade 
att deras kontaktbarn följde med på de kalas och fester som familjen blev bjudna på. En familj 
berättade att deras kontaktbarn hade varit med på både dop och bröllop.  
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Sammanfattningsvis så sa fyra kontaktfamiljer att relationen var bra, en svarade att den var mycket 
bra, två svarade att den inte är utan problem och en svarade att relationen bestod mest i att de gjorde 
saker med kontaktbarnet som han inte fick göra annars. 
 

Relationen till kontaktbarnens familj 
På denna fråga beskrev alla utom två kontaktfamiljer att relationen var bra, eller mycket bra. Det 
var fyra kontaktfamiljer som svarade att de hade en bra relation. En familj sa: ”Mamman då, tycker 
nog att vi är jätte bra, hon är så himla nöjd.”. De förklarade att deras relation alltid hade varit bra 
men poängterade dock att de inte alltid tyckte att kontaktbarnets mamma gjorde rätt saker. Detta var 
inget som de sa till mamman utan de pratade med socialsekreteraren istället. En kontaktmamma 
som också tyckte att relationen var bra sa: ”Man känner direkt att man tycker om varandra.”. Hon 
sa vidare: ”För jag brukar bjuda in dem på fika en liten stund om de kommer, vi sitter och fikar så 
att de inte bara känner att här lämnar jag mitt barn och nu går jag utan, nej men har du tid så sätt 
dig, kom in och ta en fika innan du åker… och det tror jag de är väldigt glada över, att de får känna 
sig välkomna in i familjen så att säga. Och det märker jag, de har öppnat sig väldigt mycket och 
berättat saker som jag tycker, nja men hallå, stop (skratt), det här vill inte jag veta, (skratt) men de 
kanske behöver bara prata av sig.”. 
 
Två familjer beskrev att deras relation med kontaktbarnens familj var mycket bra. Den ena familjen 
menade att det alltid har varit så medan den andra förklarade att det var något som blivit bättre och 
bättre med tiden. Den senare svarade så här på frågan hur de skulle beskriva relationen: ” Ja men 
mycket bra, mycket, mycket bra måste jag säga. Det.. Johans föräldrar, vi kan ju prata i timmar, 
inte timmar… vi kan sitta en halvtimme, 40 minuter och prata..”. 
 
Det var två kontaktfamiljer som beskrev att relationen på något sätt var lite svår. En av dessa 
familjer påpekade att det var mest mamman i kontaktbarnets familj som de hade kontakt med. De 
upplevde både kontaktbarnet och dess familj som lite inbundna och sa: ”Men vi har väl nästan sagt 
också att det ska vara som en kontaktfamilj, så man inte, ja som personliga vänner, så att det inte 
blir så.”.  
 
Den andra kontaktfamiljen beskrev att relationen till kontaktbarnets familj fortfarande var lite 
ansträngd men att den hade blivit mycket bättre. De beskrev att de haft det svårt med relationen till 
kontaktbarnets pappa. Kontaktpappan sa: ”Han släpper inte in någon vet du..”. Kontaktmamman 
fortsatte: ” Nej.. svarar inte på telefon och kommer inte när vi ska ha möten..”. Denna familj 
förklarade att kontaktbarnets pappa ibland hindrar sonen från att åka till kontaktfamiljen. 
Kontaktmamman sa att de ibland pratar med kontaktbarnet på telefon. Hon berättade: ”Vi brukar 
ibland prata med honom på telefonen och.. ”Alltså nu på lördag är det din dag att komma. Vill du 
komma då?”, ”Ja! Jag vill komma!”, och så kommer pappan där ”Han kan inte komma, han kan 
inte komma.. Det passar inte den här helgen..”. Kontaktpappan fyllde sedan i: ”Så har det hänt 
flera gånger..”. De förklarade sedan att de inte kunde göra något åt detta. Denna kontaktfamilj 
beskrev också att trots att relationen dem emellan var konfliktfylld och att kontaktbarnets pappa 
drog sig undan, så ville han ibland umgås och ha kontakt med dem. Även detta var inte helt utan 
problem. Kontaktmamman sa: ”Jamen jag tror att det är.. det är också frågan om att sätta gränser 
tror jag.. vi satte inte gränser tillräckligt.. han kunde ringa till ditt jobb och reta upp dig där. Nu 
ger vi inte mobilnumret, utan ringer man så får man ringa hem, på telefonen.. så att man inte kan 
bli nådd..”. 
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För att sammanfatta ovanstående så var det fyra kontaktfamiljer som ansåg att relationen var bra, 
två familjer som ansåg att den var mycket bra och två familjer som ansåg att relationen var lite svår 
av olika anledningar. 
 

Kontaktfamiljens roll 
På frågan om kontaktfamiljerna hade förklarat för kontaktbarnen vilken roll de hade, svarade tre 
familjer att de hade satt sig ner och förklarat detta för kontaktbarnet/kontaktbarnen. Två av 
familjerna hade förklarat för kontaktbarnen att det var ett slags jobb de utför. Den ena 
kontaktfamiljen tyckte att det var svårt att förklara detta, för deras upplevelse var att det både var ett 
jobb och något som de gjorde ideellt. Kontaktmamman hade förklarat för kontaktbarnen såhär: 
”…Det är ett jobb egentligen fast ändå är det ideellt, jag gör det för att jag vill det. Jag vill finnas 
här för er och för er mamma.”. Denna kontaktfamilj hade förklarat för kontaktbarnen att de fick 
pengar från kommunen för de kostnader som tillkommer när de har kontaktbarnen och de hade 
poängterat för barnen att de var kontaktfamilj för att de ville. Den andra kontaktfamiljen förklarade 
för sina kontaktbarn att det fanns andra barn som behövde kontaktfamilj. Kontaktmamman sa så 
här: ”Jag har ju fått förklara att det finns ju andra familjer som också tar emot andra barn. Det är 
inte bara er mamma som är sjuk, utan det finns andra mammor eller pappor som också mår dåligt 
och de får också komma till andra familjer… precis som vi jobbar. Den tredje kontaktfamiljen som 
förklarat sin roll sa till kontaktbarnet att de inte skulle vara kontaktbarnets föräldrar utan att de 
fungerar som en avlastning. De hade förklarat för kontaktbarnet att han var hos dem för att hans 
föräldrar skulle få lite avlastning och för att han skulle få lite annat att göra. 
 
Tre kontaktfamiljer trodde delvis att de hade förklarat sin roll för kontaktbarnen men de var osäkra 
och kunde inte beskriva hur de gjort detta. Av intervjun så framgick det inte att de förklarat detta för 
kontaktbarnen. En familj sa att de inte visste om barnen verkligen hade förstått varför de kom till 
dem. Endast två kontaktfamiljer uttryckte att de inte hade förklarat sin roll. Den ena familjen sa att 
de inte förklarat sin roll för kontaktbarnet eftersom kontaktbarnet själv hade velat ha en 
kontaktfamilj och att han därför inte hade ifrågasatt deras roll. Den andra familjen svarade så här på 
frågan varför de inte hade förklarat sin roll: ”Bra fråga. Nej, alltså nej, vi kanske har gjort det 
någon gång men inte så här som Vi gjort, jag men nu har vi suttit ner och pratat om … Alltså de vet 
ju att vi är kontaktförälder, det vet de ju och att de är här för att föräldrarna ska ju ha en 
avlastning… men jag tror att de nöjer sig med det.”. 
 
Sammanfattningsvis när det gäller frågan om kontaktfamiljen har förklarat vilken roll de har för 
kontaktbarnet så menade tre kontaktfamiljer att de har det, tre svarade att de delvis hade det och två 
familjer svarade att de inte hade det. 
 

Relationerna i den egna familjen 
På frågan om relationerna i den egna familjen påverkades av att de var kontaktfamilj så svarade alla 
familjer utom en, nekande. Majoriteten av familjerna beskrev bland annat att de hade pratat med 
deras egna barn innan de valde att bli kontaktfamilj, så att hela familjen var med på det. 
Förklaringar som: ”Vi lever precis som vi lever tidigare”, ”Barnen är vana nu” och ”Barnen tycker 
att det är kul” var återkommande svar från familjerna. En kontaktfamilj sa: ” Nej, vi lever precis 
som vi gjort tidigare och det har vi sagt redan från början också, att det gör vi och det har vi ju 
talat om för mamman också, så att vi gör precis så som vi brukar göra, det är liksom ingen 
skillnad…”.  
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Den familj som inte direkt svarade nej på frågan om relationerna i den egna familjen påverkas 
utryckte att relationerna påverkades till en början eftersom de hade varit lite oense om de hade tid 
att vara kontaktfamilj. Senare i intervjun förklarade kontaktfamiljen att relationerna i deras egen 
familj, på grund av konflikterna med framförallt kontaktbarnets pappa, tidvis varit ansträngda. De 
sa: ”Ja, vi har bråkat så mycket.. eller VI kommer i bråk va… Ja, vi har varit osams flera gånger.. 
på grund av familjen och det är ju inte meningen..”. 
 

Vilket stöd beskriver kontaktfamiljerna att de har fått/önskar få av socialtjänsten? 
 
Den tredje och sista frågeställningen i denna studie handlar om vilket stöd som kontaktfamiljerna 
har fått och vilket stöd de önskar få från socialtjänsten. Nedan redovisas hur kontaktfamiljerna 
beskrev kontakten med socialtjänsten, om de upplevde att de har fått råd och stöd samt om de har 
fått eller önskat sig utbildning.  
 

Kontakten 
Alla kontaktfamiljer utom två beskrev att deras huvudsakliga kontakt med socialtjänsten skedde då 
kontrakten skulle förnyas. Förnyandet av kontrakten sker alltid varje halvår. Utöver detta beskrev 
familjerna att det inte skedde mycket kontakt dem emellan, om det inte hade hänt något speciellt. 
Då hördes de av via telefon. En kontaktfamilj sa: ”Nja, inte träffas vi väl så värst ofta… det är när 
det är kontraktsförnyelse skulle jag vilja säga (skratt). Eller nu har jag ju haft lite mer kontakt med 
Susanne igen då när det varit på gång med två nya barn…men om man säger där emellan är ju 
inget, om det inte dyker upp något speciellt.”. Alla kontaktfamiljer påpekade att de kunde ringa om 
det var något speciellt. En familj beskrev att socialtjänsten ibland kunde ringa och fråga hur det 
gick. Denna kontaktfamilj beskrev också att de ringde socialtjänsten om de var något speciellt och 
då de hade ringt, hade de alltid fått den hjälpen de ville ha, men att det inte har varit så ofta.  
 
Fyra kontaktfamiljer beskrev att kontakten hade varit tätare i början av uppdragen och att den hade 
blivit glesare med tiden. En kontaktmamma beskrev att hon ringde om det var något hon undrade 
över och då ringde hon framförallt till en speciell socialsekretare som hon upplevde sig ha bäst 
kontakt med.  
 
Två kontaktfamiljer beskrev att de hade ganska mycket kontakt med socialtjänsten. En av dessa 
familjer berättade att två gånger om året så träffas kontaktbarnen, två socialsekreterare och 
kontaktfamiljen hemma hos kontaktfamiljen så att mamman till kontaktbarnen ska få komma dit 
och se hur de har det. Annars skedde kontakten mest via telefon. Denna kontaktfamilj är i princip 
den enda bland alla åtta familjer som tydligt beskrev att de har en bra kontakt med socialtjänsten. 
Kontaktmamman beskrev det så här: ”Den är bra tycker jag. Jag kan ringa dem om det är 
någonting och ja, oftast bara få bekräftelse på att jag tänker rätt och gjort rätt.”. Kontaktmamman 
beskrev också att socialtjänsten gärna ville att hon hörde av sig om det var något och att de var 
glada för att hon var lyhörd. Hon sa också om socialtjänsten att: ”De är alltid är positiva och 
nöjda.”. Den andra kontaktfamiljen förklarade att de hade ”rätt så bra kontakt” och ”ganska mycket 
kontakt” med socialtjänsten. De berättade att då deras kontaktbarn gick i skolan hade de mer 
kontakt, cirka en gång i veckan och de hade möten fyra gånger per år. De beskrev också att de ofta 
ringde till socialtjänsten och stämde av med dem. 
 
Tre kontaktfamiljer från två av kommunerna förklarade att deras kommun har månadsträffar för 
kontaktfamiljerna som de ofta eller ibland gick på, där de får träffa andra kontaktfamiljer och även 
socialsekreterarna. Månadsträffarna fungerar som temakvällar där kontaktfamiljerna blir 
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informerade om något speciellt, får lyssna på ett föredrag eller föreläsning som de sedan kan 
diskutera. En familj beskrev att de också får tillfälle att diskutera problem som har uppstått i och 
med att de är kontaktfamilj och att de kan byta erfarenheter med varandra. En kontaktfamilj 
förklarade: ”Då träffas alla kontaktfamiljer tillsammans med kontaktsekreteraren och 
familjehemsrätten.. och så får vi då en information om man säger så av… sist nu så fick vi 
information om hur man går till väga för att.. vad heter det.. när man gör utredningen.. om barnet 
behöver behovet eller inte.. fick vi veta hur de går till väga och sådana här saker. Och sedan så kan 
vi sitta allihopa där, och vi har tystnadsplikt i rummet då också, och så kan vi sitta där och om det 
är någon som har ett problem med något..”. Dessa tre familjer påpekade också att månadsträffarna 
även gav dem möjlighet att tala med socialsekreterarna om de skulle vilja. Värt att notera är att bara 
tre av de sex kontaktfamiljer som bodde i kommuner som erbjöd månadsträffar, nämner att de har 
gått på någon av träffarna. Den ena orsaken till att det var tre kontaktfamiljer som inte hade gått på 
träffarna, var att dessa träffar var på tider som inte passat dem. En kontaktmamma förklarade att 
hon arbetar dessa kvällar. Den andra orsaken som kontaktfamiljerna nämnde var att träffarna inte 
hölls i närheten där de bodde. De upplevde att det tog för lång tid att åka dit.  
 
Sammanfattningen av kontaktfamiljernas svar på hur kontakten ser ut med socialtjänsten är att sex 
kontaktfamiljer beskrev att den huvudsakliga kontakten skedde då kontrakten förnyades, två gånger 
om året. Där emellan hade de ibland telefonkontakt om det hade hänt någon speciellt. Två av dessa 
familjer beskrev också att de kunde få kontakt med socialsekreterarna på de månadsträffar som 
kommunen anordnade. Resterande två kontaktfamiljer beskrev att de hade bra respektive rätt så bra 
kontakt med socialtjänsten och att kontakten skedde främst genom att de hördes av via telefon. De 
var främst kontaktfamiljerna som ringde socialtjänsten. 
 

Råd och stöd 
Fyra kontaktfamiljer ansåg att de hade fått råd och stöd av socialtjänsten och de var också nöjda 
med detta och efterfrågade inte mer. Två av dessa familjer menade att de hade fått råd och stöd i 
tidigare uppdrag och syftade alltså inte på de uppdrag som de för närvarande hade. En av familjerna 
påpekade att det kan behövas mer stöd om man som kontaktfamilj hamnar i en komplicerad 
situation och/eller har ett kontaktbarn som har svåra problem. Denna familj berättade att de tidigare 
hade haft ett barn som hade Aspergers syndrom och då hade de haft tätare möten med 
socialtjänsten. En annan familj beskrev att det kunde vara tufft ibland och sa såhär om 
socialtjänsten: ”Men då finns de alltid där, helt klart. De är super, peppar en. De kan ju inte göra 
så mycket just då, men de kan bara tala om att man gör rätt, det är väl det man vill… Man behöver 
också bekräftelse på att man tänker rätt och gör rätt och det tycker jag de är bra på...”. Ytterligare 
en familj beskrev att de hade blivit erbjudna handledning av socialtjänsten. Detta är den enda familj 
som har blivit erbjudna handledning men de tackade nej till detta med förklaringen: ”Men vi tog 
inte det.. vi tyckte inte att vi skulle hålla på och rota med dem för mycket.. och sen liksom.. det blev 
för mycket, för ett tag pratade vi bara om våra familjer då..”.  
 
Förutom dessa fyra kontaktfamiljer som beskrev att de hade fått råd och stöd, så var det två andra 
familjer som svarade att de skulle få råd och stöd om de behövde. Dessa familjer gav inga exempel 
på att detta hade skett och de efterfrågade inte mer råd och stöd av socialtjänsten.  
 
Två familjer upplevde inte att de hade fått råd och stöd av socialtjänsten. Den ena familjen sa att de 
ville ha mer av detta och även handledning. De påpekade att socialsekreterarna var stressade och att 
de har mycket att göra. Kontaktpappan sa: ”Ja, med råd och stöd och så.. Jag vet inte.. de tycker vi 
gör det bra alltså, det kanske inte har behövts då liksom men.. Jag har ändå saknat det.. Det har jag 
saknat alltså.. kurser och sådär.. och.. ja, eller att de bara ringer och hör av sig.. eller skickar ett 
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julkort när det är jul.. bara sådana där småsaker.”. Den andra kontaktfamiljen ansåg att det visste 
mer om kontaktbarnen och kontaktbarnets familj, än vad socialtjänsten gjorde. Kontaktpappan 
uttryckte: ”Jag tycker nästan att vi har fått stötta dem mera än vad de har stöttat oss.”. 
Kontaktmamman svarade på frågan om de ville ha mer stöd: ”Ja.. mera stöd i vissa bitar tror jag.”. 
Kontaktpappan fortsatte och fyllde i: ”Vissa bitar, det beror på graden utav hjälp de vill ha så att 
säga, barnen då va.. Är det normala barn, så att säga, där det är lite stökigt i familjen och sånt där, 
då spelar det inte så stor roll då, men är det, som vi har haft i två fall kan man väl säga… där det 
har varit väldigt stökigt i familjen att… Där hade de väl kunnat höra av sig mer, så att säga.”.  
 
För att kort summera ovanstående avsnitt om råd och stöd så var det fyra familjer som beskrev att 
de hade fått råd och stöd och två kontaktfamiljer som ansåg att de skulle få råd och stöd om de 
behövde. Två familjer beskrev att de inte hade fått råd och stöd. Dessa två familjer som beskrev att 
de inte fick råd och stöd från socialtjänsten, var de familjer som också efterfrågade det samma. 
 

Utbildning 
Då det gäller frågan om kontaktfamiljerna hade fått utbildning och om de önskade utbildning så var 
det två kontaktfamiljer som beskrev att månadsträffarna gjorde att de fick möjlighet att träffa andra 
kontaktfamiljer och de ansåg också att månadsträffarna utgjorde en viss utbildning. Den ena av 
dessa kontaktfamiljer önskade mer utbildning än så, medan den andra inte gjorde det. Den 
sistnämnda familjen tyckte att behovet av utbildning varierar från fall till fall och poängterade att 
livserfarenhet var viktigt. De berättade också att de varit på utbildning en helg också, två hela dagar, 
vilket de tyckte hade varit roligt. Den andra kontaktfamiljen sa: ”Ja, det är ju det vi får nu liksom 
med den här biten.. månadsträffarna. Då kan vi ju lämna liksom synpunkter till soc, vad vi tycker... 
ja, vad vi vill veta för någonting.”. En annan familj som också bodde i en av de kommuner som 
erbjuder månadsträffar, uttryckte inte att detta hade fungerat som en sorts utbildning och de 
efterfrågade också utbildning. De uttryckte en osäkerhet kring sekretessen och önskade mer 
utbildning när det gällde vad de får säga och inte säga. Då de hade känt sig osäkra, hade de ringt till 
socialsekreteraren och frågat.  
 
Fyra kontaktfamiljer hade inte önskat och önskade ingen utbildning nu heller. De ansåg sig inte 
behöva det. En av dessa familjer påpekade att det fanns föreläsningar som man kunde gå på om man 
ville. I en annan familj sa kontaktföräldrarna olika saker. Kontaktmamman sa att hon inte visste om 
hon önskade utbildning, medan kontaktpappan uttryckte att de inte hade behövt någon utbildning i 
det uppdrag som de nu hade. Han sa vidare också att ”Man får väl utgå ifrån att det finns utbildning 
om man skulle behöva.”. Kontaktmamman menade att det kanske hade varit skillnad för dem om de 
hade fått ett äldre kontaktbarn, äldre än deras egna barn. Då kanske de hade behövt utbildning men 
hon var osäker på om socialtjänsten erbjöd utbildning. 
 
Sammanfattningsvis så var det endast två kontaktfamiljer som ansåg att de hade fått en viss sorts 
utbildning, och då syftade de på månadsträffarna. En av dessa familjer efterfrågade inte någon mer 
utbildning, medan den andra gjorde det. Endast en familj av dem som ansåg att de inte hade fått 
utbildning, ville ha utbildning, medan fyra familjer inte efterfrågade någon. I en kontaktfamilj 
svarar kontaktföräldrarna olika på frågan om utbildning. Kontaktmamman visste inte om hon ville 
ha någon utbildning medan kontaktpappan inte tyckte att de hade behövt någon.  
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Analys 
 
I följande avsnitt kommer författarna att, med utgångspunkt i valda teoretiska perspektiv, analysera 
sammanställningen av studiens resultat och på ett överskådligt sätt försöka belysa resultatens 
huvudsakliga teman. 
 

Hur beskriver kontaktfamiljerna syftet med sitt uppdrag? 
 
Enligt det utvecklingsekologiska perspektivet spelar miljön i vilken individen rör sig samt 
samspelet mellan individen och olika faktorer i omgivningen, två avgörande roller för hur individen 
kommer att utvecklas. Kontaktbarnet och dess familj blir en ny ingrediens i kontaktfamiljen och 
varje enskild familjemedlem kommer på ett unikt sätt att relatera till kontaktbarnet och dess familj. 
På utvecklingsekologiskt språk påverkas och utökas kontaktbarnets medverkan i olika mikrosystem 
men detta sker även hos de olika familjemedlemmarna i kontaktfamiljen. Mesonivån, som enklast 
kan beskrivas som relationen och interaktionen mellan individens olika mikrosystem, blir tydlig när 
kontaktfamiljen kommunicerar och samarbetar med kontaktbarnets familj. 
 
När det gäller flertalet kontaktfamiljer i denna studie påpekade de, i samband med frågan om vilket 
de upplevde var syftet med att de var kontaktfamilj, att de bland annat ville söka stimulera barnet 
socialt. Kontaktfamiljerna kan bidra till att nya dörrar öppnas för kontaktbarnet. Förutom att 
kontaktbarnet, genom sin vistelse i kontaktfamiljen, alltså medverkar i ett nytt mikrosystem, kan det 
genom kontaktfamiljen även få tillgång till vissa, kanske för kontaktbarnet helt nya, delar av 
exonivån. Ett exempel kan vara en kontaktfamilj som hade lärt sitt kontaktbarn att simma, och 
följde med honom till simhallen så att han kunde ta olika märken. Kontaktfamiljen kan alltså bli en 
länk mellan kontaktbarnet och vissa delar av exonivån, som till exempel kultur- och 
fritidsinstitutioner. Detta kan alltså öppna upp delar av yttervärlden som kontaktbarnet tidigare inte 
har sett eller tagit del av. Genom att en kontaktfamilj på detta sätt engagerar sig i en fritidsaktivitet, 
som kanske även för kontaktfamiljen är ny, så kan även de få tillgång till nya delar av exonivån och 
detta kan i sin tur även stimulera kontaktfamiljen på olika sätt.  
 
Ett annat syftet som kontaktfamiljerna formulerade var att de också ville bidra till att ge barnet ett 
utökat socialt nätverk. Detta kan ske dels genom att kontaktbarnen till exempel får möjlighet att 
träffa andra barn genom kontaktfamiljens barn, men även genom att kontaktbarnet kommer i 
kontakt med kontaktfamiljens släkt och vänner och på så vis även får tillgång till kontaktfamiljens 
nätverk. 
 
Kontaktfamiljerna i denna studie uppgav att de vill vara just denna länk mellan barnet och en del av 
den outforskade omvärlden. Även om kontaktfamiljerna inte själva uttrycker det så verkar det som 
att de ser detta som en del av syftet. En familj beskrev att de upplevde det som mycket berikande 
för hela familjen att ha ett kontaktbarn. De påpekade vikten i att deras egna barn hade fått en 
värdefull inblick i hur andra familjer kan ha det. Dessutom får även deras barn ett utökat nätverk i 
form av en ny kompis. Genom detta uttalande blir det tydligt att utbytet mellan familjerna är 
ömsesidigt. 
 
Som tidigare beskrivits visar den tidigare forskningen att avlastning ofta är ett av de främsta skälen 
till att en familj får en kontaktfamilj (Berg Eklundh, 2002, s. 40; Johnsson & Regnér, 2003, s. 100). 
Dock visade Berg Eklundhs studie (2005, s. 49) att kontaktsekreterarna ansåg att avlastning inte 
längre var ett tillräckligt skäl för att få en kontaktfamilj utan det krävs en kombination av även 
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andra faktorer.  Det var endast en av kontaktfamiljerna i denna studie som nämnde avlastning som 
ett bland flera andra syften, då de tillfrågades vilket de upplevde syftet var med att de hade sina 
kontaktbarn. Detta skulle kunna förklaras med att avlastning inte varit det första och främsta skälet 
enligt kontaktsekreteraren och därmed inte något som familjerna reflekterat så mycket över. Det var 
dock fyra kontaktfamiljer som nämnde avlastning i andra sammanhang under intervjun. Slutsatsen 
blir ändå att kontaktfamiljernas fokus, när det gällde syftet med deras uppdrag, låg helt och fullt på 
kontaktbarnen, inte på föräldrarnas behov av avlastning.  
 
Avsnittet om tidigare forskning visar att ett vanligt syfte med insatsen kontaktfamilj är att 
kompensera föräldrarnas bristande föräldraförmåga och ge barnet en annan vuxen förebild 
(Johnsson & Regnér, 2003, s. 100; Schantz, 2005, s. 44). Det var endast en av familjerna i denna 
studie som nämnde att detta var ett av syftena med att de var kontaktfamilj. Denna familj talar då 
specifikt om att pappan i kontaktfamiljen skulle fungera som en manlig förebild då kontaktbarnens 
pappa inte fanns närvarande i deras liv. Det kan dock konstateras att de flesta kontaktfamiljer inte 
uttryckte att kontaktbarnets behov av vuxna förebilder var ett av deras syften. Något som 
framförallt två kontaktfamiljer poängterade, men som flera andra familjer närmade sig i sina 
resonemang, var att ett av syftet med att vara kontaktfamilj var att visa barnet hur en normal eller 
vanlig familj fungerar. Detta stämmer överens med Johnsson och Regnérs undersökning (2003, s. 
107) och visar på att kontaktfamiljerna på något sätt vill visa hur de fungerar som familj.  
 
Höjers (2001, s. 99) studie har mycket gemensamt med tidigare forskning om fosterfamiljer. Det 
faktum att fosterföräldrarna i hennes studie har ett socialt intresse och en önskan om att engagera 
sig i andra människor, att göra en insats, har mycket gemensamt med vad kontaktfamiljerna i denna 
studie angav som motiv till varför de ville vara kontaktfamilj. Ett genomgående drag i 
kontaktfamiljernas svar på skälet till att de valt att bli kontaktfamilj, var viljan att göra en insats för 
ett barn, att göra något som var bra, och känslan av tillfredställelse när de kan hjälpa. Detta stämmer 
överens med den tidigare refererade forskningen på området (Berg Eklundh, 2002, s. 66; Johnsson 
& Regnér, 2003, s. 120-122). 
 

Hur beskriver kontaktfamiljerna relationen till kontaktbarnet och dess familj? 
 
Ur ett systemteoretiskt perspektiv så utgör kontaktfamiljen ett system och kontaktbarnets familj ett 
annat system. I processen av att ett barn får en kontaktfamilj så kommer dessa två system i kontakt 
med varandra och oundvikligen börja påverka och påverkas av varandra. Det ena systemet i 
kontaktfamiljsprocessen har behov av någon form av stöd och/eller hjälp, medan det andra systemet 
hoppas kunna bidra med det stödet och den hjälpen. Att dessa två system möts på detta sätt, kan 
enligt ett systemteoretiskt perspektiv innebära att mötet blir ovanligt i den bemärkelsen att 
förutsättningarna för relationerna till viss del bestäms av socialtjänsten. Utifrån detta resonemang 
skulle det kunna tänkas att de båda familjesystemen inte i samma utsträckning som de gör i andra 
sammanhang, öppnar sig för ömsesidig påverkan. När det gäller släktingplaceringar är det svårare 
att dra liknande paralleller då barnen och kontaktfamiljen ofta har en relation sedan tidigare. I 
resultatdelen beskrivs hur en kontaktfamilj sa att de vill vara som en kontaktfamilj, inte som 
personliga vänner. Det skulle kunna tolkas som att denna kontaktfamilj genom detta uttalande 
definierar en sorts gräns för familjens egna system som enligt Schjødt och Egeland (1994, s. 51) 
eventuellt skulle kunna anses sluta systemet en aning. Denna gräns kommer med största sannolikhet 
att påverka utbytet mellan familjerna och även relationerna dem emellan. Det är svårt att veta exakt 
på vilket sätt denna påverkan sker, men det kan nämnas att kontaktfamiljen beskrev både 
kontaktbarnet och dess familj som svåra att få kontakt med. Detta skulle kunna betyda att 
kontaktfamiljens gränser verkar hämmande på relationen mellan familjerna. En annan förklaring 
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skulle kunna vara att kontaktfamiljen, på grund av att de upplevt relationen till kontaktbarnets 
familj som ganska svår, därför valt att till en viss del sluta gränserna. Relationer handlar alltid om 
ömsesidighet men även hur de personligen upplevs. Kontaktfamiljen och kontaktbarnets familj har 
troligtvis olika syn på relationerna och agerar också därefter. Detta behöver inte betyda att deras 
upplevelser måste gå stick i stäv med varandra, det betyder bara att de är olika.  
 
En kontaktfamilj beskrev att de själva inte satte tillräckliga gränser för kontaktbarnets pappa. De 
förklarade hur de upplevde att situationen blev svår när till exempel pappan började ringa till 
kontaktpappans arbete. Denna kontaktfamilj hade, till skillnad från exemplet ovan, inte på samma 
sätt visat var gränserna för deras familjesystem gick. Detta ledde till att kontaktfamiljen hamnade i 
situationer som de inte ville vara i. Även att inte visa vart gränserna för familjens system går, kan 
medföra problem och påfrestning på familjesystemet. Det bör även påpekas att olika 
kontaktfamiljer naturligtvis upplever behovet och nödvändigheten av att sätta gränser på olika sätt.  
 
En av de frågor som ställdes till kontaktfamiljerna var om de upplevde att relationerna i den egna 
familjen påverkades av att de var kontaktfamilj. Resultatet visar att alla de kontaktfamiljer som 
intervjuats, förutom en, ansåg att relationerna inom den egna familjen inte påverkades. Detta skulle 
kunna anses gå stick i stäv med systemteorins tanke om att hela systemet alltid påverkas då en 
komponent i systemet förändras, läggs till eller dras ifrån. När ett kontaktbarn, en eller flera helger i 
månaden, bor hos sin kontaktfamilj, kan barnet symbolisera en ny komponent som införlivas i ett 
redan existerande system. Ett system kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv till fullo endast 
förstås utifrån sina olika beståndsdelar, dessas positioner och inbördes samspel. Kommer det in en 
ny komponent i systemet, kommer denna oundvikligen att påverka hela systemet och skapa 
förändring, tillfällig eller kontinuerlig. Denna påverkan kan naturligtvis uppfattas som antingen stor, 
liten eller till och med obefintlig, av de övriga komponenterna i systemet, i detta fall 
kontaktfamiljerna. Det är inte i första hand storleksmåttet på påverkan som är det centrala men att 
den alltid finns där, oavsett om den märks eller inte. Det bör även understrykas att det först och 
främst är kontaktföräldrarnas upplevelser som framkommit och att resultatet kan ha sett annorlunda 
ut om barnen hade varit mer delaktiga i intervjuerna. De vuxnas upplevelser kanske inte alltid 
stämmer överens med barnens och det kan finnas påverkan närvarnade som föräldrarna inte ser och 
alltså inte heller uttrycker. 
 
I denna studie beskrev två familjer att de upplevde relationen till kontaktbarnets familj som mer 
eller mindre komplicerad. En familj upplevde framförallt i början av uppdraget, att relationen till 
kontaktbarnets familj var konfliktfylld. De beskrev att kontaktbarnets pappa till en början motsade 
sig kontakten med kontaktfamiljen samt att han vid vissa tillfällen vägrat att släppa iväg sonen till 
kontaktfamiljen. När kontaktfamiljen ombads beskriva relationen till kontaktbarnets familj 
framkom att de upplevde att den hade varit konfliktfylld. Det framkom senare i intervjun att detta 
även hade påverkat kontaktfamiljen. Detta var inget som de själva beskrev som en direkt påverkan 
men samtidigt betonade de att de ofta kommit i konflikt med varandra på grund av kontaktbarnets 
familj. Detta kan ses som ytterligare ett tydligt exempel på att det när två system möts, enligt 
systemteorin, alltid sker en viss påverkan. Det kan också enligt utvecklingsekologiskt perspektiv, 
utgöra ett tydligt exempel på hur konflikter på mesonivån, återverkar på individernas mikronivå. 
Dessa konflikter inom kontaktfamiljen kan troligtvis i sin tur ha påverkat, och kanske även 
förändrat kontaktfamiljens förhållningssätt och relationen till kontaktbarnets familj. Relationer som 
företeelser går alltså inte att isolera utan förekommer alltid i ett sammanhang av påverkan. 
 
Ett bra exempel på att relationen mellan kontaktfamiljen och kontaktbarnets familj fungerade väl, är 
den kontaktfamilj som beskrev att de bjöd in kontaktbarnets familj på fika. Kontaktmamman i 
denna familj förklarade att hon gjorde det för att kontaktbarnets familj skulle känna sig välkomna. 
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Hon beskrev också att hon hade märkt att de hade öppnat sig mycket i och med detta. Relationen 
dem emellan påverkades av denna öppenhet som skulle kunna innebära att kontaktbarnets familj 
öppnade sig ännu mer på grund av detta.  Kontaktmamman berättade också att hon och 
kontaktbarnets familj kunde stå samtala i 30-40 minuter på parkeringen då kontaktfamiljen skulle 
hämta kontaktbarnet.  
 
Det som Johnsson och Regnérs studie (2003, s. 114) visade, att relationen mellan kontaktfamilj och 
kontaktbarnets familj ofta upplevdes som ganska ”affärsmässig”, var inget som kontaktfamiljerna i 
denna studie beskrev. De två kontaktfamiljer som ansåg att relationen till kontaktfamiljer inte var 
utan problem, beskrev inte relationen på detta sätt. En av dessa familjer menade dock, precis som 
Johnsson och Regnér (2003, s. 114) beskriver är vanligt, att relationen till största delen bestod av 
uppgörelser om tider för hämtning och lämnande av barnet. Detta var kanske inte så förvånande 
eftersom detta var den kontaktfamilj som beskrev sitt kontaktbarn och kontaktbarnets familj som 
inbundna.  
 
En intervjufråga kopplad till studiens andra frågeställning, vars resultat författarna valt att redovisa 
med hänvisning till dess betydelse för studien, var om kontaktföräldrarna hade beskrivit sin roll för 
kontaktbarnet. Svaren visade att endast tre av åtta kontaktfamiljer hade gjort detta. Utifrån det 
utvecklingsekologiska resonemanget om ekologisk övergång blir detta resultat relevant.  
 
Som Andersson (1986, s. 26) beskriver så ser inte individen på sin verklighet som om den vore ett 
antal isolerade mikrosystem, utan som att dessa system fungerar som en integrerad helhet. Individen 
bär som tidigare beskrivits med sig erfarenheterna från de olika mikrosystemen i vilka han/hon rör 
sig och dessa erfarenheter integreras efterhand med varandra. När ett barn tilldelas en kontaktfamilj 
etableras ett nytt mikrosystem. I och med vistelsen i kontaktfamiljen sker ett byte i kontaktbarnets 
närmiljö och då även en ekologisk övergång. Denna övergång kan av kontaktbarnet naturligtvis 
uppfattas både som lätt eller svår men kommer, oavsett vilket, att på något sätt påverka 
kontaktbarnets utveckling. I denna övergång kan barnet behöva stöd av kontaktföräldrarna. Stödet 
skulle till exempel kunna bestå i att kontaktföräldrarna talar med kontaktbarnet och förklarar sin roll 
för att på detta sätt hjälpa kontaktbarnet att förstå varför det vistas i kontaktfamiljen. På detta sätt 
kan oklarheter runt begrepp som ”förälderns behov av avlastning” undvikas och risken för att barnet 
exempelvis ska uppleva sig som orsaken till insatsen minimeras. Detta kan alltså göra att den 
ekologiska övergången för kontaktbarnet, i förlängningen, underlättas och oönskade konsekvenser 
när det gäller kontaktbarnets utveckling undviks. 
 

Vilket stöd beskriver kontaktfamiljerna att de har fått/önskar få av socialtjänsten? 
 
Det finns vissa etablerade värderingar i samhället. Vissa av dessa har antagits som lagar medan 
andra existerar som allmänt införstådda normer och tankesätt som de flesta människor har 
accepterat och sällan ifrågasätter. Ett exempel på en av dessa samhällsvärderingar som även berörs i 
flera delar av lagen, är alla barns rätt till en trygg uppväxt och goda levnadsförhållanden. Ur ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv är detta en samhällsvärdering som ligger på makronivå. När dessa 
normer på makronivå formas till lagar och författningar, påverkas alla övriga nivåer på ett mer 
konkret sätt, till exempel genom att lagöverträdanden ger vissa påföljder. Socialtjänstlagen påverkar 
kommunernas möjligheter att hjälpa och ingripa i människors liv. Genom det sätt på vilket lagarna 
översätts till lokala riktlinjer påverkas socialsekreterarnas handläggning och handlingsutrymme. 
Detta är ett exempel på hur makronivån, genom att samhällsnormer översätts till lokala riktlinjer, 
påverkar exonivån.  
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Hur socialtjänsten arbetar kommer direkt att påverka kontaktfamiljerna. Ett exempel på detta kan 
vara att socialtjänsten i olika kommuner har olika policy när det gäller till exempel månadsträffar 
för kontaktfamiljerna. På grund av studiens begränsade omfattning har det inte framkommit om 
upplevelsen av råd och stöd skiljt sig åt mellan de olika kommunerna. Månadsträffarnas betydelse 
när det gäller råd och stöd har alltså inte blivit tydlig i förhållande till kontaktfamiljerna som grupp 
utan det är deras personliga upplevelser som stått i fokus. Olika familjer beskrev olika saker i frågan 
om stödet, det går inte att dra generella samband mellan kommuner som anordnar respektive inte 
anordnar månadsträffar, och efterfrågan av stöd hos kontaktfamiljerna.  Det går alltså inte heller att 
göra tvärsnitt i deras åsikter. På grund att detta är det svårt att utvärdera vikten av månadsträffarna 
som en form av råd och stöd. Det går endast att säga att två kontaktfamiljer upplevde det som en 
form av råd och stöd. 
 
Det skulle kunna antas att kontaktfamiljerna i de kommuner som anordnar månadsträffar får lite 
mer stöd än de som inte får det. Detta kan i sin tur påverka relationen mellan kontaktfamiljerna och 
deras kontaktbarn. Ett exempel på hur månadsträffarna kan påverka relationen mellan kontaktfamilj 
och kontaktbarn är en kontaktfamilj som beskrev att de hade stöttat en annan kontaktfamilj under en 
av deras månadsträffar. Denna kontaktfamilj hade problem med relationen till kontaktbarnet. Under 
träffen fick kontaktfamiljen råd och peppning från de övriga kontaktfamiljerna och detta resulterade 
sedan i att situationen blev mycket bättre och kontaktbarnet började lyssna och ta till sig deras 
regler.  
 
Samtliga kontaktfamiljer utom två beskrev att de hade en mycket sporadisk kontakt med 
socialtjänsten. Som tidigare nämnts har Eliasson och Wikström (2005, s. 36) visat att den 
fortlöpande kontakten mellan socialtjänsten och kontaktfamiljerna, inte var tillfredsställande enligt 
de familjer som ingick i deras studie. Trots att de flesta familjer i denna studie beskrev att kontakten 
sker sällan, så var de flesta nöjda och menade att de ringde socialtjänsten om det fanns skäl till 
detta. Endast en familj i denna studie hade blivit erbjuden handledning och det var bara en familj 
som hade efterfrågat handledning, dessa var inte samma familjer. Svenska kommunförbundet har, 
som tidigare nämnts, skrivit att de flesta kommuner ger möjlighet till handledning men att det finns 
en risk att kontaktfamiljer undviker att ta kontakt med socialsekreteraren annat än i nödfall 
(Mahmood, 2000, s.19). Detta var inget som kontaktfamiljerna i denna studie påpekade, utan de sa 
att de hörde av sig om de upplevde att de behövde stöd, och de flesta familjerna hade också gjort så.  
 

Sammanfattning utifrån lagstiftarens intentioner  
 
Som tidigare nämnts så räknas kontaktfamilj som en förebyggande insats med syfte att begränsa 
redan manifesterade problem och hindra att problemen blir ännu mer problematiska (Andersson, 
1991, s. 10). Lagstiftarens intention med insatsen kontaktfamilj var att erbjuda en frivillig insats där 
lekmän på olika sätt ska ha kontakt med och vara ett stöd för personer eller familjer med sociala 
problem (SOU 1979/1980:1, s. 226). Avsikten är att denna insats ska användas i enkla uppdrag och 
inte då de handlar om tung social problematik. Kontaktfamiljerna i denna studie uppgav bland annat 
som syfte med att de är kontaktfamilj, att de ville stimulera kontaktbarnet och bidra till att det får ett 
utökat socialt nätverk. Lagstiftarens intentioner kan anses stämma ganska bra överens med dessa 
beskrivningar. För kontaktbarnet kan både stimulans och ett utökat nätverk räknas som olika former 
av stöd som skulle kunna förhindra en eventuellt redan definierad social problematik i 
kontaktbarnets familj. 
 
Lagstiftarens intention var som tidigare redovisats, att kontaktfamiljen skulle fungera som en 
kontakt och ett stöd för kontaktbarnet samt dess familj (SOU 1979/1980:1, s. 226). Utifrån detta så 
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blir relationerna mellan kontaktfamiljen, kontaktbarnet och dess familj centrala, då det är de som 
skapar förutsättningarna för både kontakten och stödet. Hur relationerna utvecklas kommer 
naturligtvis att avgöra hur kontakten till kontaktbarnet och dess familj byggs upp men också om 
insatsen kommer att upplevas som ett stöd.  
 
Hälften av kontaktfamiljerna beskrev att de har fått råd och stöd av socialtjänsten och att de är nöjda 
med det. Två familjer beskrev inte att det har fått det, men att de tror att de skulle få det om de 
frågade efter det. Flertalet av kontaktfamiljerna har med andra ord en positiv uppfattning om 
socialtjänstens förmåga att ge dem råd och stöd. Utifrån lagstiftarens intention att 
kontaktfamiljsinsatsen inte ska tillsättas i de mer komplicerade uppdragen, så kan slutsatsen bli att 
flertalet kontaktfamiljer i denna studie inte har fått för svåra uppdrag. En annan förklaring skulle 
kunna vara att socialtjänsten på ett bra sätt har mött upp kontaktfamiljernas behov av råd och stöd 
utifrån uppdragets svårighetsgrad. I och med att denna studie endast omfattar tre kommuner och att 
materialet är så begränsat, så går det inte att dra generella slutsatser. Som tidigare nämnts, så har 
kontaktfamiljernas upplevelse av råd och stöd skiljt sig åt både inom och mellan de olika 
kommunerna. Detta gör att det blir svårt att dra slutsatser om hur exonivån påverkar 
kontaktfamiljernas upplevelser av råd och stöd. Här är det kontaktfamiljernas egna upplevelser av 
bemötandet från socialtjänsten som är det avgörande. 
 
 

Diskussion 
 
Nedan beskrivs en sammanfattande bild av svaren på studiens tre frågeställningar med 
utgångspunkt i valda teoretiska perspektiv samt författarnas egna reflektioner runt dessa svar. 
 
Studiens första frågeställning handlade om hur kontaktfamiljerna beskrev syftet med sina uppdrag. 
Kontaktfamiljernas svar var av ganska skiftande karaktär men det gavs ändå en tämligen 
samstämmig bild av syftet. Dels ansågs syftet vara att på något sätt söka stimulera kontaktbarnet 
socialt och dels ville kontaktfamiljerna bidra till att utöka kontaktbarnets nätverk. Studien har visat 
att när det gäller att stimulera kontaktbarnet socialt kan kontaktfamiljen bidra till att öppna dörrar ut 
till en del av omvärlden som kontaktbarnet kanske hittills bara delvis utforskat. Kontaktfamiljen kan 
här bli en länk mellan kontaktbarnet och delar av exonivån.  Att medverka i olika mikrosystem samt 
få tillgång till nya delar av exonivån behöver inte endast vara förbehållet kontaktbarnet utan kan bli 
en tillgång även för kontaktfamiljen. Även om kontaktfamiljerna inte själva uttryckte det så föreföll 
det som att de sammankopplade sin egen vilja av att vara den nyckel som delvis öppnar upp 
yttervärlden för kontaktbarnet, med syftet att vara kontaktfamilj. När det gäller att utöka barnets 
sociala nätverk framkom det att kontaktbarnets vistelse i kontaktfamiljen nästan på ett automatiskt 
sätt gjorde att detta sociala nätverk utökades, dels genom barnets eventuella umgänge med andra 
barn via kontaktfamiljens barn men även via kontakten med kontaktfamiljens släktingar och vänner.  
 
Något som författarna ansåg som intressant var att kontaktfamiljerna tenderade att blanda ihop det 
som de angivit som sina syften med sina uppdrag och sina egna skäl till att vara kontaktfamilj. 
Dessa skäl, som till stor del handlade om humanitet och medmänsklighet, förekom parallellt och 
sammanflätade med deras syften och det föreföll tidvis som om kontaktfamiljerna inte uppfattade 
skillnaden mellan dessa två. En anledning till detta kan vara att författarna gjorde en skillnad på 
ordet syfte och skäl, något som vissa kontaktfamiljer kanske inte gjorde.  
 
Avlastning är ett ord som ofta förekommer i kontaktfamiljsammanhang. Värt att notera är dock att 
endast en av kontaktfamiljerna i denna studie, i samband med att de tillfrågades om syftet med att 
de hade sina kontaktbarn, nämnde avlastning som ett ibland flera syften. Slutsatsen som författarna 
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drog av detta var att kontaktfamiljerna, även om avlastning kom upp i andra sammanhang när det 
gällde insatsens syfte, främst hade fokus på barnens behov och inte på föräldrarnas. Detta tror 
författarna kan bero på att avlastning inte har en lika framträdande roll som det hade innan, när det 
gäller kriterierna för om en familj ska få insatsen eller inte. I och med att kontaktfamiljsinsatsen har 
blivit allt vanligare och mer eftertraktad, är troligheten större att det är de barn och familjer med 
ytterligare behov än avlastning som erhåller insatsen. En annan orsak till att kontaktfamiljerna i 
denna studie hade mest fokus på barnen, kan vara att det främst är barnen som kontaktfamiljerna lär 
känna. Det är barnen som delar deras vardag och på många sätt införlivas i deras liv, och då är det 
kanske inte konstigt att det också är barnen som kontaktfamiljen hade fokus på.  
 
Det var endast en familj som påpekade att syftet med att de var kontaktfamilj också bestod i att vara 
en vuxen förebild för kontaktbarnen, något som författarna ansåg vara en aning förvånande då 8 av 
14 kontaktbarn levde med endast en förälder. Detta skulle kunna bero på att kontaktfamiljerna 
kanske såg detta syfte som en mer eller mindre självklarhet, det vill säga att barnet har behov av 
andra vuxna förebilder. Det var också flera kontaktfamiljer som poängterade kontaktbarnens behov 
av att se hur en vanlig familj fungerar. Detta anser författarna var intressant då det kan visa på att 
kontaktfamiljerna i hög grad ser sig själva som en ”vanlig familj” och också en kontrast till 
kontaktbarnets familj. I relation till kontaktbarnets familj blir kontaktfamiljen lite av en måttstock 
för vad som skulle kunna anses som ”normalt” och detta är något som tillför ytterligare en inte helt 
okomplicerad dimension till diskussionen. I efterhand upplever författarna att det hade varit 
intressant att fråga kontaktfamiljerna mer ingående om deras tankar runt detta för att på så sätt ge 
ytterligare omfång till deras upplevelser.  
 
Studiens andra frågeställning berörde hur kontaktfamiljerna beskrev relationen till kontaktbarnet 
och dess familj. Sammanfattningsvis kan sägas att kontaktfamiljernas svar visade bred variation av 
olika svar på hur de upplevde relationerna till kontaktbarnet och dess familj men att de antingen 
benämnde den som god eller inte helt utan problem. Flertalet kontaktfamiljer ansåg att relationerna 
till både kontaktbarnet och kontaktbarnets familj var goda. Av svaren framkom dock att det var två 
kontaktfamiljer som ansåg att dessa relationer kunde vara svåra på olika sätt.  
 
Genom det systemteoretiska perspektivet kan studien visa att faktorer som hur och av vilken 
anledning kontaktfamiljen definierar gränsen för det egna systemet, troligtvis kan påverka 
relationerna mellan kontaktfamiljen och kontaktbarnets familj. Författarna drar slutsatsen att detta 
är en ömsesidig och dynamisk påverkan som i hög grad både bestäms av hur kontaktfamiljen väljer 
att definiera gränserna men också hur de båda familjesystemen ser på relationerna som uppstår dem 
emellan. Relationerna påverkar hur gränsdragning kommer att göras och vice versa. Här tror 
författarna att familjernas olika syn på behov av gränsdragning och relationer kommer att spela den 
avgörande rollen i hur varje unikt möte mellan två familjer kommer att se ut.  
 
Ett av de svar som förvånade författarna var att det endast var en kontaktfamilj som ansåg att 
relationerna inom den egna familjen påverkades av att de var kontaktfamilj. En av de två 
kontaktfamiljer som beskrev relationerna till kontaktbarnets familj som mer eller mindre 
komplicerad beskrev hur de som par, vid upprepade tillfällen kommit i konflikt med varandra på 
grund av situationen med kontaktbarnets pappa. Denna kontaktfamilj uttryckte inte själva detta som 
en direkt påverkan på det egna familjesystemet men författarna anser att deras berättelse ändå ger 
stöd åt systemteorins tanke om att hela systemet alltid påverkas då en eller flera komponenter, i 
detta fall kontaktbarnets och dess familj, läggs till eller dras ifrån. Författarna tror att påverkan 
många gånger sker och verkar även om vi inte är medvetna om det och kan benämna den. Det bör 
även nämnas att människors upplevelser av påverkan ofta är ett mycket individuellt betingat 
fenomen som därför är svårt att generalisera, se mönster i samt dra slutsatser av.  
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En fråga, som ställdes till kontaktfamiljerna i samband med den andra frågeställningen, var om 
kontaktfamiljerna hade förklarat sin roll för kontaktbarnet. Svaren visade att endast tre 
kontaktfamiljer hade förklarat sin roll för kontaktbarnet och att resterande kontaktfamiljer bara 
delvis eller inte alls hade förklarat detta för kontaktbarnet. Författarna tror att det kan finnas en risk 
att barn tar på sig ansvar för de problem som finns i den egna familjen. Det utvecklingsekologiska 
resonemanget om ekologisk övergång kan därför fylla en viktig roll. Författarna menar att det, i 
processen, genom att göra denna övergång lättare för kontaktbarnet, kan vara viktigt att förklara för 
kontaktbarnen att de inte är orsaken till att föräldern/föräldrarna behöver avlastning. Det kan annars 
finnas en risk att vissa barn känner skuldkänslor och att de tror att det är deras fel att 
föräldern/föräldrarna inte riktigt orkar. Enligt författarna är detta en så pass central del i 
kontaktfamiljsuppdraget att det borde vara något som socialtjänsten skulle kunna ge handledning i, 
så att kontaktfamiljerna får tips och råd i hur de skulle kunna tala med kontaktbarnen om detta och 
på så vis alltså även kan hjälpa dem med den ekologiska övergången. 
 
Studiens tredje frågeställning handlade om vilket råd och stöd kontaktfamiljerna beskrev att de hade 
fått och önskade få från socialtjänsten. Det samstämmiga svaret från flertalet kontaktfamiljer var att 
de antingen hade fått råd och stöd eller att de skulle få det om de frågade efter det. Två 
kontaktfamiljer svarade att de inte fått råd och stöd och det var också endast dessa två familjer som 
önskade det samma från socialtjänsten. Det är, som tidigare nämnts, enligt författarna svårt att dra 
generella slutsatser med utgångspunkt i kontaktfamiljernas svar på grund av studiens begränsade 
omfattning och det har varit varje familjs separata upplevelser som stått i fokus.  
 
Det är bland annat lagarna som påverkar hur kommunernas lokala riktlinjer kan utformas och detta 
påverkar i sin tur socialsekreterarnas handlingsutrymme. Denna studie har visat att de olika 
nivåerna i den utvecklingsekologiska modellen påverkar varandra. Makronivån påverkar exonivån 
som i sin tur påverkar mesonivån, som i sin tur påverkar individens mikronivå.  Här kan 
förarbetena, socialtjänstlagen och budgeten påverka vilka familjer som erhåller insatsen 
kontaktfamilj. Författarna tror att det även delvis är detta som påverkar vilket stöd 
kontaktfamiljerna får av socialtjänsten. Under studiens gång och genom de kontakter författarna har 
fått med kontaktsekreterare i fem olika kommuner i Stockholm, har bilden varit att 
kontaktsekreterarna har stor arbetsbörda. Detta tror författarna påverkar kontaktfamiljerna på det 
sättet att om kontaktsekreterarna inte hade haft lika stor arbetsbörda så hade de troligen hört av sig 
oftare till kontaktfamiljerna. De hade antagligen också haft större möjlighet att ge de familjer som 
anser sig behöva mer råd, stöd och utbildning, den stöttning och handledning som de behöver. 
Under intervjuernas gång var det några kontaktfamiljer som just nämnde att de upplevde att 
kontaktsekreterarna hade mycket att göra. Trots detta och att de flesta familjer i denna studie 
beskrev att kontakten med socialtjänsten sker sällan, så var de flesta kontaktfamiljer nöjda och 
menade att de ringde socialtjänsten om det fanns skäl till detta. Detta anser författarna var lite 
förvånande då man skulle kunna anta att kontaktfamiljerna var mer missnöjda med kontakten med 
socialtjänsten, än vad de faktiskt uttryckte i intervjuerna.  
 
I två av kommunerna där denna studie är utförd, anordnade socialtjänsten studiecirklar/temakvällar 
för kontaktfamiljerna en gång i månaden. Detta uppfattades av de flesta kontaktfamiljer som både 
positivt och negativt. Det positiva var att detta forum erbjöds och att möjligheten fanns att delta. De 
familjer som regelbundet närvarade vid dessa tillfällen var nöjda och upplevde kvällarna som 
givande och utvecklande. Det som några kontaktfamiljer upplevde som negativt med träffarna var 
att dessa var förlagda på tider som inte passade dem och det var flera familjer som upplevde att det 
var långt och svårt att åka dit just på de tiderna. Utifrån kontaktfamiljernas uttalanden kan antas att 
om dessa studiecirklar hade varit förlagda på en tid och en plats som hade varit mer lättillgängliga, 
så är det troligt att flera kontaktfamiljer hade anslutit sig och att kanske även upplevelsen av råd och 
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stöd hade sett annorlunda ut. Denna studie har dock inte sett något samband mellan de kommuner 
som anordnar respektive inte anordnar månadsträffar, och kontaktfamiljernas behov av råd och stöd. 
Detta är något som en större studie eventuellt skulle kunna fokusera på.  
 
Sammanfattningsvis så anser författarna att de teoretiska perspektiven har haft en hög relevans i 
förhållande till studiens syfte samt att de bidragit till att besvara de tre frågeställningarna i denna 
studie.  
 

Metoddiskussion  
 
Att intervjua kontaktfamiljer från tre olika kommuner har enligt författarna berikat materialet då 
kontaktfamiljerna har resonerat utifrån olika kontexter. Å ena sidan kan man inte dra slutsatser eller 
generalisera materialet men å andra sidan så har resultatet inte varit förutsägbart. Det faktum att 
författarna har använt begreppet ”kontaktfamiljen” även i de tre fall då endast en familjemedlem i 
kontaktfamiljen intervjuades, kan innebära att helhetsbilden från dessa kontaktfamiljer inte har 
blivit fullständig. Det var två av dessa tre kontaktfamiljer som hade en partner som inte var 
närvarande. Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om både mannen och kvinnan i dessa 
kontaktfamiljer hade närvarat då deras åsikter kan ha skilt sig på olika sätt. Under de två sista 
intervjuerna var det bara en av författarna som medverkade under intervjuerna och detta kan också 
ha påverkat validiteten och reliabiliteten då dessa intervjuer inte hade samma förutsättning som de 
andra intervjuerna.  
 
Det var relativt svårt att få fram kontaktfamiljer på den tid som fanns till förfogande, vilket innebar 
att författarna valde att ta med två kontaktfamiljer där den ena var familjehem och den andra precis 
hade blivit jourhem åt två av sina kontaktbarn. Den främsta anledningen till att det var problem att 
få tag på kontaktfamiljer, var att några av kontaktsekreterarna hade stor arbetsbelastning och 
svårigheter i att nå kontaktfamiljerna under deras arbetstid. Resultatet kan ha påverkats av att dessa 
två familjer ingår i studien.  
 
Det fanns vissa problem med framförallt ett par frågor i intervjuguiden. På frågan: ”Vilket upplever 
ni är syftet med att ni är kontaktfamilj till ert/era kontaktbarn?” svarade många kontaktfamiljer med 
att berätta vilka skäl de hade för att de ville vara kontaktfamilj.  Kontaktfamiljerna blandade lätt 
ihop skäl och syfte vilket kan ha påverkat resultatet på den frågan. Många kontaktfamiljer berörde 
också denna fråga i andra sammanhang under intervjun vilket författarna har tagit hänsyn till. I 
efterhand skulle det vara intressant att veta om en omformulering av frågan hade gett andra svar. 
Författarna har lärt sig att det finns många frågor som en del människor uppfattar som tydliga och 
lättförstådda, men som andra uppfattar som svårbegripliga vilken gör att svaren på samma fråga kan 
skifta ganska mycket.  
 
En annan fråga som kanske borde ha omformulerats, är frågan om relationerna inom 
kontaktfamiljen påverkats av att de var kontaktfamilj. Alla kontaktfamiljer svarade snabbt nej på 
denna fråga och det finns kanske fog för att ställa sig frågan om kontaktfamiljerna tänkte att frågan 
handlade om negativ påverkan. Om frågan hade ställts om till ”Hur påverkas relationerna i den egna 
familjen av ni är kontaktfamilj?” så kanske svaren hade blivit annorlunda. Om studien hade gjorts 
om skulle författarna lägga mer energi på att formulera så enkla frågor som möjligt, för att 
minimera risken att de kan uppfattas på olika sätt.  
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Fortsatt forskning  
Som så många gånger har framhållits i denna studie och i den tidigare forskningen om 
kontaktfamiljer, så är forskningen begränsad inom området. Något som författarna tror skulle vara 
mycket givande, är att utföra en större studie, exempelvis liknande den som Höjer (2001) gjort med 
familjehem. I en sådan studie skulle man kunna fokusera på kontaktfamiljerna och kontaktbarnet 
samt dess familj.  
 
Denna studie ger enbart en liten inblick i åtta kontaktfamiljers upplevelser och det är endast 
kontaktföräldrarna som har kommit till tals. I några intervjuer beskrev kontaktföräldrarna hur deras 
barn uppfattade tillvaron som kontaktfamilj men det skulle vara intressant att låta även dessa barn 
komma till tals. Det kan vara just barnen i kontaktfamiljen som kontaktbarnet har lättast att relatera 
till och kontakten till barnen i kontaktfamiljen kan ofta komma att bli mycket viktig för 
kontaktbarnet, speciellt om det är en jämnårig. 
 
Något som också skulle vara intressant är att intervjua även kontaktbarnens familjer. Det är trots allt 
kontaktbarnets familj som är föremål för insatsen, och mer forskning och utvärdering om deras 
upplevelser är av stort värde för att kunna ta reda på när insatsen fungerar och när den inte gör det.  
 
Något som förvånade författarna och som skapade nya frågor var framförallt det faktum att de flesta 
kontaktfamiljer inte förklarat sin roll för kontaktbarnen. Som tidigare nämnts kan det enligt 
författarna finnas en risk att kontaktbarnet upplever sig som orsaken till familjens problem, då det är 
barnet som ”flyttas ut ur” familjen. Det kan bli svårt för kontaktbarnet att förstå innebörden i ordet 
”avlastning” och att föräldrarnas behov av avlastning beror på deras eventuella oförmåga och inte 
på barnet. En intressant infallsvinkel på en kommande studie kan utifrån detta resonemang vara att 
studera detta fenomen samt hur man kan ta fram verktyg för kontaktfamiljerna så att de kan 
förhindra att barnen eventuellt upplever sig som bärare av problemet.  
 
 

Slutord
 
Inför denna studie upplevde vi att vår förförståelse om insatsen kontaktfamilj, var relativt 
begränsad. Av denna anledning var det med stor entusiasm och nyfikenhet som vi bestämde oss för 
att genomföra denna studie. Vi uppfattade att insatsen var aktuell främst då hela familjen var i 
behov av stöd och att problematiken i första hand inte var kopplad till barnet utan till dess närmiljö. 
Detta stämde bra överens med det vår studie samt tidigare forskning visar. Genom denna studie har 
vi ökat vår förståelse i hur kontaktfamiljsinsatsen fungerar samt hur kontaktfamiljer kan uppleva det 
att vara kontaktfamilj. Det känns mycket värdefullt att ha fått ta del av denna kunskap. 
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Bilaga 1 
 

Information till kontaktfamiljerna 
 
Vi heter Hanna Reidevall och Theodora Björling och studerar sista terminen på 
Socialhögskolan vid Stockholms Universitet. Vi håller nu på att skriva vårt examensarbete i 
form av en C-uppsats om kontaktfamiljer och har av denna anledning kontaktat Er.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur några kontaktfamiljer ser på sitt uppdrag som 
kontaktfamilj, hur deras relationer till kontaktbarnet och dess familj ser ut samt om de har 
fått/önskar få något stöd av socialtjänsten.  
 
Ert deltagande är helt frivilligt och vår intervju med er kommer att behandlas konfidentiellt. 
Om ni upplever att det finns frågor som ni inte vill svara på så behöver ni naturligtvis inte 
göra det och ni har rätt att avbryta intervjun när som helst om ni så önskar.  
 
Intervjuerna kommer att användas som underlag för vår uppsats och det kommer inte gå att 
utläsa vad enskilda personer uttalat. Vi kommer eventuellt att använda oss av vissa citat men 
bara i de fall och på det sätt så att er identitet inte kan röjas. Vi kommer att koda alla namn 
och er kommuns namn kommer aldrig att nämnas. Intervjuerna kommer att spelas in och det 
är endast vi som intervjuar som kommer att lyssna på det inspelade materialet. Intervjuerna 
kommer sedan att transkriberas och kommer endast att läsas av oss personligen. Allt 
intervjumaterial kommer sedan att förstöras.  
 
Vår handledare är fil. mag. Lotta Berg Eklundh. Hon arbetar som forskningsassistent vid FoU 
Nordost samt är forskarstuderande vid Ersta Sköndal högskola och lärare vid Institutionen för 
socialt arbete, Socialhögskolan vid Stockholms universitet.  
 
Om ni har frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss: 
Theodora Björling: 0736-40 50 60 
Hanna Reidevall: 0737-66 14 25 
 
Vi är tacksamma för er medverkan! 
 
Vänliga hälsningar, 
Theodora och Hanna 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
 
- Hur beskriver 

kontaktfamiljerna i vår 
studie syftet med sitt 
uppdrag? 

 

- Hur beskriver 
kontaktfamiljerna 
relationen till 
kontaktbarnet och dess 
familj? 

 

- Vilket stöd beskriver 
kontaktfamiljerna att 
de har fått, respektive 
önskar få av 
socialtjänsten? 

 
Kan ni berätta lite kort om: 

• Er familj 
• Ert/Era kontaktbarn 

och deras familj 
 
Hur fick ni reda på att man kan 
bli kontaktfamilj? 

1. Hur länge har ni 
haft detta uppdrag?  

2. Hur fick ni just 
detta uppdrag?  

3. Har ni tidigare 
erfarenheter? 

 
Varför valde ni att bli 
kontaktfamilj?  
 
Har ni tillsammans med 
socialtjänsten diskuterat syftet 
med insatsen?  

• Om ni har det, vad kom 
ni fram till, var ni alla 
överens? Om inte, 
varför? På vilket sätt 
skiljde sig era 
uppfattningar åt? 

• Om ni inte har 
diskuterat syftet, vad 
tror ni det beror på?  

 
Vilket upplever ni är syftet 
med att ni är kontaktfamilj till 
ert/era kontaktbarn? 
 
Vem uppfattar ni att insatsen är 
till för?  

 

Hur ser kontakten ut med 
ert/era kontaktbarn? 

• Hur ofta träffas ni? 
• Vad brukar ni göra? 
• Vad pratar ni om? 

   
Upplever ni att 
kontaktbarnet/kontaktbarnen 
pratar mer med någon/några i 
familjen?  

• Om det är så, vem eller 
vilka är det? 

 
Hur skulle ni beskriva er 
relation till 
kontaktbarnet/kontaktbarnen? 

• Finns det något som är 
utmärkande/ 
kännetecknar er 
relation? 

• Beskriv hur relationen 
förändrats under 
uppdragets gång. 

 
Har ni förklarat för 
kontaktbarnet/kontaktbarnen 
vilken er roll är?     

• Om ni har det, hur 
förklarade ni då?  

• Om ni inte har det, 
varför?  

 
Hur skulle ni beskriva er 
relation till 
kontaktbarnets/kontaktbarnens 
familj?  

Beskriv er kontakt med 
socialtjänsten. 

• Hur ofta har ni 
kontakt? 

• Hur sker kontakten? 
(via telefon/möten?) 

• När sker kontakten? 
  
Upplever ni att ni har fått råd 
och stöd? I så fall, i vilken 
form? 
 
Hör socialtjänsten av sig och 
frågar hur det går? Skulle ni 
önska att socialtjänsten 
hörde av sig mer och frågade 
hur det går? 
 
Skulle ni önska mer eller 
mindre stöd av 
socialtjänsten? I så fall, på 
vilket sätt?  
 
Har ni fått någon utbildning 
inför uppdraget? Önskemål 
om detta? 
 
Svårigheter och 
glädjeämnen, om det känns 
bekvämt för er, berätta 
gärna! 
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Vad tror ni 
kontaktbarnet/kontaktbarnen 
upplever är anledningen till att 
det är hos er?  

• Hur tror ni 
kontaktbarnet tänker 
kring detta? 

 
Vilket tror ni 
kontaktbarnets/kontaktbarnens 
familj upplever är syftet med 
uppdraget? 
 
 

• Har relationen 
förändrats under 
uppdragets gång? 
Beskriv. 

 
Hur ser kontakten ut med 
kontaktbarnets/kontaktbarnens 
familj? 

• Har kontakten 
förändrats under 
uppdragets gång? 
Beskriv. 

 
På vilket sätt kommunicerar ni 
med familjen kring barnet?  

• Vem tar kontakt med 
vem? 

 
Finns det något speciellt som 
har påverkat eller påverkar 
relationen till 
kontaktbarnet/barnen och dess 
familj? (T.ex. om det hänt 
något speciellt i familjen, eller 
t.ex. om det finns missbruk 
eller annan problematik i 
kontaktbarnets familj). 
 
Påverkas relationerna i den 
egna familjen av ni är 
kontaktfamilj?  Beskriv.  
 
Hur uppfattar era barn att det 
är att vara kontaktfamilj? 
 
Upplever ni att relationerna era 
barns sinsemellan påverkas av 
att ni är kontaktfamilj? I så fall 
beskriv hur? 
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Bilaga 3 
 

Ersättning för kontaktfamiljer 
 

Kontaktfamiljer enligt SoL 
Nedanstående belopp avser ersättningar år 2006. Omkostnadsersättningen är beräknad på 
2006 års prisbasbelopp vilket är 39 700 kr. Den ersättning som utgår till en kontaktfamilj 
består av två delar. Omkostnadsersättningen ska täcka kostnader för mat och logi, 
fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Omkostnadsersättningen beskattas inte. 
Arvodet är en beskattningsbar ersättning för det uppdrag kontaktfamiljerna utför. 
Ersättningens totala storlek baseras på uppdragets omfattning. 
 
Omkostnadsersättning per dag, exempel 
 
Ålder % Kr/dag % Kr/dag 
  0 – 12 år 105 115  150 165 
13 – 19 år 120 130  170 185 
 
Arvode utgår per dag med 1/30 av månadsarvodet för familjehem.  
 
Lördagar, söndagar, helgdagar samt dag före helgdagar utgår dubbelt arvode om vistelsen 
varar sammanhängande högst 14 dagar. 
 
Arvode per dag, exempel 
 
Ålder 

Kr/dag 
Kr/dag Kr/dag 

  0 – 12 år 142 227 320 
13 – 19 år 185 270 320 
 
Källa: Sveriges kommuner och landsting (2005, s. 3) 
 
 
Kommentarer till texten och tabellerna 
 
Arvodet till kontaktfamiljer utgår med 1/30 del av månadsarvodet för familjehem. 
Familjehemsarvodet fastställs utifrån beräknad vårdtyngd i uppdraget och följer 
löneutvecklingen i vård och omsorgsyrken. Man delar upp arvodet i två ålderspann 0-12 och 
13-19. Att det finns exempel på olika summor är utifrån olika vårdtyngd. Gällande 
omkostnadsersättningen så baseras det på prisbasbeloppet som justeras årligen och för 2006 är 
det 39 700 kr. Även här finns olika nivåer, 105 %, och 150 % finns som exempel och det 
innebär att om man bedömer att det inte är några extra ordinära kostnader förknippade med 
uppdraget så lägger man sig kanske på den lägre nivån, det vill säga 105 % som då är 105% 
av 39 700 kr = 41 685 kr delat med 365 dagar, då får man dagsomkostnaden=115 kr/dag. 
Även gällande omkostnadsersättningen är det olika nivåer för barn respektive ungdomar. 
Detta är dock endast rekommendationer och det är den enskilde kommunen som bestämmer 
sina nivåer (S. Roxell, personlig kommunikation, 28 april, 2006).  
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Bilaga 4  
 

Utdrag ur lagtext 
 

Socialtjänstlag (2001:453)  
1 kap. Socialtjänstens mål 

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år. 

3 kap. Socialnämndens uppgifter 

1 § Till socialnämndens uppgifter hör att 
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
- informera om Socialtjänsten i kommunen, 
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden, 
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 

6 § Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa 
den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde 
begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast 
om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får 
kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. 

  

4 kap. Rätten till bistånd 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
   Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 
leva ett självständigt liv. 

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns 
skäl för det. 
 
11 kap. Handläggning av ärenden 

1 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 
ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som 
kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 
   Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett 
ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 

 43

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.HTM#K4P1#K4P1


14 kap. Anmälan om missförhållanden 
 

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till 
nämnden. 

Sekretesslag (1980:100) 

7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds 
personliga förhållanden 

4 § Sekretess gäller inom Socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Sekretessen 
gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke 
eller beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får uppgift 
lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse 
för att denne skall få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska 
föräldrar är. 
   Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som 
enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med 
rådgivningen. 
   Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst 
och den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan 
samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av 
socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas 
också verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av 
socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet samt 
verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. Med socialtjänst jämställs 
ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om 
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, ärenden 
om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, ärenden om allmän 
omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet 
samt verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
   Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt 
enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 c § lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift i 
verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen lämnas till 
socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 c § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade lämnas till nämnd som avses i 22 § 
samma lag, om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller 
genomförande av beslut om stödinsatser, vård eller behandling och det är 
av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. 
   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
   Sekretess enligt första stycket gäller inte 
1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal inom kommunal 
hälso- och sjukvård, eller 
2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt. 
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