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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några barn upplever insatsen 
kontaktfamilj, hur några socialsekreterare anser att biståndet kontaktfamilj ter sig ur barnens 
perspektiv samt via intervjuerna av socialsekreterarna och aktstudier undersöka hur barnens 
perspektiv tas tillvara i handläggningen kring kontaktfamiljsärenden. 
 
Studiens frågeställningar fokuserar på hur det är för barn att vara i en kontaktfamilj. 
Ytterligare frågeställningar är hur barnens perspektiv tas tillvara i möten och handläggning i 
beslut gällande kontaktfamilj. 
 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod, där jag intervjuat tolv barn, nio socialsekreterare i 
barn- och familjegrupp och gått igenom 25 akter. De teoretiska utgångspunkterna är det 
utvecklingsekologiska perspektivet, salutogena teorier, teorier om samtal med barn och 
familjemönster. 
 
Resultaten visar att barnen till stor del är positiva till insatsen kontaktfamilj och att de genom 
kontaktfamiljerna får möta positiva och välfungerande vuxenförebilder och att 
socialsekreterarna tror att det är positivt för barnen att vara i en kontaktfamilj. I intervjuerna 
med barnen framskymtar förståelse inför föräldrarnas situation och barnens svårigheter att 
påverka sin vistelse i kontaktfamiljen. I intervjuerna och akterna framkommer att barnens 
perspektiv inte alltid blir synligt. Intervjuerna med socialsekreterarna visar att rollen som 
socialsekreterare innebär att göra en sammanvägning mellan de olika perspektiven kring 
barnet; barnets egen uppfattning, familjens och övriga nätverkets synpunkter, samhällets krav 
och vad lagen ger möjlighet till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Kontaktfamilj, barnperspektiv, samtal med barn, socialsekreterare 
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Inledning 
 
Kontaktperson/kontaktfamilj är den vanligaste öppenvårdsinsatsen inom socialtjänsten 
(Socialstyrelsen 2004). Det är många barn som omfattas av denna förebyggande insats, 23 
000 barn enligt socialstyrelsens statistik år 2003 (a.a.). Den förekommer i två olika varianter; 
kontaktfamilj, där barnen en till två helger i månaden flyttar till en annan familj och som 
riktar sig främst till yngre barn, eller kontaktperson, där oftast de lite större 
barnen/ungdomarna, träffar en vuxen på sin fritid. Trots att insatsen har använts i 
socialtjänstens arbete med barn och ungdom i mer än 20 år och trots att den är vanligt 
förekommande, så vet forskarna lite om hur barnen själva ser på hur det är att vara i en 
kontaktfamilj. Syftet med denna studie är att ta reda på hur det är för barn att vara i en 
kontaktfamilj och hur barnens perspektiv tas tillvara i socialtjänstens arbete med 
kontaktfamilj. Det empiriska materialet består av tre delstudier, en intervjustudie med 
socialsekreterare med utgångspunkt i hur de uppfattar att barns perspektiv tas tillvara av 
socialtjänsten vid insatsen kontaktfamilj. Ytterligare en intervjustudie genomförs med 
intervjuer av barn och ungdomar som erhåller insatsen kontaktfamilj. Den tredje studien, som 
är en avslutande aktstudie, undersöker hur barnens perspektiv beaktas genom intervjuer av 
några barn som erhåller kontaktfamilj, intervjuer av några socialsekreterare hur de bedömer 
insatsen kontaktfamilj ur barnens perspektiv och hur barnens perspektiv beaktas och lyfts 
fram inom socialtjänsten. 
 
Som socialsekreterare i familjegrupp sedan många år har jag ofta föreslagit och tillsatt 
kontaktfamiljer till barn i familjer som har varit i kontakt med socialtjänsten. Min bedömning 
är att insatsen varit positiv för både föräldrar, barn och kontaktfamilj. Men det är oftast de 
vuxna som vi socialsekreterare talar med och skriver om i utredningen. Ofta tillsätts insatsen 
som avlastning för en ensamstående förälder, som på olika sätt behöver extra stöd. Barnen 
nämns i förbigående och det hänvisas oftast till att insatsen är förebyggande och positiv för 
barnens utveckling, men vi vet inte så mycket om hur det är för barnen. Min undran har varit 
hur barnen själva upplever att vara i en kontaktfamilj och hur de förstår anledningen till att de 
ska vara i en kontaktfamilj. En annan fråga har varit hur socialsekreterare i barn- och 
familjegrupp tror att det är för barn att vara i en kontaktfamilj och om hur socialsekreterarna 
anser att de tar tillvara barnens perspektiv. För att belysa hur socialtjänsten tar tillvara barnens 
synvinkel har jag också undersökt vilken syn på barnet i kontaktfamilj som kommer till 
uttryck i ett antal akter inom socialtjänsten. Min avsikt är att på det sättet kunna belysa 
insatsen kontaktfamilj ur flera olika perspektiv. 
 
Kontaktfamilj/kontaktperson beslutas utifrån socialtjänstlagens (SoL) 4 kap. 1 § och 3 kap. 6 
§. I 4 kap. 1 § SoL stadgas att den som inte själv eller på annat sätt kan tillgodose sina behov 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. I 3 kap. 
6 § SoL tredje stycket står att socialnämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller 
en familj med uppgift att hjälpa den enskilde. Det står också att för barn under 15 år måste 
barnets vårdnadshavare begära eller samtycka till insatsen och för barn över 15 år måste 
barnet själv ge sitt medgivande. 
 
I socialtjänstlagen stadgas också att barnens rättigheter ska tas tillvara, i 1 kap. 2 § står ”När 
åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver”. I denna 
uppsats kommer jag att ta reda på hur några barn och socialsekreterare anser att barnens 
åsikter tas tillvara inom socialtjänsten och hur barnen kommer till tals i utredningar om 
kontaktfamilj. 
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Problemformulering, syfte och förförståelse 
 
I detta avsnitt kommer att redogöras för studiens problemställningar och syfte. Jag kommer 
också att beskriva min förförståelse i ämnet. Därefter redogörs för aktuell statistik samt en 
disposition av uppsatsen. 
 
Problemformulering 
Då en kontaktfamilj tillsätts motiveras ofta insatsen med att den är till som avlastning för en 
ensamstående förälder. Det är barnen i familjen som får komma till en annan familj, oftast 
över en helg med olika regelbundenhet. Insatsen formuleras som att den är positiv för både 
förälder och barn, men lite är känt om hur barnen faktiskt uppfattar situationen och i vilken 
mån de får komma till tals. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några barn upplever insatsen kontaktfamilj, hur 
några socialsekreterare anser att biståndet kontaktfamilj ter sig ur barnens perspektiv samt 
undersöka hur barnens perspektiv tas tillvara i handläggningen kring kontaktfamiljsärenden. 
 
Frågeställningar 
Mina frågeställningar är: 
 
- Vilket syfte har insatsen kontaktfamilj – är det för barnet eller för föräldern? 
- Hur tas barnens perspektiv tillvara i möten, handläggning och i beslut gällande 

kontaktfamilj? 
- Hur tas barnens nätverk tillvara och hur påverkas det av insatsen kontaktfamilj? 
- Hur beskriver barnen upplevelsen av insatsen kontaktfamilj och hur förstår de anledningen 

till att de är i kontaktfamilj? 
- Vilken syn på barnens perspektiv kommer till uttryck i intervjuerna med 

socialsekreterarna? 
- Vilken är socialsekreterarens roll i kontaktfamiljsärenden? 
 
 
Förförståelse 
Förförståelse är den kunskap och erfarenhet man som forskare bär med sig in i projektet då 
man startar. Innehållet i detta kommer att påverka och göra sig påmint under hela forsknings-
processen (Malterud 1998). I bästa fall blir detta till något positivt som kan bidra till att höja 
förståelsen om det som forskningen handlar om. För min egen del har förförståelsen bidragit 
till att öka motivationen för att forska i frågan om barn och kontaktfamilj, eftersom jag har 
arbetat under många år som socialsekreterare på socialkontor i en barn- och ungdomsgrupp 
och frågan om kontaktfamilj ofta har diskuterats. Synen på insatsen kontaktfamilj har skiftat 
under årens lopp. Vissa tider har inställningen varit att tillsättandet av kontaktfamilj ska vara 
mycket restriktivt till förmån för arbete med andra mer behandlande insatser och arbete med 
familjens egna resurser. Under andra perioder har inställningen varit mer generös, insatsen 
kontaktfamilj har betraktats som positiv, att det gagnar både barn och föräldrar. Min egen 
utgångspunkt och erfarenhet har varit att det ofta är positivt, för både barn och föräldrar. Dock 
har jag alltid undrat, men aldrig fått ett svar – hur en insats i form av kontaktfamilj förstås 
utifrån barnens synvinkel. 
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Disposition av uppsatsen 
Studien är upplagd så att jag först kortfattat redogör för tillgänglig statistik och därefter den 
historiska bakgrunden till hur insatsen kontaktfamilj har vuxit fram som begrepp i svensk 
lagstiftning. I detta kapitel beskrivs också lagstiftningen under 1900-talet fram till den 
nuvarande lagstiftning som reglerar kontaktfamilj. På detta följer en redogörelse över tidigare 
forskning som finns i ämnet. Då det även finns ett intresse av hur kontaktfamilj används i 
andra länder, görs en kortfattad beskrivning av omfattningen av kontaktfamilj i Norge, 
Danmark och England. Även viss forskning från dessa länder redovisas. För att få en vidare 
förståelse har jag valt att närmare beskriva barns rätt att komma till tals utifrån barn-
konventionen och hur socialtjänsten tillgodoser barnen i utredningssituationen. Då 
kontaktfamilj anses vara en förebyggande insats, har jag valt att redogöra för tankegångar om 
vad förebyggande socialt arbete är. Eftersom en del i denna studie utgår från social-
sekreterarnas perspektiv finns också ett kapitel om socialsekreterarnas roll. Därefter följer de 
teorier som kommer att vara till hjälp vid analysen. I metodavsnittet redogör jag för tillväga-
gångssättet för undersökningen. Studien har en kvalitativ ansats, med vissa kvantitativa inslag 
i aktstudien. Det empiriska materialet redovisas i följande kapitel i form av utvalda teman. 
Avslutningsvis analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Studien avslutas med en diskussion där jag tar upp de tankar och funderingar som väckts 
under arbetets gång. 
 
Statistik 
Socialstyrelsen för statistik över socialtjänstens insatser för barn och ungdomar. Statistiken 
har förändrats från år 2003, och är därför inte helt jämförbar med de tidigare årens. Enligt 
statistiken är kontaktfamilj/kontaktperson den mest förekommande frivilliga insatsen i 
Sverige. Det är 23 000 barn och unga mellan 0 – 20 år som berörts av denna insats någon 
gång under året (Socialstyrelsen 2004). Det är flest yngre barn i åldern 0 - 12 år, 12 000 
stycken, medan de äldre barnen i högre utsträckning erhåller personligt stöd eller andra 
öppenvårdsinsatser. De öppenvårdsinsatser som redovisas är strukturerat öppenvårdsprogram 
och personligt behovsprövat stöd. I statistiken görs ingen skillnad på kontaktperson eller 
kontaktfamilj. Ej heller kan man av statistiken utläsa om ett barn har erhållit flera olika 
insatser under året. Det framgår i statistiken från socialstyrelsen att det är fler pojkar som 
erhåller insatsen kontaktfamilj/kontaktperson, 55 % mot 45 % flickor. 
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Historik och lagstiftning 
 
I detta kapitel görs en genomgång av den historiska utvecklingen av hur insatsen 
kontaktfamilj har vuxit fram under 1900-talets början fram till den nuvarande 
sociallagstiftningen. 
 
Den första egentliga barnavårdslagstiftningen kom 1902, ”Lag angående uppfostran åt 
vanartade och i sedligt avseende försummade barn”. Den präglades av social kontroll, och 
begreppet övervakning introducerades. Lagen innehöll också reglering av omhändertagande 
av barn och ungdomar (Lundström1996). 
 
I 1960 års barnavårdslag (SOU 1956:61) skrevs om möjligheten av att tillsätta en övervakare 
som förebyggande åtgärd, som kunde tillsättas mot den unges eller dennes föräldrars vilja (26 
§). Där fanns också andra förebyggande åtgärder, såsom råd och stöd, förmaning, varning och 
föreskrifter, och tanken var att samhället på ett tidigare stadium skulle finna förändringar i 
barns och ungdomars liv. Insatserna skulle bestå mer av stöd och hjälp i syfte att förebygga att 
den unge skulle behöva placeras i samhällsvård (Socialstyrelsen 1969). 
 
Inför införandet av en ny sociallagstiftning (Prop 1979/80:1) föreslogs att ersätta 
övervakningsfunktionen med en mer frivillig insats, kontaktperson eller kontaktfamilj. Som 
kontaktfamiljer skulle socialvården anlita ”vanliga” familjer som frivilliga medarbetare med 
uppgift att vara ett stöd för personer eller familjer med sociala problem. Insatsen skulle bygga 
på frivillighet, men inte vara en allmän rättighet. Det stöd som gavs skulle anpassas till 
behoven, och kunna vara allt ifrån vardaglig gemenskap till särskilda insatser i akuta 
situationer. Det poängterades att kontaktpersonen/-familjen inte skulle vara en utrednings-
resurs för socialtjänsten och inte heller vara av övervakande eller kontrollerande karaktär. 
Tanken fördes också fram i propositionen, att fackliga organisationer, idrottsföreningar, 
kontakter på arbetsplatser eller bostadsområdet skulle kunna utveckla sådana relationer att 
socialtjänsten inte skulle behöva bli formellt inblandade. Även samhällsarbete och 
grannskapsarbete skulle kunna bidra till en sådan utveckling spådde kommittén, så att 
socialtjänstens roll skulle kunna minskas. Det betonades att arbetet med kontaktfamiljer är 
långsiktigt och att socialtjänsten bör ge handledning, utbildning och ekonomisk ersättning till 
kontaktfamiljerna. Kommittén menade att insatsen kontaktfamilj inte bör användas i för 
”tunga” ärenden, utan skulle i så fall kombineras med yrkesmässigt och psykologiskt stöd 
(a.a.). 
 
I Socialtjänstlagen 10 § stod:  
Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och 
hans 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. (SFS 1980:60). 
 
Inför införandet av ny socialtjänstlag (Prop 1979/80:1) markerades ett nytt förhållningssätt för 
socialtjänsten. Önskan var att arbetet skulle genomsyras av de övergripande målen helhetssyn, 
frivillighet och medbestämmande. Som en konsekvens av detta utmönstrades också all 
tvingande lagstiftning ur socialtjänstlagen, och man förde alla tvångsmöjligheter till en 
särskild lag, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1980:621). 1985 
tillkom också det s k ”mellantvånget” inom LVU i § 22, som ger socialtjänsten möjlighet att 
mot någons samtycke tillsätta kontaktperson. Detta gäller dock endast ungdomar mellan 15 
och 20 år. Socialtjänsten fick härmed fortsätta att handha både en frivillig lagstiftning och en 
tvingande lag, som kan träda in om föräldrar eller en ungdom motsätter sig vård enligt 
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socialtjänstlagen. I socialstyrelsens ”Handläggning och dokumentation” poängteras särskilt att 
kontaktfamilj/-person inte har skyldighet att rapportera till socialtjänsten annat än vad som 
överenskommits, exempelvis gemensamma samtal (Socialstyrelsen 1994). Kontaktfamiljen 
har dock anmälningsplikt, motsvarande den som en myndighetsperson har (nuvarande 14 kap. 
1 § SoL). Det framgår också att kontaktperson/-familj är en helt frivillig insats, som den 
enskilde när som helst kan avsäga sig. 
 
I socialtjänstkommitténs huvudbetänkande SOU 1994:139 sammanlänkas begreppen 
kontaktperson/kontaktfamilj som likvärdiga begrepp. De skriver att antalet barn som varit 
föremål för insatsen har ökat för varje år, men att det finns ytterst lite kunskap om när 
kontakten tillsätts och vilka resultat som uppnåtts. De hänvisar till olika undersökningar (utan 
att namnge dessa) och menar att flertalet som får kontaktfamilj/-person är ensamstående 
kvinnor med behov av stöd och avlastning. De noterar också att insatsen används i familjer 
med tung problematik. De problem som kommittén funnit i undersökningarna har bl a varit att 
kontaktfamiljerna efterfrågar mer kontakt och råd och stöd från socialförvaltningarna. De ser 
också frågan om sekretess och anmälningsskyldighet som en svårighet och menar att insatsen 
kontaktfamilj/-person bör utredas ytterligare (a.a.). Kommittén nämner i sin kommentar att 
det kan vara så, att just den uttryckliga bestämmelsen om kontaktfamilj/-person som finns i 
lagen, är det som styrt socialtjänstens arbete mot att använda denna stödinsats. Av den 
anledningen gjordes en förändring i 10 § där det i stället infördes en generellt utformad 
bestämmelse som täckte in även andra former av personligt stöd, såsom gruppstöd eller 
rådgivning av professionella eller lekmän. 
 
I socialutredningens slutbetänkande (SOU 1997:97) betonas att socialtjänsten skall vara 
”tjänstvillig, uppmärksam, angelägen att människor kommer och söker hjälp och råd så snart 
de behöver det och inte för sent” (a.a. s 288). Samtidigt påpekas att det inom socialtjänsten 
finns social kontroll och skyddsbehov för vissa grupper, och att det kan uppstå en dubbelroll. 
Som motvikt mot detta poängteras arbetet med att hitta förenklade former för social 
rådgivning och personligt stöd under förtroendeskapande former. Inom detta arbetsfält nämns 
också kontaktfamilj/-person. 
 
I januari 2002 kom en ny socialtjänstlag, SFS 2001:453. Om kontaktfamilj/-person står i  
3 kap. 6 § och paragrafen är oförändrad mot den tidigare skrivningen (se citat ovan). 
 
Sammanfattning 
Som framgår ovan har begreppet kontaktfamilj vuxit fram under 1900-talet. Från början 
kallades det övervakning, och kunde tillsättas mot individens egen önskan. Efter 
socialtjänstlagens ikraftträdande är kontaktfamilj en frivillig insats. En förändring i den 
nuvarande lagen är en markering att socialtjänsten också ska verka för andra former av 
personligt stöd.  
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Tidigare forskning om kontaktfamilj 
 
Här nedan redovisas tidigare forskning om kontaktfamiljer. Ofta hänvisas till att det inte finns 
tillräckligt utforskat om hur insatsen uppfattas och värderas av dem som erhåller insatsen och 
hur den kan bidra till att förebygga problem (Andersson & Arvidsson Bangura 2001). 
 
En av de tidigaste var Gunvor Andersson, som 1992 skrev om insatsen kontaktperson/-familj 
(Andersson 1992). Hon påpekade redan då att insatsen var vanlig inom socialtjänsten, men att 
det fanns lite forskning inom området. Andersson intervjuade bl a arbetsledare, och fann då 
att flera påpekade att de inte i tillsättandet av kontaktfamilj tänkt på barnens behov. En allmän 
tanke fanns ”om det blir bra för mamman så blir det också bra för barnen” (a.a. s 33). 
Andersson noterade att de föräldrar som fick kontaktperson/-familj också hade andra 
bakomliggande problem, såsom missbruksproblem och psykisk sjukdom (a.a.). 
 
En annan tidig rapport om kontaktfamiljer var en FoU-rapport i Stockholm 1994 (Sundell, 
Humlesjö & Carlsson 1994). I undersökningen valdes 700 familjer som då hade insatsen 
kontaktfamilj, ut slumpmässigt, och dessa fick svara på en enkät. 50 familjer valdes ut för 
intervjuer och 30 av barnen i familjerna intervjuades. Där framgår att barnen var oklara på 
varför de hade en kontaktfamilj och att flertalet barn svarade att de ansåg att kontaktfamiljen 
var till för att avlasta föräldern. Endast tre av trettio barn svarade att stödet var till för dem 
själva.  Undersökningen visade vidare att kontaktfamiljsinsatsen inte nämnvärt blev en del av 
familjens eller barnens nätverk. Det var liten eller ingen kontakt mellan mötena och 
föräldrarna ansåg inte att kontaktfamiljerna var en viktig del av barnens uppfostran (a.a.). 
 
Socialstyrelsen efterfrågade fortsatt forskning inom ämnet kontaktfamilj/-person, och bad 
därför Andersson och Arvidsson Bangura att sammanställa tillgänglig kunskap i en 
kunskapsöversikt (Andersson & Arvidsson Bangura 2001). Då det inte finns så mycket 
forskning publicerat, hänvisar de till flera C och D-uppsatser från landets socialhögskolor. De 
konstaterar att insatsen kontaktfamilj till största delen används i syfte att avlasta föräldern och 
att kompensera barnen för bister i hemmiljön. Det framkommer inte att det är barnen själva 
som har problem. Gällande barnen så skriver författarna att de finner att socialsekreterarna 
inte samtalat med barnen och inte heller dokumenterat deras egna åsikter och behov. 
Författarna noterar också att det framkommer i uppsatser att barnen inte är med på möten och 
inte får information direkt från socialtjänsten (a.a.)  
 
Uppsala kommun fick 1994 medel från socialstyrelsen att utvärdera insatsen kontaktfamilj 
utifrån barnets perspektiv (Schantz 1995). Sju barn och en vuxen person, som alla hade haft 
kontaktfamilj under minst två år intervjuades. I rapporten framgår att barnen var väl 
inlemmade i sina kontaktfamiljer och att kontaktfamiljernas barn var betydelsefulla för dem. 
Samtidigt framgår att barnen inte alltid visste varför de hade fått kontaktfamilj och att 
kontakten i några fall avslutats på ett för dem oförklarligt sätt.  
 
Svenska Kommunförbundet (Mahmood 2000) nämner i sin skrift ”Kontaktperson/familj/ 
vänner 2000 – en insats enligt SoL” att det är ett problem att det saknas metoder för arbetet 
med insatsen kontaktmannaskap. De menar att det gäller både hur rekryteringen ska utformas 
och även att det saknas upprättande av arbetsplaner för varje enskilt ärende. Där konstateras 
att det är svårt att avgöra vem som får insatsen, barnet eller föräldern. I skriften förs också upp 
till diskussion i frågan att dela in kontaktmannainsatsen i två kategorier; en för de personer 
med tyngre problematik som därför behöver kontaktfamiljer med mer erfarenhet, en för de 
personer som enbart är i behov av att ersätta ett trassligt nätverk. För den senare kategorin 
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tänker sig kommunförbundet att kontaktfamiljer bör ersättas med endast omkostnads-
ersättning och betecknas mer som medmänniskor. 
 
2001 publicerade FoU-Södertörn en kvantitativ undersökning av kontaktfamiljsärenden samt 
en kvalitativ studie av fyra barn och deras familjer (Lindén 2001). Resultatet visar att kontakt-
familjerna spelar en betydelsefull roll för barnen som upplever att de får praktiskt och känslo-
mässigt stöd. Studien visar att trots att kontaktfamiljerna är betydelsefulla, så har de inte tagit 
över föräldrarnas kvalitativa funktioner, utan fortsatt vara ett komplement. På frågan om vems 
behov kontaktfamiljen syftar till att tillfredsställa, finns inget svar i studien.  
 
I en uppsats från Institutionen för socialt arbete (Lundman-Völker 2000) beskrivs intervjuer 
med sex mödrar och sex ungdomar, varav två ungdomar hade haft kontaktfamilj och fyra 
ungdomar kontaktperson. Hon fann i studien att flertalet, både ungdomar och mödrar, var 
nöjda med den insats som de erhållit. Utifrån materialet drog hon dock slutsatsen att 
familjernas egna nätverk, både släkt och fäder, var bortglömda av socialtjänsten. Hon ställer 
utifrån detta frågan om behovet av kontaktfamilj/-person skulle minska om socialtjänsten 
hade möjlighet att finna metoder för att arbeta med nätverket runt barnet och dess familj.  
 
I en D-uppsats från Institutionen för socialt arbete i Stockholm skriver Lotta Berg Eklundh 
(2002) om 39 kontaktfamiljer, där hon intervjuar familjer, socialsekreterare och barn. 
Resultatet visar att alla de intervjuade är nöjda med kontaktfamiljsinsatsen, och att det 
förutom avlastning för föräldrar ska ge barnen stimulans, uppmärksamhet och tillgång till 
andra vuxna. I uppsatsen tas frågan upp angående risken för att barnets eget biologiska 
familjesystem försvagas i förhållande till kontaktfamiljens, som kan erbjuda barnet ett 
alternativt familjeliv som kan konkurrera ut den egna familjen. Detta kan, påpekar författaren, 
ställa stora krav på barnens förmåga till lojalitet mot sin familj att hålla isär de bägge 
familjesystemens värderingar och normer. Berg Eklundh skriver att farhågorna dock skall 
sättas i relation till barnets behov av trygghet och struktur och ibland skyddas från att ta del av 
föräldrars bristande omsorgsförmåga,  
t ex missbruk.  
 
På Göteborgs universitet utgavs 2003 en rapport om kontaktfamiljer (Jonsson & Regnér 
2003). I studien har de intervjuat kontaktfamiljer, klientfamiljer och socialsekreterare. Barnen 
intervjuades inte i denna undersökning. I resultaten framgår att hjälpbehoven handlar om både 
avlastning för den ensamstående föräldern, barnets behov av en pappafigur eller utvidgat 
nätverk. Undersökningen visar dock att det är behovet av avlastning som dominerar. I 
intervjuerna med föräldrar och kontaktfamiljer framstår det som positivt att barnen får ta del 
av många kontakter och aktiviteter genom vistelsen i kontaktfamiljen, samt att barnen får stor 
uppmärksamhet av kontaktfamiljen. De föräldrar som är ensamstående uppskattar att barnen 
får ta del av en ”hel” familj och få uppmärksamhet från både en kvinna och en man. 
Författarna noterar att föräldrarna inte alltid vet eller vill veta vad barnen tycker då frågan 
väcker föräldrarnas dåliga samvete utifrån att föräldrarna tolkar insatsen som mest avlastning. 
Socialsekreterarna som deltar i undersökningen tror att barnen trivs i sin kontaktfamilj, vilket 
också bekräftas av uppgifterna från kontaktfamiljerna. Författarna frågar i slutdiskussionen 
om vem insatsen är till för – barn eller förälder. De påpekar att de mött frågeställningen, 
främst från socialsekreterare, men också från kontaktfamiljer, att föräldrar frågar efter 
avlastning och socialsekreterare är vana vid och har krav på att insatsen ska vara för barnen. 
Socialsekreterarnas motiv blir då att ”om mamma mår bra så mår barnet också bra”. Jonsson – 
Regnér (2003) påpekar i slutdiskussionen vikten av att tänka att insatsen bör vara för hela 
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familjen, inte för antingen barn eller förälder, och att familjen måste ses som ett helt system, 
då en insats om kontaktfamilj övervägs (a.a.). 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har i en undersökning ”Kontaktfamilj – för vem” funnit att 
socialtjänsten bedömer att om man vill åstadkomma en förändring i en familj så bör insatsen 
kontaktfamilj kombineras med andra former av stöd. Alla ärenden, 27 barn, som hade insatsen 
kontaktfamilj i länet ingick i undersökningen. Av dessa gick att utläsa i journalanteckningarna 
att handläggarna hade samtalat med 12 barn och att barnets inställning redovisades på något 
sätt i 15 av akterna. Länsstyrelsen efterlyser riktlinjer för att säkra att barns behov beaktas i 
utredningsarbetet och att en policy utformas för samtal med barn (Roman et al. 2002). 
 
Sammanfattning 
Av den forskning som redovisats ovan framgår att kontaktfamilj ofta upplevs om en positiv 
insats för alla aktörer, barn, föräldrar, kontaktfamilj och socialsekreterare. Det framgår dock 
att barnen är den aktör som oftast glöms bort i sammanhanget. Man kan fråga sig är hur 
barnen skulle kunna bli mer synliggjorda i arbetet med insatsen kontaktfamilj.  
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Om begreppet kontaktfamilj i England, Danmark och Norge 
 
I detta kapitel beskrivs kortfattat om hur begreppet kontaktfamilj används i England, Norge 
och Danmark. Beskrivningen görs kring vilka lagar som insatsen omfattas av, hur många barn 
som omfattas av verksamheten samt viss forskning i ämnet. 
 
England 
I England kallas kontaktfamilj för ”respite care” och användes tidigare främst för familjer 
med handikappade barn, men innefattas nu även i lagen, ”Childrens act 1989”, att gälla alla 
barn med särskilda behov (Department of health). Stalker (1990), som gjort en undersökning 
av familjer och barn som haft ”respite care”, skriver att kontaktfamilj är ett mellanting mellan 
fosterhem (fostering) och att helt informellt ta hand om ett barn (informal-caring). Hon 
skriver att kontaktfamilj är en form av långsiktigt stöd till föräldrar till barn med handikapp. 
Hon nämner angående barnen i undersökningen att det framkommit kritik mot att föräldrar till 
handikappade barn erbjuds avlastning, då det kan tolkas som att det blir ett bevis för barnen 
att de är till en börda för föräldrarna. Hon menar att det utifrån denna farhåga är viktigt att 
uppdraget görs professionellt och att det blir en positiv och stimulerande erfarenhet för 
barnen. I en undersökning (Sheppard 2004) av 223 deprimerade mödrar och deras behov av 
stöd gjordes bedömningen att kontaktfamilj (här kallat relief care) av de undersökta mödrarna 
ansågs vara ett mycket bra stöd, både för dem och för deras barn. Sheppard gör bedömningen 
att kontaktfamilj var det bästa stödet för att hjälpa deprimerade mödrar och deras barn. Han 
fann också i undersökningen att socialarbetarna använde sig i hög grad av det psykosociala 
stöd som de själva kunde ge och att de i alltför liten utsträckning sökte stöd från det 
omgivande nätverket (a.a.). 
 
Danmark 
Kontaktfamilj i Danmark heter avlastningsfamilj (avlastningsophold). Antalet barn i Danmark 
som erhåller avlastningsfamilj ökar (Forebyggande foranstaltningar 2004). Syftet med 
insatsen skall vara att förebygga att barn behöver placeras (Vejledning om saelig stötte till 
born og unge nr 4 2001). Avlastningsfamilj gäller barn med nedsatt fysisk eller psykisk 
funktionsförmåga eller barn och unga som lever i sociala svårigheter. Det kan finnas flera 
mål: avlastning för föräldrarna, stöttning för föräldrarna i uppfostran av barnet eller olika 
former av träning för barnen. Barnet kan vara i avlastningsfamiljen allt från en till två dagar i 
månaden till några veckor i sträck, och det ska kunna fungera under en längre tidsperiod, 
eventuellt under barnets hela uppväxt (a.a.). I vägledningen står också om samtal med barn, 
där det stadgas att barn som fyllt 12 år måste höras innan en åtgärd sätts in.  
 
I en undersökning inom socialforskningsinstitutet av 900 journaler av barn och unga som 
mottagit förebyggande bistånd för första gången 1998 (Christoffersson 2002) nämns gällande 
avlastningsfamilj, att målet med insatsen ofta inte fanns angiven. Barnen följdes under fyra år 
och blev tillfrågade om förhållandena blev förbättrade, oförändrade eller förvärrade under 
perioden. Det var 65 % av barnen i undersökningen som hade avlastningsfamilj. Ofta angavs 
att syftet med insatsen var avlastning för föräldrarna, och författarna noterar att det då inte var 
möjligt att värdera vilken betydelse detta fick för barnet. Undersökningen fann att barnen inte 
involverades i handlingsplaner i det förebyggande arbetet då man inte hade samtalat med två 
av tre barn i utredningarna. I en femtedel av barnen mellan 10-19 år stod inget anfört om 
barnets åsikter om den insatsen som planerades (a.a.). 
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Norge 
I Norge kallas kontaktfamilj avlastningstiltak/besökshjem. Även här har antalet barn som 
erhåller förebyggande insatser ökat de senaste åren. Besökshjem/avlastningshjem används för 
att avlasta föräldrarna och när barnen har behov av stimulans och andra vuxna som kan följa 
deras utveckling (Barne- og familiedepartementet 2004). Även i Norge anges i 
”barnevernsloven” och dess förarbeten att förebyggande insatser skall användas i första hand, 
och att avlastningshem anses vara en förebyggande insats (Bunkholdt & Sandbaek 1989). 
Tidigare har avlastningshem traditionellt används i första hand till barn med funktions-
nedsättningar (Rosenlund & Wrånes 1987). Istället använts i större utsträckning 
”stöttekontakter”, en kontaktperson som gör saker med barnet på fritiden. Rosenlund & 
Wrånes menar att barnet kan, om det ska övernatta utanför hemmet, uppfatta att det blir utstött 
eller avvisad från hemmet. I en undersökning, gjord åt Nic Waal-institutet, fann man att 
flertalet föräldrar var nöjda med att deras barn hade stöttekontakt och ansåg att deras barns 
utveckling hade förbättrats (a.a.). 
 
Sammanfattning 
I avsnittet ovan framgår att insatsen kontaktfamilj används även i andra länder, såsom 
England, Danmark och Norge. Även här pekar forskning på att barnen inte involveras i 
handlingsplaner eller att samtal med barn inte är allmänt förekommande. 
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Om barnens rätt, barn i utredningar och i förebyggande arbete 
 
Nedanstående avsnitt är valda för att ge en bakgrund till barnets möjligheter att komma till 
tals och om hur utredningar inom socialtjänsten bedrivs utifrån barnens synvinkel.  
 
Barns rätt att komma till tals 
I FN:s barnkonvention stadgas barns rätt att utan diskriminering få sina rättigheter 
respekterade, rätt till liv och utveckling samt vikten av att barn blir lyssnade på. 
Barnkommittén skriver i sin rapport gällande barnperspektivet att alla människor har lika 
värde och att barndomen har ett eget egenvärde (SOU 1997:116). Kommittén skriver att ordet 
perspektiv betyder synvinkel. För beslutsfattare betyder det att i detta sammanhang sträva 
efter att se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel, och göra en noga analys vilka följder 
ett beslut kan få för ett enskilt barn. Det räcker inte att hänvisa till att man som vuxen anser att 
en handling är för barnets bästa, utan man måste ta reda på hur barnet uppfattar och upplever 
sin situation. Barnkommittén skriver att det är barnet som är expert på sin egen situation, och 
att det krävs empati, inlevelse och en strävan efter att identifiera sig med barnet. Ett annat sätt 
att uttrycka detta kommer från Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) som beskriver 
tre olika former av barnperspektiv, det vuxna barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och 
barnets eget perspektiv. Den vuxne aldrig kan ha annat än ett vuxet barnperspektiv som är 
präglat av den vuxnes egna erfarenheter. I varje samhälle finns en samlad syn på barn, grundat 
på kulturell och erfarenhetsmässig syn på barns behov och rättigheter. Till slut finns barnets 
egen syn som är beroende på i vilken miljö och vilka uppväxtvillkor som just det barnet har 
(a.a.). I socialtjänstlagen stadgas barns rätt att komma till tals i 3 kap. 5 §. Där står att barnets 
inställning skall så långt som möjligt kartläggas då en åtgärd rör ett barn. Hänsyn skall också 
tas till barnets ålder och mognad. Först då barnet fyllt 15 år har barnet själv rätt att föra sin 
talan i mål och ärenden enligt socialtjänstlagen. Vid införandet av nya socialtjänstlagen fanns 
en diskussion om att sänka processbehörighetsåldern till 12 år, men detta avslogs då barnen 
ansågs för unga för att behöva utsättas för påfrestningen att ta eget ansvar (Prop. 
1994/95:224). 
 
I socialtjänstlagen står också att barn som är yngre bör höras, om det är till nytta för 
utredningen och barnet inte kan antas ta skada av detta (11 kap. 10 §). Barbro Hindberg 
påpekar i en rapport från en konferens anordnad av Allmänna Barnhuset (Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset 2003) att lagen således gör en åtskillnad mellan åtgärd och utredning. Då det gäller 
åtgärd skall barnets inställning klarläggas och då det gäller utredning bör barnet höras, men 
under vissa omständigheter. Här skiljer sig sålunda socialtjänstlagen mot barnkonventionen, 
som enligt dess 12 § ger barn en självklar rätt att få säga sin vilja. Uttrycket ”barnets 
inställning” betyder också att det är någon annan som kan beskriva vad barnet tycker, medan 
barnet i en utredning själv bör höras. Detta att det enligt lagen inte är nödvändigt att 
informationen kommer direkt från barnen, kan vara en anledning till att socialtjänsten ibland 
nöjer sig med andrahandsinformation, menar Barbro Hindberg (a.a.).  
 
Det finns också många fall då barn inte kan föra fram sina ståndpunkter, exempelvis kan 
barnet vara för litet, eller illa behandlat att det inte kan tala. Barnet kan också vara ovant vid 
att träffa andra människor eller myndighetspersoner och kan därför inte föra fram sin talan. 
Barnet kan även behöva skyddas från sitt val. Då blir frågan vem som är bäst att föra fram 
barnets talan. Barnet har endast i ett fåtal fall rätt att föra fram sin talan inför domstol, utan de 
representeras av en ställföreträdare, av vårdnadshavaren eller en samhällsrepresentant. Då 
familjen ”fungerar” och föräldrarna har vårdnaden, företräder dessa barnet. Om det inte finns 
en vårdnadshavare, eller det finns förutsättningar för samhällsvård enligt LVU, finns andra 
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regler där en ställföreträdande, t ex god man, tar över ansvaret för barnet (Schiratzki 2002). 
Vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter fastslås i 6 kap. 11 § FB. Där står också att vårdnadshavaren har ansvar för 
barnet. Detta gäller fram till dess barnet är 18 år (eller har gift sig). Det står dock i samma 
paragraf att vårdnadshavaren skall ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt 
med barnets stigande ålder. T ex kan kontaktperson för ett barn som fyllt 15 år förordnas 
endast på barnets begäran eller med barnets samtycke. Att barnet får vara delaktig i beslut 
som rör dem, befriar dock inte vårdnadshavaren från ansvar för barnet (Ewerlöf-Sverne 
2000). 
 
Detta att barn har självständiga rättigheter i förhållande till sina föräldrar är ett exempel på att 
samhället har en förändrad syn på familjen (Andersson-Hollander 1996). Relationerna i 
familjen bygger mer på självständiga mer eller mindre oberoende parter med gemensamma 
intressen, eller också intressen som kan gå emot varandra. 
 
Sammanfattning 
Att ha perspektivet ”barnets synvinkel” betyder att kunna se ett beslut utifrån olika vinklar, 
för en bedömning vad som är det bästa för barnet. Föräldrabalken ger föräldrar både rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör barn, vilket i viss mån kan stå i motsatsställning till 
den rätt som barn har enligt barnkonventionen. Inom socialtjänsten kan denna motsats bli 
märkbar inom utredningsarbetet, där socialsekreterare har att hantera barnens bästa men också 
samarbeta med föräldrarna.  
 
Barn i utredningsförfarandet 
I socialtjänstlagens 11 kapitel 1 § stadgas: 
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. (SFS 2001:453) 
 
För att ta reda på vad som är bäst för barnet och om stödåtgärder eller ingripanden behövs, 
krävs en grundlig utredning. Om man misstänker att barn far illa får man mot föräldrarnas 
vilja kontakta utomstående personer. Utredningen skall inte göras mer omfattande än vad som 
omständigheterna motiverar (11 kap. 2 §). En insats får dock inte påbörjas utan att en 
bedömning visat att den föreslagna insatsen är den lämpligaste för barnet (Socialstyrelsen 
1994). Detta lagrum, 11 kap. 1 § SoL, används vid alla utredningar inom socialtjänsten, och 
således både då en familj ansöker om frivilligt bistånd, t ex kontaktfamilj, och vid en 
utredning mot familjens vilja, efter en anmälan. En utredning som görs efter en ansökan kan 
förvandlas till en utredning mot familjens vilja om förhållanden framkommer i utredningen 
om misstanke om att barn befaras fara illa. Lagstiftaren har inte närmare preciserat hur en 
sådan process, d v s från att vara frivillig till att gå emot någons vilja ska gå till i praktiken 
(Cocozza 2003). 
 
Det finns inte en standardiserad mall för barnavårdsutredningar, men oftast består de av ett 
eller flera samtal med barnets föräldrar, samtal med barnet och ett antal samtal med referenter 
(Fridh & Norman 2000). På grundval av dessa uppgifter försöker utredaren finna en bild av 
barnets situation. Frågan kan här ställas – är det den rätta bilden - är det socialsekreterarens 
bild eller förälderns? (a.a.). I en rapport om barnavårdsutredningar efterlyser Sundell och 
Egelund (2001) fortsatt forskning kring hur barnavårdsutredningar påverkar barnen och deras 
familjer och om vilka utrednings- och behandlingsmetoder som har visat sig framgångsrika. 
I en kunskapsöversikt över ämnet samtal med barn i socialtjänsten (Socialstyrelsen 2004) 
framgår att det inte är helt klart enligt lagstiftningen vilka möjligheter socialtjänsten har att 
samtala med barn om föräldrarna inte vill. Socialstyrelsen skriver att vårdnadshavares 
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rättigheter och skyldigheter gällande barn under 15 år i förhållande till barnets rätt att komma 
till tals och få information är oklara. Det står ”Barnet har dock alltid rätt att tala med 
socialsekreteraren om det självt vill” – men det framgår inte hur det ska gå till, om 
vårdnadshavaren motsätter sig detta (a.a. s 42). Barnets rätt att bli hört och kunna påverka och 
bestämma över sin situation ökar i takt med att de blir äldre, men det finns ingen precision i 
när detta sker, utan det är en bedömningsfråga. Här kommer också andra frågor upp som kan 
vara svårigheter i samtal med barn i en utredning, exempelvis; barns önskan om sekretess – 
socialsekreterarens skyldighet att meddela andra och också vårdnadshavaren om vad som 
kommit fram i samtalet; socialsekreterarens önskan om att hjälpa barnet – barnets uppfattning 
om samtalet som straff. Socialstyrelsen skriver att detta kan vara intressemotsättningar som 
inte alltid går att lösa (a.a.). 
 
I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att socialtjänstens arbete bygger till stor 
del på frivillighet och delaktighet från föräldrarnas sida. Mellan frivillighet och 
omhändertagande (LVU), finns inget mellanled. Om handläggaren bedömer att barnet och 
familjen är i behov av stöd, men familjen motsätter sig detta, måste en bedömning göras 
utifrån om det finns risk att barnet skadas. Finns inte kriterier för ett tvångsomhändertagande, 
är socialsekreteraren hänvisad till att samarbeta med föräldrarna för att uppnå ett gott 
samarbetsklimat (Cocozza 2003). 
 
Svårigheter kan uppstå för socialsekreterare att hantera information från barn som barnen inte 
önskar ska komma fram till föräldrarna. Föräldrar har dock inte alltid rätt att ta del av alla 
uppgifter rörande ett barn (Prop 1988/89:67). Det gäller barn som uppnått viss mognad och 
utveckling och kan t ex gälla uppgifter som lämnats till en socialsekreterare. Det finns ingen 
direkt åldersgräns men sekretess gäller endast om det kan antas att den underårige lider men 
om uppgiften röjs. 
 
Det finns många undersökningar rörande hur barnens röst tas tillvara i utredningar enligt 11 
kap. 1 § SoL. Sundell och Egelund (2001) visar i sin kunskapsöversikt om 
barnavårdsutredningar att barn som berörs inte alltid görs delaktiga på det sätt som avses i 
lagstiftningen. Här nedan ges några exempel, som dock inte gör anspråk på att vara 
heltäckande. 
Länsstyrelsen i Uppsala län undersökte 116 barnavårdsärenden under 1998-99 i sex av länets 
kommuner/kommundelar utifrån hur barnens inställning togs tillvara. Det visade sig att 
socialsekreterarna hade träffat barnen i 60% av alla ärenden. I mindre än hälften av 
utredningarna hade barnen en egen rubrik och i ungefär hälften av utredningarna framgick 
barnets egen inställning (Länsstyrelsen i Uppsala 2001). En undersökning gjordes i 
Jönköpings län om hur kommunerna tillämpade barnperspektivet i handläggning av 
ekonomiskt bistånd (Länsstyrelsen i Jönköping 2001). Undersökningen kom bl a fram till att 
socialtjänsten gör många bedömningar om barns behov, men att det är svårt att utläsa i 
akterna hur man kommit fram till bedömningen. Länsstyrelsen tolkar detta som att 
socialsekreterarna har mer information om barnen än vad man för in i akterna. FoU i 
Stockholm undersökte 2003 alla utredningar som rörde barn och ungdomar under första 
kvartalet samt vilka insatser som utredningarna resulterade i. Undersökningen fann att kontakt 
med barnet hade etablerats i 92 % av fallen. Den vanligaste enskilda insatsen var 
kontaktperson/-familj (Andrée-Löfholm & Sundell 2003). Detta kan tyda på att det är 
vanligare att kontakt tas med barn som är föremål för utredning än tidigare. 
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Sammanfattning 
Att utreda barn som befaras fara illa är ett utsatt arbete inom socialtjänsten, vilket också 
innefattar utredningar inför ett beslut om kontaktfamilj. Utredningen skall inte vara mer 
omfattande än vad omständigheterna motiverar men tillräckligt grundlig för att kunna visa att 
insatsen är det lämpligaste för barnet. Det är i detta spänningsfält som den enskilde 
handläggaren har att arbeta i. Det blir en utmaning att se till barnets bästa samtidigt som 
hänsyns ska tas till de möjligheter som lagen ger, vilka insatser som finns att tillgå och 
familjens situation och samarbetsvilja.  
 
Om begreppet ”förebyggande insats” 
Förebyggande insatser kan delas in i olika nivåer utifrån vem eller vilka det riktar sig till. 
Utifrån detta kan en indelning göras i en strukturell, grupp- eller individinriktad nivå.  
1. Primärt eller generellt förebyggande insatser syftar till att förebygga att sociala problem 

uppstår, men riktar sig inte till någon definierad grupp. 
2. Sekundärt förebyggande insatser är mer allmänt riktade insatser som riktar sig till en 

specifik grupp som definieras vara i riskzon för att riskera att utveckla sociala problem. 
3. Tertiärt förebyggande insatser är riktade till enskilda barn eller familjer i syfte att begränsa 

ett redan konstaterat problem eller att förhindra att problemet förvärras. (Andersson 1992). 
Insatsen kontaktperson/-familj är en tertiär förebyggande insats. Familjen eller barnet som 
erhåller insatsen, har redan ett identifierat problem, och syftet med insatsen är då att 
förebygga att det uppstår ett allvarligare problem.  
I socialtjänstkommitténs huvudbetänkande (SOU 1994:139) föreslogs att socialtjänsten skulle 
ha en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet för att förebygga och avhjälpa sociala 
problem. Skyldigheten skulle innefatta åtgärder på områdesnivå, gruppnivå och individnivå, 
där barn och ungdomar som lever i utsatta miljöer särskilt skulle beaktas. Som 
individinriktade insatser, den tertiära nivån, nämns kontaktfamilj/-person och hemma-hos-
insatser. Kommittén nämner i det sammanhanget att dessa insatser ofta syftar till att undvika 
ett omhändertagande av barnen. Ytterligare exempel på förebyggande individinriktat arbete är 
samarbete med mödra- och barnhälsovården, där det också finns verksamheter där 
socialsekreterare arbetar i samma lokaler, s k familjecentraler, exempelvis Hagalund i Solna. 
Kommittén nämner också familjerådgivning, ungdomsmottagningar och områdesarbete med 
ungdomar, fältassistenter, som exempel på förebyggande arbete (a.a.). 
 
I nya socialtjänstlagen, SoL, som trädde i kraft 2002-01-01 stadgas i tredje kapitlet om att 
socialtjänsten har att arbeta förebyggande. Det som nämns i lagen är att socialnämnden skall 
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och medverka i samhälls-
planeringen tillsammans med andra intressenter i kommunen (3:1 §). Socialnämnden har 
enligt 3:2 § SoL att i uppsökande verksamhet erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Även 
här stadgas att samverkan är viktig, med andra samhällsorgan, organisationer och andra 
föreningar. Om kontaktperson/-familj står i 3 kap. 6 § och i samma paragraf nämns att 
nämnden också bör tillhandahålla andra sociala tjänster, såsom rådgivningsbyråer, 
socialcentraler, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet (a.a.). 
 
Sammanfattning 
Som framgår ovan finns många verksamheter inom kommunerna som benämns förebyggande 
arbete och lagstiftaren är tydlig i sin intention att det är ett arbete att prioritera. Hur arbetet 
skall bedrivas eller i vilken omfattning ett förebyggande arbete skall finnas är dock inte 
reglerat.  
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Socialsekreterarnas roll i arbetet i kontaktfamiljsärenden 
 
Socialsekreteraren möter människor som är i behov av hjälp i någon form och social-
sekreteraren har ålagts att bevilja hjälpen eller att avslå. Mellan en klient och en hjälpare finns 
alltid en maktaspekt närvarande (Skau 1993). Socialsekreteraren har att utreda vilket stöd ett 
barn är i behov av och/eller utreda om ett barn far illa. Det finns också risk att social-
sekreterare underskattar sin egen personliga betydelse i det sociala arbetet (Hagbard & Esping 
1992). Utredningen ska i första hand ske i samverkan med familjen, men om det finns oro för 
att barnet skulle fara illa, så ska barnets intressen ta överhanden, och utredningen kommer då 
att ske mot förälderns vilja. Denna rollkonflikt är en viktig orsak till att socialarbetare 
upplever att barnavårdsärenden är svåra att hantera (Lundström 2000). Även i ärenden med 
kontaktfamiljsinsats finns denna konflikt med, då det är den enskilde social-sekreteraren som 
skall bedöma om det är rätt insats, om det är möjligt att samarbeta med föräldrarna eller om 
barnet är i behov av andra insatser. Bernler & Johnsson (1995) menar att socialsekreterarnas 
arbete präglas av att hon är handläggare, som har till uppgift att ompröva biståndsbehov, och 
behandlare, som åtminstone ibland, försöker arbeta med att förändra klienten och dennes 
livssituation. Socialsekreterarna har skyldighet att föra journalanteckningar och skriva 
utredningar, och Bernler & Johnsson menar att det i akten skrivs den begränsade 
informationen som behövs för att motivera ett beslut om ett visst bistånd. Som behandlare 
använder socialsekreteraren den övriga informationen, som hon bevarar i ”sitt huvud”. Det är 
sällan mål om planer för arbetet finns nedskrivna i akten, men det är inte ovanligt att 
socialsekreteraren har en plan som utgår från en bedömning av vilken förändring som 
erfordras, som dock är dold för akten och för klienten. Bernler & Johnsson (1995) fann att 
socialsekreteraren inte ansåg att det skrivna skulle vara till någon resurs i arbetet, varken som 
minnesstöd, kontinuitetsupprätthållare eller behandlingsuppdrag. 
 
Socialsekreteraren har att bedöma barn och föräldrar utifrån en helhetsbedömning, t ex 
psykologiska, sociala och rättsliga perspektiv (Claezon 1987). Ofta saknas riktlinjer och stöd 
för denna bedömning (a.a.). Det sociala arbetet blir en balansgång mellan etiska principer. 
Lundström talar om ”godhetsprincipen” och ”lidandeprincipen” (Lundström 2000). Det går 
inte att hävda fullt ut en godhetsprincip i alla barnavårdsärenden, då en insats som är god för 
barnet ur en aspekt kan vara dålig ur en annan. Ibland uppkommer situationen att social-
sekreteraren måste välja mellan olika dåliga alternativ, att åstadkomma så minimalt lidande 
som möjligt (a.a.). Det är därför förståeligt att det är ett svårt arbete, och ofta blir social-
arbetare i social-tjänsten kritiserade för att i alltför stor utsträckning använda sin makt över 
barn – och å andra sidan kritiserade för att i alltför liten utsträckning använda sig av makten 
(Andersson 2000). 
 
En socialsekreterare har kravet på sig att vara professionell. Holm utgår ifrån att en 
professionell hållning innehåller två krav (Holm 1995). Den första är att hjälparen skall 
acceptera att relationen till klienten inte är jämlik och ömsesidig. Det andra kravet är att 
professionellitet kräver en medvetenhet om egna behov och känslor. De viktigaste behoven att 
veta om är:  
- kontrollbehovet 
- behovet att vara duktig 
- behovet att bli sedd 
- behovet att vara omtyckt (a.a.). 
Hur ska då en bra socialsekreterare vara utifrån ett barns perspektiv? Butler & Williamsson 
(1994), har i en studie frågat barn som hade tidigare erfarenhet av socialtjänsten hur de 
önskade att en socialarbetare skulle vara. De kom då fram till följande egenskaper; 
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- en god lyssnare 
- vara tillgänglig 
- ha humor 
- inte döma eller fördöma vad barnet säger och ge sig tid 
- ge korrekt information och hålla sitt ord 
- vara någon att lita på och ha förtroende för, t ex inte berätta vad barnet sagt (a.a.). 

 
Sammanfattning 
I detta avsnitt redogörs för några av de villkor och svårigheter som innefattas i en social-
sekreterares arbete. Utredningsförfarandet och handläggningen på ett socialkontor innehåller 
ett maktförhållande mellan familj och socialsekreterare som kräver professionellt kunnande. 
Kanske är det en förklaring till att insatsen kontaktfamilj är så vanlig, att den till stor del 
innefattas av godhetsprincipen, som ger socialsekreteraren en möjlighet att få känna sig 
”god”.  
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som valts för att analysera frågan 
kontaktfamilj ur barnens synvinkel. 
 
Utvecklingsekologiskt perspektiv 
Det utvecklingsekologiska perspektivet har jag valt att redovisa då jag anser att det är 
intressant att analysera insatsen kontaktfamilj utifrån, då det ser på individen i dess miljö som 
ett sammanhängande system. Barnet är beroende av sin familj, sina grannar, släkt och skola. 
Familjen och skolan är beroende av samhället i övrigt med dess ekonomiska villkor, lagar och 
förordningar. Grundaren av det utvecklingsekologiska perspektivet är Uri Bronfenbrenner. 
Han betecknade miljön som en serie sammanhängande strukturer, där den ena ryms i den 
andra, bildlikt talat som ryska dockor i varandra (Andersson 1982, Klefbeck-Ogden 1995). 
Det system som är närmast barnet benämner Bronfenbrenner (1992) ”mikro-system”. Där 
finns förutom familjen, barnets skola, släkt, kamratgrupp, mm. Barnet påverkas av hur de 
personer som finns närmast barnet kan kommunicera med varandra och dessas personligheter 
och temperament. Dessa relationer kallas ”meso-system”, dvs hur de olika personerna runt om 
barnet kan kommunicera med varandra.  Nästa system kallas ”exo-system”, vilket innefattar 
den påverkan familjen utsätts för utifrån, t ex situationen på föräldrarnas arbetsplatser, 
ekonomiska villkor. Slutligen finns samhällets värderingar, lagar, ekonomiskt välstånd som 
också påverkar den enskilda familjen, kallat ”makro-system”.  Bronfenbrenner anser att 
kommunikation och ömsesidigt förtroende är viktigt för att skapa en möjlighet till positiv 
utveckling för barn. Det kan också vara positivt för barn att ha tillgång till flera olika 
värderingssystem. Svårigheter kan dock uppstå i form av lojalitetskonflikter om det finns 
konflikter mellan dem (Aresik-Ram & Elf 1997).  
 
Nätverksteorin har till en del använt sig av det utvecklingsekologiska perspektivet. 
Nätverksmetodiken arbetar främst med konflikter inom en familjs mikrosystem, s k 
nätverksterapi (Klefbeck & Ogden 1995, Aresik-Ram &Elf 1997). Ofta utgår arbetet på att 
finna, mobilisera och aktivera en familjs nätverk. Familjen får rita en nätverkskarta, en bild av 
en persons viktigaste sociala kontaktnät. Den kan användas för att ge ökad förståelse för ett 
barns situation, för både de vuxna och barnet. Viktigt är då att ange också avbrutna relationer 
och intensiteten i kontakterna mellan olika delar i närverket. Nätverkskartan kan också vara 
en utgångspunkt för eventuella förändringar eller önskan om stöd i någon form (a.a.). I en 
undersökning gällande 11-åriga barns nätverk (Aresik-Ram & Elf 1997) framkom att barn 
med psykosociala problem jämfört med en normalgrupp, hade 
- färre vuxna i sitt nätverk 
- färre sammanbindande länkar mellan personer i nätverket 
- färre vuxna som fyller viktiga funktioner 
- fler konflikter mellan personer i nätverket. 
Aresik-Ram och Elf hänvisar också till Bronfenbrenner och menar att ju fler vuxna som barn 
har tillgång till för att kunna söka praktiskt och känslomässigt stöd, desto bättre är det för 
barnets utveckling och hälsa. Det är också av vikt att det är vuxna, och inte barn som fyller 
dessa funktioner, samt att det finns andra vuxna förutom föräldrarna, som barnen har tillgång 
till (a.a.). 
 
Sammanfattning 
Enligt det utvecklingsekologiska perspektivet kan kontaktfamiljen bli en del av barnets 
mikrosystem och utifrån det är viktigt att de samarbetar med barnets övriga miljö, 
mesosystemet. Enligt denna teori är det också viktigt med utomstående nära vuxna, vilket är 
en av de uppgifter som kontaktfamiljen väntas fylla. Barnets eget nätverk påverkas också av 
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en kontaktfamiljsinsats, vilket är viktigt att analyser så att effekterna inte bli negativa för 
barnet. 
 
Teorier om motståndskraft och bemästrande 
Teorin om motståndskraft och bemästrande grundar sig på Aaron Antonovskys teorier om ett 
salutogeniskt förhållningssätt (Antonovsky 1987). Det innebär att söka efter hälsobefrämjande 
faktorer istället för att se det som är patologiskt. Han menar att man kan studera de faktorer 
som bidrar till friskhet, kontinuitet och källor till frisk anpassning i samhället. Antonovsky 
sammanfattar dessa begrepp i ordet KASAM, som är en förkortning av Känsla Av 
SAMmanhang. Han betonar att föräldrarna är den viktigaste bäraren av att ge barnet 
sammanhang i tillvaron, men allt eftersom barnet växer blir omvärlden allt viktigare. Han 
nämner barnets kamrater, skola och massmedia och påpekar att det hos barn kan uppstå 
svårigheter i att uppleva tillvaron som förutsägbar om det är alltför stora differenser i de 
normer som omger barnet. Antonovsky menar att för att barnet ska uppnå en känsla av 
sammanhang, krävs att omvärlden blir begriplig, att barnet kan uppleva inre och yttre stimuli 
som förutsägbara, sammanhängande och förståeliga. Barnet behöver också få en erfarenhet av 
medbestämmande i en socialt värdesatt verksamhet, få meningsfullhet. Barnet är en aktiv 
varelse som genom sitt sätt att vara tvingar omvärlden att agera och också forma sig efter 
barnet. I och med det kan man säga att barnet tidigt har ett visst mått av självbestämmande. 
Barnet anpassar sig också efter omvärlden, och det är därför viktigt att barnet möts med 
respekt, och omtanke och får känna att det är betydelsefullt. Barnet behöver uppleva en balans 
i gensvaret från de vuxna i sin omgivning, hanterbarhet, som svar på barnets önskan att göra 
någonting. Barnets önskan kan, enligt Antonovsky, mötas av fyra olika sorters bemötanden; 
ignoreranden, avvisanden, kanaliseranden eller uppmuntran. Vissa av barnets önskningar 
kräver att de vuxna ignorerar eller avvisar dem, men huvuddelen av barnets aktiviteter 
behöver kanaliseras eller uppmuntras. Antonovsky kallar detta belastningsbalansen. Genom 
att hålla denna balans, undviks vad han betecknar som underbelastning och överbelastning. 
Förutsägbarheten för ett barn ökar också om föräldrar och andra i barnets omgivning 
belönar/bestraffar ungefär samma typ av beteende (a.a.). 
 
En forskare som har sin utgångspunkt från Antonovskys teorier är, H Sommerschild (1999) 
som i sina teorier beskriver coping (bemästrande) och rescilience (motståndskraft). Hon 
beskriver en modell ”bemästrandets villkor”, som utgår från två huvudområden – 
samhörighet och kompetens. Inom området samhörighet nämner hon först dyaden, d v s att ha 
minst en nära förtrogen. Det viktigaste för ett barns utveckling är att ha en nära ömsesidig 
relation under de första levnadsåren, men Sommerschild menar att även stabila, nära 
relationer senare i livet kan verka helande på tidigare brister. Hon skriver också att det allra 
bästa är om barnet har trygga relationer till flera människor i sitt nätverk, men att det också 
kan räcka om det åtminstone finns en som är nära förtrogen. I bemästrandets villkor ingår 
också vikten av nätverk och familj, där barnets motståndskraft byggs upp av den trygghet som 
familjen kan ge. Hon trycker på vikten av att barnet får möjlighet till förutsägbarhet och 
möjlighet till kontroll och inflytande över sitt eget liv. Inom området kompetens nämns vikten 
av att barnet kan och behärskar någonting, samt att vara till nytta, få och ta ansvar och 
utveckla kärlek till nästan. Sommerschild använder sig också av begreppet resilience, eller 
motståndskraft. Här menas individens förmåga att bemästra problem i förhållande till vilka 
påfrestningar och i vilken tidpunkt som individen utsätts för dessa. Sommerschild (1999) drar 
slutsatser efter en studie av Fonagy et al. (1994) som kopplar teorier om resilience-forskning 
till frågan om emotionell anknytning. De fann i sin studie att barnet knutit separata och 
mycket olika emotionella band till fadern respektive modern. Deras undersökning visade att 
barnet kunde tyda och förhålla sig till dessa olika arbetsmodeller och införliva detta i sitt eget 
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förhållningssätt i samspel med andra. Sommerschild (1999) diskuterar utifrån detta att om en 
annan nära vuxen, förutom föräldern, kan komma nära barnet, och överföra en trygg inre 
arbetsmodell, kan barnet genom det få möjlighet till att utveckla sin egen motståndskraft. 
 
En undersökning som använder sig av begreppet resilience, är Kauai-studien (Werner & 
Smith 2003). Där studeras uppväxtvillkoren från födelsen till vuxen ålder för 505 män och 
kvinnor som  föddes 1955. Undersökningen kartlägger och analyserar vilka skyddsfaktorer 
och omständigheter som gjort att de ungdomar som hade svårigheter utvecklades till 
välanpassade vuxna. De faktorer som utpekas är; en personlighet som väcker positiva 
reaktioner hos omgivningen, föräldrarnas omsorgsförmåga och en förmåga att använda sina 
anlag i studier och arbetsliv. En starkt bidragande skyddsfaktor var också stödpersoner, som 
grannar, släktingar och engagerade vuxna i t ex skolan. Detta stöd från omgivningen fann de 
vara viktigt under barndomen, skolåldern, i tonåren och också upp i vuxen ålder (a.a.). 
 
Ett begrepp som används i Sverige kring frågan om barns motståndkraft är ”maskrosbarn”, 
som ofta hänvisar till barnpsykiatrikern Michael Rutter. Han har intresserat sig för vad det är 
för aktiva handlingar som en person gör för att kunna hantera stress (Rutter 1981). Att 
människor responderar olika på påfrestande och stressande händelser beror på individuella 
olikheter, såsom kön, ålder, genetiska faktorer, temperament, intelligens och problemlösande 
förmågor. För barn är det viktigt med egna individuella förutsättningar men också de mönster 
som barnet lär sig, från familjen men också andra i omgivningen. Rutter har också funnit att 
känslan av att kunna påverka situationen är viktigt för att kunna hantera stress. En persons 
kognitiva förmåga är viktig där det kan var avgörande om en speciell händelse kommer att 
uppfattas som negativ eller positiv (a.a.). 
 
Sammanfattning 
De ovan beskrivna teorierna kan användas då man ska utvärdera och analysera vilken 
betydelse som insatsen kontaktfamilj kan ha för barn. För att omvärlden ska bli begriplig hör 
också att barnet ska få kunskap och inflytande på sin situation, vilket är viktigt att tänka på för 
social-sekreterare som träffar barn inför beslut om kontaktfamilj. I teorierna om 
motståndskraft och coping hänvisas till hur viktigt det kan vara med utomstående nära vuxna 
som också kan vara bra förebilder för barn. Här kan kontaktfamilj fylla en viktig uppgift för 
barnen.  
 
Teorier om samtal med barn 
En person som skrivit mycket om praktiska teorier om samtal med barn är Harold Øvreeide 
(2001). Han menar att det finns svårigheter att ta reda på ”barnets egentliga vilja”. Han anser 
att barn snabbt lär sig motsvara intervjuarens förväntningar hellre än att svara utifrån sina 
egna erfarenheter och upplevelser. Då man ska tolka barns vilja är man beroende av de 
förutsättningar, trygghet och förutsägbarhet som barnet har fått med sig i sin uppväxt. Han 
kallar det barns ”själv-andra-bilder”, den bild av hur barn organiserar sin kommunikation om 
sig själv och sin omgivning. Dessa bilder av sig själv har barnet byggt upp genom samspel 
med sina närmaste vårdnadshavare. De utgör en relativ trygghet för barnet som det 
återkommer till och använder tillsammans med andra. Barn har utifrån detta en tendens att 
söka efter ”status quo”, att genom sitt beteende söka efter den relativa trygghet som det 
välkända nuet ger. Han påpekar att barn i beroendesituationer ofta är mån om den vuxne i 
situationer där frågan om barnets intressen ställs mot den vuxnes. Det är generellt svårt, även 
för vuxna, men svårare för ett barn, att skilja mellan egna och andras intressen i beroende-
situationer. Även socialarbetarens egen osäkerhet eller rädsla för lojaliteter inför den vuxne i 
sammanhanget påverkar vår bedömning och kan göra att vi inte kan nå fram till barnet (a.a.). 

 23



 
För att föra ett samtal med barn i en utredningssituation är det viktigt, menar Øvreeide (2001), 
att anpassa samtalet till barnets utvecklingsnivå. Det finns stora skillnader i ålder, 
utvecklings- och omvårdnadsförutsättningar hos barn, och oftast är det så att barn i svåra 
livssituationer har en lägre funktionsnivå än vad deras ålder tyder på. Barn har också olika 
tillgång till språket, utifrån utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. Øvreeide beskriver hur 
man kan möta barn utifrån dess ålder och utveckling. Då vi möter spädbarn mellan ett och ett 
halvt års ålder, är vi mer hänvisade till att tolka barnets initiativ och emotionella signaler. 
Barnet kan efterhand börja använda sitt språk, som främst är knutet till kroppsspråket. Då 
barnet närmar sig fyra år kan barnet berätta om händelser, upplevelser och åsikter, men mest i 
”här-och-nu-situationen”. Konkretiseringar kan hjälpa barnet, t ex lek, rollspel. Då barnet är 
mellan fyra och åtta år kan det konkret framföra sina upplevelser och erfarenheter, men är 
beroende av andra för att kunna skapa en tidsmässig förståelse och sammanhang. Barnet 
börjar efterhand utveckla en ”regel-etik”, en förståelse av att vissa handlingar är riktiga och 
vissa är felaktiga. De tolkar detta så, att en del handlingar måste döljas, även om detta är 
orimligt ur en vuxen synvinkel, vilket kan leda till skuldkänslor hos barnet. Barnet kan därför 
bli mycket upprört om de vuxna inte följer reglerna. Då barnet är mellan åtta och tolv år kan 
de mer förstå sociala sammanhang och händelser och dras inte lika lätt in i att känna orimlig 
skuld. Barnet kan känna sig mer fritt och säga ”det var inte meningen”. Då barnet är tolv år 
kan det i stort följa en vuxen dialog, d v s tänka hypotetiskt, logiskt och diskutera olika 
alternativ. Barn eller ungdomar som befinner sig i en pressad situation kan dock i sitt 
hypotetiska tänkande ha en tendens till att idealisera utan att förstå om det de önskar går att 
realisera. Det kan då var en utmaning för en utredare att i samtal med en tonåring kunna prata 
kring deras ideal, utan att avvisa dem som orealistiska. Det är först mot slutet av tonårstiden 
som det är möjligt att kunna balansera det hypotetiska mot det verkliga och därmed kunna 
finna realistiska val och handlingar (a.a.). 
Øvreeide (2001) skriver om hur ett samtal med barn i en utredande/informationsgivande 
situation kan se ut. Han hänvisar till en etisk regel, ”minst-skada”- principen, att vi måste se 
till både målet och till vilka konsekvenser som arbetet ger. Vi måste också se till vilket syfte 
samtalet med barnet har. För att barnet ska kunna ta till sig information eller vara trygg att 
själv prata är en riktlinje att den person som är viktigast för barnet länkas in i samtalet, 
Øvreeide benämner detta att ”triangulera samtalet”. Barn kan lättare ta till sig information då 
de är i lyssnarposition och det är också viktigt att barnet vet att de vuxna också fått höra 
budskapet. Ofta har samtalet just som mål att höra barnets vilja. Även om det egentligen är 
positivt för barnet att berätta om sin åsikt, så kan det i socialtjänstsammanhang befinna sig i 
situationer som kan kännas hotfulla för barnet. Barnets möjlighet att uttrycka sin vilja måste 
därför ses mot bakgrund av barnets utvecklingsnivå och den relationella situation barnet 
befinner sig i (a.a.). Det kan också vara svårt att få barn att vilja berätta om en speciell 
händelse. En bra början kan då vara att säga: ”Berätta för mig hur……”. Det kan vara ett 
öppnare sätt att fråga än att säga ”Kan du/vill du berätta…..”, då denna fråga kan besvaras 
med ja eller nej (Doverberg-Pramling 1995). 
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har belysts teorier om hur samtal med barn kan göras utifrån barnens 
utvecklingsnivå och i vilket sammanhang som barnet befinner sig i. Øvreeide menar att barn 
är beroende av sin relationella situation, och att det är svårt att få fatt på barnets egentliga 
vilja. Det kan finnas en övertro i socialt arbete, att socialsekreterare genom några samtal med 
ett barn skall få veta ”barnets egentliga vilja”. 
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Teorier om familjemönster 
För att kunna analysera kontaktfamilj ur barnens synvinkel är det viktigt att se på de nya 
familjemönster som finns i vårt samhälle. Moders- respektive fadersrollerna har förändrats 
vilket kan ha betydelse då vi ser på frågan om barn i kontaktfamilj. I Sverige och även andra 
västerländska samhällen går vi mot en ökad individualism för både barn och vuxna (Bäck-
Wiklund 2001). Gamla traditioner utmanas och invanda och välbekanta vanor ifrågasätts och 
förändras. Många familjer separerar och kvinnan/mannen går in i nya relationer. Nytt är också 
att fäderna tar allt större ansvar för barn och familjeliv. Konsekvenserna för många familjer 
har blivit att de lever under förändring, differentiering och instabilitet istället för varaktighet 
och stabilitet. Gillis (1997) menar att vi lever med ”två” familjer – en som vi lever med och en 
”tänkt” familj, som vi skapar i vår fantasi. Den tänkta familjen blir lika viktig som den 
”riktiga” och vi skulle alla vilja att dessa två bilder av familj skulle sammansmälta, men det 
händer nästan aldrig. Bäck-Wiklund (2001) menar att den ”tänkta” familjebilden är en 
kulturell bild av hur vi tror att alla borde leva i, och som vi strävar efter. 
 
Den förändrade synen på familjen bidrar också till en ändrad syn på moders- fadersrollen.  
Brembeck (2001) skriver att moderskapet under senare år genomgår en förändring där dagens 
unga mödrar inte har den ”lyckliga familjen” som sitt ideal, utan kan se att barn är mer egna 
individer med egen möjlighet att framföra sin vilja. I det ryms också att barn mer ges 
möjlighet att relatera till andra för dem viktiga personer, och att modern själv ska kunna 
behålla sin självständighet.  
 
Många barn, och många av de barn som erhåller kontaktfamilj, lever i enfamiljshushåll. Bak 
(2001) visar i en undersökning hur ensamstående mödrar formar sitt sociala liv efter en 
skilsmässa. Hon fann att mödrarna hade olika strategier för att skapa ”familjerummet”, d v s 
det sociala rum som innefattar sociala relationer, t ex omtanke, närhet, stöd. Hon benämner 
det ”utvidgade familjerummet”, för mödrar som hade förmågan och önskan att knyta 
vuxenkontakter som både de själva och barnen kunde lita på. Det kunde bestå av den tidigare 
partnern, släktingar, grannskapskontakter, där barnen gavs möjligheter att lära saker utöver 
det som deras mor kunde lära dem och också få flera relationer. Hon jämför detta med det 
”förtätade familjerummet”, där barnet har få stödjande vuxenrelationer och där relationen till 
modern blir den centrala. Mödrarna levde i dessa familjer ensamma i en tät gemenskap med 
sina barn och försökte ofta kompensera barnens avsaknad av andra relationer genom att 
endast leva för barnen. Konsekvensen av detta blev att varken barnet eller modern fick andra 
vuxenrelationer. Hon konstaterar att för att förbättra barns uppväxtvillkor krävs att stärka 
deras och deras mödrars sociala nätverk av andra vuxna (Bak 2001). Cochran och Riley 
(1990) har undersökt sexåriga barns sociala nätverk. De fann att barn hade utbyte av att syssla 
med aktiviteter och konkreta uppgifter med vuxna som inte är deras föräldrar, och att detta 
kunde påvisas i barnens skolresultat. Den grupp som hade mest utbyte av andra vuxen-
kontakter var barn till ensamstående föräldrar som inte hade tät kontakt med den andre 
föräldern. De fann också att det visade sig allra viktigast för pojkar att få kontakt med 
utomstående vuxna av manligt kön.  
 
Johansson beskriver i ett delprojekt som ingår i projektet ”Betydelsen av manliga förebilder – 
om socialtjänstens insatser för ensamstående mödrar med söner” om hur socialtjänsten arbetar 
med att utse en kontaktperson till pojkar som har en ensamstående mor (Johansson 2003). I 
rapporten framgår att det finns ett önskemål om en manlig förebild, både från de ensam-
stående mödrarna, och från socialtjänsten. Johansson frågar sig om det går att ersätta en 
frånvarande fadersgestalt. Det kanske är så att pojkarna sörjer en person, och kanske skulle de 
ges utrymme att sörja den frånvarande fadern och den förlust som det innebär (a.a.). 
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Sammanfattning 
I ovanstående kapitel framkommer en bild av förändrade familjemönster, som i sin tur 
återverkar på moders- och fadersroller. Undersökningarna ovan visar att det sociala nätverket 
är viktigare för familjer med en förälder än för familjer med två föräldrar. För barn som lever 
i familjer med tunt omgivande nätverk tillsätter socialtjänsten ibland kontaktfamilj i 
förhoppningen att barnet ska få tillgång till ytterligare sociala relationer. Kanske 
kontaktfamiljen, som ofta består av två föräldrar, blir sinnebilden av en idealisk familj, som 
både socialsekreterare och biologiska föräldrar önskar ge barnen. 
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Metod och material 
 
I detta kapitel beskrivs de metoder som används i studien. I kapitlet kommer vidare urval och 
tillvägagångssätt, metodövervägande, målgrupp och avgränsningar att presenteras. Därefter 
finns en genomgång av hur intervjuerna och aktmaterialet har bearbetats. Slutligen redovisas 
de etiska överväganden som gjorts, samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för 
studien. 
 
Det material som uppsatsen bygger på består av tre olika delstudier;  
- intervjuer av 9 socialsekreterare 
- intervjuer av 12 barn 
- aktstudie av 25 akter. 
Undersökningen är främst kvalitativ, för att kunna belysa frågeställningarna ur de enskildas 
perspektiv. I avsnittet gällande aktstudien finns dock vissa kvantitativa inslag. Kvalitativa 
metoder utgår från utforskning, förståelse och beskrivning (DePoy & Gitlin 1999). Jag har i 
min studie sökt efter barnens egna beskrivningar och tankar om hur det är att vara i en 
kontaktfamilj och om hur de anser att deras behov blir tillgodosedda. Gällande 
socialsekreterarna har jag sökt deras förståelse och beskrivning av deras syn på barnets 
perspektiv i arbetet med utredning och handläggning med insatsen kontaktfamilj samt hur de 
tror att barn tänker om begreppet kontaktfamilj. I aktstudien har jag koncentrerat mig på det 
som rör barnen, hur de synliggörs i akterna och hur det framgår i akterna att 
socialsekreterarna tar hänsyn till barnens behov. I intervjuerna har jag använt mig av vad 
Kvale kallar ”intervjusamtalet” (Kvale 1997). Genom samtal kan vi lära känna andra 
människor och få del i erfarenheter, känslor och förhoppningar och på det sättet få del i hur de 
ser på den värld som de befinner sig i, menar Kvale. Samtalet syftar till att erhålla otolkade 
beskrivningar från den intervjuades upplevelser och de specifika tankar som finns hos den 
enskilde (a.a.). Kvale anser också att intervjusamtalet ska vara fokuserad till specifika teman, 
men ändå ge en sådan mångtydighet och kunna spegla motsägelserna som kan uppstå.  
Förhoppningsvis ska också intervjun kunna vara en positiv upplevelse för den som blir 
intervjuad. En av förutsättningarna för en intervjuundersökning är också en förtrogenhet med 
ämnet och sammanhanget för undersökningen (a.a.). Då jag arbetat som socialsekreterare i 
många år, bl a med kontaktfamiljer, anser jag mig ha god kännedom om ämnet. Denna 
förförståelse är också viktig för att kunna se problemen och att kunna leta efter ledtrådar 
(Ödman 1979). Dock kan det finnas en risk i att frågorna inte ställts tillräckligt nyfiket, att 
inte allt material lästs tillräckligt noga, då jag kanske redan tror mig veta svaret. 
Förhoppningen är dock att jag behållit min nyfikenhet och att jag kunnat tillföra en 
forskarblick på materialet och sammantaget med min yrkesbakgrund tillföra en ytterligare 
bredd på undersökningen. 
 
Urval och genomförande 
En del av denna studie presenterades först som en FoU rapport inom FoU Nordost, (Nilsson 
2005). Därefter har en fördjupning och utökning av materialet gjorts, i denna magisteruppsats 
på Institutionen för socialt arbete i Stockholm. I ingångsskedet togs kontakt med två 
kommuner inom nämnda FoU-område, som innehåller sex stycken kommuner, med 
befolkningsunderlag från 9.000 till 55.000 invånare. Den kommun som jag själv arbetar i 
valdes bort då den förkunskap som eventuellt kan finnas i ärenden bedömdes kunna påverka 
intervjuerna negativt. En kommun valdes bort då de uppgav att de inte arbetade med 
kontaktfamiljer i någon nämnvärd utsträckning. De två kommuner som valdes ut befanns 
tillräckligt stora för att finna ett tillräckligt underlag för studien. För att få tillstånd till fortsatt 
forskning togs kontakt med vardera kommuns socialchefer, som sade sig vara intresserade och 
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positiva till att undersökningen bedrevs i deras kommun. Därefter togs kontakt med vardera 
chef för de arbetsgrupper, en i vardera kommun, som arbetade med de frågor och 
åldersgrupper som undersökningen avser. Att på detta sätt få tillstånd till forskning från 
officiella instanser är viktigt (Bell 2000) och att dessa ger sitt godkännande. Samtidigt kan 
man inte ta samarbetsviljan för given från de berörda som ska intervjuas. Med tanke på denna 
farhåga gjordes därför en första sondering i form av en förfrågan om medverkan i undersök-
ningen till de två tjänstemän som har ansvar för kontaktfamiljsverksamheterna i vardera 
kommun. I ett första informationsmöte har därefter samtliga nio socialsekreterare, i båda 
kommunernas barngrupper tillfrågats om personliga intervjuer. Alla sade sig vara positiva och 
hade också möjlighet att medverka i en intervju och har också visat detta genom att vara 
tillmötesgående med t ex tider för intervjuer.  
 
För att ta reda på barns syn på att bli intervjuade, gjorde jag två stycken provintervjuer med 
barn som jag kände till genom mitt eget arbete. Dessa intervjuer, som dock inte ingår i studien 
gav mig viss inblick i förutsättningarna för intervjuer med barn. Förfrågan angående 
barnintervjuer togs också upp med respektive arbetsgrupp vid det första gemensamma mötet 
angående intervjuerna. Ett informationsblad (se bilaga 3) lämnades till socialsekreterarna för 
att kunna överlämnas till föräldrar. I ett senare skede gjordes också besök angående intervjuer 
av barn, i de arbetsgrupper, en i respektive kommun som arbetade med äldre barn. I ett försök 
att också få intervjua äldre barn som tidigare varit i kontaktfamilj utformade jag ett 
informationsblad (se bilaga 4) som skulle kunna lämnas till dem via socialsekreterarna. Det 
var dock inget barn som sade sig vara intresserad att komma till en intervju. För att få fler 
barn till undersökningen sattes också ut en annons i en lokal gratistidning. Det är ett barn som 
intervjuades utifrån denna annons. Urvalet till övriga barnintervjuer har således gjorts av 
socialsekreterarna själva, som tillfrågat de barn och föräldrar som de bedömt skulle vara 
intresserade och också acceptera att bli intervjuade. Jag har därför ingen kunskap om hur 
många familjer som blev tillfrågade och hur många som tackade nej. Detta kan ha inneburit 
att endast de familjer som socialsekreterarna uppfattat som positivt inställda till socialtjänsten 
och lätta att samarbeta med är de som tillfrågats. Denna fråga kommenteras ytterligare i 
avsnittet om studiens validitet. Socialsekreterarna lämnade därefter telefonnumret till 
föräldrarna till mig, varefter jag ringde upp för ett personligt sammanträffande.  
 
Angående aktstudien kontaktades respektive kommuns socialchef utifrån en förfrågan om 
genomgång av akter i forskningssyfte (se bilaga 5). Då dessa givit tillstånd till detta 
kontaktades ansvariga för registret i respektive kommun. För studien valdes att undersöka de 
barn mellan 6-15 år som haft eller hade kontaktfamiljsinsats under åren 2002-2003.  
Anledningen till att dessa år valdes var en bedömning att det var nära i tid och att det då fanns 
tillräckligt många akter för ett möjligt urval, med både pågående och avslutade kontakt-
familjsinsatser. Akterna har slumpmässigt valts ut utifrån det totala antalet barn som haft 
denna insats, 205 akter, vilket fördelar sig 160 på en kommun och 45 från en kommun. Dessa 
205 akter innefattar även de barn som hade kontaktperson som statistiskt räknas som samma 
insats som kontaktfamilj. Då urvalet gjordes av registeransvarig i respektive kommun, har jag 
som forskare inte närmare kunskap om hur urvalet gjordes, dock bekräftade representanterna 
från båda kommunerna att ett slumpmässigt urval hade gjorts. Till en början valdes 20 akter, 
tio från vardera kommun, men utökades sedan med ytterligare 5 från endast en kommun, för 
att uppnå ytterligare bredd i materialet. Jag ansåg mig då ha tillräckligt material för min 
aktstudie. 
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Metodöverväganden 
De metoder som jag har valt för denna uppsats är dels två studier med personliga intervjuer av 
barn och socialsekreterare, dels en studie i form av aktgenomgång, som därefter analyserats 
utifrån den teoretiska ansats som tidigare beskrivits. Materialet har också präglats av min egen 
erfarenhet och person, vilket formar samarbetsprocessen med informanterna och de data som 
samlats in (Malterud 1998). Den metod som jag har valt, som är en kombination av skrivet 
material och intervjumaterial, anser jag ge möjlighet att studera mina frågeställningar utifrån 
olika synvinklar. Genom att både ta del av hur socialsekreterarna dokumenterar den löpande 
handläggningen och i beslutsunderlagen respektive deras egna utsagor i intervjuer samt 
intervjuer med barnen kan en bredare och djupare förståelse av hur synen på barn märks inom 
socialtjänsten uppnås.  
 
Målgrupp och avgränsning 
I mitt arbete har jag intresserat mig för frågan barn i kontaktfamilj i åldrarna 6-15 år enligt 
socialtjänstlagen (SoL). Således berörs inte frågor som avser begreppet kontaktperson i 
studien. Kontaktfamiljer finns också inom lagen om särskilt stöd (LSS), men detta kommer 
jag inte att beröra. Jag valde också att inte ta med barn som hade kontaktfamilj samtidigt som 
de är familjehemsplacerade. 
 
Beskrivning av de olika delstudierna 
Undersökningen är uppdelad i olika delstudier. De olika delarna är fristående från varandra 
och det är inte samma personer som förekommer i delstudierna.  
- Delstudie 1 
Genom personliga intervjuer av socialsekreterare som arbetar i barn- och familjegrupp har jag 
undersökt hur dessa anser att barnens perspektiv beaktas i utredningar, i det fortlöpande 
arbetet och hur barnens synvinkel tas tillvara i arbetet med barn i kontaktfamilj, samt hur 
social-sekreterarna tror att barnen själva tänker om kontaktfamilj. Nio intervjuer har 
genomförts (Nilsson 2005). 
- Delstudie 2 
För att kunna undersöka barnens egen syn har 12 barn i åldern 6-15 år som har haft insatsen 
kontaktfamilj intervjuats. 
- Delstudie 3 
I syfte att utforska hur barnen syns i dokumenten på socialkontoren har jag gått igenom hur 
barn som erhållit kontaktfamilj beskrivs i de löpande sociala akterna, inför besluten och i 
beslutsunderlagen. 25 akter har gåtts igenom.  
 
Intervjuerna med socialsekreterarna 
Socialsekreterarna hade arbetat som socionomer mellan ett år och som längst i 20 år. De flesta 
hade arbetat med barn- och familjeärenden under denna tid, och många hade således lång 
erfarenhet av arbete med barn inom socialtjänsten. En person hade arbetat en längre tid med 
missbruksfrågor. Alla socialsekreterare var kvinnor, och alla, förutom en, hade egna barn. 
 
För att få fram en personlig beskrivning från de intervjuade, men också för att få möjlighet till 
jämförelse i materialet, har jag valt att arbeta med halvstrukturerade intervjuer. (Intervjuguide 
redovisas i bilaga 1). De intervjuade har då haft möjlighet till att ge personliga svar och vissa 
frågor har under intervjuns gång utvecklats på olika sätt, samtidigt som de grundläggande 
frågorna täckts in under intervjuerna. Varje intervju har avslutats med att lämna öppet för 
ytterligare tillägg utöver det som behandlats i intervjun. Intervjuerna har skett efter informerat 
samtycke (Kvale 1997). De intervjuade har fått information om att intervjun ska ligga till 
grund för en undersökning och att de kan avbryta intervjun om de så önskar. De har också 
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utlovats sekretess och att ingen ska kunna utröna vem som sagt vad i materialet. Samtliga som 
velat har också fått ta del av intervjuguiden. Intervjuerna med socialsekreterarna har skett på 
deras arbetsplats. Intervjuerna tog en knapp timme i anspråk. Trots att socialsekreterarna har 
en ansträngd arbetssituation hade alla möjlighet att avsätta denna tid utan att bli störda 
 
Intervjuer med barnen 
Intervjuerna med barnen har skett i deras hemmiljö. Barnen har via förfrågan från social-
sekreterare till sin förälder blivit tillfrågade och fått ta ställning till om de vill tacka ja till 
intervjun. De har också då fått avgöra om de velat bli intervjuade i sitt hem eller någon annan 
plats, exempelvis på socialkontoret i sin kommun. Vid intervjuerna har jag träffat barnen 
själva i rummet, men föräldern, eller i något fall representant för föräldern, har varit 
närvarande i hemmet. Barnet och föräldern har haft möjlighet att innan och efter intervjun 
ställa frågor angående undersökningen eller frågorna. Till barnen lämnades inte något 
intervjuformulär. Anledningen till det var en önskan om att intervjun inte skulle uppfattas för 
formell och för att ingen närstående skulle fråga barnen vad de svarat på de olika frågorna. 
Jag bad föräldrarna att höra av sig i efterhand till mig om de eller barnen hade frågor eller 
funderingar. Det var dock ingen som hörde av sig efter intervjuerna.  
 
Jag har i min studie en önskan om att söka barnens egen förståelse och beskrivning av deras 
syn på begreppet kontaktfamilj och på det sättet utforska och analysera hur det är för barn att 
vara i en kontaktfamilj. Samtalet med barnen följde i stort sett den intervjuguide som 
redovisas (bilaga 2), men samtalet blev i alla fall olika utifrån varje barns förutsättningar och 
ålder. Då jag för barnen var en okänd vuxen som de inte kände och inte skulle träffa igen, 
valde jag att inte ställa följdfrågor på en del ”känsligare” utsagor som barnen berättade. Min 
bedömning är dock att barnen berättade så fritt om sina tankar som det är möjligt utifrån de 
förutsättningar som fanns. 
 
Bearbetning av intervjuerna 
Samtliga intervjuer har spelats in på band och därefter skrivits ut i sin helhet så ordagrant som 
möjligt med endast vissa redaktionella ändringar av talspråk. Banden har förvarats i låst skåp 
och kommer att förstöras efter studiens genomförande. Detta har också de intervjuade 
informerats om. När jag i texten gör citat har jag inte använt talspråk, utan gjort om dem till 
skriftspråk. Dock finns det mer av talspråk kvar i de citat som rör barnen, för att inte förlora i 
autenticitet. Jag har också varit noga med att de citat som används inte ska avslöja identiteten 
på dem som är intervjuade (Trost 1997). Socialsekreterarna och barnen har namngivits med 
fingerade namn, för att underlätta för läsaren. Jag har använt mig av meningskoncentrering, 
en analysmetod som innebär att ordagranna citat från informanterna reduceras genom att 
deras meningar formuleras i en mer koncist form (Kvale 1997). Den intervjuanalys jag valt 
kan närmast betecknas som ad hoc, en teknik för att få med olika infallsvinklar för att finna ett 
sammanhang (Kvale 1997). Det innebär att jag först noga läst igenom intervjuerna flera 
gånger för att finna ett allmänt intryck, gått igenom del för del och gjort sammanställningar 
efter ämnesområden. Kvale talar också om den ”hermeneutiska cirkeln”  - en ständig växling 
mellan delar och helhet. Texten, eller intervjuerna, tolkas utifrån en föreställning om helheten 
och därefter analyseras de enskilda delarna, varefter man återgår till helheten, och så vidare. 
Det blir en cirkelrörelse med förhoppning om en fördjupad förståelse av helheten. Ödman 
(1979) liknar också detta vid ett pussel, som i början är ett virrvarr, men som efterhand 
klarnar till delar som kan fogas samman till en helhet. Under tiden måste tankerörelser göras, 
mellan del- och helhet, tolkningar, omtolkningar för att nå en större förståelse. Ödman för 
också fram bilden av att den hermeneutiska cirkelrörelsen mer liknar en spiralrörelse, då 
ständiga omtolkningar görs samtidigt som vår kunskap blir alltmer specialiserad. Därefter har 
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jag strävat efter att använda olika tekniker och angreppssätt för att på det sättet få fram olika 
delar i materialet. Jag har i mitt material använt mig av att se olika återkommande teman, att 
finna enskildheter i det allmänna och att finna åtskiljande variabler. Att använda mig av dessa 
metoder har möjliggjort den redovisning som sammanställs i resultatet. 
 
Aktgenomgång 
I materialet har jag gått igenom 25 akter där barn från 6 år upp till 15 år haft insats i form av 
kontaktfamilj under åren 2002 – 2003. Materialet har jag haft tillgång till genom att sitta på 
respektive kommun, så att allt material där personer skulle kunna identifierats har varit kvar 
på kommunerna. Från akterna har ordagrant antecknats det som rör barnen i både journal-
anteckningar och beslutsunderlag. Alla uppgifter som rörde namn, ortsnamn mm som skulle 
kunna hänvisas till den enskilde personen har uteslutits. Det som funnits i akterna som rört 
föräldrar eller syskon har inte noterats. I vissa akter har funnits material som rört barnens 
kontakter med t ex familjebehandlare och utredningar som gällt oro för barnen utifrån en 
anmälan. Jag har då också tagit del av dessa anteckningar och utredningar, då detta också har 
berört insatsen kontaktfamilj.  I andra akter har det endast funnits journalanteckningar som 
bara rört kontaktfamiljsansökan, oftast beroende på att det varit den enda insatsen. 
Anteckningarna har gjorts på dator, och därefter analyserats. Bergström och Boreus (2000) 
skriver om texter att de är kommunikativa, d v s har ett budskap och är koherenta, d v s hålls 
ihop av ett visst ämne. Detta anser jag gäller de journalanteckningar och beslut jag gått 
igenom. Texten, eller akterna, befinner sig också i en given diskurs, som avser en uppsättning 
utsagor i ett bestämt socialt sammanhang. Det finns då också mer eller mindre uttalade regler 
som styr vad som ”kan” eller ”inte kan” sägas eller skrivas i texten (a.a.). Som tidigare 
nämnts, menar Bernler & Johnsson (1995) att det i akten skrivs endast den information som 
behövs för att motivera ett beslut om ett visst bistånd, och att resterande information finns i 
socialsekreterarens ”huvud”. Då aktstudien i analysen sammanförs med de övriga resultaten 
har jag bedömt att materialet ger värdefull information om hur barnen situation beskrivs inom 
socialtjänsten. 
 
I min analys av de skriftliga utredningarna har jag sökt efter och ställt frågan om barnets egna 
röster och delaktighet och hur de återspeglats i de skriftliga utredningarna. Det som också 
varit av intresse är hur och av vem barnet och barnets situation har beskrivits. Jag började med 
att läsa igenom utredningarna och journalanteckningarna, därefter sökte jag efter det som 
fanns antecknat som rörde barnet. Särskild vikt gav jag till det som refererade till vad barnet 
själv sagt och hur ofta och var som socialsekreteraren mötte eller såg barnet. Vilket uppdrag 
som fanns gällande barnet noterades också, hur barnet beskrevs och vem som hade gett 
beskrivningen och om relationer till andra fanns beskrivna. Det som också var intressant var 
barnets delaktighet vid möten. Citaten i avsnittet är valda utifrån att ge en bild av hur barnen 
beskrivs i akterna, dock utan att röja något barns identitet. Jag har här valt att i mindre 
omfattning kvantifiera materialet för att tydliggöra vissa specifika frågor, exempelvis byte av 
kontaktfamilj och andra insatser i familjen. Materialet har därefter sammanställts utifrån de 
frågeställningar som finns i uppsatsens början, för att se hur barnen synliggörs i akterna och 
därefter kunna analyseras tillsammans med de intervjuer som gjorts.  
 
Val av litteratur 
Den litteratur som valts i uppsatsen har gjorts utifrån de frågeställningar och teoretiska 
ansatserna som redovisats. Då det gäller de historiska tillbakablickarna och tidigare forskning 
har många uppgifter tagits från referenser i tidigare utgivet material. Sökandet har gjorts både 
bland svensk och utländsk forskning. Här valde jag främst ut tre länder, England, Norge och 
Danmark, dels för att det språkligt var möjligt att finna litteratur och att våra nordiska 
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grannländer är näraliggande och lätta att jämföra med vår egen lagstiftning. Då mitt ämne 
behandlar barn i socialtjänsten sökte jag litteratur i ämnen som behandlar samtal med barn, 
barn i socialtjänsten och frågor om förebyggande socialt arbete. Litteratursökning har dels 
gjorts på olika bibliotek, på databaser och tidskrifter på Internet. 
 
Etiska överväganden 
I detta avsnitt kommer de etiska överväganden som gjorts i studien att redovisas. Som 
forskare är det viktigt att ha kunskap om etiska frågor för att under undersökningens gång 
vara vaksam på kritiska och känsliga problem som kan dyka upp (Kvale 1997). De viktigaste 
punkterna att ta hänsyn till är: 
- Informerat samtycke; att informanterna är informerade om hur undersökningen är 

upplagd, vilka fördelar den för med sig och eventuella risker som finns att delta. 
Informanterna måste också ha getts möjlighet att avstå från att delta i undersökningen. 

- Att informanterna ges konfidentiellitet, vilket betyder att de enskilda personerna inte går 
att identifiera. 

- Att väga fördelarna med undersökningen kontra den risk som informanterna skulle kunna 
       åsamkas genom att delta. 
- Att överväga hur forskarens roll påverkat undersökningen (a.a.). 
 
Min bedömning är att på det sätt intervjuerna med socialsekreterarna och barnen utförts har de 
informanter som deltagit i undersökningen informerats om studien och att de också getts 
möjlighet att självständigt tacka ja eller nej. Genom att inte skriva ut vilka kommuner studien 
avser eller deltagarnas namn har de getts möjlighet till konfidentiellitet. Gällande aktstudierna 
gjordes en ansökan till berörda chefer i kommunerna om att få ta del av aktmaterial. Då jag 
dels arbetar under tystnadsplikt inom samma FoU-område och dels kunde hänvisa till den 
tystnadsplikt som finns inom forskningen gjorde de den bedömningen att jag fick möjlighet 
att få tillgång till aktmaterialet. Konfidentielliten anser jag ha blivit tillgodosett då inget 
material där någon person skulle kunna identifierats har tagits med och inga obehöriga har fått 
ta del av materialet som samlats in. De fördelar som finns i att kunna ta reda på hur barn 
själva ser på frågan om kontaktfamilj samt hur barnets perspektiv behandlas av 
socialsekreterare har bedömts överväga de eventuella risker som skulle kunna finnas med 
undersökningen. Som tidigare nämnts i avsnittet om intervjuer har jag också gjort 
bedömningen att min egen bakgrund som socialsekreterare inte påverkat undersökningen 
negativt. 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Med validitet menas frågan om undersökningen har giltighet, d v s om man har undersökt det 
som man avsåg att undersöka. Frågan är också om den metod man har valt är en relevant väg 
till att belysa problemställningen (Kvale 1997). Begreppet validitet härstammar från 
kvantitativ forskning, men har sin giltighet även i kvalitativa analyser. Det gäller att under 
undersökningens gång ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka det man upptäckt. 
Har jag fått tillgång till rätt information? – Kan det urval jag valt besvara frågeställningarna?  
 
Angående frågan om rätt information så har nio socialsekreterare intervjuats i den första 
delstudien. Flertalet av dessa har mångårig erfarenhet av arbete med barn inom socialtjänsten 
och har kunnat ge god information om sitt arbete och funderingar på de frågor som studien 
avser. Socialsekreterarna har dock intervjuats om sitt arbete och på sin arbetsplats med 
vetskapen om att materialet kommer att ingå i en FoU-rapport och i en magisteruppsats. De 
var också medvetna om att den som intervjuat är en ”kollega” (som dock arbetar i en annan 
kommun) och det är svårt att veta i vilken mån det har påverkat svaren. Det kan ha medfört att 
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svaren blivit försiktigare eller kanske öppenhjärtligare. Informanterna har dock svarat, såvitt 
jag kan bedöma, sanningsenligt, noggrant och förmedlat intresse och kunskap till 
undersökningen. I den andra delstudien har 12 barn intervjuats. Alla barn utom ett har 
pågående kontaktfamiljsinsats och har också blivit tillfrågade av sina föräldrar och 
socialtjänsten om att delta i studien. De har också blivit intervjuade i sina hem. Vid alla 
intervjuer har jag dock kunnat tala ostört med barnen, som också visade prov på intresse och 
tålamod i intervjuerna. Det är dock säkert så att barnen är påverkade av vad föräldrarna anser 
och vad som är möjligt för dem att säga öppet eller kanske också själva vara medvetna om. 
Familjerna har i alla fall utom en, blivit tillfrågade via socialtjänsten, vilket kan ha påverkat 
vilka barn och familjer som valts ut till studien. Socialsekreterarna kan ha, medvetet eller 
omedvetet, tillfrågat de familjer som de vet är positiva till samarbete med socialtjänsten. 
Troligen har de mer negativt inställda, eller de familjer med tyngre social problematik inte 
tillfrågats eller tackat nej till intervju. Detta är också viktigt att ta hänsyn till analysen av 
intervjuerna med barnen. Ett barn har via en annons anmält sitt intresse till att delta i 
intervjun. Den tredje delrapporten innehåller studier av journalanteckningar och utredningar 
angående barn i kontaktfamilj. Där har en koncentrering gjorts på barnens egna uttalanden, 
hur barnens synpunkter framförs och hur barnen beskrivs i akterna. Som tidigare nämnts finns 
invändningar mot aktstudier utifrån antagandet att det endast ger en begränsad information 
skapad för en administrativ process. I min uppsats har jag dock sökt efter hur barnens 
perspektiv beskrivs av socialtjänsten, varför jag bedömt att denna del av studien är viktig. Då 
intervjuerna av socialsekreterare, intervjuer av barnen samt aktstudierna redovisats och 
därefter analyserats tillsammans med den teoretiska ansatsen i rapporten anser jag att 
undersökningen avser att mäta det som avsågs i problemställningen.  
 
Reliabilitet innebär frågor som rör forskningsresultatens tillförlitlighet under hela arbetets 
gång. Hur har intervjuerna genomförts, utskriften, intervjuarens reliabilitet? (Kvale 1997). 
Intervjuerna med socialsekreterarna har genomförts på informanternas arbetsplatser, på tider 
som de själva valt. Intervjuerna med barnen har gjorts i barnens hem, i enskildhet med barnen, 
men med en förälder närvarande i hemmet. Av vad som framgått har de kunnat tala ostörda. 
Innan intervjuerna har samtliga fått ta del av frågorna (barnen endast genom muntlig 
information) och informerats om sekretess och att deltagandet har varit frivilligt. Intervjuerna 
har spelats in på band, och skrivits ut av intervjuaren själv. Angående intervjuarens reliabilitet 
så skriver Kvale att det är en fördel om intervjuaren har kunskap om området. Det är en konst 
att intervjua, och det krävs träning i att balansera mellan att följa intervjuguiden och fånga 
upp andra viktiga aspekter i ämnet som kommer upp under intervjun (a.a.). Jag kan i 
efterhand notera att vissa av frågorna i intervjuerna kunde vunnit på att analyseras närmare, t 
ex frågan till socialsekreterarna om familjernas nätverk, men min förhoppning är att denna 
brist inte påverkat slutresultatet nämnvärt. I intervjuerna med barnen kan risken finnas att 
barnens synpunkter inte alltid blir synliga då jag varit mån om att de inte ska känna sig 
pressade i samtalet. Det kan också finnas en risk att inte ställa tillräckligt nyfikna frågor om 
man som intervjuare är kunnig i ämnet och redan tror sig veta svaret. Min uppfattning är dock 
att det till största delen varit en fördel för studien att jag haft kunskap inom området.  
 
Generaliserbarhet gäller frågan om undersökningen är representativ i statistisk mening. 
Eftersom urvalet är litet är det svårt att tala om generaliserbarhet. Dock kan undersökningen 
ge en viss bild av hur några barn kan anse att det är att vara i en kontaktfamilj, vilken syn 
några socialsekreterare kan ha på hur barn blir synliggjorda inom socialtjänsten då det gäller 
insatsen kontaktfamilj och hur några socialsekreterare tror att det är för barn att vara i en 
kontaktfamilj samt hur barn som har insatsen kontaktfamilj kan beskrivas i socialtjänstens 
journaler. 
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Redovisning av intervjuer av socialsekreterarna 
 
I det här avsnittet följer en sammanställning av resultaten av de intervjuer som gjorts 
med nio socialsekreterare som arbetar i barn- och familjegrupp. Resultaten redovisas 
inte individuellt och jag har valt att presentera informanterna med fingerade namn. Tre 
av socialsekreterarna har ”hela” ansvaret, d v s både ansökningar om kontaktfamilj och 
utredningar enligt 11 kap 1 §, Anna, Beata och Clara och en socialsekreterare, Fiona, 
handlägger endast ansökan och uppföljning av kontaktfamiljinsats och fem 
socialsekreterare, Diana, Emma, Gerd, Henny och Ida, handlägger kontaktfamiljsinsats 
som beslutats utifrån en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Det görs ingen åtskillnad i 
resultatredovisningen mellan dessa grupper.  
 
Redovisningen är uppdelad i olika delar utifrån de frågeställningar som finns i studiens 
början. Därefter redovisas vad socialsekreterarna för egen del tror om hur det är för 
barnen att vara i en kontaktfamilj och vad de tror att barnen själva tror. I resultaten 
redovisas också hur socialsekreterarna ser på sin roll i arbetet med barn i kontaktfamilj. 
 
Syftet med kontaktfamilj enligt socialsekreterarna 
 
Socialsekreterarna nämner avlastning som en av de vanligaste orsakerna som 
föräldrarna nämner då de ansöker om kontaktfamilj. De flesta bedömer att flertalet som 
ansöker är en ensamstående förälder, oftast en kvinna. En av anledningarna är ofta att 
fadern inte finns tillgänglig eller bor långt bort, men att det alltid finns ytterligare 
orsaker. Då det rör sig om familjer med två föräldrar, menar socialsekreterarna att det 
finns tyngre problematik i familjen, eller mer uttalade svårigheter hos barnen. Ofta 
nämns att familjerna har ett litet nätverk, och att t ex mor- och farföräldrar bor långt 
borta. 
 
Det är oftast en ensamstående förälder och att man har ett nätverk som det finns 
lite resurser i, det är ofta någonting mer med barnet eller föräldern, att barnet är 
mycket aktivt eller behöver extra stimulans eller föräldern är mycket belastad på 
något sätt, psykisk ohälsa eller social problematik.(Fiona) 
 
Andra ”föräldraorienterade” orsaker som nämns är sjukdom hos föräldern, missbruk, 
handikapp eller andra psykosociala skäl. Ett annat motiv är att familjen har många barn. 
Det händer att föräldrar berättar för socialsekreterare om känslor av att inte räcka till för 
sina barn, och att de utifrån det önskar barnen något ytterligare. Det framkommer en 
grundläggande tanke hos socialsekreterarna att det bästa för barnet vore om föräldern 
orkade mer och barnen kunde vara hemma, men när detta inte är möjligt, så är 
bedömningen att kontaktfamilj är ett mycket bra komplement. Det finns också förståelse 
från många av informanterna att, särskilt de ensamstående föräldrarna är, i behov av 
avlastning. Det är fler orsaker som anges vid ansökan som rör föräldrarnas svårigheter, 
än vad som rör barnen, men att föräldrarna när de ansöker, eller själva tycker, att 
insatsen förväntas vara för barnen. Beata uttrycker detta så här: 
 
Hört att man kan få hjälp med avlastning….men sedan då man börjar prata så säger de 
flesta att det också är för att barnen ska få fler vuxna som tycker om dom, så ganska 
ofta är det båda skälen, utan att man behöver trycka på om det, inte bara för att dom 
själva behöver vara lediga, utan det är för att det är även för barnens skull. 
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De anledningar som nämns som gäller barnen är att barnen är i behov av att träffa fler 
vuxna eller att de är i behov av stimulans och miljöombyte. Socialsekreterarna hoppas 
att barnen ska få uppmärksamhet och någon som koncentrerar sig på just dem, under 
den helg då de är i kontaktfamiljen. Clara nämner också barn som har diagnoser eller är 
extra aktiva som en anledning till att ansöka om kontaktfamilj. Många kommenterar att 
det är viktigt att barnen trivs, och att det ska tillföra dem något extra i tillvaron. Alla 
socialsekreterare kommer fram till att de anser att ansökan om kontaktfamilj skall gynna 
barnen, men att grundorsaken till att barnen är i kontaktfamilj ofta är förälderns 
svårigheter och behov. 
 
Jag tänker att det ändå är där i botten att man tror att det ska komma barnen till 
gagn om man tillmötesgår förälderns behov.(Clara) 
 
Det framkommer också att det är vanligt att föräldrar får rådet av andra att ansöka om 
kontaktfamilj för sitt barn. Det kan vara förskola, skola, BUP och psykiatrin. Fiona 
nämner att föreställningen hos omgivningen kan vara att det finns en rättighet att få 
kontaktfamilj, om behoven finns. Socialsekreterarna tror att vetskapen om att många 
känner till möjligheten att ansöka om kontaktfamilj, gör att familjer får detta råd istället 
för att en anmälan görs till socialtjänsten. Svårigheter kan ibland uppstå om de som gett 
rådet endast ser den vuxnes behov, och inte barnets. 
 
Psykiatrin ser vad föräldrarna behöver, ur förälderns perspektiv, och då kan det ju 
vara svårt om vi inte tycker likadant.(Emma) 
 
Socialsekreterarna anser inte att syftet med kontaktfamilj är att det ska vara en insats av 
behandlande karaktär. 
 
Det ska inte vara något man tar till i alla lägen, då är det inte bra, men när man vet, då 
är det bra, jätteviktig insats som man ska lägga mycket jobb och energi på, både 
utredningar, stöd till kontaktfamiljer, då blir ju insatsen bra, det ska ju inte vara en 
behandlingsinsats, men jobbar man bra med insatsen kan man ju ta ganska svåra 
uppdrag, vilket man inte kan annars.(Ida) 
 
Det som nämns som mer behandlande insatser är hemma-hos, familjeteam och samtal 
på familjerätten. Clara nämner som exempel att familjeteam kan kombineras med en 
insats i form av kontaktfamilj för att familjen skall få verktyg att orka mer hemma 
samtidigt som modern faktiskt får avlastning: 
            
Vi försöker tänka att inte bara använda kontaktfamilj i sådana ärenden, utan man  
måste också jobba med det som är problemet. 
 
Några berättar att det händer att kontaktfamiljer tillsätts i avvaktan på placering eller att 
kontaktfamiljen också får uppdrag att vara jourfamilj vid behov. Flera hyser en 
förhoppning om att det skulle finnas andra insatser, t ex familjearbete i familjer med 
små barn. Tanken är då att detta skulle kunna minska behovet av kontaktfamiljer. 
 
Sammanfattning 
Det är inte någon lätt fråga att svara på om en kontaktfamiljsinsats är till för barnet eller 
föräldern. Det framskymtar i många av svaren en undran om det är en rätt bedömning 
att det är bra för barnen att få kontaktfamilj när det egentligen kan vara så att det är 
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förälderns behov som överväger. Det finns också en önskan om att ha andra mer 
behandlande insatser att erbjuda familjer.  
 
Socialsekreterarnas bedömning av hur barnens synpunkter tas tillvara 
i möten och handläggning 
 
Hur socialsekreterarna möter och lyssnar på barnet 
Det framgår att alla socialsekreterarna anser att det är viktigt att samtala med barnet, 
men att det är något som inte är helt lätt. På frågan om barnet är med vid möten eller 
inte berättar socialsekreterarna att de bedömer olika beroende på hur gammalt barnet är. 
Om barnet är litet säger de flesta att de bara möter barnet tillsammans med föräldrarna, 
eller i vissa fall inte träffar barnet alls. Socialsekreterarna menar att de då mer 
observerar samspelet mellan förälder och barn. Är barnet större menar social-
sekreterarna att de strävar efter att samtala med barnet, ofta tillsammans med föräldern. 
Flertalet beskriver att de träffar barnet vid ett hembesök vid köksbordet eller 
kaffebordet, och att föräldern är med vid hela samtalet. En anledning är en önskan om 
att barnet ska känna sig tryggt, och bedömningen är att barnet är tryggast hos föräldern.  
 
Det beror också på ålder, oftast gör man ett hembesök, i barnets hemmiljö, för att 
barnet ska känna sig tryggt, och sitter med vid köksbordet, är ju mamman  med  
och man sitter och pratar med barnet också, men i vissa fall kan man höra med  
mamman om det går bra om man går i väg och pratar med barnet i ett annat 
rum.(Gerd) 
 
Några av socialsekreterarna berättar att de mestadels, men inte alltid, träffar barnet 
ensam för ett samtal, oftast i barnets rum. Andra gör detta bara om det faller sig 
naturligt eller om barnet själv säger att det t ex vill visa sitt rum. Vissa berättar att det 
förekommer att föräldrar föreslår att barnet själv ska tala med socialsekreteraren, men 
att de inte skulle föreslå det själva. Alla socialsekreterare menar att de är måna om att i 
samtalen med barn och föräldrar anpassa sig till situationen och att därför blir alla 
samtal olika. Något som många hänvisar till är att de är måna om att följa förälderns 
önskemål. En motivering till detta är att socialtjänsten inte kan tvinga sig till ett enskilt 
samtal med barnet mot förälderns vilja. Ingen av socialsekreterarna hänvisar till att det 
finns några klara riktlinjer på socialförvaltningarna på att träffa barnet ensam vid en 
ansökan om kontaktfamilj. 
 
Jag läser lagen att jag själv ska träffa barnen, det betyder inte att jag behöver vara  
ensam med barnen, utan jag tycker att det står att de ska vara trygga, och är de trygga 
med en vuxen någonstans i rummet så har jag ändå träffat barnet, men inte ensam med 
barnet.(Beata) 
 
En anledning till att socialsekreterarna inte talar så mycket ensamma med barnen är att 
de inte vill ha förtroenden som barnet inte kan stå för. 
 
Det där tycker jag inte är en helt enkel fråga, på ett sätt tänker jag att det ställer 
barnet i en svår situation om man pratar själv med barnen när de vuxna inte hör,  
för då lämnar de ut uppgifter till mig som de inte har kontroll över, om dom är med  
under samtalet så vet dom vad som har sagts och vad reaktionen blir, så det är 
verkligen både och.(Ida) 
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En fråga som ställdes till socialsekreterarna var hur de själva beskriver att de lyssnar på 
barn. Samtalet med barnet beskrivs som en kombination mellan intervju för att få fram 
det som socialsekreteraren vill ha svar på och ett samtal kring vad som man tror 
intresserar just det barnet.  
 
Först måste man få ett avspänt klimat med barnet, försöka förklara lite enkelt vem 
man  är, så att det blir lugnt och avspänt klimat, titta lite på rummet, prata om vad  
som helst, om skolan, om dagis och så, lirka sig in på, det är svårt att förklara.(Ida) 
 
Det framgår att det finns utrymme att utföra arbetet olika utifrån personliga tyckanden 
och kunskaper. Anna nämner också att hon använder sig av intuition, eller 
”känselspröt”.  Socialsekreterarna bedömer att samtal med barn kan vara svårare om 
familjen befinner sig i en pressad social situation där det kanske finns missbruk eller 
psykiska svårigheter. Barnet kan då vara mer på sin vakt och försiktigare med vad det 
berättar. Gäller utredningen en ansökan från föräldern själv om kontaktfamilj, kan 
samtalet med barnet upplevas mer fritt och avspänt. 
 
Då det är en ansökan är det nästan alltid med föräldrarna, jag kan inte komma ihåg, 
jo jag har följt med något barn på deras rum och så där, just för att de varit sugna på 
att  visa vad  de har för leksaker och sedan att man har växlat några ord där, men jag 
har aldrig frågat några tuffa frågor, utan det är ju vid anmälningsärenden.(Beata) 
 
En del barn upplevs som lätta att prata med och har lätt att uttrycka sin åsikt, andra 
svarar ”jag vet inte” på de frågor som socialsekreterarna ställer. Socialsekreterarna 
beskriver att vissa barn kan vara mycket spända och försiktiga inför mötet. Misstanken 
finns att det kan vara så att barnen vet med sig från föräldrarna, att de inte bör säga vissa 
saker. 
 
Ibland får man en känsla av att de inte säger vad de tycker, de är så lojala, de  
kanske kan säga att det är något som inte är bra hemma, men de kan inte säga 
vad.(Gerd) 
 
Det kan bero på att barn inte är trygga med en okänd socialsekreterare, och att barnet 
inte vet vad som förväntas av dem, eller inte vågar säga som det är. Informanterna 
uppfattar att barnen är lojala med sina föräldrar, och därför inte kan eller får prata. 
 
Sammanfattning 
Socialsekreterarna anser att det inte är helt lätt att möta och samtala med barn på ett bra 
sätt, och vad barnen vågar säga. Socialsekreterarna framstår som måna om att själva 
anpassa sig till den situation som finns just i den familjen och i det ärendet. Frågan är 
om socialtjänsten skulle vara mer noggrannare med att försöka få fram barns åsikter i 
kontaktfamiljsärenden? 
 
Socialsekreterarnas bedömning av hur barnets synpunkter kommer fram i 
handläggningen och i utredningarna 
Socialsekreterarna gör en klar åtskillnad i hur en utredning görs, om det rör sig om en 
ansökan från föräldern eller en utredning som görs efter det att en anmälan kommit in 
till socialkontoret. Båda utredningarna styrs av 11 kap. 1 § SoL. I en utredning mot 
förälderns vilja har socialsekreteraren mer fria händer att styra utredningen och 
bestämma vilka man ska sammanträffa med och också hur och var mötet med barnet ska 
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ske. I en sådan utredning nämner socialsekreterarna att det oftare förekommer att de 
träffar barnen mer än en gång. I en ansökan om kontaktfamilj är bedömningen att man i 
högre grad följer föräldern och inte träffar så många i familjens nätverk. Anna uttrycker 
det som att  ”man inte ska utreda mer än vad som behövs”. Det vanligaste i en 
utredning om kontaktfamilj synes vara ett första orienterande samtal med båda 
föräldrarna om de är sammanboende eller den föräldern som barnet bor med. Först 
därefter bjuds den andre föräldern in. Alla socialsekreterare poängterar att de inte 
tillsätter kontaktfamilj om inte båda vårdnadshavarna godkänt insatsen. Här nämns att 
det ibland uppstår att föräldrar tycker olika. 
 
Jag förstod hennes behov av att pojken skulle få den här insatsen, men så länge 
pappan sade nej, så var det omöjligt att bevilja.(Diana) 
 
I utredningen tas kontakt med förskola, skola och eventuellt andra myndigheter vid 
behov. Sådana kontakter förekommer i mindre utsträckning i en ansökan om 
kontaktfamilj. Beata nämner också att hon berättar för föräldern hur en utredning går 
till, så att föräldern får möjlighet att avstå från att ansöka: 
 
Då berättar jag hur en utredning går till, så att de har chansen att avstå, för det görs 
ändå en ordentlig utredning, men inte hur omfattande som helst, och då kan de ju säga 
nej tack. 
 
Det framkommer i materialet olika åsikter om vem som socialsekreterarna anser ska 
bestämma om att en ansökan skall göras om kontaktfamilj. Beata gör bedömningen att 
det är föräldern som är den som bestämmer om familjen ska ansöka om kontaktfamilj. 
”Jag tänker att det är vuxenbeslut att man ska ha kontaktfamilj”.  De är i så fall noga 
med att diskutera frågan om kontaktfamilj med barnet först efter det att frågan om 
kontaktfamilj är ett realistiskt beslut. Vid första mötet med barnet diskuteras därför 
endast allmänt barnets situation. Andra bedömer att barnen ska få vara med och 
bestämma också om insatsen, och de talar med barnet i ett tidigare skede om frågan 
kontaktfamilj.  
 
Hur barnen tänker runt att komma hem och vara i en främmande familj, och vad de har 
för tankar och funderingar runt ikring det och önskningar hur de skulle vilja ha 
det.(Diana) 
 
Det framgår i de svar som socialsekreterarna ger att det finns en strävan att skriva 
utförligt om barnet och dess behov i utredningen. En samlad bedömning görs av 
samtalet med barnet, samtalet med föräldrarna och det som socialsekreteraren sett av 
samspelet mellan barn och förälder. Ofta vägs också annan expertis åsikter in, såsom 
BUP, dagis och skola. Gerd uttrycker detta som att ”barnet ska ha en egen rubrik”.  Den 
ska innehålla både fakta om barnet och en beskrivning av samtalet med barnet. Beata 
beskriver att hon ser utredningen som ett förändringsverktyg som ska kunna användas 
av familjen i framtiden. Fiona framhåller att hon tycker att utredningarna har förbättrats 
de senaste åren, och att hon i sitt arbete påverkats av kravet på att se till barn-
perspektivet i arbetet:  
 
Jag tycker när jag skriver utredningar att jag skriver mycket om föräldern 
och ganska lite om barnet och samtidigt pratar vi om barnperspektiv, och 
jag tycker själv att jag kan bli bättre på det, och försöka skriva mer om barnet,  
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samtidigt som det handlar ju mycket om föräldern, det går inte att komma ifrån. 
 
Det framgår också här en skillnad mellan en utredning med eller mot förälderns vilja. 
En utredning med inslag av tvång görs det skrivna mer ingående. Det framskymtar 
också i svaren att några tycker att det skulle kunna göras bättre.  
 
Jag tänkte på det senast igår då jag skrev en utredning att jag hade en rubrik, 
samtal  med syskon, jag hade inget separat stycke som handlade bara om pojken,  
utan pojken kom in i alla andra, samtal med föräldrarna, samtal med BUP, med  
skolan, jo men visst, jag hade träffat pojken också, men jag hade ingen separat  
beskrivning om pojken.(Ida) 
  
Sammanfattning 
Socialsekreterarna beskriver att det görs åtskillnad mellan frivillig utredning om 
kontaktfamilj kontra utredning mot förälders vilja. Om det är mot en förälders vilja så är 
social-sekreteraren mer fri att avgöra hur utredningen ska gå till. Socialsekreterarna 
berättar att de har en strävan att skriva utförligt om barnet men det framskymtar i svaren 
att denna ambition inte alltid uppfylls. 
 
Hur barnen syns i uppföljning och avslutning i kontaktfamiljsärendena 
Då socialsekreterarna svarar på hur de följer upp ärendena där barn har insatsen 
kontaktfamilj, blir svaren genomgående att om barnet är med i samtalen så är det i stort 
sett alltid tillsammans med föräldern och oftast också med kontaktfamiljen. Det är heller 
inte alla gånger som barnet är med vid uppföljningssamtalen. Henny nämner att 
samtalet kan föras friare om barnet inte är med. Anna säger att det är endast om det är 
någon speciell fråga som bekymrar barnet, som hon bedömer att hon har ett enskilt 
samtal med barnet eller med barnet och föräldern, då det gäller uppföljning. 
 
Väldigt mycket så att man pratar med föräldrar och kontaktfamilj, inte så mycket 
att man tar sig tid att tala med barnet, i alla fall inte så där ingående att man sätter 
sig ned, utan där tror jag att jag brister.(Emma) 
 
Det är en genomgående beskrivning att socialsekreterarna förlitar sig på föräldrarnas 
och kontaktfamiljernas bedömning om hur barnet har det. Socialsekreterarna 
understryker att de har stort förtroende för kontaktfamiljernas kompetens och att de 
skulle säga till om det skulle vara något som de tror oroar barnet. Uppföljningarna sker 
vanligtvis så att social-sekreteraren per telefon förhör sig hur insatsen avlöper med både 
kontaktfamilj och förälder och att därefter bokas ett uppföljningsmöte, vanligtvis var 
sjätte månad eller en gång per år. Insatserna beskrivs som långa, och att de kan löpa 
under flera år. 
 
Väger in en bedömning utifrån vad kontaktfamiljen och föräldrarna säger, man 
sitter ju inte och talar om bara vilken avlastning, utan när vi talar om uppföljning, 
så talar vi ju om hur barnet har det, och  jag litar mycket på kontaktfamiljen och 
vad föräldrar tycker.(Clara) 
 
Socialsekreterarna berättar också att barn visar sina åsikter genom sitt uppträdande, och 
att det därför är viktigt att se hur samspelet fungerar i mötet mellan barn och 
kontaktfamilj och familj. De tror att det kan hända att barnen inte vågar säga vad de 
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tycker varken till föräldrarna, kontaktfamiljen eller till socialsekreteraren, utan visar på 
annat sätt att något inte är bra.  
 
Vi får se vad det står för det här vad barnet uttrycker, är det så att de inte alls vill 
åka till kontaktfamiljen, eller vill barnet ha större valfrihet.(Fiona) 
 
Fiona berättade om ett par syskon, där kontaktfamiljen kände på sig att något var fel och 
att barnen inte var glada över att komma till dem. Efter en lång diskussion sade barnen 
att de ville vara mer hemma, och att de kände sig utanför bland kamraterna då de var 
borta så ofta. De löste detta genom att bestämma att barnen skall komma mer sällan. 
 
Den vanligaste anledningen till att kontaktfamiljsärenden avslutas tror de flesta 
informanterna är att barnen själva växer ifrån och inte längre har behov av att komma 
till familjen. En annan vanlig anledning är ändrade förhållanden hos kontaktfamiljen 
och också hos den egna familjen. I svaren märks att det är ett dilemma för social-
sekreterarna att förklara för barnen när det är kontaktfamiljerna som vill avsluta. Det 
finns en undran om hur barnen tänker och känner i dessa fall, och om barnen tror att det 
är deras fel.  
 
Att förklara varför i alla fall, att de inte ska få komma dit längre, för jag har träffat 
barn som behövt byta kontaktfamilj, och det kan bli jättemycket funderingar, då gäller 
det att förklara varför, för det beror ju inte på barnet själv, utan det beror ju oftast på 
andra omständigheter.(Emma) 
  
Det framkommer också svårigheter när föräldern inte accepterar kontaktfamiljen eller 
insatsen kontaktfamilj. Om inte föräldern godkänner att barnet åker till kontaktfamiljen, 
blir det inte bra för barnet. Socialsekreterarna nämner flera exempel där föräldern känt 
sig kritiserad av kontaktfamiljen och barnet inte har kunnat vara kvar av den 
anledningen. 
 
Kontaktfamiljen tror att de varit lite för besvärliga, ställt lite krav på föräldern, så att, 
föräldern säger mer nu, vi har det inte så tufft, vi behöver inte, men…(Clara) 
 
I svaren framkommer att det är vanligt förekommande att barn får byta kontaktfamiljer. 
Fiona och Ida nämner exempel att föräldrar har lättare att acceptera släktinghem eller 
andra personer i nätverket som är kända för familjen. Ibland kan också kontakten 
fortsätta i form av att en av de vuxna i kontaktfamiljen tillsätts som kontaktperson. Det 
finns i svaren en medvetenhet om att avslutning i en kontaktfamilj är viktig, men det 
vanligaste verkar dock vara att socialsekreterarna förlitar sig på att kontaktfamiljerna 
och föräldrarna sköter avslutningen själva. 
 
 Ja, det är ju det att det ska bli någon sorts avslut, det är ju inte alltid så att jag skulle 
vara med på alla avslut, det är nog mera så ”att ordna ni ett bra avslut”.(Clara) 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är sällan som barnen finns med i samtal om 
uppföljning och avslut av kontaktfamiljsinsats och att de sällan tillfrågas. Frågan är hur 
och om barnens inflytande kan förbättras. 
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Om socialsekreterarnas syn på barnens nätverk   
 
Socialsekreterarna fick frågan om hur de ansåg att barnets nätverk påverkas av insatsen 
kontaktfamilj och om de ansåg att barnets nätverk utökades. Att fråga om övrigt nätverk 
runt familjen verkar vara en viktig fråga i utredningen. Emma berättade att hon avslog 
en ansökan om kontaktfamilj med motiveringen att hon i så fall först skulle få träffa 
delar av familjens nätverk, vilket inte föräldern ville. Ida använde sig av nätverkskartor, 
som hon ritar med familjen. Många nämner också vikten av att möta personer runt 
familjen, men ingen anger detta som ett allmänt krav för utredningen. Clara menar att 
föräldrar inte ansöker om kontaktfamilj, om de har ett nätverk runt sig, och att man som 
socialsekreterare måste lita på detta. 
 
Jag tror att man tänker att man behöver sitt nätverk ändå och att man inte ska slita 
på  det, att man har nog sitt nätverk och dom ställer nog upp så gott det går.(Clara) 
En fråga som ställdes till socialsekreterarna var om de trodde att kontakten med 
kontaktfamiljerna fanns kvar efter det att insatsen avslutats. Flertalet förmodar att det 
troligen inte är så, men att man oftast inte får veta.  
 
Tyvärr så tror jag inte det, jag tror inte att de finns kvar så där, ja, enstaka kanske att 
det blir så,  men annars så hörs de av ibland, skickar ett kort till födelsedagar eller 
så.(Beata) 
 
Om kontaktfamiljen redan innan var känd för barnet så bedömer informanterna att 
kontakten lättare fanns kvar. Fiona funderade på om inte det ändå är tillräckligt om 
nätverket utökades under den tid som kontaktfamiljsinsatsen pågick. Beata nämner 
exempel på ungdomar hon har kontakt med, som ända upp i vuxen ålder har haft 
kontakt med sin kontaktfamilj, och uppfattade detta som mycket positivt för ungdomen:  
 
Jag har jobbat med några som nu är vuxna, och som kommer ihåg sina kontaktfamiljer, 
och en del har fortsatt och träffas, fast de avslutats, de åker dit då de fått barn, så de 
blir en del av deras liv. 
 
Sammanfattning  
Alla socialsekreterare gör bedömningen att det är viktigt att fråga om familjens nätverk 
vid en ansökan om kontaktfamilj. Det finns dock inga riktlinjer på att det ska ingå i en 
utredning. Det framgår också av intervjuerna att det inte finns mycket kunskap hos 
socialsekreterarna huruvida barnen fortsätter kontakten med sin kontaktfamilj efter ett 
avslut. 
 
Socialsekreterarnas syn på hur det är för barn i kontaktfamilj 
 
Socialsekreterarna tror att det oftast är positivt för barn att vistas i en kontaktfamilj. 
Beata säger ”det är en påfyllning för livet”.  De hänvisar till att de föräldrar och barn 
som de möter är nöjda. Det gäller också berättelser från kollegor som mött familjer 
inom socialtjänsten, som berättat att de har en positiv erfarenhet av kontaktfamiljer. 
 
Jag är ibland förvånad över att barnen är så pass positiva som de är, att de inte 
säger – varför skulle jag det – överlag är de positiva till att vara och påbörja vara 
i en kontaktfamilj.(Anna) 
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Det som socialsekreterarna tror är positivt är att barnen får uppmärksamhet och tillgång 
till andra vuxen- och barnrelationer. Att barnen får ta del av ett annat familjemönster 
med andra regler nämns också som positivt. Det kan vara en fördel att det är ett 
uppdrag, att kontaktfamiljen har åtagit sig att ha barnet hos sig, och anstränger sig lite 
mer och tar sig tid. Många berättar om roliga saker som de vet att barnen får göra i sina 
kontaktfamiljer, som inte finns möjlighet till hemma, såsom att rida och att fiska. Alla 
nämner också som den viktigaste fördelen att föräldern orkar mer då barnet kommer 
hem, att ”föräldern får ladda batterierna”. Det finns i intervjusvaren många fina 
beskrivningar av hur social-sekreterarna bedömer fördelarna med kontaktfamilj.   
 
Det kan ju innebära en väldig trygghet att ”då och då ska jag iväg och vara där”,  
att det är något att se framemot, ja, att komma ifrån vardagen lite och få lite andra 
impulser,  också få förebilder, om det är en kontaktfamilj med både mamma och  
pappa, så blir det ju  förhoppningsvis en positiv förebild för barnet.(Fiona)     
    
Socialsekreterarna nämner också att det finns delar som de inte tror är lika bra för barn, 
men som är mer outtalat. Många, t ex Clara och Emma oroar sig för att barnen känner 
”jag får inte vara hemma för jag är så besvärlig” och att det också kan finnas en oro 
hos barnen om hur det är hemma i familjen då de inte är där.  
 
Nackdelen kan ju vara om det är väldigt tufft hemma, att barnet kan oroa sig, och 
det kan vara jobbigt med oron, det är ju alltid en avvägning – är det jobbigast att 
vara ifrån eller jobbigast att vara i det, det är ju inte alltid en avlastning att vara 
ifrån, det beror ju på vilken roll man har.(Fiona) 
 
Att komma till en kontaktfamilj kan också bli en påminnelse om att de inte har kontakt 
med sin egen pappa och kan det på det sättet väcka en saknad. Det finns också risk, 
menar Diana, att kontaktfamiljen påverkar umgänget med den andre föräldern negativt 
så att barnet inte får åka dit. Det finns också en undran hur mycket barn kan påverka sin 
vistelse i kontaktfamilj, om det t ex kolliderar med barns egna intressen av idrott och 
kamrater. Tankar om vad som kan vara negativt för barnen upplevs som svårare att tala 
om med barnen. Fiona berättar om några syskon som trodde att deras pappa inte ville ha 
dem hemma för att de var besvärliga, medan faderns önskan var att kunna ge barnen de 
fritidsaktiviteter som han själv inte kunde erbjuda dem. Detta var mycket svårt för 
barnen att prata om, men som blev mycket bra för dem då de till slut hade vågat fråga 
sin pappa. 
 
Socialsekreterarna fick också frågan om hur de tror att det är för barn att vara i två 
familjer. De flesta har erfarenheten av att barn snabbt anpassar sig till den nya familjen 
och lär sig att det är olika regler på olika ställen. Farhågor finns dock om det är stora 
differenser mellan familjernas regler och man är oense om vems regler som skall gälla. 
Några nämner att de tror att det är lättare för barn om det är en van miljö, att de känner 
kontaktfamiljen innan, t ex en släkting eller daghemspersonal. En socialsekreterare 
nämner svårigheter som kan uppstå om kontaktfamiljen har större ekonomiska 
möjligheter än barnets familj.  
 
Det vi funderade först var att de hade lite för lyxigt boende, det blev en kontrast till  
hur mamman och pojkarna hade det.(Henny) 
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Det framgår av svaren att villkoren kan se mycket olika ut i kontaktfamiljen och i 
barnens egen familj. Ofta nämns en annan utemiljö, att barnen får tillgång till många 
aktiviteter och andra vuxenförebilder. Hemma kan resurserna se helt annorlunda ut. 
Beata nämner angående detta som ”för det är ju inte de mest resursstarka familjerna 
som vi beviljar kontaktfamilj”. 
 
Sammanfattning 
De flesta socialsekreterare hyser tron på att det till största delen är positivt för barnen att 
vara i en kontaktfamilj. Socialsekreterarna nämner också delar som är mer negativa, 
såsom oron för hur det är hemma och känslan av att vara bortskuffade. Social-
sekreterarna berättar att det är lättare att tala med barnen om de positiva delarna i att 
vara i en kontaktfamilj. De negativa funderingarna är betydligt svårare att ta upp och 
prata om. 
 
Vad socialsekreterarna tror att barnen själva tror  
 
Det genomgående svaret på frågan om vad socialsekreterarna tror att barn tror om 
anledningen till att de är i en kontaktfamilj, är att de bedömer att det är för att föräldern 
behöver avlastning. Några tror också att barnen säkert tänker att det är för att ”det 
kanske är jag som är jobbig”. Emma nämner en flicka som har en neuropsykiatrisk 
diagnos, där hon tror sig veta att flickan vet att det är av den anledningen som hon har 
kontaktfamilj. Detta är dock inget hon talat med flickan om. Flera nämner också att de 
tror att barn anser att de har kontaktfamilj för att deras pappa eller andra släktingar bor 
långt bort och att de därför behöver en ”extrafamilj”. Socialsekreterarna menar att det är 
svårt att veta om barnens egna funderingar på varför de ska vara i kontaktfamilj och hur 
socialsekreterarna ska eller kan tala med barnen om detta. Henny uttrycker det så här 
”man vet ju inte vad som finns i barns tankar”. Det gäller t ex om det är svårast för barn 
att vara i sin hemmiljö och kanske fara illa men veta vad som försiggår, eller få vara i en 
kontaktfamilj, och i alla fall under helgen få ha det bra, men kanske få ha oron över hur 
det är hemma hos föräldrarna. Det kan också vara så att socialsekreteraren vet med sig 
att barnet egentligen vill vara hemma, men inte vågar säga det till föräldern, för att de 
vet att föräldern vill något annat. 
 
Det svåra är ju att förklara varför han ska behöva åka bort, då pratar man ju 
med föräldrarna, förklarar för dem och ber dem prata med honom, jag tycker 
någonstans att det är deras sak.(Gerd) 
 
Socialsekreterarna fick också frågan om vad de tror att barnen tror om vem som bestämt 
att de ska vara i en kontaktfamilj. De flesta bedömer att barnen tror att det är föräldern 
som bestämt, och om barnen är större, att de själva fått vara med att bestämma. 
 
 Jag hoppas att dom tror att det är föräldern som har bestämt, om det är lite större  
 barn så måste dom själva ha varit med på det, om föräldern säger att det här har  
 soc bestämt, så blir det ju tokigt.(Ida) 
 
I de fall där det har gjorts utredningar av allvarligare art, gör socialsekreterarna 
bedömningen att barnen uppfattar att socialkontoret också är med om beslutet.  
 
Frågan ställdes också om vad socialsekreterarna tror om hur barn berättar för andra om 
att de är i en kontaktfamilj. Här tror många att barn vågar berätta att de har en 
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kontaktfamilj och också kan vara stolta över detta, framförallt yngre barn. Då barnen är 
lite äldre bedömer flera socialsekreterarna att en del är mer benägna att säga att de ska 
”till landet” eller liknande.  
 
Min spontana känsla är att det inte är så konstigt, att man kan säga det, sedan kan  
jag tänka mig att man inför kompisar säger att det är mer positivt än vad det är,  
för att man inte vill säga att det är trist att vara i en kontaktfamilj.(Beata) 
  
Ida berättade att hon inte talat med barn om varför de trodde att de var i kontaktfamilj 
eller vem som bestämt detta. Hon jämförde det med barn som är omhändertagna, och 
berättade att det då var vanligt att man talade med barnen om dessa frågor, ofta i 
intervjuer och nätverkskartor. 
 
Sammanfattning 
Det framgår ovan att socialsekreterarna anser att frågan om varför barnet är i en 
kontaktfamilj är svår att prata med barnen om. Det kan bero på rädsla att såra barnet 
eller osäkerhet inför om barnet är berett att tala om dessa ämnen. Det kanske också 
beror på socialsekreterarnas egna rädslor för att ta upp svårare ämnen med barnen. 
 
Socialsekreterarens roll och ansvar 
 
Då studien rör socialsekreterarnas funderingar på barn i kontaktfamilj, bedömer jag att 
det också är av intresse och beröra vad som kommer fram om socialsekreterarnas roll. I 
socialsekreterarnas svar framskymtar att de själva känner ett ansvar för att kontakt-
familjsinsatsen ska bli bra och att barnen ska trivas. Ett exempel på det är att det 
framkommer i svaren att socialsekreterarna är måna om att hjälpa föräldern att förklara 
för barnen på ett positivt sätt om kontaktfamilj. 
 
Första gången man träffas brukar vi alltid fråga om barnet vet varför vi träffas  
och väldigt många vet, föräldrarna har ju pratat med dom redan, sedan kan det ju  
vara lite olika om vad dom har för idé om vad det är men vi försöker alltid göra det  
till någonting som är positivt, någonting speciellt för dig.(Emma) 
 
Det kan också bero på att socialsekreteraren själv bedömer att familjen är i behov av 
detta stöd. Om då ett av barnen inte vill åka iväg, så kan det innebära att familjen inte 
får det stöd de behöver. Socialsekreterarna berättar att det ibland blir att de får 
kompromissa mellan olika intressen, vad barnet önskar, förälderns behov och också 
kontaktfamiljens.  
 
Det är mest att lyssna på barnen och försöka få till det, det handlar ju mest  
att försöka få familjehelheten att fungera.(Anna) 
 
Det framkommer i intervjuerna att socialsekreterarna är måna om att anpassa sitt arbete 
utifrån varje familjs behov. Emma säger att insatsen kontaktfamilj är något man kan 
enas kring, ”ett steg på vägen” och att förhoppningen finns att familjen senare kan ta 
emot andra insatser. Henny berättar att hon genom arbetserfarenhet och genom att lära 
känna familjer, blivit skicklig på att få personer att acceptera en idé som hon tror är bra 
för dem. Gerd ger ett exempel på ett ärende där hon trodde att det var den tidigare 
handläggaren som helst ville att barnet skulle få kontaktfamilj. Föräldrarna hade 
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uppfattat detta, men försökte vara ”lydiga”, men eftersom de egentligen inte tyckte 
förslaget var något bra, så var det svårt att genomföra i praktiken. 
 
Socialsekreterarna visar stort engagemang i att det ska gå bra för barnen i 
kontaktfamiljen. Känslan är att man kan ge barnen och föräldrarna något som är gott. 
Det framkommer i svaren att förhoppningarna från socialsekreterarnas sida på 
kontaktfamiljerna är mycket stora; ”det finns några där hela tiden för dom i vått och 
torrt och regelbunden förutsägbarhet”(Fiona). Det framgår i svaren att det är viktigt att 
ge barnen erfarenhet från en ”hel” familj med två stabila vuxna och att det är viktigt att 
det är två föräldraförebilder. Samtidigt finns tveksamheten där, informanterna berättar 
att de ibland undrar, om det verkligen är bra eller inte. Funderingarna gäller ofta de barn 
som har stora svårigheter hemma, och som oroar sig för hur föräldrar och syskon har 
det. 
 
Är det jobbigast att vara ifrån eller jobbigast att vara i det, det är ju inte  
alltid en avlastning att vara ifrån, det beror ju på vilken roll man har.(Clara) 
 
Detta gäller också de mindre barnen, då många undrar om det är bra eller inte. Här 
tänker man sig att det är bättre för barnet om kontaktfamiljen är känd för barnet innan. 
Det framskymtar farhågor om det är bra för barn att komma till ”främmande” och att 
man, trots utredningar, aldrig kan vara helt säker på kontaktfamiljernas kvalité. Då 
dessa tveksamheter uppstår, resonerar många informanter, att kontaktfamilj ändå är att 
föredra mot att riskera att föräldern inte alls orkar eller försvinner. 
 
Det kan ju vara så att man i alla fall gör bedömningen att det här är i alla fall bättre, 
t ex vi har jättemånga mammor som mår psykiskt dåligt, och vi tillsätter ju inte alltid 
kontaktfamilj, men i det läget kan det vara så att det är bättre så att den här mamman 
orkar, annars är risken att hon försvinner.(Beata) 
 
Ytterligare en orsak till fundering är över vilka insatser som finns att välja på för att 
hjälpa barn. Det kanske inte finns andra åtgärder, eller så säger föräldern nej till förslag, 
som är mer av behandlande karaktär. Några nämner också arbetsbelastningen som ett 
hinder för att göra ett mer noggrant arbete. Tidsbrist uppges som en svårighet gällande 
barnsamtal, där man vet att ett barn kanske behöver träffa en socialsekreterare vid flera 
tillfällen för att våga tala om sina funderingar, men den tiden finns inte alltid.  
 
I materialet märks att det finns funderingar på hur viktig socialsekreterarnas roll i 
förhållande till barnen är. Socialsekreterarna tror också att barnen ibland kan ha svårt att 
förstå vem socialsekreteraren är och varför barnet ska träffa henne, som Fiona säger: 
”De är tveksamma till att jag kommer på besök – vad är det jag ska göra, vad är det jag 
ska bestämma ”. Det kan också märkas då socialsekreterarna talar om hur mycket de 
brukar prata med barnen. Några nämner att de är måna om att barnen inte ska behöva 
träffa dem i onödan. När det gäller uppföljning av insatsen kontaktfamilj, säger en 
socialsekreterare; 
 
Jag ser inte att jag ska träffa barnen för sakens skull, de knyter an till kontaktfamiljen 
och föräldrarna, så jag ser mig i det här fallet inte som en viktig person, här går jag på 
de vuxnas bedömning.(Beata) 
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En svårighet i socialsekreterarrollen är, som tidigare nämnts, hur samtalen med barnen 
ska bedrivas. Det kan bero på att det inte finns några klara riktlinjer för hur arbetet ska 
utföras, som Fiona sade ”inte vet jag vad som är rätt och fel”.  Ida menar, att hon tror 
att hon skulle kunna få fram andra aspekter om hon talade mer med barnen.  
 
Sammanfattning 
I rollen som socialsekreterare ska hänsyn tas till skiftande behov; till barn, föräldrar, 
kontaktfamilj, krav på rättssäkerhet mm och att socialsekreterarna är måna om att 
anpassa arbetet efter varje familjs behov. Samtidigt framkommer en osäkerhet, t ex om 
hur viktig den egna rollen som socialsekreterare är och också i att det saknas riktlinjer 
för hur arbetet ska utföras.  
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Redovisning av resultat av intervjuer med barnen 
 
I detta kapitel kommer resultaten av de barnintervjuer som gjorts att redovisas. Först görs en 
sammanfattande beskrivning av intervjuerna. Därefter görs en sammanställning utefter olika 
frågeställningar, som till viss del följer de tidigare redovisade resultaten som gällde 
intervjuerna med socialsekreterarna. Detta gör att det sedan är lättare att följa resonemanget i 
analysen, då de olika delarna i uppsatsen kommer att sammanställas. 
 
Sammanlagt har 11 intervjuer genomförts med 12 barn. I materialet finns tre syskonpar, varav 
ett par systrar intervjuades tillsammans. Fem flickor och sju pojkar har intervjuats. Barnens 
ålder är mellan åtta till sexton år. Det var två barn som var åtta år, Ronny och Alba, Klara nio 
år, två tioåringar, Lena och Martin, tre som var tolv, Petra, Olle och Sven, en trettonåring 
Niklas, en fjortonåring, Ture, en femtonåring, Vera, och en som var sexton år gammal, Urban. 
Trots att vissa av de som intervjuats är ungdomar, beskrivs alla i nedanstående text som 
”barn”. Intervjuerna har i samtliga fall gjorts i barnens hem och i enrum med barnen. 
Föräldrarna, och i två fall representanter för föräldrarna, har befunnit sig i hemmet.  
 
Sex av barnen hade ingen eller nästintill ingen kontakt med sina fäder. Av dessa bodde fyra 
med en ensamstående mor och till två av barnen var modern sammanboende med en ny man. 
En flicka levde för närvarande i familjehem och hade tidigare haft kontaktfamilj. Tre barn 
hade en förälder som var avliden. Två av barnen bodde med båda sina föräldrar. 
 
Hur barnen bedömer syftet till att en kontaktfamilj tillsätts  
 
I detta avsnitt redovisas det som kommit fram i intervjuerna som gäller hur barnen 
tänker om anledningen till att de har en kontaktfamilj. Frågan om hur barnen tänker om 
föräldrarnas inställning beskrivs också.  
 
En av frågeställningarna i uppsatsen är om insatsen i första hand är till för föräldrarna 
eller för barnen. Barnen fick frågan i intervjun om vad de tror om hur det kommer sig 
att de har kontaktfamilj. De flesta av barnen nämner i första hand anledningar som till 
största delen rör föräldrarnas situation, såsom att föräldrarna har stor arbetsbörda eller är 
i behov av att få vara ensamma utan barn.  
 
För att det är så långt från skolan och mamma har tre barn och är ensam och det blir 
mycket för mamma att sköta om oss och det blir lite för mycket för henne och så, slippa 
eller vad man ska säga och kanske vara med några andra och ha andra regler.(Ture) 
 
Barnen nämner också anledningar som mer rör egna behov av att komma bort hemifrån 
och att få möjlighet att få andra relationer. Några nämner också att anledningen till 
kontaktfamilj är att de inte har kontakt med sin pappa.  
 
Det är bara för att vi inte får träffa vår pappa så mycket och så är det för att  
mamma vill vara för sig själv ibland.(Alba och Klara) 
 
Två av barnen, Lena och Martin, vet inte av vilken anledning de är i en kontaktfamilj. 
Det är också två av barnen, Olle och Sven, som säger att de är i kontaktfamilj för att de 
är så bråkiga hemma, och att de vet att både föräldrarna och syskonen tycker att det är 
bra att de är borta ibland. Dessa pojkar beskriver att de båda vet om att de har ADHD-
problematik. 
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Därför att jag ska hålla mig undan syskonen tror jag, och att mamma också 
ska ha det lugnt och inte bråka med henne, så har dom nog också tänkt.(Sven)  
 
Men pojkarna tycker själva också att det är bra att vara borta hemifrån, då de beskriver 
att det blir bråk och konflikter med syskonen och att de tycker att de mår bra av att det 
är lugnare omkring dem i kontaktfamiljen. 
 
Jag tycker det är bra, det är skönt att man slipper bråk här hemma, man kommer  
till ett ställe där man kan slappna av, där man kan prata om allt det där, det är 
bra.(Olle) 
 
 
Hur barnen bedömer föräldrarnas inställning till kontaktfamilj 
Alla barn beskriver att de tror att deras föräldrar tycker att det är bra att kontaktfamiljen 
finns.  
 
Hon tycker det är bra, hon tycker att det är skönt, då vi åker brukar hon gå ut 
på fredagskvällen.(Klara) 
 
De barn, Olle och Sven, som tror att de är i kontaktfamilj för att de är bråkiga hemma 
säger båda att föräldrarna tycker att det är ”väldigt” bra att kontaktfamiljen finns. De 
nämner också att syskonen tycker likadant. Frågan är hur barnen själva tänker om att de 
är så medvetna om att deras familj anser att det är bra att de åker iväg och hur det 
påverkar deras självkänsla. Lena noterar att hon märkt att modern och kvinnan i 
kontaktfamiljen har bra kontakt och pratar med varandra, vilket hon tror att föräldern 
uppskattar. Olle har en släkting som kontaktfamilj, och tror att det också är roligt för 
hans förälder, som då också får ha kontakt med sin släkting. Några av barnen påpekar 
att de vet att föräldrarna saknar dem då är borta. 
 
Fast ibland saknar hon oss, ibland säger hon att det är så tyst hemma.(Alba) 
 
I intervjuerna framkommer inte i något svar att något av barnen skulle känna någon oro 
från föräldrarnas sida inför vistelsen i kontaktfamiljen.  
 
Sammanfattning 
Barnen säger i sina svar på frågan om hur de bedömer anledningen till att de är i 
kontaktfamilj att det främst är föräldrarna som har behov av avlastning och att de vet att 
föräldrarna har en stor arbetsbörda. Två av barnen som har ADHD är mycket medvetna 
om föräldrarna vill att de åker iväg, frågan är hur det påverkar dem? 
 
Barnens syn på beslut om kontaktfamilj 
 
I detta avsnitt redovisas hur barnen beskriver i intervjuerna hur de har kunnat påverka 
beslutet om kontaktfamilj. Frågan är uppdelad i olika delar utifrån frågeställningarna 
vem barnen tror ha fattat beslutet om kontaktfamilj, hur de anser att beslutet följts upp, 
om de tycker att de kan påverka sin vistelse i kontaktfamiljen och hur barnen ser på 
avslutning med och byte av kontaktfamilj. 
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Hur barnen bedömer vem som fattat beslutet om kontaktfamilj 
Flertalet barn svarar att de tror att det är föräldrarna som bestämt att de ska vara i en 
kontaktfamilj men hela sju barn anser dock att de fått vara delaktiga i beslutet.  
Ja, det är väl alla som har bestämt, om man vill ha kontaktfamilj, fast det är nog  
mest mamma.(Urban) 
 
Många nämner också att någon från socialkontoret varit med och bestämt. Två av 
barnen, Martin och Lena, svarar ”jag vet inte”, på frågan om vem de tror bestämt om 
kontaktfamilj. Ett syskonpar, Urban och Petra,  är noga med att framhålla att det är de 
själva som varit med och bestämt och att deras önskemål om hur kontaktfamiljen skulle 
se ut har respekterats och att de är nöjda med att det blivit precis som de önskade. 
 
Hur besluten om kontaktfamilj har följts upp 
Få av barnen berättar om att besluten om att kontaktfamilj följts upp. Några hänvisar till 
att deras mödrar har frågat dem om de trivs och att de skulle säga till sina föräldrar om 
det var något de inte var nöjda med. Ture berättar att en person från socialkontoret ”kom 
en gång och kollade läget, och det var bra” efter det att han fått kontaktfamilj. Därefter 
har det såvitt han vet bara varit telefonkontakt med hans förälder. Han tycker inte att 
han skulle sagt mer till någon socialsekreterare, utan säger att: ”om jag tycker något är 
dåligt säger jag till mamma, jag säger ändå inte mera”. 
 
Vera berättade att hon var nervös inför mötena om omprövning, för att hon då blev 
påmind om att kontaktfamiljen också skulle kunna avslutas, vilket hon inte ville: 
  
Men jag tyckte det var så himla dumt att vi skulle ha dom där mötena, för det var  
som att vakna på morgonen, det var ju helt självklart att jag skulle vara där den 
där helgen, och om dom ska ha ett möte, finns ju risken att det kan bli ett nej också. 
 
Hur barnen anser att de kan påverka sin vistelse i kontaktfamiljen 
Barnen fick frågan i intervjun om de anser att de kan påverka sin vistelse i 
kontaktfamiljen, t ex ändra tider eller stanna hemma. De äldre barnen berättar att de 
anser att de, om de så önskar, kan komma överens med kontaktfamiljen och komma t ex 
en dag senare.  
 
Jag kan säga att jag inte kan komma, eller om jag ska göra något på fredag så 
kan jag komma på lördagen, om jag ska göra något på lördagen kan jag komma 
lördag till söndag.(Urban) 
 
I de yngre barnens svar märks, att de är mer bundna av den överenskommelse som 
gjorts mellan föräldern och familjen, och att de inte har lika stor möjlighet att påverka 
sin vistelse. Lena berättar om hon ibland har en önskan att istället vara med kamrater 
som bor nära hemmet. Martin berättar på frågan om det finns något som inte är så bra 
med kontaktfamilj: ”ja, ibland, då man inte vill åka dit, så måste man åka ändå”. 
 
Det framkom i några intervjuer att det kan vara svårt att påverka vad man gör i 
kontaktfamiljen. Ett exempel på detta är Lena, som berättade att hon skulle önska att 
hon ibland kunde leka mer då hon är i kontaktfamiljen, då vistelsen där är mycket styrd 
efter familjens intresse. Hon bedömde att hon själv inte kunde framföra denna önskan. 
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De flesta av barnen vet exakt hur ofta och när de ska åka till kontaktfamiljen. De verkar 
också trygga med att det finns ordnade överenskommelser om hur de åker till och från 
kontaktfamiljen. Några barn t ex Ture och Niklas, var också medvetna om att det också 
var kontaktfamiljens möjligheter och önskemål som påverkade hur mycket de kunde 
vara i familjen, ”det beror på hur mycket tid dom har och hur mycket tid vi har, det är 
det som bestämmer” (Niklas). 
 
Barnens beskrivning av avslutning och byte av kontaktfamilj 
Fyra av barnen, Martin, Lena, Olle och Sven, har erfarenhet av att få byta kontaktfamilj. 
Martin och Lena berättar att det är de själva, som via sina föräldrar har sagt till att de inte 
trivts i familjerna och därför fått byta. Olle, som fått byta familj flera gånger säger att han 
önskar att han haft samma familj hela tiden.  
          
Jag tänkte att jag ville inte att dom skulle flytta så klart, men det bestämmer ju inte jag  
tänkte jag, dom får väl flytta dom, men jag blev ledsen.(Olle) 
 
Sven berättar att han förstått att han blivit bortvald och att andra barn fått stanna kvar i 
familjen, men inte han.  
 
I den andra familjen hade dom en till, och han fick stanna kvar, och jag fick flytta, 
och jag kom före honom, bara för att dom tyckte inte att dom klarade av mig.(Sven) 
 
Olle berättar om avslutningar med kontaktfamiljerna som flyttat och att de också kunnat 
fortsätta kontakten efteråt. Sven berättar om ett avslutningsmöte med sin kontaktfamilj och 
sade: ”så träffades vi och sade hej då till varandra, så det kändes rätt skönt”. 
 
Sammanfattning 
I intervjuerna framkommer att de äldre barnen bedömer att de kunnat påverka beslutet om 
kontaktfamilj och också sin vistelse där. De yngre barnen svarar mer genomgående att det är 
svårare för dem att själva bestämma. Bland de barn som har erfarenhet av byten av 
kontaktfamilj märks en besvikelse då familjerna slutar som kontaktfamilj. 
 
Barnens beskrivning av hur det är att vara i en kontaktfamilj 
 
Barnen berättar i de flesta fall om olika aktiviteter som de får göra i kontaktfamiljen, såsom 
att rida och leka. Barnen berättar om saker som de gör med barnen i familjen och för många 
synes det viktigaste vara att leka. Andra säger dock att de uppskattar att få lugn och ro. 
 
På sommaren brukar vi bada i poolen, och rida, på vintern rider jag eller är inne med dom 
och har kul och spelar spel och umgås med dom.(Petra) 
 
Vera nämner att det viktigaste för henne har varit att hon fått ta del av ett familjeliv, och ”alla 
satt i soffan och pratade”. De äldre barnen, t ex Urban och Sven uppskattar ofta att få arbeta 
ihop med de vuxna i kontaktfamiljen och det framkommer en stolthet att få hjälpa till, och i 
något fall att få en liten ersättning för arbetet. 
 
Man får komma bort lite, arbeta och ha det kul, kanske köra fyrhjuling ibland.(Urban) 
 
Flera av barnen nämner att det som är bra med kontaktfamilj är att få tillgång till den släkt och 
de vänner som finns hos kontaktfamiljen. 
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Man får inte bara sitta hemma och kolla på video, utan vara borta hos dom och åka på fester 
och då får man följa med och det är kul, träffa olika folk och så, jag lär känna fler.(Petra) 
 
Olle säger avslutningsvis i intervjun: ”det är rätt skönt att ha kontaktfamilj, faktiskt, man 
känner det rätt skönt att vara hemifrån”. 
 
Om att vara i en annan familj 
Barnen fick frågan om de tyckte att kontaktfamiljen och den egna familjen hade olika regler 
och vad de tyckte om det. Flertalet barn svarade att de inte tyckte att det var så stora olikheter 
och det verkade inte heller vara något som barnen funderade särskilt mycket över. En 
anledning till det kan vara, att barnen tar för givet att familjer är olika; som Vera beskrev det 
”det är nog bara naturligt att man har olika regler i olika hushåll”. Klara menade att hon 
uppför sig annorlunda då hon var i kontaktfamiljen mot då hon var hemma. Hon menade att 
hon uppförde sig bättre, och att hon inte bråkade med sin syster lika mycket. 
  
Det är bara för att man är hos en annan mamma eller något sånt, och då vill man 
inte bråka.(Klara) 
 
När barnen nämner att det är annorlunda regler i kontaktfamiljen är det oftast ”små” regler, 
såsom att inte sitta på soffkanten eller att inte äta godis i soffan. Petra berättar att hon 
uppskattar att det finns regler ”man känner sig mycket ordentligare, om man inte har regler så 
känns det inget kul ”. Ture berättar att det för honom var tvärtom, i kontaktfamiljen var det 
mer fritt än hemma, t ex fick han äta mer godis. 
 
Relationerna med kontaktfamiljen 
Då barnen berättar om sin kontaktfamilj berättar de yngre ofta om lekar ihop med de barn som 
finns i familjen. Särskilt för de yngre barnen, t ex Lena synes det vara relationen till barnen 
som är det viktigaste. Det framkommer dock att det ibland finns svårigheter att komma 
överens med de andra barnen i familjen. Det kan vara de biologiska barnen i kontaktfamiljen 
eller också andra barn som har samma familj som kontaktfamilj. Lena berättade: 
 
De hade en lillasyster som var jätte-elak och slog mig, och jag fick inte säga åt henne  
och de sade inte åt henne, så jag fick byta stödfamilj. 
 
Det kan också vara att de biologiska barnen har egna kamrater som de vill vara med, och där 
det inte är helt accepterat för kontaktbarnet att vara med. Alba sade ”de har ett gäng, och så 
vill dom ibland vara själva”. 
 
I flera av intervjuerna framkommer också att de vuxna i kontaktfamiljen är viktiga som 
förebilder. I en kontaktfamilj får barnen hjälp med sina läxor, vilket de berättar att de tycker 
är bra. Barnen fick frågan vem de vände sig till om det var något de var bekymrade över då de 
var i kontaktfamiljen, och flertalet nämner då de båda vuxna i familjen. Petra säger: ”Jag talar 
med S, hon säger att hon ska försöka fixa det om jag blir orolig, hon tröstar en”. Många av 
barnen nämner att de uppskattar att det är lugnt i kontaktfamiljen, de spelar spel, umgås och är 
tillsammans både vuxna och barn. Flera barn berättar om männen i kontaktfamiljen, som de i 
något fall också kallar ”pappa” och som har humor och busar med dem. Alba nämner som det 
bästa med kontaktfamiljen är att mannen i familjen är ”nästan som en pappa”. 
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Barnen fick också frågan hur länge de trodde de skulle vara kvar i kontaktfamiljen och om de 
skulle fortsätta hålla kontakt med dem. Urban trodde att han skulle vara kvar länge: 
 
Ja, jag kommer ju att åka dit, då jag är 18 år behöver jag ju inte åka dit, men jag kommer att 
åka dit ändå, tror jag, för man har blivit så fäst vid dom, känns som dom tillhör släkten eller 
något sådant. 
 
Om att berätta för andra om kontaktfamilj 
Barnen fick frågan om de berättar för andra, t ex kamrater, om att de har en kontaktfamilj. De 
flesta, 10 barn, berättar för kamrater och t ex lärare att de har en kontaktfamilj. 
 
Jag säger att jag har en kontaktfamilj, och då brukar dom fråga, vad är det för något, 
då säger jag att det är en annan familj, det brukar inte vara så mycket prat om det 
direkt.(Ture) 
 
Det är endast två av barnen, Lena och Olle som inte vill berätta för andra om att de har en 
kontaktfamilj. Olle säger ”jag tycker inte att dom behöver veta det”. De löser detta genom att 
berätta vad de ska göra under helgen, ex ”åka till landet” eller ”åka och rida”. 
 
Om det finns något barnen saknar eller önskar 
Barnen fick frågan om de saknade något då de var i kontaktfamiljen. En del svarar att de 
saknar saker de glömt, såsom ett pingisracket eller sin teddybjörn. Några svarar att de saknar 
sin förälder.  
 
Jag vill alltid ringa mamma, fast ibland, glömmer jag bort det på kvällarna, förra 
gången skulle jag ringa mamma, men då glömde jag bort det för jag hade så roligt.(Lena) 
 
Andra, t ex Olle, svarar att de saknar kamrater i kontaktfamiljen. Flera av barnen säger 
tvärtom att de tycker om att vara ensamma, och skulle önska att det inte var några andra barn 
där. 
 
Barnen fick i intervjun hitta på några önskningar, antingen som hade med kontaktfamiljen att 
göra, eller något annat. Många önskade sig saker, som dataspel eller fyrhjulingar. Vissa av 
barnen var mycket försiktiga då de skulle svara på denna fråga, som att det inte var tillåtet att 
önska sig något. Ronny sade: ”önska – jag kommer inte på något så där direkt, inte något 
man direkt kan begära”. Några av barnen var också nöjda med sin kontaktfamilj och tyckte 
inte att de behövde önska sig saker, Petra sade: ”Önska mig – de har ju kor, häst, det tycker 
jag räcker”. Urbans första önskning var ”att jag fick vara hos kontaktfamiljen hela tiden”. 
 
Sammanfattning 
Barnen berättar i intervjuerna om många saker som de tycker är bra med att vara i en 
kontaktfamilj, men också i några fall saker som är mindre bra. Det synes vara svårare för 
barnen att berätta om sådant som inte är så bra, frågan är vilken möjlighet barnen har att 
påverka sin situation.  
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Hur barnen beskriver sitt nätverk 
Barnen fick vid intervjutillfället rita sin nätverkskarta med tonvikt på hur deras egen familj 
och kontaktfamiljen såg ut. Barnen fick också frågan om det fanns andra viktiga personer nära 
dem. 
 
I nätverkskartan ritade barnen in sin familj de bodde med, och de flesta ritade in mor- och 
farföräldrar. De ritade också in kontaktfamiljen och barnen i den familjen. Några av barnen, 
som berättade mycket positivt om sina kontaktfamiljer, ritade in sina kontaktfamiljer nära sig 
själva på nätverkskartan. Andra barn, t ex Alba, Klara, Martin och Olle ritade sin biologiska 
familj betydligt närmare än kontaktfamiljen på närverkskartan. Det framkom i barnens 
berättelser att djuren i både den egna familjen och kontaktfamiljen var viktiga, och kom i 
många berättelser också med på kartan. 
 
Fyra av barnen som bor med en ensamstående mamma hade ingen kontakt med sin pappa. I 
vissa av svaren kan tolkas en längtan efter pappan, som barnen inte träffar eller inte vet var 
han är. Alba och Klara framställer sin pappa som ”en skitstövel”, som inte bryr sig, men i 
intervjun kan anas en längtan efter att han faktiskt skulle bry sig. Urban och Petra berättar att 
de medvetet inte träffar sin pappa, som de berättar missbrukar och inte är snäll mot dem. 
Deras mamma och pappans släktingar stödjer dem i deras beslut. Istället har de kontakt med 
faderns släktingar. 
 
Många av barnen berättar om att de har kontakt med sina mor- och farföräldrar. Det 
framkommer att den kontakten också är beroende av vad föräldern tycker, som Martin 
berättar att hans mamma och mormor var ovänner, men att han nu kan träffa mormodern, då 
de är vänner igen. Olle berättar att det är hans mormor som är kontaktfamilj, och han berättar 
att han uppskattar det mycket. Klara beskriver att hon har kontakt med sin mormor, och att 
hon ibland själv väljer att åka dit istället för att åka till kontaktfamiljen. 
 
 Hon ringer och frågar om jag vill vara där över helgen eller något sådant istället 
 för kontaktfamiljen, för hon vet att jag har kontaktfamilj.(Klara) 
 
De flesta av barnen kan nämna någon annan viktig vuxen, som de har kontakt med, förutom 
föräldrarna. Många av barnen nämner att de har nära kontakt med någon lärare i skolan, eller 
en skolsyster. Urban berättar att han har mycket god kontakt med en kamrat och dennes 
föräldrar, som han kallar sin ”tredje familj”. 
 
De barn som hade fått byta kontaktfamilj hade i de flesta fall ingen kontakt med sina tidigare 
kontaktfamiljer, förutom Sven, som hade viss kontakt med sin förra kontaktfamilj. Några barn 
bedömde att de skulle komma att ha fortsatt kontakt med sin kontaktfamilj, Urban sade att han 
skulle ha kontakt ”hela livet, tills jag går i graven”. Andra, t ex Lena och Martin tänkte mer 
att de skulle fortsätta vara i kontaktfamiljen några eller något år till, och kunde därmed inte 
närmare precisera vad de trodde om fortsatt kontakt. 
 
Sammanfattning 
Barnen fick i intervjuerna berätta om sitt nätverk. Flertalet barn hade kontakt med andra 
personer, t ex mor- eller farföräldrar eller lärare förutom sin familj och kontaktfamilj. Några 
av barnen hade ingen kontakt med sin pappa, och i vissa svar kan tolkas en längtan efter mer 
kontakt, medan några av barnen medvetet tagit avstånd från att ha kontakt med fadern. 
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Hur barnen beskriver kontakten med socialkontoret 
 
Flera av barnen hade en uppfattning om vilka som arbetade på socialkontoret och också om 
olika funktioner, exempelvis att en är socialsekreterare och en annan är hemmahosare. Som 
tidigare nämnts så anser flera av barnen att representanter från socialkontoret har varit med 
och bestämt att de ska vara i kontaktfamilj. Några socialsekreterare nämndes med namn, där 
också några framstod som viktigare, andra benämns som ”han som följde med” eller ”hon 
med rött kort hår”.  Ture berättar om sin kontakt: ”S – han sitter där inne på kommunen och 
bestämmer om sådana här saker”.  Urban och Petra, som är noga med att påpeka att det är 
deras önskemål som blivit tillgodosedda angående kontaktfamilj, har också en positiv syn på 
socialtjänsten. Petra berättar: 
 
Jag träffar inte socialtjänsten så ofta, men de hjälpte mamma då hon hade problem 
förut, dom kommer då dom behöver. 
 
Barnens berättelser om sina möten med socialtjänsten är mest vaga beskrivningar om att 
någon ”kollade av” att det var bra med kontaktfamiljen. De flesta barn hänvisar att de säger 
till sina föräldrar om något är fel i kontaktfamiljen. De barn som berättar att de inte har trivts i 
sin kontaktfamilj har berättat det för föräldrarna, som sedan fört det vidare till socialtjänsten. 
Inget av barnen hänvisar till att de har någon närmare kontakt med någon från socialtjänsten. 
Klara svarar på frågan om det är bra att vuxna frågar barn ”ja, ibland, ibland så vill man 
inte”. Tre av barnen kan inte direkt erinra sig att de träffat någon från socialkontoret. Vera, 
som har haft många möten med socialkontoret, berättar om sin möten på detta sätt: 
    
Jag tycker det är helt idiotiskt att träffa dom faktiskt, det är inte deras fel att dom måste 
träffa mig och kolla att jag inte blir misshandlad eller så, men det tycker jag faktiskt är det  
dummaste att jag måste träffa dom. 
 
Sammanfattning 
Flera barn har en uppfattning om vad socialkontoret är och vilka som arbetar där. Några är 
också positivt inställda till socialtjänsten, och vet att familjen fått stöd därifrån. Inget av 
barnen berättar dock om någon närmare relation till någon från socialtjänsten, och tre barn 
kan inte komma ihåg några möten alls.  
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Redovisning av resultat av aktstudie 
 
I syfte att också undersöka hur barnen beskrivs i löpande journalanteckningar och utredningar 
har 25 akter gåtts igenom. Då frågan har varit barn i kontaktfamilj är det den del i barnens 
akter som rört kontaktfamilj som efterfrågats. Det kan därför finnas ytterligare material i 
akterna som också rör barnen eller hela familjen, som av den anledningen inte tagits med. 
Gällande de metoder som använts och de bedömningar som gjorts gällande sekretess, se också 
metodavsnittet. De citat som görs i detta avsnitt är direkt citerade, men kan i några fall ha 
gjorts om för att inget barn ska riskera att identifieras. Citaten är valda utifrån att exemplifiera 
de olika delfrågorna och belysa hur barnen beskrivs. 
 
I materialet finns 19 pojkar och 6 flickor representerade. Barnens åldrar är från sex år upp till 
15 år.   
Tabell 1. Barnens ålder och kön. N= 25 
Ålder Flickor Pojkar Totalt 
  6-7 
 
  8-9     
 
10-11 
 
12-13     
 
14-15        

  2    
 
  2 
 
  2 
 
  - 
 
  - 

   4  
 
   2 
 
   6 
 
   4 
 
   3 

   6  
 
   4 
 
   8 
 
   4 
 
   3 

Totalt   6  19  25 
 
I akterna framgår att flertalet barn har haft kontaktfamilj under lång tid. Det är 14 ärenden 
som pågår fortfarande, och den tidigaste började sin kontakt 1994. 11 kontaktfamiljsuppdrag 
har avslutats. 
 
21 av föräldrarna till barnen i studien är ensamstående. Fem av de föräldrarna har gemensam 
vårdnad och tio har enskild vårdnad. Fyra av dessa har enskild vårdnad då den andra föräldern 
har avlidit. För sex av barnen framgår det inte i akterna om vem som har vårdnaden. Ett av 
barnen har en förälder som är sammanboende med en annan man än barnets far. Fyra av 
barnen har gifta eller sammanboende föräldrar. 
 
Nedanstående kapitel är uppdelat i olika rubriker som följer de frågeställningar som finns i 
studien. Avsikten är att de olika resultatdelarna ska kunna analyseras tillsammans med de 
teorier som tidigare beskrivits, varför rubrikerna i möjligaste mån följer varandra. I kapitlet 
beskrivs därför vad som framgår i akterna om vilket syfte som finns med 
kontaktfamiljsinsatsen och hur barnens perspektiv tas tillvara i utredningar och 
journalanteckningar, dels hur barnen beskrivs av omgivningen och dels hur barnen själva 
kommer till tals. Vidare finns ett avsnitt om hur barnens nätverk och kontakten med den andre 
föräldern beskrivs. I resultaten redovisas också vad som framgår i akterna om 
socialsekreterarnas egna bedömningar. 
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Syftet med kontaktfamilj enligt akterna 
 
I flertalet av akterna beskrivs bakgrunden till att kontaktfamilj tillsatts och också syftet 
med insatsen. I akterna beskrivs ofta flera anledningar till att insatsen tillsätts. 
 
Tabell 2. Anledning till ansökan (flera anledningar kan förekomma) 
Anledning till 
kontaktfamilj 

Flickor pojkar totalt 

Avlastning 
Att få manlig 
förebild 
Tunt nätverk 
Stöd i 
föräldrarollen 
ADHD-
problematik 
Stöd till 
barnet 
Att barnet ska 
få se en annan 
familj 

     4 
           
     - 
     2 
       
      2 
 
      2 
 
      4 
 
       
       2 

     13 
        
        8 
        2 
 
        5 
 
        5 
 
       13 
 
          
         3 

     17 
 
       8 
       4 
 
       7 
 
       7 
 
     17 
 
        
       5 

 
I 17 av akterna framgår klart att insatsen syftar till avlastning till föräldern, och i tre av 
dessa akter är detta den enda angivna anledningen. Den vanligaste bakgrunden är att 
föräldern, ofta en mor, är ensamstående, att fadern till barnet bor långt bort och 
nätverket beskrivs som tunt. I sju akter nämns också att kontaktfamilj tillsätts som stöd i 
föräldrarollen, t ex att få dela ansvaret med någon annan. I en akt nämns att barnet får 
träning av kontaktfamiljen då barnet har en talförsening och har motoriska svårigheter. 
Det beskrivs att modern uppskattar att kunna resonera med kontaktfamiljen och ha 
någon att dela ansvaret för barnet med. 
 
Nätverket är tunt, umgänget med fadern sporadiskt, det vidgar flickans nätverk 
och ger social träning. Det ger henne en trygg och fast punkt med viktig  
förutsägbarhet. Modern får stöd i föräldrarollen.(Flicka 8 år) 
 
I de flesta akter beskrivs också att kontaktfamiljen på olika sätt ska vara stöd till barnet. 
Det som nämns är oftast att barnet är i behov av antingen stimulans eller en lugn miljö. 
Ofta framhålls att barnen ska få möjlighet att se en annan familj, få andra regler och att 
få tillgång till trygga vuxna. I några fall nämns att barnen är i behov av att kontakt-
familjen sätter gränser och tydliga ramar. Ett annat ofta efterfrågat stöd till barn är att få 
tillgång till en manlig förebild. Det är endast pojkar som anses ha detta behov. I 
flickornas akter nämns ofta i stället ”vuxenförebilder” eller också att få tillgång till att 
se samspel mellan en mamma och en pappa. 
 
Pojken får tillgång till en pappafigur och får se samspelet dels mellan en man och  
kvinna, dels mellan pappa och barn. Pojken har behov av att få en man att identifiera 
sig med, ex spela fotboll och göra lite mer ”grabbiga” saker.(pojke 6 år) 
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I fyra av akterna nämns att den främsta anledningen till att kontaktfamilj tillsätts är att 
barnet har diagnosen ADHD och i tre fall är det ett syskon eller en förälder som har 
denna svårighet. I de akterna nämns till största delen barnets behov av både lugn och ro 
eller stimulans, men också avlastning för förälder. 
 
Hur kontakten initierats vid ansökan om kontaktfamilj 
I hela 10 akter framgår det att ansökan om kontaktfamilj har initierats utifrån en egen 
ansökan från föräldern. 
 
Tabell 3. Ansökan om kontaktfamilj. N=25 
Initiativ- 
tagare 

Flickor Pojkar Totalt 

Via egen 
ansökan 
Via anmälan 
/utredning 
Initiativ av 
annan 
Framgår ej 

      3 
 
      1 
 
      1 
 
      1 

      7 
 
      5 
 
      5 
 
      2 

     10 
 
       6 
 
       6 
 
        3 
       

I några av akterna finns en blankett som föräldern har fått fylla i. En mamma skriver i 
sin ansökan: 
               
Jag tycker det är tufft att vara ensam. Både jobba och ta hand om hem och barn, 
läxor och att dom är på varandra i ett, så jag känner det skulle vara bra med en 
avlastning. Jag har dom jämt, och mamma ibland.(pojke 10 år) 
              
Det är inte alla av dessa som beviljats kontaktfamilj vid första kontakten, och flera har 
återkommit med en ny ansökan och har i vissa fall visat intyg från t ex psykiatrin eller 
BVC. Det är i fyra ärenden som det framgår att föräldern har fått överklaga eller 
återkomma med ny ansökan. De skäl som då angivits är att behoven inte ansetts som 
tillräckliga eller att hänvisning getts till familjerådgivningen för att försöka lösa 
umgänget med den andre föräldern.  
 
Jag uppfattar hennes behov av avlastning/barnvakt med sonen för att kunna  
fungera bra som mamma. Några skäl som innebär att sonen har behov av 
kontaktfamilj framkommer inte.(pojke 12 år) 
 
Det är också i sex akter där det framgår att föräldern fått uppmaningen från andra, 
såsom vuxen- och barnpsykiatri, kuratorer, att ansöka om kontaktfamilj och som i vissa 
fall också följer med föräldern till socialkontoret. I sex fall har familjer fått kontakt med 
socialtjänsten via en anmälan om oro för barnet och att förslaget om kontaktfamilj har 
kommit upp i samband med utredningen. 
 
Angående andra insatser i familjen 
Det framgår i flertalet av akterna att det finns många andra, mer behandlande, insatser från 
socialkontorets sida i familjen förutom kontaktfamilj. Detta kan tolkas som att de svårigheter 
som familjerna har är av en tyngre social problematik, än ”bara” avlastning. 
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Tabell 4. Andra insatser i familjen. (fler insatser kan förekomma i samma familj)  
Typ av insats Flickor Pojkar Totalt 

BUP 
Stöd i skola/dagis 
Jourfamilj 
Habilitering/LSS 
Anhörigvård för 
missbrukare 
Kontakt med familjerätt 
Familjebehandling/terapi 
Ingen 

   2 
   3 
   1 
   1 
 
   - 
   1 
   3 
   - 

    11 
      7 
      2 
      2 
 
       2 
       2 
      12 
        2 

    13 
    10 
      3 
      3 
 
      2 
      3 
     15 
       2 

 
Familjebehandling kan vara kommunernas egen eller den kan ges av landstingets 
behandlings-avdelningar. I materialet är det endast två familjer där det framgår att det inte 
finns andra insatser förutom kontaktfamiljen. I några akter har det funnits en diskussion med 
föräldrarna om att också ta emot andra, mer behandlande insatser. 
 
I frågan om kontaktfamilj för något av barnen ser vi det som viktigt att också andra  
förändringar sker i familjen, som gör det möjligt för barnen att få åka till en familj utan 
att bära bördan av att det är nödvändigt för föräldrarna.(pojke 12 år) 
 
Det framkommer i några akter att kontaktfamilj varit den enda insats som familjen accepterat, 
trots förslag på andra åtgärder. Det framgår i akterna att socialsekreterarna då ofta är måna om 
att följa föräldrarnas önskemål. Ibland har också föräldrar krav på en speciell kontaktfamilj. I 
en akt framkommer att modern tackar nej till flertalet av de föreslagna insatserna, såsom 
hemma-hos, feriehem och familjebehandling. Modern får förslaget om kontaktfamilj, och det 
står i akten:  
 
Modern ringer och säger att hon kan tänka sig kontaktfamilj om det blir barnets tidigare 
assistent.(pojke 10 år) 
 
Sammanfattning 
Det framgår att avlastning till föräldern är det mest framträdande syftet med 
kontaktfamiljsinsats men att det i flertalet akter också beskrivs att stöd till barnet i olika 
former är ett viktigt mål. Då insatsen kontaktfamilj ofta kombineras med andra former av stöd 
till familjen, kan tolkningen göras att det är en tung social problematik i familjerna som 
erhåller kontaktfamilj. 
 
Barnens synpunkter i möten och i handläggning av 
kontaktfamiljsinsats enligt akterna 
 
Detta avsnitt är uppdelat i olika delar som tar upp frågan om hur barnens synpunkter blir 
synliga i akterna.  
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Hur barnen beskrivs i akterna 
I akterna framgår att det vanligaste är att socialsekreterare möter barnen i deras hem, 
oftast tillsammans med föräldern eller i kontaktfamiljen tillsammans med förälder och 
kontaktfamilj. Det förekommer också att möten med barnen sker på socialkontoret och i 
några fall i skolan. I alla akter utom en nämns det att socialsekreteraren vid något 
tillfälle mött barnet. I sex av akterna beskrivs enskilda möten med barnet. Variationerna 
i hur mycket och på vilket sätt socialsekreterarna beskriver sina möten och samtal med 
barnen är stora. I flertalet av akterna står endast beskrivet var och när man träffat barnet, 
t ex ”Hembesök hos kontaktfamiljen tillsammans med modern och barnen”. Andra 
hänvisar till beskrivningar, som t ex modern gjort av barnet: ”Vid hembesök träffar jag 
pojken och moderns beskrivning av honom stämmer väl överens med den pojke jag 
träffar”(pojke 6 år). Några samtal hänvisar till att socialsekreteraren träffat barnet själv 
”Utredaren träffar även pojken ensam”. Det är också tydligt att socialsekreterarna i sitt 
arbete tar hänsyn till barnets ålder, och anpassar arbetet efter barnets utveckling. Ett 
exempel är där en socialsekreterare träffat en treårig pojke och skriver i journalen; ”han 
är aktiv och mycket lekfull. Han talar i två- och treords-meningar och ibland med 
kroppsspråk då han inte blir förstådd”. Ett annat exempel är en 10-årig pojke, där ett 
samtal med honom är refererat: 
 
Pojken säger tydligt att han vill fortsätta åka till kontaktfamiljen på samma sätt  
som han gör idag och undrar lite varför vi frågar. När undertecknad förklarar att 
han är stor nog att själv säga vad han vill och inte dom vuxna bara skall prata om 
honom tycker han att det är bra. 
  
I 19 av akterna finns beskrivet på något sätt om vad barnet anser om att vara i 
kontaktfamilj, 14 från barnet självt och 5 via föräldern. I sex av akterna finns ingen 
beskrivning eller kommentar om barnets åsikt. I elva av akterna framgår tydligt att 
social-sekreterarna träffat barnet i ett enskilt samtal. Det finns också akter som mer 
noggrant beskriver vad barnen säger och uttrycker. I de akter som främst handlar om 
ansökan om kontaktfamilj finns inte barnen lika tydligt beskrivna. Ofta står att barnen 
säger positiva kommentarer om att åka till kontaktfamiljen:  
 
Flickan säger: det är skoj att vara i kontaktfamiljen, mest leker hon med döttrarna. Om 
hon blir ledsen går hon till Y och T (kontaktfamiljen). Hon kan tänka sig att åka till 
landet med familjen i sommar. Ibland längtar hon till den helg hon ska till dom.(flicka 9 
år)  
 
I de akter där det är tydligt att föräldrarna har mer egna sociala svårigheter som bidrar 
till behovet av kontaktfamilj, så finns det mindre beskrivet om barnen.  En viss tendens 
som kan skönjas är att i de ärenden där det är barnet som uppenbart är den som har 
svårigheter, ex ADHD, finns det mer beskrivet om barnet och vad barnet tycker. 
 
E berättar vad han tycker om att göra, såsom att cykla, leka i sandlåda, med bilar, 
spela fotboll, bada i badhus. E vill till en ny kontaktfamilj. Det gör inget om det  
finns andra barn där.(pojke 12 år) 
 
Det är också tydligt i akterna att det är vanligt att barnen finns med vid de första 
besöken hos kontaktfamiljen och också i den första utredningen. Vid omprövningar, 
uppföljningar och också byten av kontaktfamilj är det märkbart att barnen inte finns 
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med i lika hög grad. Vissa omprövningar bygger också på telefonkontakter med förälder 
och kontaktfamilj. 
 
 
Hur det framgår i akten att barnen har möjlighet att påverka  
Många av barnen i materialet är små, speciellt då kontaktfamiljsuppdraget påbörjas. Det 
är då självklart att det är föräldrarna tillsammans med socialkontoret som måste göra 
helhetsbedömningen av barnets vilja och behov. I 14 av akterna finns barnens egna 
önskningar beskrivna. Det är således 11 akter där barnets egen ståndpunkt inte noterats. 
Om en pojke, 15 år står: 
 
Han säger sig vara för stor för att vara i kontaktfamilj, han vill vara hemma och  
klara sig själv även om modern gör andra saker. Han tycker att det är ok att vara 
hos kontaktfamiljen, men vill ej vara styrd av att vara tvungen att åka iväg. 
 
Det finns också exempel där det är socialkontoret och föräldern som helst önskar att 
barnet får kontaktfamilj, men att barnet på olika sätt visar att det inte vill, och därför inte 
kommer iväg. I en akt beskrivs att pojken, 14 år, berättar: ”Anledningen är enligt pojken 
att han inte har tid. På helgerna vill han vara hemma och träffa sin pappa och 
kompisar”. Detta kontaktfamiljsuppdrag avslutades då pojken inte ville åka iväg. Ett 
annat exempel är en pojke, 12 år, som till sina föräldrar och socialsekreteraren tydligt 
säger att han inte vill bli bortlämnad, och där det står; ”Föräldrarna känner behov av 
avlastning, men inser att pojkens egen vilja och inställning till att få en kontaktfamilj 
måste respekteras”. 
 
Det framkommer i några av akterna att barnen hyser en oro för sina föräldrar då de är i 
kontaktfamiljerna, men att denna oro är svår att tala om. Ett exempel är en flicka, 11 år, 
som inte ville åka till sin kontaktfamilj och sade att hon tyckte det var tråkigt, men där 
kontaktfamiljen i efterhand berättade för socialsekreteraren att flickan var orolig för sin 
mor under den tid hon var i kontaktfamiljen. I några akter beskrivs att kontaktfamiljerna 
betyder mycket för barnen. En kontaktfamilj berättar att barnet, 12 år, sagt: 
 
Han säger periodvis att han vill vara mer hos dem. Han vill ibland inte åka hem. 
Han väntar till sista sekunden innan han absolut måste packa ihop. Han är noga 
med att alltid lämna kvar någonting ” för jag kommer ju tillbaka snart”. 
 
Flertalet möten eller telefonsamtal som handlar om kontaktfamilj är sådana där barnen 
inte är med. Barnens åsikter framförs därför oftast via föräldern eller via 
kontaktfamiljen. 
 
Hur barnen beskrivs av andra 
Som beskrivs ovan framkommer det i akterna att det är betydligt vanligare att 
socialsekreterarna har möten med föräldrarna utan barnen. Det rör sig då mycket om 
föräldrarnas och familjens situation i sin helhet men också beskrivning av barnen och 
deras behov. I journalanteckningar och utredningar nämns också kontaktfamiljernas 
beskrivning av barnen i akterna som rör vad föräldrarna och kontaktfamiljerna berättar.  
 
Det fungerar bra med flickan, hon kommer överens med de egna barnen och tyr sig 
till mannen. Hon berättar om vad de gör, att de ofta är hemma med barnen och  
umgås med släkt och vänner då både hon och modern upplever att barnen behöver  
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det. Det märks att barnen behöver tydliga gränser och barnen respekterar det.(flicka 8 
år) 
 
Det finns också beskrivningar om barnen och deras behov från andra, t ex BUP, skolan, 
daghem. Ofta nämns också att andra myndigheter och personal som har kontakt med 
familjen tillstyrker att en kontaktfamilj tillsätts, t ex: ”Från BUP bedöms det mycket 
angeläget att pojken får fortsatt möjlighet till vistelse utanför familjen på det sätt som 
en kontaktfamilj kan erbjuda”. 
 
Barnens synpunkter vid avslutning och byte av kontaktfamilj 
Flertalet av barnen, hela 16 stycken, har varit med om byten av kontaktfamilj, ofta flera 
gånger. 
 
Tabell 5. Byte av kontaktfamilj. 
Byte av 
kontaktfamilj 

Flickor Pojkar Totalt 

Inget byte 
Ett byte 
Två byten 
Tre byten 
Summa 

     1 
     4 
     1 
     - 
     6 

      8 
      6 
      1 
      2 
     19 

     9 
    10 
      4 
      2 
     25 

 
Anledningar till byten anges ibland i akten, men inte alltid.  
 
Tabell 6. Anledning till byte eller avslutning av kontaktfamiljsinsats.  
(fler byten kan förekomma i samma ärende) 
Anledning till 
byte/avslut 

Flickor Pojkar Totalt 

Separation hos 
kontaktfamilj 
Kontaktfamiljen 
flyttar 
Förändrade 
förhållande hos 
kontaktfamilj 
Barnet vill inte 
Förälder säger 
nej 
Ändrade 
förhållande hos 
förälder 
Framgår inte 

  
        - 
 
        - 
 
  
        1 
        2 
 
        - 
 
 
        - 
        5             

 
        2 
  
        2 
 
 
         3 
         1 
 
         4 
 
 
         3 
         4 

    
      2 
 
      2 
 
 
      4 
      3 
 
      4 
 
 
      3 
     9               

 
Vanligt är att kontaktfamiljerna flyttar eller får ändrade familjeförhållanden och att 
uppdraget därför upphör, detta framgår i 8 av de 25 akterna. I en akt där pojken är 12 år, 
står: ”Möte med kontaktfamilj och föräldrar. Framgår att kontaktfamiljen ska flytta och 
uppdraget måste avslutas”.  Nästa anteckning gäller att en ny kontaktfamilj 
introduceras. Det finns också angivet att föräldrarna har känt sig ifrågasatta av kontakt-
familjerna och tyckt att de lagt sig i. I en akt står ”Pojken har bl a sagt att 
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kontaktfamiljen frågat ”för mycket” som skäl till varför han inte vill åka till 
dem”.(Pojke 12 år) 
 
I akterna framkommer inte mycket om hur själva avslutningarna genomförs mellan barn och 
kontaktfamilj. I några akter framgår att socialsekreteraren haft en önskan om ett samtal om 
avslutningen men att föräldern avböjt detta.  
 
Modern avböjde förslaget om ett gemensamt möte med kontaktfamiljen och ville själv  
ombesörja att sonen fick ett bra avslut hos dem.(flicka 9 år) 
 
Sammanfattning 
I ovanstående kapitel framkommer att socialsekreterarna har träffat nästan alla barnen i 
materialet som har kontaktfamilj, men oftast inte i enskilt samtal. Barnens synpunkter 
redovisas på något sätt i de flesta av ärendena, men ofta är det föräldrarna eller 
kontaktfamiljerna som berättar vad barnen tycker, barnens egen åsikt noteras sällan. Många 
barn har fått byta kontaktfamilj, och frågan är hur ett byte uppfattas och förklaras för barnen. 
 
 
Barnens nätverk och kontakt med den andre föräldern enligt akterna 
 
I detta kapitel redovisas vad som framkommer i materialet om hur kontakten tas med den 
förälder som barnet inte bor med och också hur kontakt tas med familjens nätverk. 
 
Som tidigare framgått är flertalet föräldrar, (21) i materialet ensamstående. Av dessa har sex 
enskild vårdnad och fyra av barnen har en förälder som är avliden. Till sex av barnen framgår 
inte i materialet vem som har vårdnaden. I fem akter framgår det av moderns berättelse att 
fadern bor långt bort och inte har någon kontakt med barnen. Ofta står också att modern 
önskar att fadern hade kontakt, och att hon försökt påverka umgänget. Tre av dessa fäder har 
dock sporadiskt umgänge med sina barn.  
 
Tabell 7. Socialkontorets kontakt med den andre föräldern. N=17 
 Flickor Pojkar Totalt 
Framgår att 
socialkontoret har tagit 
kontakt 
Framgår ingen kontakt 

 
     4 
 
     2 

 
       4 
 
       7 

 
      8 
 
      9 
 

Det finns inte många beskrivningar hur socialkontoret bedömt möjligheterna att träffa fadern 
för att utröna hans ståndpunkt. Det kan tolkas som att socialsekreterarna litar på moderns 
bedömning eller att de också har annan kunskap, som inte beskrivs i akten. I en akt står: ”Brev 
till fadern där han ombeds höra av sig, om han inte hör av sig, kommer det att tolkas som att 
han är positiv”(pojke 10 år). Det finns också exempel på att en förälder fått avslag på sin 
ansökan om kontaktfamilj, med hänvisning att försöka lösa umgängesfrågan genom 
familjerätten. Ett exempel är också där det framgår att barnet saknar sin pappa och modern 
önskar kontaktfamilj. I akten står ”det kan dock vara svårt att se att insats i form av 
kontaktfamilj skulle kunna hjälpa pojken i hans saknad efter fadern” (pojke 11 år). 
 
I flera ärenden noteras att en diskussion har förts angående familjens nätverk och vilka som 
finns runt om som stöd. I fyra akter gers också exempel på att socialsekreterarna har använt 
sig av att rita nätverkskartor. I flertalet ärenden har inga möten hållits med släktingar. Det 
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finns dock fyra exempel på samtal som förts med mor- och farföräldrar. En mamma fick rådet 
att vända sig till familjerätten för diskussion med dem och barnens farföräldrar och om de 
kunde träffa sina barnbarn mer. I en akt står nämnt om samtalet med en mormor: ”Hennes 
mor medverkar vid samtalet och uppger att hon inte har tid för sina barnbarn och att hon 
anser att det är samhällets sak att ordna för ensamstående föräldrar”(pojke 11 år).  Det finns 
också många exempel på akter där nätverket omnämns, men det framgår inte om någon 
kontakt har tagits med det. En motivering kan vara att nätverket också kan behöva få 
avlastning. 
 
Modern säger att övriga nätverk bestående av mormor och morfar också kan slappna av  
med vetskapen om att barnen får stöd av kontaktfamilj. Mormor och morfar ställer upp 
för barnen i mångt och mycket övrig tid (pojke 12 år). 
 
I fyra av akterna i materialet framgår att släktingar, t ex kusiner, syskon och morföräldrar  
kontrakterats som kontaktfamiljer. Det finns i akterna ingen diskussion om hur besluten har 
fattats kring frågan om att kontraktera släktingar eller om dessa skulle finnas med som stöd 
även om inte socialtjänsten är inkopplad. Två av barnen, som fått byta kontaktfamiljer flera 
gånger, har till slut fått sina morföräldrar som kontaktfamilj då det bedömts vara tryggare för 
barnet. I ett ärende övertar en mormor kontaktfamiljsuppdraget för sitt barnbarn, men önskar 
göra detta frivilligt, utan att vara kontrakterad. Det finns i fyra av akterna exempel på att 
föräldrar föreslår familjer som kontaktfamiljer som redan är kända för barnet, såsom vänner 
eller fritidspersonal. En fördel med detta kan vara att kontakten finns kvar även efter det att 
kontaktfamiljsuppdraget avslutats, vilket också verkar vara fallet i två av 
kontaktfamiljsärendena i materialet. 
 
Sammanfattning 
Det synes inte vara vanligt förekommande att socialtjänsten tar aktiv kontakt med den 
frånvarande förälder. I kapitlet redovisas att det inte regelmässigt tas kontakt med familjernas 
nätverk. Frågan kan ställas om kontakter med den frånvarande föräldern och övrigt nätverk 
skulle öppna för andra alternativ än kontaktfamiljsinsats? 
 
 
Vad som framkommer i akterna om socialsekreterarens roll och 
ansvar 
 
I detta avsnitt redovisas om vad som framkommer i akterna om socialsekreterarnas egna 
bedömningar och vad som kan utläsas om socialsekreterarens roll. 
 
Det är i akterna inte helt lätt att utläsa socialsekreterarnas egna tankar och slutsatser. I många 
av akterna kan tolkningen göras att socialsekreterarna är måna om att följa föräldrarna. En 
anledning till det kan vara att graden av svårigheter i familjerna är stora och 
socialsekreterarna är måna om att barnen ska få det stöd de behöver. Kanske kan detta också 
vara en anledning till att föräldrarnas egna bedömningar om t ex fäders eller andra släktingars 
inställning till kontakt med barnen inte ifrågasätts. I en akt står: ”Fadern har ny familj, vill 
inte ha kontakt med dottern, enligt modern”(flicka 6 år).  Denna mor hade enskild vårdnad, 
och utifrån detta tas ingen kontakt med fadern från socialkontorets sida. Det förekommer att 
föräldrar har önskemål om att byta kontaktfamiljer eller har förslag på just en speciell 
kontaktfamilj. I en akt framgår att föräldrarna vid flera tillfällen varit missnöjda med de 
kontaktfamiljer som erbjuds och att de återkommer om krav på nya kontaktfamiljer.   
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Modern önskar att pojken ska få en ny kontaktfamilj, helst en familj utan barn och 
mer ordning och reda och en familj som har tid för honom. De är beredda att behålla 
nuvarande familj tills vi kan presentera en ny”(pojke 12 år). 
 
Det framkommer i anteckningarna i akterna en förståelse för att det kan vara tungt att vara 
ensam ansvarig förälder för sina barn. ”Modern känner sig väldig tyngd ibland av att vara 
ensam förälder”. Det finns också exempel på att det i bedömningar förs en diskussion utifrån 
tanken att andra insatser än kontaktfamilj skulle vara att föredra, men att familjen inte alltid 
tackar ja. Ett exempel är familjerätten för att diskutera umgänget med den andra föräldern 
eller familjearbete i hemmet.  
 
I några ärenden framskymtar att socialkontoret ”vill mer” än vad familjen önskar. Ett exempel 
är en pojke, 14 år, till en ensamstående far, som får vara ensam mycket i veckorna. Social-
sekreteraren föreslår att pojken ska vara i kontaktfamilj, och pojken säger först ja, men det 
visar sig på olika sätt att varken han eller fadern vill, och kontakten avslutas. I vissa ärenden 
kan också tolkningen göras att socialtjänsten fäster stort hopp till kontaktfamiljen och dess 
möjligheter att stötta och hjälpa barn till en förändring. Ett exempel på det är en flicka, 6 år, 
där kontaktfamiljen får uppdraget att hjälpa modern med gränssättning för flickan, ge träning i 
sociala färdigheter som bordskick, språk och uppträdande samt ge modern råd och stöd i 
föräldrarollen. 
 
Sammanfattning 
I kapitlet redovisas de tolkningar som kan göras i materialet angående socialsekreterarnas roll 
i kontaktfamiljsärenden. Det framgår att socialsekreterarna i hög grad följer föräldrarna och 
deras beskrivningar och önskningar.  Det kan också tolkas som att socialsekreterarna har stora 
förhoppningar till kontaktfamiljernas möjligheter att stötta föräldrar och barn, eller också att 
de bedömer att det är bättre att barnet har en kontaktfamilj än att det inte finns någon insats i 
familjen alls.  
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Sammanfattning av de olika delresultaten 
 
1. Intervjuerna av socialsekreterarna 
Socialsekreterarna anser att insatsen kontaktfamilj skall gynna barnen, men att grundorsaken 
till att barnen är i en kontaktfamilj ofta är förälderns svårigheter och behov, exempelvis 
avlastning. De bedömer att det är viktigt att samtala med barnen men att det inte är 
nödvändigt med ett enskilt samtal. Socialsekreterarna är måna om att följa förälderns 
önskemål, och vill därför inte ha samtal mot förälderns vilja. Socialsekreterarna hyser också 
oro inför att ett enskilt samtal med barnet skulle kunna locka fram förtroenden hos barnet som 
de inte kan stå för inför föräldern. De bedömer att barnen beskrivs i utredningar inför en 
kontaktfamilj, men att det i ärenden som rör en så kallad barnavårdsutredning skrivs 
utförligare än i ett ärende som enbart rör ansökan om kontaktfamilj. Social-sekreterarna 
uppger också att de i utredningen tar kontakt med barnets nätverk och barnets båda föräldrar. I 
handläggningen inför uppföljning och avslut av kontaktfamilj bedömer social-sekreterarna att 
de i mindre utsträckning möter barnet och att de förlitar sig på förälderns bedömning. 
Socialsekreterarna tror inte att det är så vanligt att kontakten finns kvar mellan barnet och 
kontaktfamiljen efter avslutad insats. De anser att insatsen kontaktfamilj är till största delen 
positiv för barnen, som att få göra roliga saker, men att det också finns andra delar som kan 
vara mer negativa, exempelvis känslan av att vara bortskuffad hemifrån. Socialsekreterarna 
anser att det inte är lätt att tala med barnen om de känslor som är mer negativa och inte heller 
om frågan om varför barnen tror att de är i kontaktfamilj.  De beskriver i intervjuerna ett 
ansvarstagande för att insatsen kontaktfamilj ska bli bra för barnen. Det framgår också att det 
inte finns några klara riktlinjer för hur arbetet med kontaktfamiljsärenden ska bedrivas. 
 
Del 2. Intervjuerna med barnen. 
Barnen berättar i intervjuerna att de uppfattar att de har kontaktfamilj för att deras föräldrar 
har behov av exempelvis avlastning. Två av barnen, som har ADHD menar att det är för att 
det är de som är besvärliga. De äldre barnen anser att de har varit delaktiga i beslutet om 
kontaktfamilj och att de kan påverka sin vistelse där. Två av de yngre barnen berättar att de 
inte kan vara delaktiga på samma sätt. De barn i studien som behövt byta kontaktfamilj, och 
inte önskat detta, vittnar om en stor besvikelse. Barnen berättar mycket positivt om att vara i 
kontaktfamilj, om att göra roliga saker, få nya relationer och tydliga regler. Det framkommer 
också sådant som är mindre bra, såsom att de ibland inte får vara med och leka och att tvingas 
åka hemifrån fast man inte vill. Det är svårt att utifrån intervjumaterialet bedöma hur barnens 
nätverk påverkas av insatsen kontaktfamilj. Flera av barnen nämner att de önskar fortsatt 
kontakt med sin kontaktfamilj. Inget av barnen berättar om någon närmare relation till någon 
från socialtjänsten och tre av barnen kan inte direkt komma ihåg några möten alls. Några är 
dock positivt inställda till socialtjänsten, och anser att familjen fått mycket stöd därifrån. 
 
Del 3. Aktstudien. 
Det som beskrivs i akterna som bakgrund till att en kontaktfamilj tillsätts är ofta flera olika 
anledningar. Avlastning till föräldrar är vanligt förekommande, men också stöd till barnet i 
olika former. Det framgår att kontaktfamiljsinsatsen ofta initierats via en ansökan från 
föräldern själv, inte lika ofta via en anmälan eller utredning. Flertalet familjer, alla förutom 
två, erhåller också andra insatser från socialtjänsten. Barnen beskrivs i flertalet akter, men ofta 
via vuxna i omgivningen, föräldrar och kontaktfamilj. I 11 akter av 25 framgår det att 
socialsekreterare någon gång samtalat enskilt med barnet. I akterna framkommer att 
majoriteten av barnen (16 av 25) har varit med om byte av kontaktfamilj, i några fall flera 
gånger. Det är svårt att i akterna utläsa huruvida barnen är informerade och delaktiga i dessa 
byten av kontaktfamilj. I akterna framkommer att det inte alltid förekommer att kontakt tas 
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med den förälder som inte bor med barnet och att inte heller kontakt med övrigt nätverk är 
allmänt förekommande. Socialsekreterarnas roll synes vara en balansgång mellan att följa 
förälderns önskemål, vad de uppfattar som barnets behov och vad som är möjligt att 
åstadkomma inom socialtjänstens ram. 
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Analys av resultaten 
 
I detta kapitel kommer en analys att göras av resultaten i intervjuerna av socialsekreterarna 
och barnen samt det insamlade aktmaterialet sett i relation till de teoretiska ansatser som 
tidigare presenterats. 
 
Det utvecklingsekologiska perspektivet och nätverksteorin 
 
Genom den utvecklingsekologiska teorin kan några av de frågeställningar som finns i denna 
studie besvaras. Denna teori ser individen och den omgivande miljön som ett 
sammanhängande system. Barnet och dess familj bildar utifrån detta synsätt ett system ihop 
med kontaktfamiljen och också med andra viktiga i barnets omgivning, t ex skola och 
daghem. För att barnen ska utvecklas väl är det viktigt att detta system kan samarbeta och visa 
förtroende för varandra. Detta påpekas också i intervjuerna med socialsekreterarna. De 
berättar i intervjuerna att de är måna om att ”matcha” familj och kontaktfamilj så att 
samarbetet blir så bra som möjligt. De talar också om att de söker kontaktfamiljer i barnets 
eget nätverk, och att samarbetet då kan underlättas. I aktmaterialet finns exempel på att flera 
av kontaktfamiljerna redan är kända av barnen. Det gäller t ex personal i skolan, grannfamiljer 
och i några fall också släktingar. I både intervjuerna med socialsekreterarna och barnen samt i 
aktmaterialet finns exempel på ärenden där samarbetet inte fungerat mellan kontaktfamilj och 
barnets familj, vilket då gått ut över barnet, som i vissa fall fått avbryta sin vistelse i 
kontaktfamiljen.  
 
Ett motiv som oftast nämns som anledning till att kontaktfamilj beviljas är att barnen ska få 
tillgång till andra vuxna och mer stimulerande miljö. Enligt det utvecklingsekologiska 
perspektivet (Andersson 1982, Klefbeck-Ogden 1995, Aresik-Ram & Elf 1997) så är det 
värdefullt för barn att få träffa fler vuxna och få tillgång till andra värderingssystem. I 
materialet framgår att kontakten mellan barn och kontaktfamilj är viktig för många av barnen 
i intervjuerna och socialsekreterarna hoppas att barnen genom kontaktfamiljerna får möta 
positiva och välfungerande vuxenförebilder. Flera av barnen, ex Vera och Urban, hänvisar 
också till att de uppskattar att de i kontaktfamiljen får tillgång till de vuxna i familjen, och 
också till andra vuxna, såsom familjens släktingar och vänner. Ett av barnen, Petra, berättar 
om sin kontaktfamilj där det finns fler regler, och att det gör att hon får känna sig mer 
ordentlig. 
 
En av frågeställningarna i studien är hur barnens nätverk påverkas av insatsen kontaktfamilj. I 
det material som föreligger är det svårt att utläsa huruvida kontakterna mellan barn och 
kontaktfamilj fortsätter efter det att insatsen upphört. Det är också många av barnen, både i 
intervjuerna och i akterna som av olika anledningar har fått byta kontaktfamilj. De barn som 
intervjuas har alla, förutom en, pågående insats i form av kontaktfamilj. En pojke, Olle, 
berättar att han har viss kontakt med en tidigare kontaktfamilj och två andra barn, Petra och 
Urban säger att de bedömer att de självklart kommer att fortsätta ha kontakt med sin 
kontaktfamilj då de är vuxna.  Social-sekreterarnas bedömning är att det inte är vanligt att 
kontakten fortsätter efter avslutat kontaktfamiljsuppdrag och inget framgår i akterna om att 
kontakten fortsätter mellan barn och kontaktfamilj. En anledning till att kontakten inte lever 
vidare mellan barn och kontaktfamilj kan vara att familjer lever på ett annat sätt, då samhället 
blir alltmer individualistiskt och också det faktum att alltfler kvinnor förvärvsarbetar (Bäck-
Wiklund & Bergsten 1997). Till skillnad från de förhoppningar som fanns vid socialtjänst-
lagens tillkomst (Prop 1979/80:1), då det talades om att behovet av kontaktfamiljer skulle 
ersättas av kontakter i bostadsområdet och inom fackföreningar, så är individuell autonomi en 
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trend i Sverige liksom i andra västerländska kulturer (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997), vilket 
säkert gör att benägenheten att ta tid för andra minskar. Flera av socialsekreterarna påtalar att 
de vet att barnen har det bra och får sina behov tillgodosedda i kontaktfamiljerna, eftersom det 
är ett uppdrag, som familjerna åtagit sig. Detta kan tolkas som, vore det inte ett uppdrag, så 
skulle inte det fungera. Det ges i studien exempel på att det är släktingar till barnen som ges 
uppdrag som kontaktfamilj, t ex Sven i barnintervjuerna och i tre av akterna. Detta kan också 
ses som ett exempel på att det är samhället som övertar en funktion som kanske familjernas 
eget nätverk tidigare åtog sig (a.a.). I aktmaterialet ges exempel på att föräldrar som ansökt 
om kontaktfamilj istället erbjudits bistånd till att uppnå bättre kontakt med barnens nätverk, 
men inte lyckats med detta. I aktmaterialet är det endast i några ärenden som social-
sekreterarna har undersökt de frånvarande fädernas vilja och möjlighet att träffa sina barn. 
Däremot bedömer socialsekreterarna i intervjuerna att de regelmässigt tar kontakt med den 
frånvarande föräldern. Socialsekreterarna nämner också i intervjuerna att det händer att andra 
instanser som träffar barnen uppmanar föräldrar att söka kontaktfamilj med motiveringen att 
”du borde ha rätt till det”. Denna åsikt, att det är en rättighet att få kontaktfamilj, beskrivs i 
en akt från en mormor som alternativ till att hon inte kan träffa sitt barnbarn mer. 
 
Enligt det utvecklingsekologiska perspektivet är frågan om för vem insatsen kontaktfamilj 
mest är till för – barnet eller föräldern, inte rätt ställd. Familjen är enligt detta synsätt ett 
system, och måste därför ses i sin helhet. Detta är också vad många av socialsekreterarna 
nämner i intervjuerna och som finns dokumenterat i akterna, att den avlastningen som 
föräldern får genom biståndet kontaktfamilj, ger positiva återverkningar också på barnen. En 
socialsekreterare, Beata, uttrycker detta ”det blir en förändring, bara det blir en vinst för 
barnen att mamma kanske varit ute och dansat”. Denna tanke återfinns också i en rapport 
från Göteborgs universitet (Jonsson & Regnér 2003), att familjen måste ses som ett helt 
system då insatsen kontaktfamilj diskuteras. 
 
Teorier om motståndskraft och bemästrande 
Sommerschild (1999) har i sin forskning om rescilience och coping visat att stabila och nära 
relationer under barnets uppväxt kan verka helande på tidiga brister. Många av de faktorer 
som enligt den teorin anses särskilt viktigt för barn under deras uppväxt; samhörighet, trygga 
relationer, förutsägbarhet är sådant som socialsekreterarna påtalar i intervjuerna att de hoppas 
att barnen skall få i sina kontaktfamiljer. Det som socialsekreterarna anser vara värdefullt är 
också att barnen ska få andra vuxna förebilder och att se andra familjemönster. Även barnen 
ger exempel på att de uppskattar kontakten med de vuxna i kontaktfamiljen, och berättar att 
de kan få stöd i läxläsning och frågor om datorer. Några av barnen, Urban och Sven, berättar 
också stolt om hur de får hjälpa till hos kontaktfamiljerna och att de får uppskattning i vad de 
gjort. I intervjuerna med barnen framkom att flertalet av dem visste precis hur ofta och när de 
skulle till kontaktfamiljen, vilket kan vara ett exempel på att förutsägbarheten är viktig för 
dem. Social-sekreterarna nämner en undran hur det är för barn om mönstren i familjerna är 
olika, och om det skulle innebära en svårighet för barnen. Barnen i intervjumaterialet synes 
inte fästa stor vikt vid frågan om olika regler i familjerna. De verkar ta för givet att det finns 
regler i familjer och att de kan vara olika. Några, t ex Ture, uppskattar att det finns fler regler, 
andra noterar istället att de kan tillåta sig fler saker i kontaktfamiljen, exempelvis godisätning. 
Forskning har visat att barn kan knyta viktiga och nära emotionella band till flera personer 
och att barnen kan ta till sig dessa, trots att personerna visade på olika sätt att vara 
(Sommerschildt 1999). En annan viktig faktor gällande denna teori är hur en person hanterar 
motgångar. Även här finns möjligheten att en kontaktfamilj kan visa barn på olika sätt att 
möta motgångar i livet, och genom det ge barnet olika valmöjligheter då det själv möter 
svårigheter i livet. 
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Till frågan om hur det är för barn att vara i en kontaktfamilj hör också hur barnen hanterar 
eventuell oro för hur förälder och syskon har det hemma. I intervjuerna med social-
sekreterarna framkom en undran om hur det är för barn om de slits mellan önskan att vara i 
kontaktfamiljen, och att vara hemma, t ex hos en missbrukande förälder. I barnintervjuerna 
framkom inte direkt oro för föräldern från något av barnen, vilket också kan bero på de barn 
och familjer som accepterade att bli intervjuade. Det är säkert inte heller lätt för barn att 
berätta om sådan oro, och som tidigare nämnts har medvetet inte för svåra och känsliga frågor 
ställts till barnen, då intervjuaren varit en okänd vuxen. Troligen finns andra tankar och 
känslor inför vistelsen i kontaktfamilj, som barnen har valt att inte berätta. Några av barnen i 
intervjuerna, Klara och Ture, visade stor förståelse för att föräldrarna hade en ansträngd 
situation, t ex att föräldern hade mycket att göra, ansträngd ekonomi eller att barnen visste att 
de behövde hjälpa till i hemmet med olika uppgifter. I barnintervjuerna framkom också att 
några av barnen, Olle och Sven, var medvetna om att det var de själva som var besvärliga, och 
att både föräldrar och syskon behövde vila från dem. I dessa uttalanden kunde spåras en viss 
sorg i denna insikt. I aktmaterialet framkom däremot beskrivningar där barn berättat för 
kontaktfamiljerna om oro för sin förälder och för hemsituationen. I ett fall, där en flicka var 
orolig för sin mor, kan tolkningen göras att hon ”såg till” att hon inte kunde vara kvar i 
kontaktfamiljen, och insatsen fick avslutas. 
 
I materialet framkommer att de barn som erhåller kontaktfamilj ofta kommer från familjer 
med stora sociala svårigheter. Som tidigare beskrivits är detta märkbart främst i aktmaterialet, 
troligen beroende på att de familjer med tyngst problematik inte tackat ja till en intervju, eller 
inte blivit tillfrågade om intervju. Av de akter som analyserats var det bara två som inte hade 
andra insatser förutom kontaktfamilj. Familjerna har ofta haft långvarig kontakt med 
socialtjänsten. Barnets önskningar och behov måste således vägas mot dess behov av skydd 
att inte behöva utsättas för våld eller missbruk i hemmiljön. Detta har också påtalats i tidigare 
forskning (Berg Eklundh 2002). I intervjuerna med socialsekreterarna och i aktmaterialet 
framkommer att kontaktfamiljsinsats ibland används som en insats som inleds i väntan på att 
familjen accepterar andra, mer behandlande insatser eller i väntan på mer stadigvarande 
placering av barnen. I aktmaterialet visas att socialsekreterarna ofta får följa föräldrarnas 
önskemål och krav. Ofta nämns också att familjer samtidigt erbjuds andra, mer behandlande 
insatser, såsom familjebehandling och missbruksbehandling. Det blir därför en avvägning för 
socialsekreterarna, att bedöma om familjen är positiv till en eventuell behandling och att det 
är tillräckligt för familjen, eller om barnet under tiden är i behov av att veta att de med 
regelbundenhet kan vara hos en kontaktfamilj. Socialsekreterarna nämner i detta sammanhang 
att de anser att de skulle önska att det fanns fler möjligheter till olika former av 
behandlingsinsatser.  
 
En annan teori som också nämnts i denna studie är Antonovskys tankar om KASAM, känsla 
av sammanhang (Antonovsky 1987). Han menar att för att barn ska uppleva en känsla av 
sammanhang så krävs att omvärlden blir begriplig, barnet behöver få meningsfullhet och få 
hanterbarhet. Här kan samtal med barnen bli viktiga för att omvärlden ska bli mer förståelig 
och begriplig. Med meningsfullhet menar Antonovsky att en person får möjlighet att själv 
kunna uttrycka sin åsikt, vilket också är ett syfte med socialtjänstens samtal med barn. I 
materialet framkommer att det är vanligast att barnen får komma till tals i utredningarna inför 
beslut om kontaktfamilj. Då besluten skall omprövas eller avslutas synes det dock inte vara 
lika vanligt att barnen får komma till tals, framför allt inte i enskilda samtal. Med hanterbarhet 
kan också förstås den egna möjligheten att påverka sin situation. Barnen fick denna fråga i 
intervjuerna och det framkommer att de äldre barnen har större möjligheter att påverka om 
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och när de ska åka till kontaktfamiljen. De yngre barnen synes inte ha denna möjlighet i 
samma utsträckning, en pojke, Martin, säger t ex att ”man måste åka ändå”.  Samma sak 
framkommer i aktmaterialet, där det finns exempel på att de något äldre barnen sagt ifrån att 
de inte vill åka till kontaktfamiljen, och att uppdraget därefter avslutats. De yngre barnen blir 
av vad som kan utläsas i akterna inte alltid tillfrågade, utan det är oftast föräldrarna och 
kontaktfamiljerna som för barnets talan och bedömer hur barnet trivs. Många av social-
sekreterarna berättar i intervjuerna att de är osäkra inför i hur hög grad barnen själva har 
möjlighet att välja mellan att åka till kontaktfamiljen eller göra egna aktiviteter. Denna 
farhåga bekräftades av de yngre barnen i intervjuerna, ex Lena och Martin. Socialsekreterarna 
bedömer att besluten ofta är en kompromiss mellan barnens behov, förälderns önskemål och 
kontaktfamiljens möjligheter. Detta framkommer i aktmaterialet och också några av barnen i 
intervjuerna, Ture och Niklas, synes vara medvetna om att de måste anpassa sina behov till 
både föräldrarna och kontaktfamiljerna.  
 
Utifrån teorierna om KASAM är det av vikt att barnen ges möjlighet till att själva få förståelse 
inför varför ett beslut fattats, och också ges en så stor delaktighet som är möjlig i sin egen 
situation. Två av barnen i intervjuerna, Lena och Martin, sade sig inte veta av vilken 
anledning de var i kontaktfamilj. Det kan också vara extra svårt att förklara varför ett 
kontaktfamiljsuppdrag skall avslutas. Fyra av barnen som intervjuades har erfarenhet av att få 
byta kontaktfamilj, några av dem flera gånger. Några av bytena har skett utifrån barnens 
önskemål, som Lena och Martin beskrev, men Olle och Sven ger också exempel på att de vid 
byte av kontaktfamilj fått en känsla av övergivenhet och att vara bortvald. I aktmaterialet 
framkommer också att det är relativt vanligt med byten av kontaktfamilj, då 16 barn av 25 fått 
byta en eller flera gånger. Det framkommer oftast inte i akterna på vilket sätt barnet 
informerats eller involverats i bytet av kontaktfamilj, och inte någon diskussion om vad ett 
byte av kontaktfamilj kommer att betyda för barnet. Det framgår också i aktmaterialet att det 
inte alltid är lätt för socialsekreterarna att motivera ett möte för avslutning av kontaktfamiljs-
insats, då föräldrar vid flera tillfällen avböjt ett sådant förslag. 
 
Teorier om samtal med barn 
Socialsekreterarna påtalar i intervjuerna att det inte är lätt med samtal med barn. Samtalen 
förs oftast tillsammans med både förälder och kontaktfamilj i samma rum. En anledning är 
enligt socialsekreterarna att barnen ska känna sig trygga. Denna tanke bekräftas av Øvreeides 
teorier om samtal med barn (Øvreeide 2001), där han i utredande samtal för fram fördelen 
med ”triangulering” i samtal med barn. Med detta menas ett samtal med barnet med en för 
barnet närstående vuxen lyssnades i rummet eller det kan också vara ett samtal mellan de 
vuxna och att det är barnet som lyssnar. Det sistnämnda, då barnet bara lyssnar, är ett bra sätt 
att kunna ge barn information, då barnet får vara i lyssnarposition, utan att själv behöva agera 
(a.a.). Troligt är att många av de samtal som socialsekreterarna i studien beskriver mellan 
barn, föräldrar och socialsekreterare är samtal av den arten. I aktmaterialet framkommer att 
flertalet möten med barn oftast sker tillsammans med biologisk förälder och ibland också 
tillsammans med kontaktfamilj. Enskilda möten med barnet är mer sällan förekommande, det 
beskrivs någon gång i 11 av 25 akter. Øvreeide menar att samtalen med barnet måste 
förberedas noga. Hänsyn måste tas till barnets utvecklingsnivå och också till den situation 
som barnet befinner sig i. Samtalen av denna art kräver tid, planering och kunskap, och också 
möjlighet till att ha fler samtal med barnet. Flera av socialsekreterarna har påtalat att de 
känner sig tidspressade i arbetet, och att de skulle önska att de hade mer tid för samtal med 
barn. I nya socialtjänstlagen finns starka krav på att socialsekreterare ska träffa barn i samtal, 
helst enskilda, där barnen får möjlighet att säga sin mening. Samtidigt ger lagen ingen rättslig 
möjlighet att mot förälders vilja träffa ett barn själv. Socialstyrelsen råder socialtjänsten att 

 70



noga förklara för föräldrar vikten av enskilda samtal med barnen, och på det sättet förmå 
föräldern att barnet ska få vara ensam (Socialstyrelsen 2004). I studien framkommer att 
socialsekreterarna inte ofta träffar barnen ensamma i samtal, framförallt inte om det är en s k 
biståndsutredning. Socialsekreterarna ger i intervjuerna uttryck för en ambivalens inför att ha 
egna samtal med barn. Vissa menar att det inte är etiskt försvarbart att få information av barn i 
enskilda samtal utan att veta och tala om vad man gör med informationen. Någon säger också 
att det är lättare att samtala om barnet inte är med. Andra är tydliga med att de i hög grad 
följer föräldrarna och vad de tillåter eller förväntar sig att socialsekreteraren ska göra. 
Informanternas bedömning är att många samtal med barn uppstår spontant och ändras utifrån 
vad som händer i situationen. Denna beskrivning stämmer också överens med det som 
Egelund m fl (2004) förde fram i forskning om familjehemsplacerade barn, att 
socialsekreterarna bedömde att de haft fler samtal med barnen än vad föräldrarna hade 
uppfattat, då många av samtalen var informella, och att föräldrarna inte alltid uppfattat dem 
som ”samtal”. Egelund et al. drog ur detta slutsatsen att ”samtal med barn” inte alltid ges en 
sådan tyngd eller tydlighet att föräldrarna förstår att det varit ett samtal. Det kan också vara så 
som Bernler & Johnsson (1995) beskriver, att socialsekreterare har en större, dold, kunskap 
om barnens situation än vad som framgår av aktmaterialet. Detta blir tydligt i akterna, där 
mötena med barnen ofta beskrivs som ”Hembesök hos familjen, barnen närvarande” – utan 
någon ytterligare beskrivning av barnen i akten. Socialsekreterarna berättar också att de är 
måna om att inte barnen ska känna sig pressade av att berätta för en socialsekreterare saker 
som de inte sedan vågar stå för inför föräldrarna. Ett av barnen Klara, i intervjuerna säger 
också på frågan om det är bra att vuxna frågar barn, att ”ibland, ibland så vill man inte”.  En 
flicka, Vera, kan också med inlevelse berätta om hur nervös hon var inför mötena med 
socialsekreterarna, då hon befarade att de skulle kunna bestämma om att hon inte fick vara 
kvar i kontaktfamiljen. Det framstår också som socialsekreterarna har en egen osäkerhet inför 
att ta upp svåra frågor med barnen. Osäkerheten synes också hänga samman med social-
sekreterarnas syn på hur viktig de anser att den egna rollen är. Eftersom de flesta gör 
bedömningen att det är kontaktfamiljerna och föräldrarnas bedömningar av barnens situation 
som är viktigast, blir den egna rollen inte framträdande. Detta framgår också av aktmaterialet, 
där barnet oftast beskrivs av föräldern, kontaktfamiljen eller andra som känner barnet. Det 
kanske är så att de allt starkare kraven på att se barnens perspektiv gör att socialsekreterarna 
måste kliva fram och ha en mer framträdande roll.  
 
Kontaktfamilj ur barnens synvinkel 
Hur kan socialtjänsten få reda på hur det är för barn att vara i en kontaktfamilj? Som det stod i 
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) så krävs det tre olika former av barn-
perspektiv, samhällets, de vuxnas och barnets eget. Det är detta som socialsekreterarna har att 
ta hänsyn till då de möter barnen i utredningen inför besluten om kontaktfamilj och i den 
vidare handläggningen. Det är ingen lätt uppgift, och det är inte säkert, som diskuteras i 
avsnittet ovan, att vi kan få reda på barnets egen uppfattning. I intervjuerna med social-
sekreterarna framkommer att de tar in information från andra i barnets omgivning, såsom 
föräldrar, skola, BUP m fl. Då ett beslut om kontaktfamilj ska omprövas, framkommer också 
att det är främst föräldrar och kontaktfamilj som tillfrågas, och socialsekreterarna berättar att 
de hyser stort förtroende för deras bedömning. Många hänvisar också till sin egen finger-
toppskänsla inför om det känns rätt eller fel. Frågan är därför om det är samhällets och de 
vuxnas barnperspektiv som framträder mest, medan det är svårare att hitta barnets eget 
perspektiv. 
 
Socialsekreterarna har många föreställningar om vad de tror att barn tänker om kontaktfamilj. 
Övervägande tror socialsekreterarna att barn själva tycker att det är bra och roligt att vara i en 
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kontaktfamilj och att det är det som barnen oftast säger i möten med socialsekreterarna. 
Denna uppfattning stämmer med det som barnen säger i intervjuerna, då de flesta berättar 
positivt om de roliga aktiviteterna som de får göra i kontaktfamiljerna. Många nämner också 
att de uppskattar lugnet och samvaron med de vuxna. Samtidigt så tror många 
socialsekreterare att det finns andra undringar hos barnen om varför de har en kontaktfamilj, t 
ex: ”det kan ju vara en känsla av att mamma inte orkar med mig”, men det är frågor som 
sällan tas upp med barnen. Det kan vara så att socialsekreterarna inte tror att barnen vill eller 
kan berätta eller har erfarenhet av att barnen inte själva berättar om sådana tankar om sin 
kontaktfamilj, och att man därför inte pratar om sådana, mer tyngre tankar. Denna oro 
bekräftades till viss del i intervjuerna med barnen, där några av barnen visade en förståelse för 
att föräldrarna hade en tyngd situation och behövde avlastning och att några av barnen var 
medvetna om att de var ”besvärliga”. Barnen är i intervjuerna till största delen positiva till att 
vara i kontaktfamilj, samtidigt som det också kan tolkas undringar hos många av barnen, som 
inte uttalas, t ex att de hellre hade velat vara hemma hos föräldern. Som tidigare framkom i 
metodavsnittet har jag valt att inte pressa barnen vidare då dessa tankar har kommit upp. Detta 
kan ha bidragit till att svaren är mer positiva än vad barnen egentligen känner innerst inne, 
men om detta kan vi inte veta. Resultaten skulle också kunnat bli annorlunda om det varit 
möjligt att kunna intervjua barn som varit i än mer socialt belastande situation. I resultaten i 
aktstudien framkommer att det finns antecknat i journalerna oro från barnen kring frågan om 
kontaktfamilj. Øvreeide skriver att barn i beroendesituationer är måna om den vuxne och har 
svårt att skilja ut sina egna intressen mot den vuxnes (Øvreeide 2001). Barn  kan också, 
särskilt i yngre tonåren, ha en tendens att idealisera sin verklighet, och det kan då vara svårt 
att möta ungdomen med ”förnuftiga” realiteter (a.a.). Annan forskning om kontaktfamilj 
(Berg Eklundh 2002) påvisar också att barn ofta svarar som de förväntas svara. Øvreeide 
(2001) menar att också de vuxna påverkas av egna rädslor och lojalitet inför andra vuxna, 
vilket också kan bidra till att socialsekreterarna inte tar upp de svåra frågorna med barnen. 
Andra vuxna kan i första hand vara föräldrarna, men också andra i barnens nätverk, t ex 
skolan och fritidshem som också är måna om att barnen får fortsatta insatser. I aktmaterialet 
framkommer att en ansökan om kontaktfamilj ofta stöds av någon annan som känner familjen 
eller barnet, vilket säkert påverkar socialsekreterarens beslut. I intervjuerna med social-
sekreterarna framkommer att de själva ofta känner och aktivt tar stort ansvar för att insatsen 
kontaktfamilj skall fungera bra för alla parter. Socialsekreterarna är till största delen positiva 
till kontaktfamilj som insats. Dessa faktorer kan påverka socialsekreterarna att inte våga ta 
upp frågor med barn om det som inte upplevs som positivt med kontaktfamilj. En social-
sekreterare hade funderingen på att hon skulle kunna få andra svar från barnen, om hon hade 
möjlighet till mer ingående samtal. Kanske det i så fall skulle komma fram tankar från barnen, 
som skulle göra det svårare att fortsätta med kontaktfamiljen. Socialsekreterarna har i sitt 
arbete att bedöma barns situation ur ett helhetsperspektiv (Claezon 1987), där stor hänsyn 
måste tas till föräldrarnas vilja till samarbete. För socialsekreteraren kan en rollkonflikt uppstå 
mellan förälderns behov och önskningar kontra barns behov och rätt till skydd mot att fara 
illa. Socialsekreterare får också vara vaksamma på sin egen roll utifrån sina egna behov, där 
några av de mest framträdande kan vara behovet att vara duktig, bli sedd och vara omtyckt 
(Holm 1995).  
 
Teorier om familjemönster 
Synen på familjen har förändrats, liksom de gängse moders- och fadersrollerna (Bäck-
Wiklund 2001). Många barn lever i familjer med en förälder och i familjemönster som 
förändras oftare än tidigare (a.a.). I materialet framkommer att barn som erhåller 
kontaktfamilj oftast bor med en ensam förälder. Samtidigt så förutsätter socialsekreterarna att 
kontaktfamiljerna är en familj med en mamma och en pappa, och att det är just två 
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föräldraförebilder som är en av de viktiga faktorerna som barnen ska få tillgång till. Här kan 
man ställa sig frågan, hur viktigt det är med just två föräldraförebilder, eller om det också är 
så att socialsekreterarnas egna föreställningar om en ”tänkt familj” som påverkar 
bedömningen (se Gillis 1997). I aktmaterialet så beskrivs ofta att en önskan med 
kontaktfamilj är att barnen, främst pojkar, ska få tillgång till en manlig förebild. Det finns 
också beskrivningar i akterna på att vuxna noterat att barnen uppskattat kontakten med 
mannen i familjen. Några av flickorna i intervjuerna, Alba och Klara, berättar också positivt 
om mannen i familjen, som de säger busar, har humor, kan berätta om datorer och köra 
minitraktorer, vilket kan betyda att det är viktigt även för flickor med en manlig förebild.  
 
De flesta familjer som erhåller kontaktfamilj är ensamstående. Utifrån denna kunskap är det 
viktigt att få inblick i familjernas egna nätverk. I materialet framkommer att social-
sekreterarna anser att det är viktigt att ta reda på det omgivande nätverket, men det finns ingen 
allmän rutin på att rita t ex nätverkskartor. Likaså finns en samsyn från socialsekreterarna om 
att båda vårdnadshavarna ska vara delaktiga i utredning och beslut om kontaktfamilj. Dock 
verkar rutinen vara att man vid första samtalet träffar den förälder ensam som ansöker om 
kontaktfamilj, som då får redogöra för sin situation. Den andre föräldern (ofta fadern) bjuds 
därefter in för ett samtal. Den utredande socialsekreteraren har då redan fått en beskrivning, 
som kan påverka mötet med den andre föräldern. I aktmaterialet framkommer att det i mindre 
än hälften av ärendena i aktmaterialet har gjorts försök att få kontakt med fadern. Social-
sekreterarna förlitar sig till stor del på moderns beskrivning av hur delaktig fadern kan eller 
önskar vara. Alla socialsekreterare i studien är kvinnor, vilket också skulle kunna påverka 
bedömningen till ett mer kvinnligt perspektiv. 
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Slutdiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur det kan vara för barn att vara i 
kontaktfamilj. Genom intervjuer av nio socialsekreterare, intervjuer av 12 barn samt via 
aktstudier av 25 akter har jag sökt kunskap om hur barn kan uppfatta hur det är att vara i en 
kontaktfamilj, vilka tankar som kan finnas hos socialsekreterare om hur barnens synvinkel tas 
tillvara i handläggningen gällande kontaktfamilj samt hur barnen beskrivs i akterna. Det som 
kommer fram i intervjuerna med barnen är viktig kunskap, då vi vuxna för övrigt inte kan veta 
hur barn tänker. Vi har att tillgå vår egen förmåga att känna in hur det kan vara för barn, vår 
egen kunskap om hur det var då vi själva var barn samt vår förvärvade kunskap utifrån vår 
tidigare praktiska och teoretiska erfarenhet. De barn som har intervjuats i studien har alla 
intervjuats i sina hem av en för dem okänd vuxen. Barnen har i alla fall utom ett haft 
pågående kontaktfamiljsinsats. Man kan här ställa sig frågan hur fria barnen kan vara att 
kunna uttrycka tankar och känslor inför att vara i en kontaktfamilj. Som tidigare nämnts har 
jag valt att inte fråga vidare i frågeställningar som kommit upp under intervjun som kan 
uppfattas som en känsligare fråga för barnen. Trots dessa invändningar bedömer jag att det 
framkommer i materialet att barnen tar stort ansvar för förälderns situation, att barnen vet att 
föräldern är i behov av avlastning och att de nämner avlastning för föräldern som den främsta 
anledningen till att de är i kontaktfamilj. Flertalet av barnen har en positiv inställning till att 
vara i kontaktfamilj, ett av barnen säger t o m att det skulle vilja bo i sin kontaktfamilj för 
gott. Hos de yngre barnen framkommer också att de har små möjligheter att själva kunna 
påverka sin vistelse i kontaktfamiljen. Däremot berättar de äldre barnen att de anser att de 
själva varit delaktiga i beslutet om kontaktfamilj och att de också kan styra tiden hos 
kontaktfamiljen. Det framskymtar i några av intervjuerna en önskan hos barnen om att få vara 
hemma mer och göra mer saker med den egna föräldern. Flertalet barn i materialet lever med 
en ensam förälder och många av familjerna erhåller också andra former av stöd från 
socialtjänsten och andra myndigheter. Detta kan tolkas som att insatsen kontaktfamilj ges till 
familjer med en tyngre social problematik, än vad som vad avsikten från lagstiftarens sida. 
Som socialsekreterare kan jag i detta sammanhang fundera på om socialtjänstens också i 
högre grad skulle kunna stödja föräldrars egna ekonomiska möjligheter att i större 
utsträckning göra saker med de egna barnen. Detta är en fråga som ytterligare skulle kunna 
utvecklas i forskning eller metoddiskussioner inom social-tjänsten – hur kan socialtjänsten 
hitta andra former att hjälpa utsatta familjer och finna familjens egna resurser. Här är 
ekonomiska faktorer också viktiga. I detta sammanhang kan frågan ställas om en mer riktad 
behandlande insats skulle kunna erbjudas familjer samtidigt som barnen erbjuds 
kontaktfamilj, i syfte att förändra familjens situation.  
 
Så vilket syfte har då insatsen kontaktfamilj – är det för barnet eller för föräldern? Tidigare 
har jag konstaterat att denna fråga är fel ställd utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv då 
familjens situation måste ses i ett sammanhang. Det är svårt att utifrån materialet dra några 
långtgående slutsatser. Flertalet av de barn och socialsekreterare som intervjuats är nöjda med 
och positiva till insatsen, likaså framgår i akterna att många barn och föräldrar är positiva till 
insatsen kontaktfamilj. Flertalet av barnen berättar om att kontaktfamiljen ett positivt tillskott 
i form av andra vuxna, en annan miljö och en möjlighet att avlastas ansvaret för oron för hur 
den egna familjen har det. Samtidigt kan jag i deras berättelser skönja en sorg i vetskapen om 
att deras tillvaro såg annorlunda ut hemma så hade de inte behövt åka till en kontakfamilj. 
Som socialsekreterare möter vi många barn och familjer där livet inte alltid blir som de 
hoppas, och det kan finnas en önskan att kunna åtgärda dessa brister. Detta påtalas t ex av 
Johansson (2003); att pojkar till ensamstående mödrar, som inte har kontakt med fadern, 
istället för att erbjudas en annan fadersgestalt skulle få utrymme att sörja den frånvarande 
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fadern och den förlust som det innebär. I materialet framkommer en anmärkningsvärd andel 
av akterna, där kontakt inte tagits med den frånvarande föräldern. Här aktualiseras en fråga 
om socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att stödja barn att erhålla kontakt med den förälder 
de inte bor med. Det kan också finnas en sorg hos barnen över att deras situation i hemmet är 
sådan att de måste lämna hemmet med vissa mellanrum och att vi som socialsekreterare måste 
våga benämna denna sorg. I både intervjuer med socialsekreterarna och barnen och främst i 
aktmaterialet framkommer att det är vanligt att barn får byta kontaktfamiljer. Då det i 
materialet sällan förekommer samtal med barnen kring frågan om byte av kontaktfamilj, kan 
tolkningen göras att det både för socialsekreterare och familjerna är en känslig fråga att prata 
om. Frågan kan ställas i detta sammanhang hur socialtjänsten bli bättre på att analysera vad ett 
byte av kontaktfamilj innebär för barnet och om det finns andra möjligheter att hjälpa barnet 
och familjen. 
 
I intervjuerna med socialsekreterarna framkommer ett stort engagemang från 
socialsekreterarnas sida då de talar om sitt arbete och en överlag positiv inställning till 
kontaktfamilj. De är också måna om att det är barnen som i första hand får insatsen 
kontaktfamilj och att de ska trivas. Det verkar som att kontaktfamilj är en insats som uppfattas 
som positiv av de familjer som social-sekreterarna möter, och som därför blir något som är 
positivt att arbeta med. Som tidigare skrivits framträder samtidigt hos socialsekreterarna en 
undran över hur det egentligen är för barnen, och hur barnen tänker om denna insats. Det 
framkommer i materialet att barnen blir tillfrågade och lyssnade på i den inledande 
utredningen, men i den fortsatta handläggningen sker kommunikationen främst via kontakt-
familj och föräldrar. Det synes vara mer sällan som barn i egna samtal med social-sekreterare 
får tillfälle till att själva säga sin mening om hur det är i kontaktfamiljen. I akterna finns få 
beskrivningar om barnens egen inställning till insatsen kontaktfamilj. Socialsekreterarna i 
studien hänvisar ofta till att barn ska känna sig trygga i samtalssituationen, och inte behöva 
öppna sig inför en kanske okänd socialsekreterare om sådant som de inte kan stå för. Dessa 
tankar bekräftas av de teorier om samtal med barn som nämns av t ex Øvreeide (1999).  Detta 
synsätt motsägs av de krav på egna samtal med barnen som framförs från t ex socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen 1994). Även jag upplevde en svårighet i mina intervjuer med barnen -  att 
inte pressa barnen att berätta mer om sina tankar och funderingar än vad de vill berätta men 
ändå fråga på ett sådant sätt att barnen får möjlighet att säga sina egna funderingar. Det är 
således en balansgång i det enskilda mötet med barnet att bedöma hur mycket information och 
kunskap man behöver av barnet. Barnen i intervjustudien ger också uttryck för olika tankar 
om samtal med socialtjänsten. Några berättar att de är positiva till att bli tillfrågade och stolta 
över att själva fått ta ställning, medan andra berättar att de ibland inte vill svara eller blir 
nervösa inför vad samtalet kan föra med sig, t ex ett negativt beslut. Då det är viktigt med 
samtal med barn och få möjlighet att få veta mer om barnets inställning, har jag därför en 
fundering på om man i arbetet med kontaktfamilj kunde använda sig av de av rutiner som 
finns kring familjehemsplacerade barn, som också en socialsekreterare nämnde i en intervju. 
Många barn är kvar under lång tid i sin kontaktfamilj, och vissa av barnen har svårigheter i sin 
ursprungsfamilj som kan jämföras med de barn som är familjehemsplacerade, och bör därför 
tas på lika stort allvar. Exempel på detta arbetssätt kan vara att regelbundet träffas kring 
nätverkskartor och samtal med barnen (Hagbard & Esping 1992). Som tidigare nämnts så är 
det ofta en svårighet att barn inte alltid kan eller vill berätta sina funderingar för en social-
sekreterare. Ett sätt att närma sig barnen skulle kunna vara att berätta för barnet mer allmänt 
om att man som socialsekreterare träffat andra barn i samma situation och berätta generellt 
om hur barn kan tänka och fundera i dessa situationer. Det sättet att arbeta används i 
gruppverksamheterna, som nämnts i materialet (t ex Arnell & Ekbom). Barnet får då 
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möjlighet att känna igen sig i det som passar just det barnet och att veta att det inte är ensamt 
om att vara i den situationen, men inte nödvändigtvis själv behöva berätta.  
 
En annan fråga som jag anser kommer fram i intervjuerna med socialsekreterarna och i 
aktmaterialet är det faktum att socialsekreterarna har att ta hänsyn till så många olika aspekter 
i sitt arbete. Trots att jag själv har arbetat länge med samma frågor, tycker jag ändå att 
svårigheten blir extra tydlig gällande frågan om kontaktfamilj, kanske därför att den i så hög 
grad är en frivillig insats. Socialsekreterarna skall, som står i socialutredningen (SOU 
1997:97), vara tjänstvilliga och uppmärksamma på de människor som kommer och söker 
hjälp och råd, samtidigt som de ska vara vaksamma på om barn är i behov av skydd. Dessa 
båda uppgifter kan i vissa ärenden bli motstridiga, och gör att rollen som socialsekreterare kan 
vara svår att hantera. Det är många intressenter och frågor som ska tas hänsyn till då frågan 
om kontaktfamilj skall avgöras; barnet, modern, fadern, familjens nätverk, andra möjliga 
insatser som familjen skulle kunna erbjudas, tillgången på kontaktfamiljer, kontaktfamiljens 
intressen, socialnämndens inställning och vad de chefer som ska besluta anser. 
Socialsekreterarna är ju också som personer olika och använder sig i arbetet av sina egna 
personliga utgångspunkter. Det kan vara både positivt och negativt att det sociala arbetet 
utformas utifrån den enskilde socialsekreteraren och också efter klientens behov och situation. 
Varje enskild familj, och både föräldrar och barn, som kommer till socialkontoret har en unik 
situation och unika behov som finns just för dem. Social-sekreterarna påpekar i studien att det 
utifrån detta är svårt att göra arbetet enhetligt. Gäller utredningen en utredning utifrån oro för 
barnet (11 kap. 1 § SoL) så är barnet och barnets situation oftast noggrannare beskrivet, än om 
det gäller en ansökan om kontaktfamilj. I aktmaterialet framkommer också tydligt att insatsen 
kontaktfamilj används i familjer med svår social problematik och där familjen ofta har många 
pågående insatser samtidigt. Min tolkning då jag läser akterna är att det finns mycket kunskap 
om barnet och familjen som inte noteras i akterna, vilket också framkom som tidigare nämnts 
i Bernler & Johnssons (1995) forskning. I aktstudien framkom också att det ibland saknas 
väsentlig information, t ex vem som är barnets vårdnadshavare. En fråga som jag funderat på 
gällande personakter inom socialtjänsten är de bestämmelser som finns gällande gallring. 
Akter skall i princip gallras efter fem år efter respektive persons senaste kontakt med 
socialtjänsten (Svenska kommunförbundet 2000). Dessa regler gäller om barnet haft insatser i 
form av kontaktfamilj, men inte om det varit placerat i familjehem eller hem för vård eller 
boende. Anledningen till detta är att känsliga personuppgifter inte skall sparas längre än 
nödvändigt (a.a.), men detta kan medföra att om ett barn i vuxen ålder vill få reda på vilka 
insatser som gjordes, eller inte gjordes, och vad som föranledde besluten, så finns ofta inget 
material sparat. För att möjliggöra för framtida forskning gäller dock bestämmelsen att två 
datum ska undantas från gallringsbestämmelserna (a.a.). Då det, som tidigare framgått, kan 
vara en svår social problematik som barnen som erhåller insatsen kontaktfamilj lever under, 
kan de hos barnen senare i vuxen ålder finnas en önskan att få svar på vad som gjordes från 
socialtjänstens sida då de var små, som de med nuvarande regler inte kan få reda på. 
 
I materialet framkommer att det i dessa kommuner inte finns regler angående hur en utredning 
kring en kontaktfamiljsinsats ska utformas. Det är möjligt, att om det funnes skulle det vara 
lättare för den enskilde socialsekreteraren att motivera inför familjen om hur utredningen 
gällande kontaktfamilj skulle göras, t ex att samtal med barn är en viktig del av utredning och 
omprövning av beslut om kontaktfamilj. Av materialet i studien framgår att samtal med barn 
förs inför ett första beslut om kontaktfamilj, medan inför beslut om omprövning blir barnen 
mer osynliga. Frågan är hur barnen skulle kunna bli mer delaktiga även i beslut om 
omprövning och också inför avslut om kontaktfamilj. 
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I alla delar i materialet, intervjuerna och aktmaterialet, framkommer att några av barnen, 
några syskon och också några av föräldrarna har diagnoser såsom ADHD. Man kan här ställa 
sig frågan om det skulle kunna finnas ett annat utformat stöd till dessa familjer som skulle 
kunna anpassas bättre till de svårigheter som finns med det handikappet. I intervjuerna med de 
barn som har den diagnosen framkommer att de själva är medvetna om att just de är 
besvärliga och ger också exempel på att de av den anledningen fått byta familjer. För att 
kunna utforma ett bättre stöd för dessa familjer och barn krävs troligen ett samarbete mellan 
olika myndigheter inom både landsting och kommun och även kunnig fritidspersonal. 
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- BILAGA 1  
-  
- INTERVJUFRÅGOR TILL SOCIALSEKRETERARE 
-  
-  
- 1.  Utbildning, antal år i yrket, varav familjegrupp (barn-familjegrupp), egna barn. 
 
- 2.  Vad är oftast, enligt dig, anledningen till att någon ansöker om kontaktfamilj? 
 
- 3.  Kan du beskriva hur en utredning inför en ansökan om kontaktfamilj går till? 
 
- 4. Träffar du barnen, och i så fall hur? 
 
- 5. Vad är det som du brukar tänka på då du träffar barnen för att få fram vad de tycker/hur 

kontaktfamilj skulle vara för dem? 
 
- 6. Hur brukar barnens åsikter/vilja komma till tals i utredningen, dels den skriftliga, dels i 

diskussioner? Har du något konkret exempel? 
 
- 7. Hur tas barnens åsikter/synpunkter med vid en uppföljning av en kontaktfamiljsinsats? 
 
- 8. Hur tror du att det är för barn att vara i en kontaktfamilj? Vad tror du fördelarna är – 

nackdelarna? 
 
- 9. Hur tror du att barn förklarar anledningen till att är i en kontaktfamilj? 
 
- 10. Vem tror du att barnen tror det är som har bestämt att de ska vara i en kontaktfamilj? 
 
- 11. Inför ett avslut av insatsen kontaktfamilj – vad är viktigast tycker du att tänka på vad    

gäller barnen? 
 
- 12. Vad är den vanligaste orsaken till att insatsen avslutas? 
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BILAGA 2 
 
INTERVJUFRÅGOR – BARN 
 
1. Kan du berätta om din familj.                                
                                                                                     Rita nätverkskarta 
2. Kan du berätta om din kontaktfamilj. 
 
3. Hur kommer det sig, tror du att du är i en kontaktfamilj?. 

Vem tror du bestämt det?   Får du vara med och bestämma? 
       

4. Berättar du för andra att du är i en kontaktfamilj? 
Vilka då? Vad brukar du säga? 

 
5.   Skulle du vilja göra något annat istället för att åka till kontaktfamiljen? 
 
6.     Vad brukar du göra då du är hos kontaktfamiljen? 
         Vad är roligast?   Saknar du något?  Finns det något som du bara brukar göra hos   
         kontaktfamiljen? 
 
7.   Hur ofta åker du till kontaktfamiljen? 
 
8.      Hur länge tror du att du kommer att åka till kontaktfamiljen? 
         Tror du att du kommer att fortsätta träffa dem efteråt? 
 
9.  Vad tror du att din mamma/pappa tycker om att du är i kontaktfamiljen? 
 
10.  Vad är det bästa med att vara i en kontaktfamilj? 

  Finns det något som inte är så bra? 
 
11.  Om du fick önska dig tre önskningar – vad skulle det vara? 
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BILAGA 3 
 
TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM ÄR ELLER 
HAR VARIT I EN KONTAKTFAMILJ 
 
Att få komma till en kontaktfamilj är en vanlig hjälp som ges till barn från socialtjänsten. 
Ändå vet vi mycket lite om vad barn tycker om att vara i en kontaktfamilj. 
Det vill jag nu veta mer om. 
 
Jag som skriver detta brev heter Agneta Nilsson, och arbetar i vanliga fall på Lidingö 
socialkontor. Jag har nu fått möjlighet genom FOU (forsknings- och utvecklingsenheten), till 
ett forskningsprojekt för att ta reda på hur barn tänker om att vara i en kontaktfamilj. 
För att kunna ta reda på hur det är för barn i kontaktfamilj, är min förhoppning att få intervjua 
barnen, och på det sättet få veta mer om hur det är för barnen.  
 
Vi vet ganska mycket om vad vuxna tycker om kontaktfamilj, men väldigt lite om vad just 
barnen tycker. Det är därför just Ditt barn är så viktigt. 
 
Jag har därför bett socialsekreterare som träffar familjer som har kontaktfamilj, att lämna ut 
detta brev. Jag hoppas på detta sett kunna få kontakt med Dig, och att Du ger tillåtelse till att 
jag får ringa och berätta mer om vad min fråga gäller. 
 
Jag skulle därför vilja intervjua Ditt barn, på tid och plats som passar er, t ex hemma eller på 
socialkontoret. 
 
Intervjun är helt frivillig och ni har möjlighet att avbryta när ni vill. Den information som du 
och ditt barn lämnar till mig kommer att hanteras med full sekretess, dvs det är bara jag som 
forskare som har tillgång till dem. 
I den slutliga rapporten kommer jag att hantera era uppgifter så att ni är helt anonyma. 
 
 
 
Med hopp om Din medverkan! 
 
Agneta Nilsson 
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Bilaga 4 
 
JAG SÖKER DIG SOM VARIT I EN 
KONTAKTFAMILJ 
 
 
Att få komma till en kontaktfamilj är en vanlig hjälp som ges till barn/ungdomar från 
socialtjänsten. Ändå vet vi mycket lite om vad barn/ungdomar tycker om det. 
Det vill jag nu veta mer om. 
 
Jag söker därför dig som tidigare varit i en kontaktfamilj (även kallad stödfamilj) och är 
intresserad av att få höra om dina erfarenheter, om vad som var bra/mindre bra. 
 
Jag som skriver detta brev heter Agneta Nilsson, och arbetar i vanliga fall på Lidingö 
socialkontor. Jag har nu fått möjlighet genom FOU (forsknings- och 
utvecklingsenheten), till ett forskningsprojekt för att ta reda på hur barn/ungdomar 
tänker om att vara i en kontaktfamilj. 
För att kunna ta reda på hur det är för barn i kontaktfamilj, är min förhoppning att få 
intervjua Dig, och på det sättet få veta mer.  

 
Det är därför just Du och Dina erfarenheter är så viktiga. 

 
Jag skulle därför vilja intervjua Dig, på tid och plats som passar dig, t ex i ditt hem 
eller på socialkontoret. 

 
Intervjun är helt frivillig och du har möjlighet att avbryta när du vill. Den 
information som du  lämnar till mig kommer att hanteras med full sekretess, dvs det 
är bara jag som forskare som har tillgång till dem. Eftersom det också handlar om din 
familj, är det bra om din/dina vårdnadshavare är informerade om intervjun (om du är 
under 18 år). 
I den slutliga rapporten kommer jag att hantera dina uppgifter så att du är helt 
anonym. 
 
Med hopp om Din medverkan! 

 
Agneta Nilsson 
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Bilaga 5. 
 
 

Ansökan att enligt SoL 12 kap. 6 § ta del av 
personuppgifter för forskningsändamål 
 
 
Jag ansöker härmed om att få ta del av uppgifter gällande de barn som ingår i 
undersökningspopulationen för forskningsprojektet inom FoU Nordost, ”Kontaktfamilj ur 
barnets synvinkel”, det vill säga barn som någon gång under 2002-2003 haft insats från Er 
kommun i form av kontaktfamilj. 
 
Ansökan avser tillstånd att få ta del av material i form av beslutsunderlag och journaler som 
rör frågan om insatsen kontaktfamilj för de barn som innehaft insatsen kontaktfamilj under år 
2002-2003.  
Förfrågan gäller att, inom Era lokaler få ta del av materialet utifrån frågeställningen hur  
barnens perspektiv tas tillvara i utredning, handläggning och beslut. 
 
PROJEKTETS SYFTE OCH UPPLÄGGNING 
 
Studien genomförs med stöd av FoU Nordost och kommer att redovisas i en FoU rapport. En 
fördjupning av materialet kommer sedan att ske, som kommer att redovisas i en 
magisteruppsats på Institutionens för socialt arbete i Stockholm. Vetenskaplig ledare för 
projektet och min handledare är Katarina von Greiff, som är chef för FoU Nordost och lektor 
på Institutionen för socialt arbete. 
 
Projektets övergripande syfte är att undersöka hur insatsen kontaktfamilj ter sig ur barnens 
perspektiv samt hur barnens perspektiv tas tillvara från socialtjänstens sida.  
Studien kommer att bestå av olika delar, där en av delstudierna är att utforska hur barnen syns 
i dokumenten på socialkontoren och hur de beskrivs i de löpande sociala akterna, inför 
besluten och i beslutsunderlagen. 
De andra delstudierna avser intervjuer av socialsekreterare och barn som har eller haft 
insatsen kontaktfamilj. 
 
VAD SOM HÄNDER MED INSAMLADE DATA 
 
Det analyserade materialet kommer att presenteras i en FoU rapport och i en magisteruppsats 
på Institutionen för socialt arbete i Stockholm. Data som insamlas från akterna och 
beslutsunderlagen kommer att insamlas på plats i kommunens lokaler, och sammanställas  så 
att alla uppgifter anonymiseras på ett sådant sätt att inga utomstående kan avgöra vem som 
beskrivs.   
Detta gäller också de rapporter som kommer att presenteras, att alla uppgifter som rör 
personer eller platser kommer att rapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 
identifieras av utomstående. 
Undertecknad arbetar som socialsekreterare i familjegrupp inom Lidingö stad, och är där väl 
förtrogen med vikten av sekretess i arbetet. 
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Förhoppningen är att studien kan öka våra kunskaper om hur barnens perspektiv tas tillvara i 
utredning, handläggning och beslut och därmed kan bidra till förbättrade 
handläggningsmetoder då det gäller barn och kontaktfamilj. 
 
För sammanfattning av projektbeskrivning, se bilaga. Om ytterligare information behövs, 
kontakta gärna undertecknade. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Agneta Nilsson socialsekreterare Lidingö stad 
Studerande vid magisterutbildningen, Institutionen för socialt arbete i Stockholm 
 
Katarina von Greiff 
Chef för FoU Nordost 
Lektor vid Institutionen för socialt arbete i Stockholm 
Handledare  
 
 
 
 
Ansökan bifalles enligt SoL 12 kap. 6 § 
 
 
………………………………………… 
Ort och datum 
 
………………………………………….  
Namnsteckning 
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