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Abstract 

 

Abstract 

The contact family is a special intervention for supporting children in 
families with social problems. The child receives an ‘extra family’ with 
whom he or she can spend limited periods, like one or two weekends every 
month, one or two weekday nights and some holiday weeks during the year. 
The concept is that sharing this ‘extra family’s’ everyday life helps the child 
to build up resiliency and become better able to handle everyday life in the 
biological family. The members of the contact family can serve as role 
models and provide good examples of how to handle such situations as 
family and sibling conflicts. Sometimes the child finds ‘a significant other’ 
in the contact family, i.e. an adult who understands the child’s needs, listens 
to the child’s thoughts and worries and assists in evaluating the child’s 
cognitive abilities. This form of social support is decided on and paid for by 
the Social Welfare Service in the community where the child lives with the 
biological family. 

This study concerns 50 children living in four municipalities in Sweden 
who had received contact families in year 2000. It is a longitudinal study 
conducted over a period of seven years comprising both interviews and 
analysis of the social service offices’ documentation on each of the 50 
children in the study. The empirical material was collected on four occasions 
(2000, 2003, 2005 and 2007. Interviews were conducted with a number of 
social workers involved in the cases, 15 of the children, their biological 
parents and the contact parents. 

The theoretical foundation for the study is the ecological model of human 
development, which places the child in the centre surrounded by the four 
systems and  with the contact family as a possible ‘proximal process’. The 
analyses were made from the perspective of the social workers’ scope of 
action and that of the participating children’s perspectives. 

The results showed that the parents who applied for a contact family 
(often a single parent, usually the mother) did so in order to obtain some 
relief from their parental duties and/or because they lacked a social network. 
The majority of the children had parents with social problems, such as 
substance addiction, a mental disorder or other health problems. As many as 
30 of the children had experienced domestic violence. Nearly 40% had also 
experienced being placed with a contact family that in periods functioned as 
a short-term emergency children’s home or foster home. 
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Only two of the children had the possibility to participate in choosing 
whether or not to have a contact family. Several of the children participated 
in the ongoing process of arranging for the contact family and in making the 
decision to terminate the arrangement, or to move in with the contact family 
as foster children or with the contact family functioning as a form of 
supported housing. 
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Del I Bakgrund 

Kapitel 1 Inledning, syfte, frågeställningar och läs-
anvisningar 

”Dom är… ja, han är som min “låssaspappa”, för jag har inte haft någon 
egen. Min pappa försvann och jag har inte haft någon kontakt med honom 
sen jag var fyra år. Jag åker dit så att min mamma kan få ha lite tid att vara 
ifred, att kunna träffa kompisar och festa och så… hon behöver det.” 1 

Inledning 
I det inledande citatet beskriver en 13-årig pojke sin bild av att vara i sin 
kontaktfamilj. Denna licentiatavhandling handlar om den företeelse som man 
i det sociala arbetet i Sverige kallar för kontaktfamilj, när barn genom sam-
hällets försorg får tillgång till en extrafamilj. Avhandlingens innehåll baseras 
på en forskningsstudie om användningen av denna insats inom den svenska 
sociala barnavårdens praktik. Studien har genomförts under sju års tid 
genom att följa 50 barn och deras familjer som hade en kontaktfamiljsinsats 
år 2000, då studien inleddes. Material i form av aktdokumentation och inter-
vjuer har fortlöpande samlats in fram till år 2007. Det omfattande material 
som har erhållits ligger till grund för att beskriva och analysera hur insatsen 
kontaktfamilj har utvecklats och omformats under en sjuårsperiod genom att 
studera insatsens syfte och innehåll från de berörda aktörernas perspektiv. 

Problemformulering 
Genom Socialtjänstlagens införande 1982 introducerades en helt ny insats, 
nämligen kontaktfamilj/kontaktperson. Även om den var ny så kunde dess 
rötter ändå spåras i bestämmelserna både om övervakning och om barna-
vårdsmannaskap i de tidigare barnavårdslagarna. Den främsta skillnaden 
gentemot tidigare lagstiftning låg i betoningen på att det skulle vara en före-
byggande och frivillig insats för familjerna. Trots lagstiftarens vaga formu-
leringar av syftet i förarbetena har insatsen kommit att bli den vanligaste 
barnavårdande insatsen. Kontaktfamiljsinsatsen erbjuds till familjer, eller 
egentligen föräldrar som i sin kontakt med socialtjänsten uttrycker att de 

                                                      
1 Karsten, i samma kontaktfamilj sedan han var 5 år och fram till att han blev 18 år. 
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behöver avlastning och stöd i sin föräldraroll och kan enklast beskrivas som en 
extrafamilj för barnen att få tillbringa några helger eller kortare perioder hos. 

Trots att kontaktfamiljsinsatsen utgjort en så omfattande del av social-
tjänstens insatser för barn och unga är forskningen om denna insats begrän-
sad och studier om både kort- och långsiktiga effekter av insatsen saknas 
(SOU 2009:68). Det saknas konkreta beskrivningar både av hur insatsen ska 
utformas, vad den ska innehålla för barnen och vilka resultat den ska leda 
fram till. Den forskning som finns har i huvudsak koncentrerats på de vuxna 
aktörernas perspektiv på insatsen men de fåtaliga projekt där man även lyss-
nat på barnen visar att de inte fått komma till tals och inte heller känt sig 
delaktiga, varken under utredningsprocessen eller under den tid som insatsen 
pågått trots att insatsen har en påtaglig inverkan på barnens tillvaro. 

Eftersom det inte framgår tydligt i lagtext och förarbeten vilka intentio-
nerna har varit med att införa kontaktfamiljsinsatsen är det rimligt att fråga 
dels varför syfte eller mål inte har definierats dels hur den har kommit att 
användas i praktiken. Att en ny insats med oklart syfte och innehåll blev den 
vanligaste insatsen är en problemformulering för denna avhandling, liksom 
hur insatsen fått en så bred och omfattande användning trots att kunskap om 
dess värde i relation till barnen och deras familjer saknas. 

Avslutningsvis kan sägas att det är kontaktfamiljsinsatsen som är avhand-
lingens studieobjekt. Jag har fokuserat på hur insatsen har utvecklats och 
eventuellt omformats under den studerade perioden och studerat betydelsen 
av socialarbetarnas handlingsutrymme och barnens delaktighet. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med denna forskningsstudie har varit att beskriva och analysera an-
vändningen av kontaktfamiljsinsatsen samt hur den utvecklats över tid. Jag 
har använt det material som samlats in angående 50 barn för att beskriva och 
analysera 
• hur insatsen har utvecklats och eventuellt omvandlats för barnen i 

undersökningsgruppen under en sjuårsperiod 
• hur socialarbetarnas handlingsutrymme har påverkat hur insatsen har 

utvecklats 
• hur lagstiftarens intentioner med insatsen kontaktfamilj har genomförts i 

praktiken när det gäller dessa barn 
• om och i så fall hur barnen har varit delaktiga i sin insats 

Ett syfte har också varit att ge några exempel på hur lagstiftarens intentioner 
har tillämpats i praktiken. 

Frågeställningar 
• Vilken utformning har kontaktfamiljsinsatsen? 
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• Hur uppfattas insatsen av de berörda barnen och hur har de gjorts delak-
tiga? 

• Vilket handlingsutrymme har socialarbetarna haft under den studerade 
sjuårsperioden och hur har detta påverkat utformningen av insatsen? 

Avgränsningar och definitioner 

Avgränsningar 
Den insats som är i fokus för denna studie är kontaktfamilj, men både i den 
svenska lagstiftningen (3 kap. 6 § SoL) och i den nationella statistiken (se 
t.ex. SoS 2002:7, 2004, 2007, 2008) sammanfattas och redovisas gemensamt 
två skilda insatser, nämligen kontaktfamilj och kontaktperson. Det angivna 
antalet om 22.565 insatser år 2004 omfattar bägge dessa insatstyper på 
nationell nivå men särredovisas vanligtvis inom varje kommun2 i samband 
med verksamhetsberättelser. Trots att ”kontaktinsatserna” redovisas gemen-
samt används de på olika sätt och med delvis olika målgrupper. Kontakt-
personsinsatserna ingår inte i det empiriska materialet till detta forsknings-
arbete, men det förekommer att bägge insatserna används samtidigt för bar-
nen, i dessa fall anges detta. 

Det finns också motsvarande stödinsatser, enligt LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) såsom stödfamilj eller korttidshem, men 
dessa ingår inte i denna studie utan endast insatser beslutade i enlighet med 
Socialtjänstlagen. 

Det förekommer också att insatser som motsvarar kontaktfamiljer/kontakt-
personer tillsätts på andra villkor, som en professionell tjänst (kallas också 
konsultstöd) med andra krav på utbildning och med annan ersättning. Dessa 
stödinsatser behandlas ej heller inom ramen för denna studie. 

Definitioner 
Barn: Begreppet barn används i lagstiftningen för gruppen personer i åldern 
0 – 18 år. På motsvarande sätt använder jag barn i generell bemärkelse. När 
jag diskuterar på grupp- eller individnivå förekommer dock en uppdelning 
på barnet eller ungdomen/den unge när detta kan förtydliga det sammanhang 
där begreppet används. 

Kontaktfamilj: Socialstyrelsens definition för insatsen är: ”Familj som 
utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse 
och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående.” I en särskild 
kommentar ges följande distinktion: ”Kontaktfamilj avser bland annat att 

                                                      
2 I ett pågående arbete med implementering av BBIC i landets kommuner ingår också att 
bygga upp underlag för inrapportering av basstatistik avseende arbetet med barn, unga och 
deras familjer. En första test med inrapportering kommer att göras med de c:a 15 kommuner 
som år 2009 har fått en permanent BBIC-licens. I denna kommande statistik är insatserna 
kontaktfamilj och kontaktperson åtskilda. (Se även fotnot sid. 46) 
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stärka barnets kontaktnät. Kontaktfamilj utses sällan till barn över 13 år.” 
(SoS 2008:8 sid. 16). Det förekommer att vissa kommuner kallar insatsen för 
kontakthem och för stödfamilj, men den insats som man då avser är kontakt-
familj enligt Socialtjänstlagen. 

Kontaktinsatser är en sammanfattande benämning för de tre insatserna 
kontaktfamilj, kontaktperson och kvalificerad kontaktperson. 

Serviceinsatser: Insatser som ges utan att ett formellt biståndsbeslut fattas 
och oftast även utan att en social utredning genomförts (Forkby et al. 2006). 

Öppna insatser: En övergripande beteckning för både biståndsprövade in-
satser och serviceinsatser. Det är ett samlande begrepp för insatser som ges 
till barn som bor i det egna hemmet och inte innebär placering (SOU 
2009:68). 

Öppenvårdsinsatser: Beteckning som används för insatser i öppenvård. 
Till denna kategori räknas kontaktperson och kontaktfamilj (Forkby, 2005). 
 
I det samlade materialet från de fyra studerade kommunerna saknas tydliga, i 
förväg fastställda definitioner för hur begrepp som skäl och orsak, målsätt-
ning och syfte samt önskemål eller behov har tillämpats vid bedömningar 
och beslut i de enskilda fallen. Detta har medfört att begreppen använts med 
omväxlande innebörd dels mellan de olika redovisade kommunerna, dels 
mellan de olika handläggarna i respektive kommun och dels även med varie-
rande betydelse när det gäller de enskilda barnen. 

Aktuell forskning visar att enhetliga definitioner av socialtjänstens olika 
begrepp saknas (Ahlgren 2007, Billqvist & Johansson 2007). Ett försök att 
inom ramen för detta forskningsprojekt skapa några definitioner skulle kräva 
en omfattande analys vilket skulle bli svårt att omsätta i praktiken i förhål-
lande till kontaktfamiljsprojektets material. I den fortsatta texten har jag valt 
att använda skäl och syfte som begrepp för att beskriva socialtjänstens inten-
tioner som framkommit både i socialtjänstens skriftliga dokumentation och i 
intervjuer med socialsekreterare. Behov används som ett sammanfattande 
begrepp för vad som gäller barnen och deras föräldrar. 

Läsanvisningar och disposition 
Detta arbete består av fyra delar och tio kapitel 
 
Del I består förutom av detta inledande kapitel av kapitel 2 som handlar om 
hur kontaktfamiljsinsatsen har vuxit fram med lagstiftarens intentioner och 
tidigare forskning med några internationella jämförelser samt av kapitel 3 
om teoretiska utgångspunkter för denna text. 
 
Del II handlar om metod och material för projektets genomförande, beskriv-
ning av valda metoder samt av metodöverväganden och etiska ståndpunkter. 
Detta presenteras i kapitel 4. 
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Del III innehåller en resultatredovisning, som är uppdelad på fyra kapitel. 
Kapitel 5 ger en redovisning av totalmaterialet (avseende 50 barn), kapitel 6 
handlar om socialsekreterarnas förväntningar och erfarenheter av insatsen, 
kapitel 7 bygger på intervjuer med de totalt 15 barnen, och slutligen kapitel 8 
består av fem fallstudier som ger exempel på hur kontaktfamiljsinsatsen har 
använts på olika sätt. 
 
Del IV handlar om Analys och slutsatser som presenteras i kapitel 9 och 10. 
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Kapitel 2 Hur kontaktfamiljsinsatsen växer fram 

Bakgrund 
I och med att socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 1982 skapades möjlighet 
för socialtjänsten att erbjuda ett frivilligt bistånd genom kontaktverksamhet 
för barnfamiljer och tanken med detta instrument var att öka möjligheterna 
att arbeta förebyggande. Enligt regeringens proposition var insatsen inte 
tänkt att vara en utredningsresurs för socialtjänsten, ej heller att vara en 
kontrollfunktion. De personer eller familjer som utsågs att vara kontakt-
familjer skulle vara ”lekmän” dvs. inte professionella behandlare eller 
vårdare utan människor som skulle kunna erbjuda barnet en alternativ eller 
extra familj som gav en vardaglig gemenskap och trygghet (Prop. 
1979/80:1). Insatsen kontaktfamiljer (och kontaktpersoner) ges till barn och 
ungdom, och används särskilt för barn i åldrarna 0 – 12 år (Andersson 1992, 
2001, Humlesjö 1997, Johnsson et al. 2003, Sundell-Karlsson 1999, 
Wiklund, 2006). 

Tabell 1. Antal barn i Sverige med kontaktfamilj/kontaktperson3 

 
 

                                                      
3 Uppgifterna från Socialstyrelsens statistik på insatser för barn och unga. Data för tids-
perioden 1983 – 1997 har en beräkningsgrund, baserad på insamling av uppgifter på individ-
nivå, till skillnad från statistiken från år 1998 och framåt som samlats in på aggregerad nivå. 
Dessutom fanns det under de första inrapporterade åren vissa övergångsproblem från den 
tidigare statistiken över insatsen enligt Barnavårdslagen. 
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Ovanstående diagram visar utvecklingen av kontaktinsatserna från år 1982 
och framåt. Med de reservationer som måste göras för de olika typer av 
underlag som de insamlade data baseras på, kan ändå en viss tendens skönjas 
av en förhållandevis kraftig uppgång under den första perioden fram till 
slutet på 1990-talet. 

Socialstyrelsens statistik visar att användandet av kontaktfamiljer (och 
kontaktpersoner) har ökat kontinuerligt sedan starten år 1982 och sedan 
början på 90-talet utgjort betydande andel av kommunernas beslutade insat-
ser för denna målgrupp. Kulmen för denna insatstyp nåddes år 2004, då 22 
565 barn hade dessa insatser. Därefter skedde under åren 2005 – 2007 en 
stagnation och antalet barn med insatsen kontaktfamilj/kontaktperson förblev 
konstant eller var marginellt sjunkande. Under år 2007 fick 21 281 barn och 
ungdomar någon av dessa bägge insatser. 

För att studera hur den nationella användningen av kontaktinsatserna för-
delar sig, har jag gjort en egen beräkning baserad på Socialstyrelsens stati-
stik för insatser (SOS 2007) och Statistiska Centralbyråns befolknings-
statistik (SCB 2007). Den visar i grova drag att antalet insatser i relation till 
antalet barn var förhållandevis jämt fördelade över landets olika län under år 
2007. I riket som helhet var medelvärdet sex insatser per 1000 barn med en 
variation i intervallet 5 - 9, lägst låg Norrbottens län med fem insatser. 

Framväxt av insatsen kontaktfamilj i Sverige 
I det följande avsnittet beskrivs och diskuteras förutsättningarna och den 
kontext där framväxten av insatsen kontaktfamilj skedde. Insatsen kan ses 
som en metod på individnivå inom det sociala barnavårdande arbetet, vars 
förutsättningar skapas inom ramen för den svenska socialpolitiken. Denna 
ram finns i ett sammanhang som beror av framväxten av ett välfärdssam-
hälle, utvecklingen av en lagstiftning samt synen på barn och barndom. 

Insatsen kontaktfamilj i ett socialpolitiskt perspektiv 
Det svenska samhällets utveckling kunde under 1900-talet beskrivas som en 
resa mot välfärdsstaten, med olika former av socialpolitiska reformer i syfte 
att skapa ett statligt ansvar för hälsa och välfärd och där alla skulle inklude-
ras i ett socialt skyddsnät. Urbanisering och industrialisering innebar att hela 
samhällsstrukturen ändrades vilket medförde nya former av familjeliv. 
Redan år 1900 utropade Ellen Key ett ”barnets århundrade” och en av hörn-
stenarna i den svenska socialpolitiken kunde sägas vara stödet till barn-
familjer (Sandin et al. 2003, SOU 2000:77). Det svenska välfärdssamhället 
kan grovt uppdelas i dels insatser på en generell, strukturell nivå och dels 
insatser riktade mot de enskilda individerna. Många av 30- och 40-talens 
socialpolitiska reformer riktades mot barnen och barnfamiljerna, genom t ex. 
utveckling av barnhälsovård, barnbidrag och föräldrapenning. Dessa refor-
mer skulle på olika sätt förbättra föräldrarnas villkor för sitt föräldraskap och 
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genom den framväxt av barnomsorg som så småningom skedde skapades 
andra möjligheter till ett delat ansvar för familjens försörjning. Möjlig-
heterna för även ekonomiskt svaga föräldrar och ensamstående mödrar att 
själva kunna ta hand om sina barn ökade, vilket ledde till att antalet placer-
ingar både på barnhem och i fosterhem minskade. På den individuella nivån 
var det lagstiftningen som reglerade förutsättningarna för föräldrarnas och 
barnens villkor, särskilt för de utsatta familjerna. Andra världskriget med-
förde att det socialpolitiska reformarbetet avstannade men efterkrigstidens 
Sverige präglades av en optimism baserad på teknikutveckling och en tro på 
att allt var möjligt. Det ökande ekonomiska välståndet för landet medförde 
att socialpolitiska reformer kunde förverkligas, vilket ledde till uppbyggnad 
av de sociala strukturerna. Det senmoderna samhällets skede inleddes i slutet 
av 50-talet som en följd av nästa omfattande strukturomvandling. Detta med 
omvälvande förändringar både inom näringsliv och arbetsmarknad samt den 
privata sfären i form av nya familjemönster och samlevnadsformer. Skol-
reformer medförde en längre obligatorisk grundskola och utbildning blev en 
möjlighet för alla. Så småningom ökade också utbyggnaden av barn-
omsorgen som kom att fullt ut bli en realitet för flertalet barn med början 
under 1970-talet. Parallellt med utbyggnaden av teknik och ekonomiskt väl-
stånd skapades ett behov av arbete även för kvinnorna. Kvinnorna började 
arbeta utanför hemmet i större omfattning än tidigare, födelsetalen sjönk och 
antalet skilsmässor ökade. Välfärdsstaten som på olika sätt stöttat föräldrar 
för att de båda gemensamt eller var för sig skulle kunna försörja sig och 
klara omsorgen om barnen, började rikta en del föräldraförmåner även till 
fäderna. Detta som en signal att barnen behöver båda sina föräldrar för sin 
utveckling under uppväxten (Bäck-Wiklund & Lundström 2003, Sandin et 
al.2003, SOU 2000:77). En successiv utbyggnad av socialtjänsten pågick 
fram till mitten av 1970-talet. Därefter, främst beroende på konjunktur-
förändringar, skedde olika typer av åtstramnings- och besparingsprogram. 
Resurstillskottet för individ- och familjeomsorgens insatser har därefter 
planat ut. Även inom den privata sfären skedde förändringar. Familje-
mönstren genomgick dramatiska omvandlingar under de sista tre decen-
nierna på 1900-talet. Familjeformerna varierade även om den så kallade 
traditionella kärnfamiljen fortfarande var dominerande som familjeform. 
Alltfler barn har kommit att leva i ombildade familjer och förekomsten av 
styvföräldrar, ensamstående eller samkönade föräldrar har blivit alltmer 
vanligt. Behovet av en insats som kontaktfamilj kan kopplas till både nya 
familjemönster och omflyttningar som lett till att många familjer bor utan 
släktnätverk i nära anslutning till bostadsorten. 
 
På 2000-talet har utbyggnaden av välfärden i viss mån stagnerat. Tillgång till 
skola och barnomsorg ses som självklara rättigheter och fokus har alltmer 
kommit att handla om hur och av vem som insatserna bedrivs. Nya drifts-
former har utvecklats med andra alternativ till det statliga och kommunala 
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ägandet. Den socialpolitiska utvecklingen har genomgått en stor och genom-
gripande förändring på så sätt att man har gått ifrån ett producentperspektiv 
till ett kundperspektiv. Man strävar efter en medvetenhet om vad som ger 
goda resultat i den verksamhet som bedrivs. Hur det blir för det enskilda 
barnet och vad de olika insatserna ger för effekter är viktiga aspekter vid 
sidan av de ekonomiska resultaten. Kraven på uppföljning och utvärdering 
både av de generella och individuella insatserna har ökat. Av ekonomiska 
skäl är det viktigt att använda de begränsade offentliga resurserna på ett opti-
malt sätt och för den enskildes bästa bör man känna till vilka resultat som en 
insats bör leda till (SOU 2009:68). I ett internationellt perspektiv kan det 
svenska sociala barnavårdssystemet beskrivas som ett välfärdsinriktat 
familjeservicesystem med betoning på preventiva och frivilliga insatser, men 
benämnes också som ett ”blandat” system som ska vara familjestödjande 
men där det också finns anmälningsskyldighet (Cocozza 2003). 

Lagstiftning om kontaktfamiljsinsatsen 
Kontaktverksamhet för barn och ungdomar kan beskrivas som en för-
hållandevis ny insats, men man kan spåra rötterna till dess ursprung i tidigare 
lagstiftning ända till 1902 och 1924 års lagar och då närmast i form av över-
vakning (Andersson 1992, Lundström 1993). Även med barnavårdsmännen 
kan man se paralleller i förväntningarna på insatsen och år 1917 fick Sverige 
en lagstiftning om bl.a barnavårdsmän (Johansson 2006). 

I 1960 års Barnavårdslag (SOU 1956:61) stadgades om olika före-
byggande åtgärder som var möjliga att använda var för sig eller i 
kombination och som var menade att vara av rådgivande och stödjande art. 
En av dessa åtgärder var möjligheten att besluta om att tillsätta en över-
vakare (26 § 4 BvL). I övervakarens uppgift låg att ”fortlöpande stödja den 
underåriges utveckling och uppmärksamma hans levnadsförhållanden samt 
söka befordra vad som kan vara till gagn för honom” (Socialstyrelsen, 1969). 
Inför införandet av ny lagstiftning diskuterades i regeringens proposition 
(Prop 1979/80:1) möjligheten att ersätta övervakningsfunktionen med en 
annan, frivillig insats som stöd både för barn, familjer och ungdomar, 
nämligen kontaktfamilj eller kontaktperson (10 § SoL). Dessutom skulle 
denna insats kunna ersätta det stöd som getts till ensamstående föräldrar 
(främst mödrar), genom en barnavårdsman. 

Kontaktfamiljsinsatsen såsom den beskrevs i den nämnda propositionen, 
var en utveckling av begreppet ”stödfamilj” som i sin tur hade utvecklats inom 
ramen för det s.k. ”Skåneprojektet”, som arbetade med att utveckla olika före-
byggande insatser. I propositionen betonades att kontaktfamiljsverksamheten 
skulle kunna bli en positiv resurs endast om man visade stor respekt för 
människors integritet och hade en vaksamhet för uppkomsten av beroende-
förhållanden. Vidare påtalades att insatsen generellt inte borde användas i 
alltför ”tunga ärenden”, men det gavs en öppning till möjligheten att kunna 
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använda insatsen kontaktfamilj i kombination med annat professionellt 
socialt eller psykologiskt stöd. Kontaktfamilj beskrevs kunna vara ett 
lämpligare alternativ än en placering och vara möjlig att erbjuda till personer 
eller familjer med behov av särskilt stöd; ”Särskilt kan det gälla dem som 
saknar en tillräckligt stabil personkontakt i sin miljö” (Prop. 1979/80:1). 
Lagstiftaren lade in följande innebörd i begreppet kontaktfamilj: 

”Med kontaktfamilj menas att socialvården anlitar familjer som frivilliga 
medarbetare med uppgift att på olika sätt ha kontakt med och vara ett stöd för 
personer eller familjer med sociala problem” (Prop. 1979/80:1 sid 226). 

Man sade vidare att insatserna skulle anpassas efter behovet: 

”…från en vardaglig, återkommande gemenskap till särskilda insatser i akuta 
situationer” (Prop. 1979/80:1 sid 226). 

Vid de olika översyner av Socialtjänstlagen som fortlöpande skedde innan 
arbetet slutligen utmynnade i en helt ny lagstiftning år 2002, fördes åter-
kommande resonemang om kontaktfamiljsinsatsens förväntade innehåll, 
målgrupper för insatsen och dess användningsområde i förhållande till andra 
insatser. I Socialtjänstkommitténs förslag år 1994 (SOU 1994:39) fördes ett 
resonemang om de bägge insatserna kontaktfamilj och kontaktperson. Det 
användningsområde som definierades var, att kontaktfamiljer anlitas av 
socialtjänsten ”som frivilliga medarbetare med uppgift att på olika sätt ha 
kontakt med och vara ett stöd för… familjer med sociala problem”. Här på-
talades att insatsen kommit att användas i hög utsträckning men att det fanns 
förhållandevis lite samlad kunskap om hur insatsen används och vilka resul-
tat den leder till4. De studier som refereras till i utredningen5 , beskrivs ha 
visat att insatsen företrädesvis användes som avlastning till ensamstående 
mödrar, men också i familjer med svår social problematik. De problem som 
enligt propositionstexten uppmärksammades i dessa undersökningar var bl.a. 
otillräckliga kunskaper från kontaktfamiljerna om sekretess och anmälnings-
skyldighet, deras behov av råd och stöd, samt oklara uppdrag i förhållande 
till de familjer som hade den tyngsta sociala problematiken. 

Några kommuner hade också efterlyst de lagliga möjligheterna för att 
kunna tillsätta kontaktfamilj med uppdrag att även övervaka barnens situation. 
I samband med detta fördes ett resonemang om att kunna dela upp insatsen 
och komplettera med s.k. ”stödfamiljer” med särskilda uppdrag att åta sig de 
”tunga” ärendena, med rapporteringsskyldighet och med viss jourberedskap6. 
Det markerades dock att man inte ville rucka på den grundläggande 

                                                      
4 Bristen på samlad kunskap och forskning om insatsen kontaktfamilj har sedan påtalats i 
därefter återkommande översyner som gjorts av Socialtjänstlagen (Se tex. SOU/1999:97) 
5 SOU 1994:39 sid. 154, referenser till dessa studier anges ej. 
6 Frågan om att se insatsen kontaktfamilj som två olika insatser, relaterat till svårighetsgraden 
i den sociala problematiken för barnets familj har diskuterats framför allt av Jonsson & 
Regnér (2003) som hävdar att det bör vara två olika uppdrag. 
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principen om frivillighet i Socialtjänstlagen och att det redan i befintlig 
lagstiftning fanns möjlighet att tillsätta stödfamilj eller kontaktfamilj, med 
särskilda uppdrag att övervaka barnens situation om samtycke kunde erhållas 
av den enskilde. Avslutningsvis påtalades behovet av metodutveckling av 
olika mellanvårdsformer i arbetet med barn och ungdom, samt det väsentliga 
i att lekmän som anlitas för olika uppgifter inom socialtjänsten tillförsäkras 
det stöd och den hjälp som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag (a. 
a.). I Socialtjänstutredningens slutbetänkande (SOU 1999:97) beskrevs den 
kraftiga ökningen av efterfrågan på kontaktfamiljer under 1990-talet samt att 
det var en insats som använts i allt svårare ärenden. Man diskuterade även 
socialtjänstens dubbla ansvar, att både vara till service och till skydd, särskilt 
i relation till barns behov. Socialtjänsten ska vara uppmärksam på individens 
behov och genom uppsökande verksamhet tillförsäkra möjligheten att ge 
hjälp innan det blir för sent, men också beakta behov av stöd och skydd, 
vilket särskilt gäller barn i utsatta livssituationer. Kraven på att genom för-
enklad handläggning öka tillgängligheten och servicen för medborgarna 
ställs mot behovet av social kontroll och möjlighet till ingripanden när barn 
riskerar att fara illa. Detta speglar den dubbelhet som kan finnas i kontakt-
familjernas uppdrag (SOU 1999:97). 

Som har beskrivits, har avsikten alltså aldrig varit att genom kontakt-
familj tillsätta en terapeutisk och/eller vårdande resurs utan snarare att 
erbjuda barnet vardagsgemenskap med goda förebilder och en avlastning för 
föräldrarna. Insatsen skulle erbjudas som ett stöd i förebyggande syfte och 
inte riktas till familjer och barn med de svåraste sociala problemen. Kontakt-
familjens uppgift skulle vara att hjälpa, stödja och uppmuntra barnet och 
därigenom familjen samt att även kunna ge avlastning och möjlighet till en 
dialog om barnen med föräldrarna. Så var intentionerna från början när in-
satsen infördes, men med tiden har denna insats erbjudits inte bara efter 
familjens egen ansökan om bistånd, utan också till de barn och familjer vars 
allt svårare sociala förhållanden lett till anmälningar till socialtjänsten enligt 
14 kap § 1 SoL. (Se t.ex. Denvall & Vinnerljung 2006). 

Nuvarande lagstiftning 
Insatserna kontaktfamilj och kontaktperson regleras i Socialtjänstlagens 
tredje kapitel som handlar om socialnämndens uppgifter. Bestämmelsen 
ingår i paragraf 6 som handlar om olika sociala tjänster: 

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med 
uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga 
angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. Socialtjänst-
lagen 3 § 6 (SFS 2001:453). 

Trots de diskussioner som hade förts i tidigare översyner av Socialtjänst-
lagen om insatsens användningsområde och om skälen för att tillsätta en 
kontaktfamilj så skedde ingen förändring av innehållet i lagstiftningen vid 
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införandet av den nya, nu gällande Socialtjänstlagen. Här bör påpekas att de 
bägge insatserna, kontaktperson och kontaktfamilj, liksom tidigare, omnämnes 
i ett sammanhang utan någon definition av målgrupp eller användnings-
område. Generellt kan dock sägas att en praxis över tid har utvecklats så att 
kontaktfamilj användes i större omfattning för de mindre barnen och att 
kontaktperson tillsättes främst för ungdomar. I kontaktfamiljen tas barnet 
emot som en slags familjemedlem snarare än gäst och bor där regelbundet en 
eller ett par helger i månaden. Kontaktpersonen är vanligtvis utsedd att vara 
ett stöd för barnet/ungdomen för att träffas regelbundet och samtala eller 
tillsammans göra olika aktiviteter (Andersson & Bangura-Arvidsson 2001). 

Förslag till kommande lagstiftning 
År 2007 tillsatte regeringen en utredning i syfte att göra en översyn av 
bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i gällande lagstiftning 
samt lämna förslag till förändringar. Utredningen skulle bl.a. ta ställning till 
möjligheterna till att i ökande utsträckning kunna erbjuda öppenvårdsinsatser 
utan föregående utredning eller beslut, så kallad ”Serviceinsats” och här 
ingick kontaktfamilj i de uppräknade kategorierna (Direktiv 2007:168). I 
betänkandet framgick att det finns behov av en särskild lagstiftning till stöd 
och skydd för barnen och ungdomarna (SOU 2009:68). Som utgångspunkter 
för de förslag som lagts fram av utredningen nämndes särskilt vikten av att 
det professionella handlingsutrymmet för socialarbetarna bör synliggöras 
samt att den enskildes delaktighet bör ökas. I förslaget till ny lagstiftning 
återfinns kontaktinsatserna i kapitel två om kommunens ansvar och insatser, 
med motsvarande formulering som i tidigare lagstiftning. Dock görs ett för-
slag till tillägg angående uppföljning av insatserna: 

Socialnämnden ska kontinuerligt följa genomförandet av insatserna .. kon-
taktfamilj och kontaktperson (förf. tillägg) enligt första och andra styckena.” 

Vikten av att även fortsättningsvis särskilja och benämna insatserna kontakt-
familj och kontaktperson skilt från övriga öppna insatser slås fast och dess-
utom behovet av kontinuerlig uppföljning av insatsen. Detta eftersom 
kontaktfamilj ur barnets perspektiv är relativt ingripande, jämfört med andra 
öppna insatser, och kan innebära att barnet regelbundet under många år på 
egen hand återkommande vistas i sin kontaktfamilj. ”När det gäller kontakt-
familjer pågår insatsen dessutom ofta under lång tid och kan ha en omfatt-
ning som gränsar till familjehemsplacering” (a.a. sid. 585). Dessutom kopp-
las behovet av uppföljning till det faktum att kontaktinsatserna genomförs av 
arvoderade personer som oftast saknar anställningsförhållande till kommu-
nerna. Bland de olika serviceinsatser som utredningen föreslår att kommu-
nerna får erbjuda utan att en behovsprövning ingår inte kontaktfamilj (a.a.). 
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Presentation av forskning och andra publikationer inom området 
Inledningsvis går jag igenom av publicerat material angående kontakt-
familjsinsatsen samt gör en jämförelse av likartade insatser i ett internatio-
nellt perspektiv. Därefter följer ett avsnitt om barnens delaktighet och av-
slutningsvis ett avsnitt om några forskningsprojekt där insatsen kontaktfamilj 
på olika sätt belyses eller sätts i relation till andra insatser. 

Vad finns skrivet om insatsen kontaktfamilj? 
Endast en doktorsavhandling (Regnér 2006) har hittills presenterats om 
kontaktfamilj som insats. Därför har i jag följande presentation även tagit 
med andra undersökningar som gjorts inom detta område, både med akade-
misk anknytning och med direkt koppling till praktiken. Den som tidigast 
och i störst omfattning studerat kontaktfamiljsinsatsen i den svenska barna-
vårdskontexten är professor Gunvor Andersson. I en rapport (1992) beskrev 
hon att det i intervjuer med socialsekreterare visat sig att en väsentlig del av 
deras barnavårdsarbete var att förmedla hjälp och stöd genom just kontakt-
familj och kontaktperson och att detta hade varit en inledning till hennes 
intresse för dessa insatser. Hon redovisade i denna rapport sina resultat från 
en undersökning, genomförd med utgångspunkt från ett tidigare forsknings-
projekt i 10 av landets kommuner. Hon hävdade att denna insats var helt i 
den då förhållandevis nya lagstiftningens anda med kontakt, stöd, respekt 
och frivillighet som ledord. Det hade varit en omtyckt och efterfrågad insats 
både av föräldrarna och av socialtjänstens företrädare, men också varit en 
försummad insats. Kontaktfamiljerna fick sitt uppdrag, men därefter lämna-
des de ofta att klara av detta uppdrag själva och socialtjänsten försummade 
både att ge stöd och uppbackning samt följa upp och utvärdera insatsen. 
Kontaktfamiljerna kände sig engagerade i uppdraget, nära ”sina kontakt-
barn” och uppskattade av sina klientfamiljer men uttryckte överlag ett stort 
missnöje avseende kontakten med socialtjänsten. Hennes slutsats var, att det 
var en positiv insats som förtjänar att uppskattas men också att bli föremål 
för metodutveckling och utvärdering (a. a.). Eftersom det sedan år 1992 varit 
en fördubbling av antalet berörda barn så gav detta en indikation om den 
fortsatta betydelsen av insatsens användande för barn. 

CUS7 gav år 2001 ett uppdrag om att göra en kunskapsöversikt rörande 
insatsen kontaktfamilj för att därefter formulera inriktningen på kommande 
forskningsinsatser. I rapporten (Andersson & Bangura Arvidsson 2001) kon-
staterade författarna att det fortfarande var en förhållandevis lite utforskad 
insats. Eftersom man kunde finna förhållandevis få forsknings- och 
utvärderingsrapporter hade man valt att också komplettera med uppsatser på 
högre akademisk nivå. Kunskapsöversikten visade att insatsen inte i första 
hand gavs till familjerna på grund av barnens problem, utan att det är 

                                                      
7 Centrum för Utveckling av socialt arbete på Socialstyrelsen 
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förälderns behov av avlastning eller bristande förmåga till omvårdnad som 
var skälet för att bevilja insatsen. Författarna uppgav att det fanns tydliga 
tendenser till att barnen varken fick komma till tals eller gjordes delaktiga i 
utredningarna som föregick besluten. De familjer som rekryterades för att bli 
kontaktfamilj var nästan alltid en tvåföräldersfamilj och insatsen användes 
huvudsakligen för mindre barn. Vanligtvis var det ensamstående föräldrar, 
mest mammor, i de familjer som fick insatsen. Fäderna föreföll att i hög 
utsträckning vara frånvarande. Kontaktfamiljen förväntades kompensera 
brister i nätverket för barnen. Författarna beskrev att det av tillgängliga 
rapporter att döma var en insats som uppfattades med positiva förtecken av 
de inblandade aktörerna, även om skälen till varför de var nöjda kunde 
variera (a.a.). 

I det tidigare nämnda projektet om kontaktfamiljer i Göteborg (Regnér & 
Jonsson 2003, Regnér 2005; 2006), var huvudsyftet att studera det goda 
föräldraskapet i relation till insatsen kontaktfamilj. Det empiriska materialet 
utgick från ett femtiotal intervjuer med föräldrar och kontaktfamiljer i 19 så 
kallade ”cases”. Utgångspunkten var att det fanns normativa föreställningar 
om ”den normala familjen” som är den goda familjen. Projektet redovisades 
inledningsvis i en delrapport (Johnsson & Regnér 2003). Författarna beskrev 
där att de kunde identifiera två sorters skäl för familjer att ansöka om 
kontaktfamilj för sina barn; antingen som en avlastning eller som ett stöd i 
en komplex social situation. Några andra slutsatser var att familjerna sak-
nade ekonomiska resurser, hade ett svagt socialt nätverk och en situation 
med ett ensamt föräldraskap. Föräldrarna hade en önskan om ”ett ordinärt 
familjeliv” som ett ideal som de inte själva kunde uppfylla och de ville 
kompensera sina barn för denna brist genom att ge dem tillgång till en 
kontaktfamilj. Dessutom poängterades vikten av att biståndet skulle ges som 
ett stöd till familjen, inte antingen till föräldrarna (oftast en ensamstående 
mor) eller till barnen. Enligt författarna så framhävde föräldrarna sällan att 
kontaktfamiljsinsatsen hade haft någon direkt betydelse för barnen själva. 
Det var mer en indirekt effekt av att föräldrarna fick avlastning (a.a.). I en 
därefter publicerad artikel (Regnér 2005) diskuterade författaren möjligheten 
av att kontaktfamiljsinsatsen skulle kunna bidra till att ensamstående mödrar 
minskade sin utsatthet och beroende i förhållande till barnets far, något som i 
sin tur kunde bidra till att barnens pappa i vissa fall ville öka sitt föräldra-
ansvar. En större jämställdhet mellan barnens föräldrar kunde därigenom 
uppnås vilket på sikt ledde till bättre umgänge och förbättrade villkor för 
barnen i dessa familjer (a.a.). I den slutliga rapporteringen av detta projekt, 
(Regnér 2006) beskrevs vidare att den främsta ”hjälpförväntningen” från 
föräldrarna var att få avlastning för att få tid för sig själv och hinna träffa 
andra vuxna. Klientfamiljerna upplevde det som ett nederlag för klient-
familjen att behöva söka om kontaktfamilj. Flera kände också en skam och 
ville inte berätta för sin omgivning. Hälften av föräldrarna ansåg att de kun-
nat påverka valet av kontaktfamilj men resten hade inte uppfattat detta vara 
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möjligt. De beskrev ett behov av manlig förebild för sina söner eller träffa en 
vuxen man som ställer upp för sin familj. Bristen på nära släktingar beskrevs 
leda till ett behov av ökat nätverk. Föräldrarna uttryckte inget explicit behov 
av stöd i föräldrarollen men en önskan om att få råd i olika vardags-
situationer. Socialsekreterarna ansåg att de hade fått detta i högre grad än 
föräldrarna. Det fanns skilda uppfattningar mellan kontaktfamilj och klient-
familj om vilket stöd som kontaktfamiljen skulle ge, där det kunde skönjas 
en dold agenda från socialtjänsten om att lära ut gott föräldraskap, men en 
samstämmighet mellan socialsekretare och klient om avlastning. Den bild av 
bild av otydlighet i uppdraget som förmedlades av kontaktfamiljerna, 
bekräftades av socialsekreterarna som inte kunde redogöra för insatsens syfte 
och innehåll när det gällde vad som skulle göras för barnen. Arbetsplan fanns 
inte förutom formulering om att hjälpbehovet skulle tillgodoses (a.a.). 

FOU-enheten vid Stockholm stads socialtjänstförvaltning har i flera 
rapporterade undersökningar berört insatsen kontaktfamilj. Den mest omfat-
tande och ingående undersökningen av insatsen kontaktfamilj som hittills 
redovisats i Sverige genomfördes i Stockholms stad med ett slumpmässigt 
urval av de 700 kontaktfamiljer som då hade pågående uppdrag (Sundell, 
Humlesjö, Karlsson 1994). De familjer som erhöll insatsen kontaktfamilj 
hade genomgående ett svagt nätverk (något som kontaktfamiljen skulle för-
stärka) i kombination med en förhållandevis svår social problematik såsom 
missbruk och psykisk ohälsa. I mer än hälften av de studerade familjerna 
fanns det en allvarlig social problematik. I genomsnitt varade insatsen i mer 
än tre år och var det enda bistånd (förutom ekonomiskt bistånd) som 
familjerna erhöll. Socialsekreterare och kontaktfamiljer ansåg att insatsen, 
förutom avlastning, också skulle vara ett stöd för barnen samt för föräldrarna 
i sin föräldraroll, men klientfamiljerna ansåg att insatsen enbart skulle vara 
avlastning. I en annan FoU-rapport om barnavården i 50 svenska kommuner 
(Sundell & Karlsson 1999) beskrevs att de medverkande socialsekreterarna 
förväntade sig att ett beslut om insatsen kontaktfamilj skulle bli resultatet av 
vidtagen utredning, och så blev det också i 30 % av de ärenden som ledde till 
beslut om insats. Ett motsvarande resultat hade Humlesjö kommit (1997) 
fram till i en longitudinell studie av 58 barn i Stockholm och deras kontakt 
med socialtjänsten. 

I en FoU-rapport om kontaktfamiljer i Botkyrka (Lindén 2001) resone-
rade författaren om kontaktfamiljens uppdrag och ansåg att det väl mot-
svarade lagstiftarens intentioner avseende både att bygga upp en med-
mänsklig kontakt och att ha en ”ställföreträdande roll”. Hon poängterade 
vikten av att detta också måste klart utsägas i uppdraget (a.a.). I en rapport 
från Socialtjänsten i Jönköping (Enell 2001) studerades vad insatsen kontakt-
familj innebar inom ett område inom socialtjänsten. Studiens resultat var att 
insatsen uppfattades som bra och uppskattad av alla men den visade också på 
vissa svagheter. Kontaktfamiljerna tyckte att även om uppdragen var tydliga 
från Socialtjänstens sida så hade de ändå svårt att förstå och uttala vad som 
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förväntades av dem egentligen. Det vanligaste syftet för att tillsätta en 
kontaktfamilj var avlastning till föräldrarna men några kontaktfamiljer 
beskrev att uppdraget hade förändrats över tid. Antingen hade uppdraget 
vuxit till att vara mer än bara helgkontakt eller så fanns andra behov av 
förändringar i barnets tillvaro (a.a.). I en FoU-rapport (Berg Eklundh 2005) 
visade presenterade resultat att det fanns en stor variation i användningen av 
kontaktfamiljer mellan de 15 studerade kommunerna vad gäller antalet 
kontaktfamiljsinsatser, att det fanns en utvecklad praxis med stora likheter 
mellan kommunerna i vilka kriterier8 som användes, att det i huvudsak var 
ensamstående föräldrar som kunde erhålla denna typ av insats samt att av-
lastning var ett vanligt förekommande skäl för att få en kontaktfamilj, men 
att detta i praktiken kombinerades med andra skäl när en ansökan skulle 
bifallas. Dessutom beskrevs en förskjutning i bifallsmotiveringarna, från 
föräldrarnas önskemål av avlastning till barnens behov av stöd och stimulans 
(a.a). I en granskning av Gnosjö som genomfördes av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län (Roman, 2002) visades att barnen inte hade någon egen 
social problematik, men att insatsen i hög grad kombinerades med andra 
insatser. Detta motiverades dels med att man ansåg att det kunde finnas 
andra alternativ som bättre tillgodosåg barnets behov, dels att man också 
ville åstadkomma en mer omfattande förändring i familjen än vad som kunde 
uppnås med enbart en kontaktfamilj. Avsikten med barnens vistelse i 
kontaktfamiljen var dels att ge föräldern avlastning, dels att barnen skulle få 
möjlighet till de andra relationer som kontaktfamiljen kunde erbjuda. Avslut-
ningsvis ansåg man att man hade fått en positiv bild av arbetet med kontakt-
familjer men att det var anmärkningsvärt att man från socialtjänstens sida 
hade så liten kontakt med barnen (a.a.). 

Internationella jämförelser med kontaktfamiljsinsatsen 
Kontaktfamilj beskrivs ofta som en unik svensk insats, men en mer när-
gången granskning av de olika länderna i Norden visar att det finns en mot-
svarighet, med insatser av likartad karaktär i Danmark, Norge, Finland och 
Island, men i en varierad omfattning. I samtliga dessa länder har man liksom 
i Sverige organiserat denna insats genom socialtjänsten. Den vanligaste 
förebyggande insatsen i Danmark har genom åren varit kontaktfamilj, eller 
aflastningupphold, 63 % av barnen med insatser från socialtjänsten hade 
denna insats (Christensen & Egelund 2002). I Norge finns det stöttehjem och 
besökshjem men där i mer begränsad omfattning (Andersson & Bangura 
Arvidsson 2001). Genom personliga kontakter vid internationella konferenser 
har författaren även fått information om motsvarande insatser också i 

                                                      
8 Ett undantag från denna likartade bedömning var dock frågan om våld i familjen skulle vara 
ett kriterium för att få en kontaktfamiljsinsats. En majoritet ansåg att det var direkt olämpligt 
att använda kontaktfamilj som en insats för denna typ av utsatthet, medan en minoritet hade 
satt upp detta som ett faktiskt kriterium i sin kommun. 
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Finland och på Island. I Finland inleddes under år 2008 ett forskningsprojekt 
vid Jyväskylä universitet med inriktning på relationen professionellt socialt 
arbete och frivilligt arbete, hur det fungerar tillsammans och utifrån det en 
granskning av stödåtgärden (Svenlin, 2008, personlig kommunikation). 

En presentation av brittisk korttidsvård ”Short-term-care” 
Kontaktfamiljsinsatsen har i tidigare forskning jämförts med ”respite care”, 
en insats inom den engelska sociala barnavården som tidigare främst använts 
för barn med funktionshindrade barn men som sedan lagen ”Children Act” 
infördes 1989, har kommit att omfatta alla barn med särskilda behov 
(Andersson et al, 2002). En forskningsstudie av Aldgate & Bradley (1999) 
undersökte effekterna av lagens utvidgade definition av Respite Care och de 
olika former av korttidsvård ”Short-term-care”, som utvecklats. Syftet med 
detta projekt var att hitta möjligheter till att förhindra mer långvariga 
sammanbrott i familjer genom alternativa insatser. Två av dessa modeller; 
“Shared Care” och ”Through care” kan vara av relevans som jämförelse med 
det svenska kontaktfamiljsuppdraget. “Shared Care” definierades som en 
form av delad omsorg, genom kortare placeringar enligt ett överenskommet 
schema: ”In a shared care scheme the child is placed with a carer for short 
breaks. The bulk of the caring continues to be done by parents” (a.a. sid.38). 
Huvuddelen av omsorgen fortsätter att skötas av föräldrarna och de intervju-
ade föräldrarna beskrev en upplevelse av avlastning och tillåtelse att få 
disponera sin egen tid. En ”Through care” kan översättas med genomgående 
vård med vilket avses att det finns ett fortsatt engagemang från familje-
hemmet efter det att barnet har flyttat hem: 

Through care is a term we use to describe the continuing involvement of the 
carers after he or she has left. Through care can include an element of shared 
care in that children return to the carer for short breaks after they have ceased 
to be looked after. (a.a. sid. 38). 

Tanken är att familjehemmet fortsätter att ha en fortsatt kontakt med barnet 
som också har möjlighet att återvända och med ett fortsatt delat ansvar 
mellan föräldrar och familjehem. En mamma beskrev att hennes son hade 
fått tillgång till en utökad familj med extra föräldrar (a.a. sid. 39). 

Erfarenheterna från studien om delad omsorg (Aldgate & Bradley 1999) 
kunde sammanfattas i några faktorer som ledde till positiva resultat: Det var 
en frivillig insats, något som var mycket uppskattat. Föräldrar och familje-
hem bodde i samma kommun vilket gjorde att barnen fick stanna i samma 
omgivningar. Föräldrarna kunde identifiera sig med familjehemmen som 
ordinära människor ”de är som vi men utan våra problem”. Short-term carers 
blev noggrant utvalda och i viss mån med egna yrkesmässiga erfarenheter av 
barn, t.ex. genom förskolan. De familjer som erhöll denna typ av omsorg, 
bedömdes kunna hantera detta och att inte invadera familjehemmen med 
alltför kaotiska sociala problem. Socialarbetarnas engagemang och arbete 
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hade en avgörande betydelse och de erbjöd inte bara denna insats som ett sätt 
att ge avlastning och minska stressen för föräldrarna utan också för att stärka 
dessas förmåga till att utveckla familjelivet och sammanhållningen. Föräld-
rarna ansåg att de fått möjlighet att hantera sina olika problem och svårig-
heter samt att förbättra sina sociala nätverk. Barnen som erhöll denna insats 
var mer ambivalenta och detta visades genom hemlängtan, oro för att inte 
vara fortsatt del av sin familj och att inte få göra samma aktiviteter som de 
var vana vid. När denna form av insats avslutades så var barnen dock i 
huvudsak positiva till sin erfarenhet. Författarna sammanfattade sina resultat 
med följande förslag: Att familjerna skulle ges möjlighet till större stöd och 
mer insatser i hemmiljön genom erbjudande om stöd i form av schemalagda 
korttidsvistelser eller stöd med koppling till ett fortsatt åtagande från tidigare 
familjehem (a.a. sid. 123). 

Även Sinclair (2005) påtalade det dilemma som kan skapas av att barnen 
som vårdats i familjehem riskerar att hamna i ett mellanrum utan någon 
självklar identitet i någon av världarna. Man presenterade olika lösningar på 
detta genom att definiera nya roller för familjehemmen och de biologiska 
föräldrarna i syfte att utveckla samarbetet och förtydliga relationerna och 
ansvarsfördelningen dem emellan. Ett av förslagen var en modell för delad 
omsorg ”shared relationships” som en möjlighet att skapa större trygghet och 
stabilitet för dessa barn, med ett kontinuerligt samarbete mellan tidigare 
familjehem och de biologiska familjerna (a.a.). Användandet av någon form 
av mellanpositioner med delat ansvar diskuterades också av Andersson 
(2008b) som menade att någon form av organiserat stöd efter hemgång 
skulle kunna ha underlättat för de barn som hade ingått i hennes longitudi-
nella forskningsprojekt. 

Barnens delaktighet - forskning ur barnens perspektiv 

Barnens delaktighet i insatsen kontaktfamilj 
I en tidigare nämnda undersökning i Stockholm (Sundell et al 1994) inter-
vjuades ett 30-tal av barnen i de 50 familjer som ingick i studien. Två tredje-
delar beskrev att de tyckte det var roligt att åka till sin kontaktfamilj och 
trivdes där, men det var en stor andel som också framförde kritik mot olika 
företeelser i sin kontaktfamilj, dock mest av vardaglig karaktär. Flera av 
barnen räknade in sin kontaktfamilj i nätverket och kunde vända sig till dem 
om de behövde tala om något viktigt. På frågan om varför de hade fått 
kontaktfamilj svarade nästan hälften att det skulle vara som en hjälp för 
föräldrarna att orka med och en mindre grupp sade att det var på grund av 
problem i familjen. En tredjedel av barnen var osäkra på varför de hade en 
kontaktfamilj och endast tre barn svarade att det var för deras egen skull, att 
de skulle få ha roligt och komma hemifrån (a.a.). 

Därutöver har barnens erfarenheter i begränsad omfattning legat till grund 
för forskning eller annan rapportering inom området. Det har dock under det 
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senaste årtiondet kommit några magisteruppsatser med fokus på barnens 
perspektiv och erfarenheter. En första avrapportering av detta forsknings-
projekt skedde i en magisteruppsats och där ingick en redovisning av 
barnens erfarenheter (Berg Eklundh 2002). Både Schantz (2005) och Nilsson 
(2006) har i sina magisteruppsatser, dels granskat akter, dels intervjuat ett 
antal barn. Schantz (2005) kunde konstatera att barnperspektivet inte alltid 
beaktades. Orsaken till att bevilja insatsen var främst att ge en avlastning för 
föräldrarna samt att ge barnen en manlig förebild9. Barnen var dock inte till-
frågade eller delaktiga i processen. De barn som intervjuades beskrev att 
deras kontaktfamiljer hade haft stor betydelse för dem trots att de inte känt 
sig delaktiga i processen och osäkra på skälen till att få en kontaktfamilj. 

Resultaten från Nilssons studie (2005, 2006) visade att de nio intervjuade 
socialsekreterarna var positiva till insatsen kontaktfamilj och att de var 
trygga i att barnen genom kontaktfamiljerna fick möta positiva och funge-
rande vuxenförebilder. Samtidigt fanns en undran från socialsekreterarna om 
hur det egentligen var för barnen, hur mycket de kunde påverka sin vistelse i 
kontaktfamiljen och om det var bra för dem att vara borta hemifrån. Avlast-
ning var en av de vanligaste orsakerna till att föräldrarna ansökte om en 
kontaktfamilj. Socialsekreterarna undrade om det var rimligt att bevilja en 
insats för barnen när det var föräldrarnas behov som övervägde, samt uppgav 
att det ibland förekom att man beviljade insatsen i avvaktan på annan insats. 
De intervjuade barnen tyckte att det var oklart varför de egentligen vistades i 
sin kontaktfamilj. Barnen beskrev att de trodde att det var föräldrarnas behov 
av att få avlastning som styrde när och om de skulle åka till sin kontakt-
familj. De tyckte också att de vuxna i kontaktfamiljen kändes viktiga som 
förebilder och att de uppskattade detta familjeumgänge. Några av barnen 
hade ingen kontakt med sin pappa och ett par hade medvetet tagit avstånd 
från att ha denna kontakt. I både Schantz´s och Nilssons studier framkom att 
barnens perspektiv inte alltid blev synligt och att det var sällan som barnen 
fanns med i uppföljning och avslutande av insatsen. 

Annan forskning om barns delaktighet som kan kopplas till insatsen 
Vikten av att göra barnen delaktiga i det sociala arbetet, särskilt vid utred-
ningar som handlar om barnens behov har under de senaste decennierna lyfts 
fram, men detta gäller inte bara det praktiska utredande och barnavårdande 
arbetet utan också i den forskning som sker (Andersson 2001). Eftersom 
barns erfarenheter angående kontaktfamiljsinsatsen endast framkommit i 
begränsad omfattning kan det finnas anledning att ta del av andra studier. En 

                                                      
9 Frånvarande fäder påtalades som ett viktigt socialt fenomen redan av Hilda Sachs år 1918 (i 
Johansson 2006) och har därefter återkommande beskrivits som ett socialt problem i Sverige, 
kopplat till problematiseringen av ensamstående mödrar. Se tex. Bangura Arvidsson 2003, 
Franshén 2004, Johansson 2006, Lassbo 1988. 
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näraliggande insats är familjehemsvård. Trots att det handlar om barn som är 
omhändertagna så kan barnens erfarenheter ändå vara av visst intresse för 
detta arbete eftersom bägge insatserna bygger på barnens vistelser i en annan 
familj. I en studie om omhändertagna barns perspektiv på socialtjänstens 
bemötande intervjuades 20 barn. En majoritet av dessa barn hade en bild av 
att det var föräldrarnas agerande som var anledningen till att socialtjänsten 
hade agerat och som var grund till deras omhändertagande. De beskrev dock 
att de kände sig oinformerade och icke delaktiga, att de inte fick vara med i 
de samtal som fördes med föräldrarna och att de inte kunde påverka valet av 
”vårdare” (Cederborg et al. 2001 sid. 169). De beskrev att de inte fick veta 
varför de placerades och hur länge de skulle stanna samt att de kände ett 
främlingskap i förhållande till sitt familjehem. Gunvor Andersson har i en 
artikel (2008a) presenterat en sammanfattning av sin longitudinella studie 
om 28 barn med erfarenheter av institutions- och familjehemsvård. I den 
mängd kunskap som denna omfattande studie genererat ska här endast näm-
nas ett par resultat. I en grupp barn som flyttade hem men sedan åter blev 
placerade i samhällsvård hade några en fortsatt kontakt med sin kontakt-
familj eller sommarfamilj. Det ges exempel på barn som hade före detta 
fosterfamiljer som akut kunde ställa upp akut för barnen när föräldrarna t.ex. 
återföll i missbruk. En flicka hade en familj som fanns med och kontinuerligt 
ställde upp som en resurs för henne och definierades av henne som hennes 
känslomässiga familj i återkommande intervjuer (a a sid. 90). Genom att hon 
hade haft en familj som både fungerat som kontaktfamilj och familjehem, 
hade hon haft en pågående kontakt, som för henne utgjorde en kontinuitet i 
en socialt turbulent uppväxtsituation. Andersson poängterade vikten av att ta 
del av barnens erfarenheter både för att de är de mest berörda av insatsen och 
för att deras perspektiv kan se annorlunda ut. Som exempel nämnde hon att 
ett sammanbrott i en placering, som av de vuxna benämndes som instabilitet, 
men för barnet hade blivit till en lättnad då barnet inte hade en bra situation i 
familjehemmet. Ett resultat som hon diskuterade i sin artikel var att barnen i 
hög utsträckning lämnats åt sig själva efter en återförening med sin familj 
där föräldern inte riktigt kunnat hantera sina problem. Hon nämner Sinclairs 
(2005) modell för delad omsorg ”shared relationships” som en möjlighet att 
skapa större trygghet och stabilitet för dessa barn. I en annan rapport be-
skriver Andersson (2008 b) att ett antal svenska studier visar en samstäm-
mighet i att barnen inte känner sig tillräckligt involverade eller lyssnade på i 
utredningar och uppföljning av den sociala barnavårdens insatser. Hon 
poängterar vikten av delaktighet där grundförutsättningen är att de vuxna 
lyssnar på barnen, att de får stöd i att uttrycka sina åsikter och önskningar och 
att dessa blir respekterade, som en utgångspunkt för socialtjänstens insatser. 
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Några exempel på andra forskningsresultat med koppling till kontakt-
familjsinsatsen 
I en studie om koppling mellan användandet av olika typer av bistånd i 
Sveriges olika kommuner (såsom kontaktfamilj och placeringar utanför 
hemmet) visade författarna (Lundström och Vinnerljung 2001) att i de 
kommuner som hade ett stort antal insatser genom placeringar av barn och 
ungdomar i vård utanför hemmet, så beviljades också många kontakt-
familjsinsatser. Det fanns således en korrelation mellan antal insatser i och 
utanför hemmet för barn och ungdomar. Man poängterade att omhänder-
taganden inte har ersatt öppenvårdsinsatser utan att det förhållit sig tvärtom. 
Bägge typerna av insatser har ökat men uppgången av antalet förebyggande 
insatser har varit mycket större än för omhändertaganden och där nämns 
insatsen kontaktfamilj/person som den vanligaste öppenvårdsinsatsen, men 
det finns som tidigare nämnts ett synligt (om än svagt) samband mellan 
placeringar och öppenvård, så att de kommunerna med högst antal om-
händertaganden också har många kontaktfamiljsinsatser (a a). 

En av de tidigare nämnda författarna har fortsatt att studera eventuella 
samband mellan kontaktfamiljsinsatser och placeringar samt olika riskfak-
torer kopplat till dessa företeelse (Vinnerljung och Franzen 2004). I denna 
studie fann man att av de barn som hade haft en kontaktfamilj när de var i 
åldrarna 0 – 2 år, blev 16 % placerade i fosterhem under uppföljnings-
perioden. 21 % av den grupp barn som fick en kontaktfamilj i åldern 10 – 12 
år blev sedermera placerade under sin tonårstid. Deras slutsats blev att barn 
som erhållit kontaktfamilj löpte en stor risk att bli föremål för en placering 
utanför hemmet (a.a.). I angränsande studier av Vinnerljung et. al (2005, 
2007) som bl.a. analyserade barns livsförutsättningar kopplat till sociala 
insatser, var barn som haft kontaktfamilj en av jämförelsegrupperna. Andra 
risker, förutom placering, redovisades för barnen som haft kontaktfamilj 
såsom förhöjd risk för suicid, samt för tidigt föräldraskap, redan i tonåren, 
något som också benämns som en riskfaktor. (Se även Denvall et. al. 2006, 
Lagerberg et. al. 2001). I det arbete som IMS (Institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete) bedriver i syfte att utveckla en evidensbaserad 
praktik i socialt arbete, ger man exempel på hur olika metoder och insatser 
kan bedömas, och insatsen kontaktfamilj beskrivs höra till kategorin 
”Metoder vars värde är oklara”, dvs. det föreligger ingen evidens som visar 
huruvida en kontaktfamilj kan anses vara till nytta eller skada för klienten 
(Bergström, muntlig kommunikation 09051810). 

Humlesjös (1997) studie av insatser 58 barn i Stockholms stad visade att 
det var vanligt förekommande att en insats avslutades genom att ersättas av 
en ny. Detta fenomen benämndes ”insatskedja” och som exempel beskrevs 
när barn som avslutade en familjehemsplacering och flyttade hem istället 

                                                      
10 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/socialt_arbete/IMS/forelasares+pp-presentationer.htm 
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fick en kontaktfamiljsinsats. Huruvida det var barnets familjehem som över-
gick till att vara kontaktfamilj framgår dock inte av texten. Även i samtliga 
exempel på vårdkedjor som redovisades av Egelund & Sundell (2002, sid. 
130) förekom kontaktfamilj som ett av insatsleden. 

I en avhandling om arbetsvillkoren i socialt arbete diskuterade författaren 
(Tham 2008) den balansgång i yrkesrollen som finns i att hantera de mot-
stridiga intressen som kan finnas mellan barns behov och föräldrars önske-
mål. Föräldrars ansökan om bistånd till kontaktfamilj för sina barn, kan vara 
en möjlighet för handläggaren att tillmötesgå föräldern. Genom att erbjuda 
det önskade biståndet kan man upprätthålla den goda relationen till 
föräldrarna och samtidigt ge barnen en förstärkning av omsorgen. Samtidigt 
kan detta kortsiktigt leda till att barnen inte ges det skydd och den omsorg 
som en bedömning av deras behov visar. Detta i sin tur kan leda till en 
oklarhet i syftet med insatsen, som av föräldern uppfattas som en avlastning 
men som socialtjänsten förväntar sig mer av, något som författaren beskriver 
som ett av flera exempel på den svåra gränsdragningen mellan utredning och 
behandling (a.a. sid. 34) 

Kontaktfamiljen som insats 
Kontaktfamilj erbjuds till barn, vars föräldrar i sin kontakt med social-
tjänsten uttrycker att de behöver avlastning och stöd i sin föräldraroll. I 
kontaktfamiljen vistas barnet vanligtvis någon eller ett par helger i månaden 
och får då vara med och delta som familjemedlem i kontaktfamiljens sed-
vanliga aktiviteter. Förutom stöd och avlastning till föräldrarna samt stimu-
lans och tillgång till andra aktiviteter för barnen, ska kontaktfamiljsinsatsen 
innebära att man också försöker att bidra till en förstärkning av nätverket för 
både barnen och deras föräldrar (Andersson & Bangura Arvidsson 2001; 
Berg Eklundh, 2002; Jonsson & Regnér 2003). Ofta ansöker familjen själv 
om detta bistånd och anger som skäl för sin ansökan att man inte kan till-
godose sina behov av stöd och avlastning på annat sätt, såsom genom det 
egna nätverket. Men det kan också förekomma att insatsen föreslås som 
resultat av en utredning som skett till följd av en anmälan. Det förekommer 
också att andra instanser, t.ex. den psykiatriska barn- och ungdomsvården 
(BUP) eller barnets förskola och skola, föreslår detta för föräldrarna som ett 
stöd i en utsatt situation. Oavsett om behovet anhängiggjorts via en ansökan 
från familjen eller en barnavårdsanmälan så tenderar socialtjänstens hand-
läggare till att försöka skapa ett gott samarbete och samtycke för sina insat-
ser hos föräldrarna genom att tillmötesgå föräldrarnas önskemål vid val av 
insats, som ofta just är en kontaktfamilj för det egna barnet (Andersson & 
Bangura Arvidsson 2001, Wiklund, 2006, sid. 51). En intressant aspekt i 
frågan om hur man tillmötesgår föräldrars önskemål är hur rekryteringen 
sker. Enligt Fransehn (2004) är rekryteringen klientrelaterad. I flera studier 
visas att föräldrarna föreslagit någon ur det egna nätverket, såsom släktingar, 
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personal på förskola eller skola, föräldrar till barnens kamrater eller andra 
bekanta. (Se tex. Humlesjö 1994, Andersson & Bangura Arvidsson 2001. 
Berg Eklundh, 2002, Jonsson & Regnér 2003). 

Hur används insatsen? 
Huvudtanken med kontaktfamilj som insats har under dess drygt 20-åriga 
existens varit att den ska tillsättas för familjer med en mer okomplicerad 
social problematik (Andersson et al 2001) och vara ett komplement till 
hemmiljön. Innehållet i insatsen förutsätts vara att barnet ska erbjudas till-
gång till en alternativ familj, med ett föräldraskap och en hemmiljö som ska 
präglas av att den är ”vanlig”. Det finns en stor variation i hur insatsen ut-
formas både mellan och inom kommunerna. Dels kan omfattningen och fre-
kvensen på barnens vistelser variera, dels skälen till varför man beviljar 
denna insats. Ansökan från en förälder till socialtjänsten om att erhålla en 
kontaktfamilj för sitt barn handläggs av en socialsekreterare men sedan ett 
beslut om att bevilja denna insats har fattats överlämnas vanligtvis arbetet 
med att rekrytera en lämplig kontaktfamilj till en annan handläggare, ofta 
benämnd kontaktsekreterare och med särskild kompetens när det gäller att 
rekrytera familjer för denna typ av uppdrag samt även ibland kombinerat 
med arbete med familjehem. 

Det är en relativt begränsad kostnad för kommunen med insatsen och det 
är ett stöd som går att genomföra i samarbete med de flesta föräldrar genom 
att en majoritet ställer sig positiva till denna form av bistånd även om de inte 
själva primärt har ansökt om detta bistånd. Det är en insats som är möjlig att 
tillhandahålla även i mindre kommuner eftersom det inte kräver någon 
specialistkompetens i form av behandlingsprogram eller motsvarande utan är 
en tjänst som ges via kontaktfamiljerna själva. Själva tillsättningsförfarandet 
kräver en professionell handläggning, men detta motsvaras i hög grad av den 
kvalificerade bedömning som krävs för ett familjehemsgodkännande, en 
kompetens som finns i stort sett alla landets kommuner. 

Kontaktfamiljen är lekmän (amatörer) som ger insatsen mot en viss er-
sättning (ett arvode med en omkostnadsdel) som utbetalas av socialtjänsten. 
Omkostnadsersättningen enligt rekommendationer från Sveriges kommuner 
och landsting beräknas efter barnets ålder, och ligger på 105 – 120 % av 
basbeloppet per dygn, vilket för år 2008 innebär 118 – 135 kr. på grundnivå, 
alternativt 168 – 191 kr med en tilläggskostnad. Arvodesdelen har också två 
nivåer och ligger då på 240–337 kr. per dygn (SKL cirkulär 08:5). Hur denna 
ersättning beslutas och utbetalas kan variera. Vanligtvis görs ett avtal mellan 
socialtjänsten och kontaktfamiljen, som reglerar omfattning och ersättnings-
nivå, men det förekommer också att man har ett ramavtal där kontakt-
familjen får ersättning ”per prestation” och således skickar in en räkning som 
talar om omfattningen av den tid som barnet eller barnen vistats i kontakt-
familjen. Enligt socialstyrelsens riktlinjer för handläggning och dokumentation 
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inom socialtjänsten ska beslutet om kontaktfamilj omprövas var 6:e månad 
och i samband med detta bör uppföljning ske (SOS 1994, 2006 a). 

Kontaktfamiljen har inte någon rapporteringsskyldighet till socialtjänsten 
förutom inom ramen för den uppföljning som kontinuerligt ska ske, vilket 
kommenteras i dessa riktlinjer. Detta ska dock ställas emot den anmälnings-
plikt som kontaktfamiljen har, motsvarande myndighetspersoner enligt 
Socialtjänstlagen 14 kap.1 §. Samtidigt är detta en frivillig insats som 
familjen kan avsäga sig. Detta är några av de faktorer som medför en kom-
plexitet i uppdraget för kontaktfamiljen. 

Förebyggande insatser och frivilligt socialt arbete 
Varför är begreppen förebyggande och frivilligt arbete av betydelse vid 
studien av kontaktfamiljsinsatsens framväxt och utveckling? Trots att insat-
sen ges som ett bistånd i enlighet med Socialtjänstlagen så definieras 
kontaktfamilj vanligtvis som en frivillig och som en förebyggande insats (på 
tertiär nivå) som ges i kommunal regi (Andersson 1998c, Andersson et 
al.2001). Det finns anledning att ett ögonblick stanna upp vid dessa begrepp 
och hur de förstås i förhållande till socialt arbete med barn, såsom det an-
vändes för att beskriva kontaktfamiljsinsatsen. 

Förebyggande arbete med barn, ungdomar och deras familjer 
Förebyggande arbete används ibland synonymt med begreppen preventivt 
arbete och prevention. Att förebygga något kan vara antingen att förhindra 
att detta händer eller att det som har hänt inte ska förvärras. Den distink-
tionen återfinns i den nivåindelning som används i syfte att definiera och 
kategorisera olika typer av förebyggande insatser. Det förekommer flera 
olika kategoriseringar, dock med huvudsakligen likartat innehåll. Med före-
byggande arbete menas vanligen att antingen förhindra att problem uppstår, 
eller att förhindra att redan identifierade problem förvärras. Ett mål för före-
byggande arbete är att agera nu ”…att bygga upp en buffert mot oönskade 
framtida konsekvenser och främja möjligheten till en positiv morgondag.” 
(Ferrer-Wreder et. al. 2005). 

En av intentionerna med socialtjänstreformen var att socialtjänsten skulle 
förstärka det strukturinriktade och allmänt förebyggande arbete, men någon 
konkret vägledning av vilka konkreta insatser som kommunerna ska erbjuda 
gavs inte i lagstiftningen. De enda individuellt inriktade insatser i öppenvård 
som regleras i Socialtjänstlagen är kontaktfamilj och kontaktperson (Prop. 
1979/80:1). 

Samhällets förebyggande sociala insatser kan indelas i tre nivåer, struk-
turell, grupp- och individinriktad (tertiär) nivå. Kontaktfamilj definieras som 
en tertiärt förebyggande insats. Dessa är tänkta att begränsa redan identifie-
rade och konstaterade problem hos enskilda barn, ungdomar eller familjer, i 
syfte att begränsa dessa problem, eller att bidra till en rehabilitering för dessa 
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individer (Andersson 1998c, Ferrer Wreder et. al. 2005, Lagerberg & Sundelin 
2001). Som andra exempel på denna nivå kan nämnas kontaktperson samt 
eller råd och stöd i hemmet. För insatser på tertiär nivå, gäller att ett beslut 
ska fattas att gälla en enskild namngiven person eller familj och att detta 
biståndsbeslut föregås av en utredning11. I detta sammanhang kan begreppet 
förebyggande användas för att beskriva intentionen med insatsen, som ska 
vara att förhindra eller förebygga att ett definierat socialt problem förvärras. 

Hessle & Wåhlander (2000) ger sin definition av insatsen kontaktfamilj 
som en ”frivillig insats av särskilt utvalda kontaktfamiljer vilka till exempel 
tar hand om barn under veckoslut för att avlasta problemtyngda föräldrar 
med svaga sociala nätverk” (a.a. sid. 12). De anknyter till en tidigare pre-
senterad tabell för nivåer, målgrupper och insatser för den sociala barna-
vården (Hessle & Vinnerljung 1999) och placerar här in kontaktfamiljs-
insatsen som en förebyggande insats under ”stödinsatser i hemmet”. Efter-
som de nämner insatsen i två av nivåerna har den här placerats in i modellen 
på dessa ställen. 

Figur 1. Modell för nivåer, målgrupper och insatser för den sociala barnavården 
enligt Hessle & Vinnerljung (1999)  

Nivå Målgrupp Insats 

Prevention Barn i riskzonen 
generellt 

Generellt förebyggande. 
Information, rådgivning, 
Självhjälpsgrupper 

Utredning  Barn i riskzonen 
specifikt 

Utredning med ev. fortsatt 
stödverksamhet eller 
omhändertagande 
Kontaktfamilj 

Stödverksamhet  
i hemmet 

Högriskbarn  Hemma-hos, kontaktperson 
Familjeterapi 
Kontaktfamilj 

Omhändertagande 
för samhällsvård 

Högriskbarn Placering av barn eller familj 
 

 
Enligt deras indelning kan således insatsen innefatta både barn i riskzon och 
”högriskbarn” och tillsättas som en stödverksamhet i hemmet. Detta diskute-
ras vidare i analyskapitlet. 

Frivilliginsatser 
Ett av de begrepp som definierar insatsen kontaktfamilj är att det är en fri-
villiginsats, något som kontaktfamiljen gör i princip ideellt och på sin fritid 

                                                      
11 Det förekommer dock även att kommuner använder sig av serviceinsatser som inte förut-
sätter en biståndsutredning. Se vidare i Forkby (2006). 
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och som lekmän, utan förväntningar på en specifik professionell kompetens 
för insatsen. Frivilligt arbete har definierats som sådant arbete och sådana 
insatser som utförts på frivillig grund, oavlönat (eller mot ett symboliskt 
arvode) och på fritiden (Jeppsson-Grassman et. al. 1999). Kontaktfamiljs-
insatsen med sin karaktär som en frivilliginsats som utförs av lekmän kan 
både liknas vid och särskiljas från andra insatser av motsvarande karaktär. I 
en artikel som handlar om de ideella och informella insatsernas betydelse för 
den svenska välfärden (Svedberg i SOU 2001:52) beskriver författaren hur 
verksamheterna inom den frivilliga sektorn kan delas upp i olika organisa-
tionstyper. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner som finns inom social-
tjänsten samt övervakare inom kriminalvården ingår i den typ som benämnes 
"Kvasiideell verksamhet inom ramen för en offentlig organisation". Som 
exempel på de grundläggande betingelser och inriktning som kännetecknar 
denna kvasiideella verksamhet kan nämnas att det är en företeelse som ofta 
sin utgångspunkt i lagstiftning (Socialtjänstlagen), att den är snävt uppgifts-
orienterad i avsikt att utföra insatser för andra samt att det de facto handlar om 
professionellt ansvariga med ideellt och mer eller mindre yrkesmässigt verk-
samma utförare (a.a.sid.155). Kontaktfamiljverksamheten kan således definie-
ras som en i huvudsak ideell verksamhet men som grundas på lagstiftning och 
som organiseras via en offentlig myndighet (kommunernas socialtjänst). 

En tydlig indikation på karaktären av frivillig-insats är att den utförs på 
hjälparens fritid och att den ersättning som utgår inte kan jämföras med en 
lön. Motiven beskrivs som altruistiska, med en vilja att göra gott och att 
hjälpen vanligtvis (men inte alltid) riktas till någon utanför det egna sociala 
nätverket. Det kan dock konstateras att insatsen kontaktfamilj trots att det 
definieras som en frivilliginsats, har tydliga beröringspunkter med de andra 
insatser som ges av kommunernas socialtjänst, och här ligger också den 
organisatoriska tillhörigheten. Insatsen är lagstadgad och ingår i kommuner-
nas budget och verksamhetsplanering. I förarbetena till den första Social-
tjänstlagen diskuterade lagstiftaren om möjligheterna att på sikt omvandla 
insatsen till en mer renodlad frivilliginsats med tillhörighet till organisationer 
inom individens naturliga nätverk, t.ex. de fackliga organisationerna. Dessa 
intentioner har dock inte följts upp och diskuteras ej i senare översyner av 
Socialtjänstlagen. 

Att insatsen kontaktfamilj samtidigt både är ett av Socialtjänstlagen regle-
rat bistånd, betraktas som en del av det socialt förebyggande arbetet och är 
en lekmannainsats jämförbar med många av de insatser som bedrivs inom 
ramen för frivilligsektorn, är några av de sidor i den mångfacetterade figur 
som kontaktfamiljen utgör. 

Bistånd eller service? 
Johnsson & Regnér har i samband med sitt forskningsprojekt diskuterat 
möjligheten till att kunna erbjuda kontaktfamiljsinsatsen som en service-
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insats och jämställt denna form av bistånd med barnomsorg. I sin avhandling 
(2006) diskuterade Regnér ett förslag till hur kontaktfamiljsinsatsen skulle 
kunna delas in i två typer av insatser, dels som en insats av servicekaraktär, 
som en rättighet motsvarande plats i förskolan, dels som nuvarande bi-
ståndsprövade insats för familjer med en mer komplex social problematik. 

Ett beslut om en kontaktfamiljsinsats föregås således i nuläget av en 
biståndsprövning och en utredning. I en utredning av Socialstyrelsen om att 
utreda, planera och följa upp barnavårdande insatser (SOS 2006 a) så be-
skrivs att den enskildes förfrågan om stöd inte alltid behöver innebära att en 
utredning ska inledas; vissa professionella sociala tjänster kan ges utan 
biståndsprövning eller beslut, genom en så kallad serviceinsats. Som exem-
pel nämns olika former av information, rådgivning och psykosocialt stöd 
samt vissa öppenvårdsinsatser enligt 3 kap. 6 § 2 Socialtjänstlagen. Det 
poängteras dock att socialtjänsten då inte har rätt att följa upp om familjen 
tar den anvisade kontakten eller fullföljer den verksamhet som då erbjuds. 
Samtidigt lyfter man fram kravet på att personalen i sådan verksamhet måste 
uppmärksamma om barnet eller dess familj är i behov om annat eller ytter-
ligare stöd än det som har getts (a.a. sid. 29). Vidare får socialtjänsten inte 
villkora om en utredning ska inledas eller inte, beroende på om familjen är 
positiv till den föreslagna serviceinsatsen. 

Under senare år har man i Sverige inom ett antal olika kommuner prövat 
att erbjuda serviceinsatser som ett alternativ till de biståndsprövade insat-
serna. Socialstyrelsen gav år 2006 ett uppdrag till FoU i Väst att genomföra 
en studie avseende serviceinsatser inom den sociala barnavården. Syftet med 
studien skulle vara att undersöka vad en inriktning mot serviceinsatser kunde 
innebära i form av insatser samt relationen mellan myndighetsutövning och 
stödinsatser. Inledningsvis gavs följande definition av serviceinsatser: ”Med 
serviceinsatser avses insatser som ges utan att ett formellt biståndsbeslut 
fattas och oftast även utan att en social utredning genomförts.” (Forkby el al. 
2006, sid. 70). Som intentioner för utvecklingen av insatser som service 
beskrevs följande kriterier: Tillgänglighet, kunskap (den enskilde får själv 
känna till och avgöra vad som behövs vilket tonar ned expertisens makt), 
samt makt (med ett perspektiv utifrån den medborgerliga och demokratiska 
bemärkelsen). Dessa olika kriterier kan sättas i relation till de olika 
kvalitetsfaktorer som används att för utvärdera produktionen av tjänster: 
tillgänglighet, påtaglighet, pålitlighet, säkerhet och empati (Edvardsson 
1998, samt a a sid. 71). 

Den kartläggning av serviceinsatser som gjordes i utredningen och som 
grundades på uppgifter från ett tjugotal kommuner, utmynnade i några 
huvudkategorier för insatserna; programverksamhet, riktad dagverksamhet, 
socialpedagogisk verksamhet och skolsociala insatser. Inte i någon av kom-
munerna nämndes insatsen kontaktfamilj och den mest näraliggande insatsen 
var en form av kvalificerade kontaktpersoner för ungdomar (i några 
Göteborgsstadsdelar). I t.ex. Linköping som har en flerårig erfarenhet av att 
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utveckla ett koncept med serviceinsatser kan man få alla insatser utom 
boende eller familjehem och kontaktperson/kontaktfamilj för barn och ung-
domar som service. Intervjupersonerna ansåg att ”insatser som kostar 
pengar” samt som utförs av någon utifrån, såsom kontaktfamiljer, inte ska 
ges som serviceinsats utan föregås av en utredning med ett biståndsbeslut. 
Dessutom borde insatserna inte ges till familjer när föräldrarna har svaga 
resurser och dåligt nätverk samt om barnen har ”speciella problem”. 

Följande slutsatser kunde dras av studien: Som positivt angavs möjlighet 
att ge ökad tillgänglighet till insatserna, samt möjlighet att nå ”nya” eller 
andra behovsgrupper. Eftersom nya grupper därigenom skulle kunna få till-
gång till socialtjänstens resurser på olika sätt ville man varna för en övertro 
på att införandet av serviceinsatser skulle innebära någon egentlig besparing. 
Som risker angavs att barnskyddsperspektivet skulle kunna åsidosättas, att 
det kunde finnas en gränsdragningsproblematik samt även att det kunde 
finnas drivkrafter för att införa serviceinsatser med intentioner att därigenom 
minska arbetsbelastningen för utredningsarbetet. Författarna diskuterade de 
risker som kan finnas för att utsatta barns skydd och rättssäkerhet sätts på 
undantag om socialtjänstens utredande funktioner skulle tonas ner. Risker 
som kunde vara kopplade till när föräldrarna själva fick välja om och i så fall 
när och hur som insatser skulle ges samt att föräldrarna själva skulle få välja 
vilket stöd de ville ha. Man kunde se en gränsdragningsproblematik som 
handlar om svårigheterna med att dra en gräns för hur djupgående en 
serviceinsats ska kunna vara innan behovet och situationen borde utredas 
mer grundligt. Serviceinriktningen måste balansera mellan de bägge krav 
som präglar socialtjänsten: att träda till skydd och att komma med erbjudan-
den. Dessa risker ansåg dock intervjupersonerna inte ha varit så fram-
trädande, eftersom man hade exkluderat vissa typer av tjänster från service-
insatserna, däribland kontaktfamilj och familjehem. 

Sammanfattningsvis menade författarna att det fanns olika fördelar med 
att utveckla de olika former av serviceinsatser som hittills prövats, men att 
någon form av utredande bedömning ändå skulle kunna vara möjlig att göra, 
samt att system för kvalitetssäkring och utvärdering måste utvecklas även för 
denna typ av insatser (Forkby et. al. 2006). 

Sammanfattande kommentarer till detta kapitel. 
Kontaktfamilj är en frivillig förebyggande insats som infördes när Social-
tjänstlagen trädde i kraft år 1982. Insatsen ges till barn som ett stöd till 
familjer med någon form av social problematik. 

I de uppföljningar och förändringar av Socialtjänstlagen som skett 
insatsen behållits oförändrad. Man har dock kommenterat att kunskapen om 
insatsens innehåll och effekter varit bristfälliga samt att det finns risk för att 
den använts i vid alltför svåra och komplexa problem i barnens situationer. 
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En genomgång av den tidigare forskningen kan sammanfattas i följande 
punkter: 
• Små barn har erhållit en kontaktfamilj, men vanligtvis inte ungdomar 
• Barn som levt med en ensamstående förälder har fått en ”hel” kontakt-

familj 
• Barnen har inte haft egna sociala problem 
• Alla (de vuxna) aktörerna har varit nöjda med insatsen men barnen har 

inte tillfrågats. 
• Kontaktfamiljerna har upplevt att de har haft oklara uppdrag 
• Skälen för insatsen har varit avlastning samt att bidra till en förstärkning 

av nätverket 
• Det har iakttagits en överrisk att ett barn som har varit i kontaktfamilj 

senare blir placerad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare forskningen om kontakt-
familjsinsatsen visar att det framför allt är små barn och inte ungdomar som 
har en kontaktfamilj och att det är barn till en ensamstående förälder som 
beviljas insatsen och då får en ”hel” kontaktfamilj. Alla (de vuxna) aktörerna 
är nöjda med insatsen, men de fåtal studier som tillfrågat barnen visar att de 
antingen uppfattar att det är för föräldrarnas skull som de är i kontakt-
familjen eller att de inte vet varför och inte har möjlighet att påverka sin 
insats. Kontaktfamiljerna upplever att de har oklara uppdrag och i viss mån 
lämnas ensamma med sin uppgift. Skälen för insatsen är avlastning samt att 
bidra till en förstärkning av nätverket. Det noteras en överrisk att ett barn 
som har varit i kontaktfamilj senare blir placerad. 

En internationell jämförelse har begränsats till Europa och här förefaller 
en motsvarande insats endast att finnas i de nordiska länderna. Man kan säga 
att det är en nordisk metod för socialt barnavårdande arbete, men med lands-
specifika skillnader. Några näraliggande former av korttidsvård finns i Stor-
britannien bl.a. ”Respite Care” och ”Short Term-care” och dessa kan på olika 
sätt jämföras med kontaktfamiljsinsatsen i dess faktiska användning. En 
genomgång av barnavården inom Europa (Ruxton 1996) visar att det i 
Nederländerna då fanns ”holiday eller week-end foster families (a.a. sid. 
335). Den direkta innebörden av detta har jag dock inte lyckats utröna. 
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Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp 

Inledning 
Studieobjektet för avhandlingen är insatsen kontaktfamilj. För att förstå och 
granska användningen av insatsen måste den sättas in i sitt sammanhang och 
därför har jag använt ett utvecklingsekologiskt perspektiv för att studera 
insatsen i sin kontext. Sociala insatser styrs och påverkas av sitt sammanhang, 
de är inte statiska utan kan förändras över tid. Detta är beroende på social-
politiska, juridiska och ekonomiska förutsättningar, synen på sociala problem 
samt beslutsfattarens riktlinjer och lokal kontext. Varje insats baseras också på 
ett beslut i ett enskilt fall och de olika aktörernas föreställningar om och 
förväntningar bidrar i hög grad till hur insatsen genomförs, eller konstrueras. 

Socialpolitiska överväganden och aktuell lagstiftning skapar förut-
sättningarna på en övergripande nivå, makronivå. Men hur dessa lag-
stiftarens intentioner genomförs i praktiken bestäms i hög grad av om-
ständigheter på den lokala (kommunala) arena där socialtjänstens hand-
läggning av utredning och beslut om insatsen sker. Exonivån handlar om 
platsen för den socialpolitiska praktiken och den styrs dels av lokala regler 
och riktlinjer dels av förutsättningarna för socialarbetarnas handlings-
utrymme. De sociala omständigheterna i barnens biologiska familjer utgör 
ett av barnens mikrosystem, ett annat kan vara kontaktfamiljen och hur de 
vuxna aktörerna, t ex. barnens föräldrar och kontaktföräldrar kan samarbeta 
blir en del av barnens mesosystem. 

En utgångspunkt för denna studie är hur socialarbetarnas handlings-
utrymme konstrueras och styrs av olika faktorer samt hur detta påverkar 
utformningen av insatsen kontaktfamilj. En ytterligare komponent för hur 
socialtjänstens insatser kommer att genomföras i praktiken handlar om dem 
som är de egentliga mottagarna, subjekten för insatsen, nämligen barnen. 
Synen på barndom, barnperspektiv och barns delaktighet är tillsammans med 
handlingsutrymmet de bägge perspektiv som utgör det huvudsakliga under-
laget för analysen av insatsen och dess utveckling över tid. 

Utvecklingsekologiskt perspektiv som en ram 
Utvecklingsekologi kan enkelt beskrivas som en lära om det ömsesidiga 
samspelet mellan barnet i dess fortskridande utveckling och de föränderliga 
miljöer i vilka barnet lever. Den grundsyn som utmärker denna teoretiska 
modell är att all mänsklig utveckling sker i interaktion, i samspel med om-
givningen. 
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”Den mänskliga utvecklingens ekologi inrymmer det vetenskapliga 
studiet av den fortgående, ömsesidiga anpassningen emellan en aktiv, 
växande mänsklig varelse och de föränderliga egenskaperna i de omedel-
bara närmiljöer i vilka den utvecklande personen lever, såsom denna pro-
cess påverkas av relationerna mellan miljöerna sinsemellan och de större 
sammanhang vilka omger närmiljöerna” (Bronfenbrenner 1979) 

Utvecklingsekologin har influenser från både psykologiska, biologiska och 
sociologiska teoribildningar. Bronfenbrenner startade arbetet med att ut-
veckla denna teoriska modell som ett alternativ till utvecklingspsykologin 
som han ansåg vara alltför inriktad på den enskilde individens psykologiska 
utveckling oavsett miljö och livsvillkor samt att dessa tankegångar var base-
rade på experiment som inte utförts i barnens naturliga sammanhang. För att 
synliggöra de olika strukturer som individen, eller barnet lever i tänkte 
Bronfenbrenner sig att man kan se barnets biologiska utveckling inom en 
social struktur med fyra i varandra inneslutna subsystem (eller strukturer) 
som interagerar med varandra. Detta kunde ritas upp i en ekologisk karta 
med individen i mitten med sina mikrosystem (t.ex familj, kontaktfamilj, 
skola och förskola) som sammantaget utgör ett mesosystem (system av in-
bördes relaterade mikrosystem), inneslutet i ett exosystem (grannskap, barn-
omsorg, media, myndigheter, hälso- och sjukvård etc) som i sin tur befinner 
sig i makrosystemet (de övergripande värderingar och ideologier som råder i 
samhället och ekonomiska, historiska och politiska förutsättningar). Både 
mikro- och mesonivåerna är direkt relaterade till barnen och de övriga två är 
i relation till barnet att betrakta som indirekt verkande nivåer som påverkar 
barnets förutsättningar. Systemen kan jämföras med ”ryska dockor”, med 
den minsta i mitten, men de olika nivåerna kan också på olika sätt beröra 
varandra (a.a. Bronfenbrenner 1988, 1995). 

Mikrosystem är de olika sammanhang som individen upplever sitt 
vardagsliv såsom familj, barnomsorg, skola eller kamratgrupp (Kejerfors 
2007). Inledningsvis ingår barnet i ett eller ett par olika mikrosystem men 
dessa kommer att med åldern ökas i antal och vissa bytas ut. Mikro-
systemens relationer kan antingen innebära positiva eller negativa förstärk-
ningar för barnets utveckling. Enligt Garbarino (1992b) så kan en väl 
fungerande uppsättning av mikrosystem vara avgörande för barnets möjlig-
heter till en positiv utveckling och vara en port ut mot världen (a.a. sid. 38 
ff). Men icke fungerande mikrosystem kan få negativa konsekvenser för 
barnets utveckling. Det befintliga nätverket kan behöva förstärkas för att 
erbjuda barnet flera utvecklingsmiljöer eller goda förebilder. Andersson 
(2002) lyfter fram betydelsen av att ta reda på betydelsen av andra relationer 
för de barn i utsatta livssituationer som socialarbetarna möter. Hon nämner 
som exempel lärare i skolan eller familjehemsföräldrar. 

Mesosystemet utgörs av de relationer som pågår mellan de olika mikro-
systemen kan också beskrivas som ett system av dessa, eller ”linkages and 
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processes between two or more settings containing the developing person” 
(Kejerfors 2007 sid. 33). Risker i mesosystemet handlar om bristen på dessa 
kontakter eller väsentliga konflikter mellan dessa personer som har betydelse 
för barnet (Garbarino 1992a, a.a.) 

Inom detta system sker olika förflyttningar för individen mellan de olika 
vardagsmiljöerna som mikrosystemen utgör. Dessa förflyttningar kallas för 
ekologiska övergångar (transitions) och som exempel kan nämnas att börja 
på daghem, börja eller byta skola eller få en kontaktfamilj. Varje sådan 
övergång innebär krav på anpassning till olika sociala strukturer med olika 
konsekvenser för barnet eller den unge (Bronfenbrenner 2005). Vilka konse-
kvenser denna övergång får beror i hög grad dels på hur föräldrarna förhåller 
sig dels på hur barnet blir emottaget i den nya miljön. Om föräldrarna för-
medlar uppskattning och tillit inför den nya miljön som barnet ska introduce-
ras i kan barnet vara bättre förberett och får därigenom bättre förutsättningar. 
Men även den nya miljön måste på motsvarande sätt visa uppskattning och 
respekt både för barnet och dess föräldrar för att ett bra sammanhang ska 
kunna skapas för barnet (Garbarino 1992b). 

Ett exosystem kan beskrivas som ett sammanhang där barnet inte deltager 
direkt men som ändå har en effekt genom barnets meso- eller mikrosystem. 
För barnets del kan det dels handla om en direkt påverkan på förälder, tex. 
händelser på arbetsplats eller ekonomiska villkor, dels handla om beslut som 
fattas på exonivån angående tex. skola eller socialtjänst. Garbarino (1992b) 
illustrerar detta genom följande två exempel: ortens fabrik läggs ner med 
arbetslöshet för föräldrarna eller en grupp för missbrukande föräldrar startas 
(a.a. sid. 47ff). Båda händelserna kommer att få återverkningar på barnen, 
men på helt skilda sätt. 

Makrosystemet handlar om de generella ideologiska, demografiska och 
institutionella mönstren av den speciella kulturen som den utvecklande per-
sonen lever i. Det beskrivs som planritningen för samhället och inkluderar 
traditioner, värderingar, lagstiftning samt även de resurser som staten dispo-
nerar för landets ledning, ”Thus macrosystems are the ’blueprints’ for the 
ecology of human development”(Garbarino 1992b sid. 27). De förändringar 
som sker på makronivån såsom socialpolitiska insatser genom förändringar 
av föräldraförsäkring och villkor för barnomsorgen samt lagstiftning om 
barnens rätt och delaktighet får direkta återverkningar på övriga nivåer. Detta 
påverkar alla barn och speciellt barn i utsatta livssituationer eller ”barn i 
fara” (Hessle 1996, Lagerberg & Sundelin 2001). 

Den utvecklingsekologiska teoretiska modellen har varit under ständig ut-
veckling med komplettering och fördjupningar av dess olika delar. I ett 
tillägg till hans ursprungliga formulering av mikrosystemet 1979 gjorde 
(Bronfenbrenner (1992) en beskrivning av hur interaktionen i utvecklings-
processen för barnet eller den unge kan ske med någon som kan definieras 
som en Significant other (viktig annan person). Han menade med detta att 
man också borde uppmärksamma betydelsen av andra personer än familjen i 
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närmiljön som barnet hade en relation till (Se även Bronfenbrenner et 
al.1995, s. 997). 

En utgångspunkt för Bronfenbrenner och hans kollegor i den fortsatta ut-
vecklingen var just interaktionen mellan den utvecklande individen och olika 
personer eller företeelser i den närmaste omgivningen, något som han 
kallade för Proximal processes. De proximala processerna innefattar indivi-
dens varaktiga och med tiden allt mer nära och ömsesidiga interaktioner med 
andra personer i närmiljön. ”A proximal process involves a transfer of 
energy between the developing human being and the persons, objects or 
symbols in the immediate environment.” (Bronfenbrenner & Morris, 1998, s. 
996). För att dessa processer ska ge en effekt för barnets utveckling måste de 
vara under en längre period med en regelbundenhet och förutsägbarhet i 
omfattning och tid (Bronfenbrenner et al. 1998). Fortsättningsvis diskuterade 
han hur formen av, styrkan med, innehållet i och riktningen för dessa proces-
ser både varierar med och är beroende av barnets egen utveckling och den 
omgivande kontexten. 

Ett mer individrelaterat fokus ledde till en fortsatt utveckling av den 
utvecklingsekologiska teoribildningen och till att en ”PPCT-model” formule-
rades med följande komponenter: Process- person – context – time 
(Bronfenbrenner 1995, Bronfenbrenner et. al. 1998). Modellen involverar dessa 
ömsesidigt relaterande komponenter vilka beskrivs som utvecklingsprocessen 
i relation till den studerade personen i sitt sammanhang, sett över tid. 

Process handlar om den utvecklande processen med de ömsesidiga 
relationerna mellan individen och viktiga personer eller företeelser i den 
närmaste omgivningen. Person avser den utvecklande personen med sina 
individuella personliga förutsättningar. Context avser det omgivande 
sammanhanget som delas upp i de fyra varandra omslutande nivåerna mikro- 
meso-, exo- och makrosystem. Time handlar om de förändringar som sker 
både för den utvecklande personen som individ och de förändringar som sker 
i de fyra omgivande systemen. Eftersom denna studie inte bygger på en 
analys av de enskilda barnens utvecklingsprocesser över tid, sker här ingen 
fördjupad genomgång och analys av PPCT-modellen i dess helhet12 utan 
denna summariska presentation utgör endast en del i beskrivningen av av hur 
utvecklingen av utvecklingsekologi har skett över tid. Här ingår viktiga 
begrepp som används för den fortsatta analysen. 

Enligt Vinnerljung et al (2002) är den dominerande synen på barn som far 
illa att anse som ett ekologiskt perspektiv. Detta eftersom barnet påverkas av 
i sin uppväxt och utveckling av flera samverkande faktorer på olika nivåer. 
Garbarino har utvecklat denna teoribildning särskilt för arbetet med denna 
målgrupp barn och ungdomar. Han menar att ett ekologiskt ramverk hjälper 

                                                      
12 För en fördjupad läsning se tex. Bronfenbrenner 1992, Bronfenbrenner 1995, Bronfenbrenner 
1998, Kejerfors 2007. 

 



Kapitel 3 

46 

oss att förstå att barnets utveckling är interaktion mellan individens inne-
boende resurser och förutsättningar å ena sidan och det omgivande samhället 
med dess samspel mellan olika sociala system å andra sidan (Garbarino 
1992a, 1999b). 

Det utvecklingsekologiska perspektivet kan också baseras på tanken om 
familjen som experter där samhällets uppgift är att komplettera eller ersätta 
bristerna i en familj, vilket varit en viktig utgångspunkt för detta arbete 
(Andersson 1986). Föräldrarna får själva identifiera sitt problem och ge för-
slag till lösning genom att ansöka om t.ex. kontaktfamilj. Andersson (2002) 
poängterar att utvecklingsekologin med sin betoning på barnet som ett aktivt 
subjekt i interaktion med sin omgivning är ”…väl förenlig med en ny syn på 
barn och barndom, med dess fokus på barns delaktighet och vardagslivets 
betydelse” (a.a. sid. 198). Fördelen med det utvecklingsekologiska perspek-
tivet är att både individens förutsättningar och roll som aktör samt de miljö-
mässiga och strukturella faktorernas betydelse beaktas. 

Utvecklingen av den sociala barnavården i Sverige influeras av den 
utvecklingsekologiska teoribildningen (Socialstyrelsen 2006 b). Som ett 
exempel kan nämnas den implementering som har skett av BBIC13 inom 
socialtjänsten i landets kommuner. Förutom att ge en struktur för handlägg-
ningen av barnavårdsutredningar innebär arbetet med BBIC också ett 
genomgripande arbete med de grundläggande värderingarna i det sociala 
arbetet med barn, ungdomar och deras familjer. Viktiga delar av dessa 
grundprinciper är ett utvecklingsekologiskt perspektiv som teoretisk 
referensram samt att synliggöra barnperspektivet med intentionen att öka 
barns delaktighet och medbestämmande i socialt arbete (Andersson 2002, 
Rasmusson 2009). 

Men det har också riktats kritik mot modellen framför allt för att ”… den 
spänner ett så pass vidsträckt teoretiskt område att den tenderar att förlora i 
precision” (Wagnsson 2009, sid. 29). Kritiken har också handlat om svårig-
heten att använda hela modellen med dess alla nivåer, bla. för att detta skulle 
innebära en omfattning i undersökningen som skulle vara resurskrävande 
avseende både kostnader och tid. Men enligt Bronfenbrenner (1988) kan 
modellen ses som en mer övergripande teoretisk ram som ger utrymme för 
både en teoretisk frihet och val av metod som stämmer överens med under-
sökningens syfte. Förståelsen av hur de olika systemnivåerna både sam-
verkar och inverkar på hur insatsen utvecklas, har varit vägledande vid ana-
lysen, både kontext och tid har varit viktiga aspekter och slutligen har tanken 
om kontaktfamiljens roll i den proximala processen som interagerande part i 
barnets utvecklingsprocess prövats. 

                                                      
13 BBIC = Barns Behov I Centrum är ett handläggnings- och dokumentationssystem, som ska 
ge kommunernas socialtjänst en struktur för att utreda behov och planera samt följa upp 
beslutade insatser avseende barn, ungdomar och deras familjer. Se vidare SOS 2008. 
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Om handlingsutrymme 

Socialarbetare och deras professionaliseringssträvanden 
Den del av det sociala arbetet som organiserar de insatser som erbjuds till 
barn och ungdomar (såsom kontaktfamiljer) är den kommunala barnavården. 
Den blev under 1900-talet alltmer professionaliserad, dels därför att arbetet i 
större utsträckning kom att utföras av avlönad personal istället för av för-
troendevalda och dels genom att det i ökad omfattning görs av, för just detta 
ändamål, utbildade socialarbetare och andra experter (Lundström 1993). 
Begreppet semiprofessionell används ibland för att beskriva grupper mellan 
professionella och ickeprofessionella eller grupper som strävar efter att bli 
professionella. Socialarbetare brukar ofta ges den beteckningen. Enligt 
Berglind & Pettersson (1980) har skälet till att socialarbetaryrket betecknats 
som en ”semiprofession” varit att yrkeskåren inte har haft en tillräckligt hög 
autonomi i sina professionella utsagor (jämför t.ex. läkare) i förhållande till 
arbetsgivaren. Motsvarande svårigheter att hävda sin professionella legiti-
mitet i bedömningen kan socialarbetaren också ha i förhållande till den om-
fattande lista av samarbetskontakter som man möter, både när det gäller 
ärenden på individnivå (psykologer, läkare, lärare etc.) och på mer strukturell 
nivå (samhällsplanerare och arkitekter). 

Socialarbetare har också betecknats som s.k. ”gräsrotsbyråkrater” 
hemmahörande i de offentliga förvaltningarnas understa led och dem som 
utför den konkreta socialpolitiken. Gräsrotsbyråkrater kännetecknas av en 
stor handlingsfrihet, som baseras på deras eget goda omdöme och gällande 
lagar, regler och riktlinjer (Wingfors 2003). Enligt Lipsky (i Johansson 1992) 
så är gräsrotsbyråkrater ”…den offentliga byråkratins yttersta kapillärer, de 
byråkrater som svensken möter i alla slags offentliga situationer och de som 
längst ner i de offentliga hierarkierna ska verkställa det som politiker och 
högre tjänstemän beslutat om” (a.a. sid 16). Som en följd av den kritik som 
riktats mot välfärdsstaten och för att undvika en alltför rutiniserad byråkrati, 
så har gräsrotsbyråkraternas arbete förändrats från detaljreglering till flexi-
bilitet, situationsanpassning och service till brukarna. Avgränsningar av vad 
som kan vara gräsrotsbyråkratier är; att de ska vara offentliga organisationer 
vars verksamhet bygger på klientkontakter, att det ska vara en så stor organi-
sation att kontrollrelationen mellan ledning och personal kan bli problema-
tisk samt att verksamheten ska bedrivas inom områden som kan vara så kon-
fliktfyllda att gräsrotsbyråkraterna utsätts för olika och ibland motstridiga 
krav. Johansson menar att socialarbetare samtidigt som de är gräsrots-
byråkrater också är ”professionella” i den meningen att de gör anspråk på att 
besitta en vetenskapligt grundad kunskap som de försöker att monopolisera 
till den egna gruppen. Han hävdar att dessa grupper av gräsrotsbyråkrater 
kan ha en”...handlingsfrihet som kan tänkas vara grundad i det föregivna 
kunskapsmonopolet snarare än i den organisatoriska kontexten” (Johansson 
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1992 sid 23). En annan specifik position som ”gräsrotsbyråkraterna” har är 
att de har en ”gränsöverbryggande roll” innebärande att de både har tillgång 
till klienternas egen beskrivning av sina behov och kunskap om vilka resur-
ser som kan erbjudas samt de regler och riktlinjer som styr vad som kan be-
viljas till den enskilde klienten. ”Ett typiskt villkor för en människo-
behandlande organisation är otydligheten i vad som ska göras, hur det ska 
göras och med vilka.” (a.a. s.32). Individuella bedömningar som görs är 
alltid begränsade av organisationens och kommunens ramar. Arbetet är 
reglerat och delvis standardiserat. Socialarbetares position innebär en relativt 
hög grad av handlingsfrihet och relativ självständighet i förhållande organi-
sationen, eftersom svåra problem inte kan standardiseras i så hög grad att 
inte självständiga bedömningar behövs (Payne 1997). De situationer och den 
problematik som klienter visar upp kan aldrig helt reduceras och passas in i 
de regler (riktlinjer och handböcker) som finns. Oavsett grad av detaljerings-
nivå som finns måste det ske individuella tillämpningar av generella regler 
och direktiv (Johansson 1992). Det finns också uppfattningar om att social-
politiken med dess lagar och förordningar är otydligt definierade, vilket får 
till konsekvens att det krävs policys som stödjer god praktik och betonar 
gränser för handlingsutrymmet utifrån klienternas intressen. 

Socialarbetarnas handlingsutrymme 
Handlingsutrymme är ett begrepp som handlar om hur aktören upplever sitt 
svängrum eller sin rörelsefrihet i den sociala kontexten. Handlingsutrymme 
har i denna studie använts som ett begrepp som kan bidra till förståelsen av 
hur en insats har kunnat utvecklas i flera olika riktningar, med stor variation 
både till utformning och till innehåll. Det handlingsutrymme som åsyftas i 
denna studie är det handlingsutrymme som socialarbetare har i sin yrkesroll 
som ”semiprofessionell” eller gräsrotsbyråkrat. Det handlingsutrymme som 
barnens föräldrar har i sin position som klienter i förhållande till social-
tjänsten är också ett intressant perspektiv att analysera, men ryms inte inom 
ramen för denna avhandling. Föräldrars och kontaktfamiljers perspektiv i 
förhållande till insatsen kontaktfamilj kommer att avrapporteras i ett senare 
sammanhang. 

Socialsekreterares och andra handläggares position och manöverutrymme 
påverkas av administrativa regler och rutiner som föreskriver hur ärenden 
ska handläggas. Det är något som binder socialarbetare till olika regler vilket 
kan påverka socialarbetaren i mötet med klienterna och på detta sätt styra 
handlingsutrymmet (Carlsson 2003). Socialarbetarens handlingsutrymme 
formas av organisationen genom dess uppdrag som avgör hur stort utrymmet 
är för den enskilda medarbetaren. Men detta utrymme påverkas också av 
andra faktorer såsom rutiner, professionella tolkningar och traditioner liksom 
i interaktionen mellan klient och socialarbetare (Svensson et al 2008). 
Handlingsutrymme är summan av rutiner, bedömningar och ansvaret att fatta 
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beslut, samt att kunna agera mellan regler. Det innebär en möjlighet att välja 
hur man ska agera utifrån det utrymme som organisationens uppdrag sätter 
men det innebär inte bara möjligheten att välja utan också att ha kompetens 
att bedöma rimligheten i valen. Handlingsutrymmet gör det möjligt för 
socialarbetaren att göra sina egna bedömningar och att ta ställning till med-
borgarens krav och sätt att formulera sitt behov. Det handlar också om att 
kunna tolka behoven rätt, vilket i sig skapar makt, i det tolkningsföreträde 
som socialarbetaren därigenom har. Det finns också olika strategier för att 
vidga handlingsutrymmet och ett av dessa beskrivs som att kringgå proble-
met – att ”gå vid sidan av reglerna utan att påtala problemet. Detta kan också 
beskrivas som en ”undvikande strategi”. ”Hur stort handlingsutrymme som 
ges beror bla på vilken legitimitet expertdiskursen har gentemot uppdrags-
givare, allmänhet och andra yrkesgrupper.” (a.a. sid.47) 

Att vara socialarbetare innebär att ha ett arbete där man förfogar över 
någon form av resurs som en person vill komma i åtnjutande av. Handlingar 
utförs genom att agera vilket sker antingen genom att aktivt ingripa eller 
genom underlåtenhet att ingripa. Weber (1980) beskriver fyra olika 
handlingstyper, eller incitament för att agera: 

1. målrationell handling: Att fatta beslut om en viss insats 
2. värderationell handling: Att känna att det är rätt att besluta/ingripa 
3. affektiv handling: Att det är riktigt att göra detta 
4. traditionell handling: Det är vad man brukar göra. 

Det sociala arbetet består av en blandning av dessa olika typer, eftersom 
uppdraget innehåller moment av att utreda och fatta beslut, men dessa beslut 
grundas både på kunskap och beprövad erfarenhet vari kan sägas ingå ett 
visst mått av intuition, det känns rätt att ingripa och man har en bild av att 
detta är riktigt. Den fjärde handlingstypen, den traditionella, kan sägas ingå 
eftersom den beprövade erfarenheten bygger på att man prövar det som man 
brukar göra. Förutom dessa vedertagna handlingstyper kan även andra sätt 
förekomma. Ett exempel på detta är när man agerar genom att gör något 
annorlunda till exempel genom att skapa ett ”Sociala mellanlägg” som är ett 
sätt att handla för att fylla i med något för att det ska fungera. Enligt Tilly 
(2000) kan detta vara en metafor som illustreras med att fylla på med ett 
mellanlägg till bokhyllan, ett sätt att stabilisera monteringen på en ojämn 
vägg. Det sociala mellanlägget är något (en insats) som kan vara mer eller 
mindre beprövat och utformas efter den enskilde individen. 

Både organisationen och den organisering som sker utifrån den institutio-
naliserade uppfattningarna är komponenter som bidrar till att forma med-
arbetarnas handlingsutrymme. Hur man sedan använder det utrymme som 
skapas beror dels på de traditioner som råder och den professionalitet som 
man själv och yrkesgruppen besitter, dels på vad som sker i samspelet med 
dem man möter och dels vem man själv är som person. Handlingsutrymmet 
kan delas upp i å ena sidan det subjektiva som handlar om vad man tror sig 
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att kunna göra och å andra sidan det objektiva som syftar till vad som 
faktiskt är möjligt att göra, något som i praktiken kan vara svårt att avgöra 
(Berglind 1990 sid. 17). 

Socialarbetare förväntas enligt positionen som gräsrotsbyråkrater vara 
mottagliga för klienternas godkännande och argument och måste samtidigt 
fatta beslut baserade på individuell bedömning i varje enskilt fall med 
hänsyn till klientens uttalade önskemål. Här kan det finnas en motsättning i 
förhållande till den regelstyrning och de riktlinjer som samtidigt finns för 
verksamheten. Ett vidgat handlingsutrymme i en byråkratisk organisation 
kan indikera att det finns en elasticitet eller flexibelt tänkande i kontexten 
(Payne 1997). 

Att fatta beslut om insatser 
En insats i form av kontaktfamilj har alltid föregåtts av ett biståndsbeslut. I 
en rapport om analys och bedömning av barnavårdsutredningar diskuteras 
hur de beslut fattas som ligger till grund för att bevilja insatser inom det 
barnavårdande sociala arbetet. Rasmusson (2009) beskriver att det som 
måste bedömas inför varje beslut, är det aktuella problemets allvarlighets-
grad, varaktighet, vad det beror på samt vilka konsekvenser som problemet 
kan leda till för barnet. En barnavårdsutredning är egentligen en process 
inför för att skapa underlag för ett beslutsfattande. Denna process kan in-
delas i följande fyra delar: Att formulera frågeställning/ar, att samla in in-
formation, att värdera och analysera det insamlade materialet, samt ett 
beslutsfattande som bygger på de föregående delarna. Det finns dock forsk-
ning som visar att socialarbetare i princip bestämmer sig för en insats redan 
innan utredningen har startat vilket inte är förenligt med gällande riktlinjer 
och direktiv på området (Sundell & Egelund 2001). 

En profession måste som lösning av det givna uppdraget eller problemet, 
utgå från de redskap som man har att tillgå och enligt Sunesson (2006) i 
värsta fall göra om problemet till något som passar redskapet, eftersom det 
sociala arbetet inte innehåller så många verktyg. De verktyg som den profes-
sionelle har, är både den kunskap som ligger till grund för professionen samt 
faktiska verktyg i form av metoder och insatser. Eller kan man vända på 
tankemodellen och i stället konstatera att man får förändra redskapet så att 
detta istället anpassas efter problemet när detta förändras? De använda insat-
serna får anpassas efter hur ett problem formuleras av olika beslutsfattare 
och uppfattas i olika kontext. 

Det beslut som fattas, i varje enskilt fall, vid varje tillfälle, är enligt 
Elisabet Backe-Hansen (2004) ”…utfallet av en aktiv og skapende prosess.” 
För att illustrera detta använder hon sig av en ”beslutstriangel” som består av 
beslutsproblemet, beslutsfattaren och beslutskontexten. En viktig poäng med 
denna modell är att de tre komponenterna är ömsesidigt beroende av 



Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

51 

varandra, så att en förändring av ett element leder till förändringar av hel-
heten genom rörelser också i de andra komponenterna. 

Figur 2. ”Beslutstriangel” 

 
 
Beslutsproblemet är det som ska åtgärdas. Enligt Rasmusson (2009 sid. 30) 
kan man diskutera beslutsproblemet utifrån två olika aspekter, dels vilken 
frågeställning som man ska ta ställning till i en utredning, dels vilka strate-
gier och argument som används för att fatta ett beslut som kan relateras till 
den formulerade problemställningen. Hur problemet formuleras är också 
beroende av vilka olika aktörer som ingår, tex. barn och föräldrar och vems 
behov som ska tillgodoses. Beslutsproblemet är heller inte statiskt eftersom 
förändringar kan ske när förutsättningarna ändras över tid. Trots att behovet 
av insats kvarstår för barnet eller den unge kan det behov som ska tillgodo-
ses ha förändrats. 

Nästa komponent är beslutsfattaren som är den som är ansvarig för be-
slutet. Beslut i barnavårdsutredningar fattas till 80 - 90 procent av tjänsteman 
i delegation, vilket kan utläsas som antingen arbetsledare eller handläggare 
(Sundell & Egelund 2001). Detta innebär att den som genomfört utredningen 
vanligtvis ensam eller tillsammans med någon annan fattar besluten. De 
övriga besluten som fattas av politiker i nämnd eller utskott handlar oftast 
om omhändertaganden för placering utanför hemmet av barnet eller den 
unge14. Betydelsen av den professionelles värderingar och attityder vid 
beslutsfattandet måste poängteras och har bl.a. belysts i en vinjettstudie om 
handläggares beslut (Östberg et al 2000). Den professionelles kunskaper och 
erfarenheter är viktiga faktorer för vilket beslut som fattas. Hur det före-
slagna beslutet kan kopplas till beslutsfattarens uppfattning om resultat av 

                                                      
14 Eftersom beslutet om att tillsätta en kontaktfamilj generellt är delegerat till 
tjänstemannanivå (arbetsledare eller socialsekreterare) utelämnas här ett i sig viktigt och rele-
vant resonemang om förtroendevaldas betydelse i beslutsprocessen och hur dessa ställnings-
taganden kan styras av lekmannens känslor och värderingar. En komplikation för social-
arbetarprofessionen, i likhet med andra välfärdsprofessioner är att arbetet inte bara styrs av 
professionens kompetens och bedömning, utan också i hög grad är styrt av politiska beslut 
vilka fattas av lekmän. Villkoren för beslutsfattandet påverkas därigenom även av politiska 
och ideologiska ställningstaganden samt baseras på prioriteringar mellan olika verksamhets-
fält både inom och utom den sociala sfären (Norrman i Socialstyrelsen 2004). 

 

Beslutsproblem Beslutskontext

Beslutsfattaren
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insatsen, vilka konsekvenser det kan leda till för den enskilde samt even-
tuella riskbedömningar som kan relateras till om beslut ej fattas är också 
viktiga faktorer att väga in när det gäller beslutsfattarens ställningstagande. 

Den tredje komponenten i beslutstriangeln är beslutskontexten. Denna ut-
görs av de ramar som bestämmer det sammanhang inom vilket ett beslut 
fattas, och inrymmer olika faktorer som är av betydelse vid varje tillfälle. 
Socialpolitik, organisation, profession och offentlighet är kontextuella faktorer 
som påverkar arbetet med barnavårdsutredningar (Sundell & Egelund 2001). 

De olika faktorer som påverkar besluten kan vara av ekonomisk, juridisk 
och socialpolitisk art på makronivå men även faktorer på exonivån såsom 
delegationsregler, socialtjänstens organisering samt arbetssituation och 
arbetsbelastning kan påverka vilka beslut som fattas. Eller omvänt, vilka 
beslut som fattas kan också relateras till hur ett socialt problem uppfattas och 
definieras inom den aktuella kontexten. Enligt Carlsson (2003) så är de pro-
cesser som utspelar sig i socialt arbete socialt konstruerade och skapade av 
aktörerna i mötet med varandra men är samtidigt formade av den sociala och 
samhälleliga kontexten där de sker. Wächter (1981) hävdade att människors 
problem och behov kunde omvandlas till det som var organisatoriskt relevant 
att hantera och att de insatser som fanns att tillgå bestämde vilka problem 
som skulle formuleras. 

I det beslut som fattas ska barnets bästa utifrån en sammanvägning av det 
objektiva och det subjektiva perspektivet eftersträvas (SOU 1999). Det 
objektiva perspektivet ska innehålla både vetenskaplig kunskap och 
beprövad erfarenhet och det subjektiva perspektivet ska bestå av barns och 
föräldrars uppfattning. Claezon (1987) formulerade att beslut som ska fattas 
ska bygga på ett fritt val mellan olika möjliga alternativ. Men hon kom fram 
till att de beslut som gjordes i anslutning till barnavårdsutredningar vanligt-
vis inte kunde fattas i frihet och med möjlighet till olika alternativa lös-
ningar. Enligt Backe-Hansen beror denna begränsning i valmöjligheten på 
fyra olika överordnade principer vid beslutsfattandet som bl.a handlar om 
barnets bästa, legalitetsprincipen samt principen om den mildaste (eller minst 
ingripande) insatsen. Att inte fatta något beslut kan också vara ett beslut i sig, 
man avvaktar eller undviker att agera, för att något ändå har gjorts. 

Rasmusson (2009 sid. 54) lyfter fram behovet av forskning av sambandet 
mellan kvaliteten på utredningar och resultatet av insatsen. Detta förutsätter 
dock att det också finns forskning om resultatet av insatserna, något som 
saknas inom socialt arbete, särskilt avseende insatsen kontaktfamilj. En defi-
nition av problemet och angivelse av vad insatsen ska leda till är viktiga 
förutsättningar för att erbjuda rätt insats vid rätt tidpunkt, samt att det an-
givna målet för eller syftet med insatsen är formulerat och uppfattas på 
samma sätt av de olika berörda aktörerna. 

Det sociala problem som ska lösas, genom beviljande av en adekvat in-
sats, kan troligtvis upplevas, beskrivas och definieras på olika sätt av social-
arbetaren och klienten. Vanligtvis talar man om då om dessa två parter, men 
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här är den ena parten, familjen, bestående av både föräldern som ansöker om 
insatsen och barnet som kommer att beröras av insatsen. Vem som har 
tolkningsföreträdet påverkar vilket beslut som fattas och hur detta motiveras. 
Om det föreligger skillnader i hur problemet definieras mellan de olika 
aktörerna krävs en förhandling mellan parterna för att uppnå en samsyn 
vilket eventuellt kan få till följd att problemet definieras om för att en insats 
ska kunna tillsättas. Detta kan ske både kortsiktigt, när beslutet om insats ska 
fattas och på lång sikt vid uppföljning eller när akuta situationer uppstår i 
familjen. Klienterna som kommer till socialtjänsten är ingen homogen grupp 
vare sig vad gäller social situation eller de problem som ska lösas. Samtidigt 
finns det lagstiftning och riktlinjer för hur beslut ska fattas och en given 
repertoar av insatser, vilket kan kräva både en omdefiniering av problemet 
för att passa in i de givna ramarna och att insatserna kan anpassas för att 
matcha individens behov. Ett exempel på hur ett problem omformulerats för 
att passa in i de befintliga insatserna ges av Carlsson (2003). Han beskriver 
en situation när socialarbetare och klient inte förstår eller kan enas om vari 
problemet består, men då gemensamt kommer fram att behovet kan definie-
ras som moderns behov av avlastning, vilket leder till att ett beslut om 
kontaktfamilj fattas (a.a. sid. 117). 

En komponent, som utgör själva fokus för denna studie, saknas i besluts-
triangeln, nämligen själva insatsen som vid ett bifallsbeslut kommer att inle-
das. Insats är ett begrepp som kan vara svårt att entydigt förklara enbart i 
termer av metoder och arbetssätt för som tidigare påverkats har mötet mellan 
de olika aktörerna en stor betydelse för utfallet. För att förklara en insats 
måste man ”…också beakta dynamiken i de mellanmänskliga processer och 
förhållningssätt som inte går att definiera i termer av metoder och som 
sannolikt har stor betydelse för vilket resultat man uppnår” (Morén et. al. 
2003, sid. 9). Att både utformning och resultat är beroende av samspelet 
mellan de olika aktörerna är något som åter har kommit att diskuteras under 
de senaste åren, se b.la Börjeson (2009). Och med detta kan konstateras att 
det hade varit önskvärt att även aktörerna hade ingått i den använda model-
len, men detta kommer att diskuteras under analysen. 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
I detta avsnitt kommer jag att behandla begreppen barnperspektiv och barns 
perspektiv samt olika aspekter på hur barns delaktighet och rättigheter kan 
förstås och tillämpas i förhållande till kontaktfamiljsinsatsen. Inom den 
offentliga svenska kontexten har det vuxit fram en samsyn på att barn-
perspektivet ska innebära en respekt för varje barns fulla människovärde och 
integritet. De professionella ska, sedan begreppet barns bästa förts in i olika 
lagområden, använda detta i rättstillämpningen så, att beslutsfattare på olika 
nivåer, kan göra bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. De ska ha ett objektivt perspektiv genom att tillämpa de egna 
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erfarenheterna och analysera forskningens resultat i förhållande till barnets 
aktuella sociala situation. Detta ska speglas genom barnets subjektiva perspektiv 
så som det framförs vid samtal och även observationer (Schiratzki 2006). 

Synen på barn och det nya barndomsparadigmet 
Det ”paradigmskifte” avseende synen på barn och barndom som skett under 
1900-talets senare del, påverkar både synen på om barn och barndom inom 
praktiken samt forskningen inom detta område. Detta fanns inledningsvis 
beskrivet av James & Prout (1990), som formulerade tankegångarna om att 
barndomen är barnets livsrum och kan uppfattas som en social konstruktion 
som definieras av en materiell, social och kulturell dimension. Synen på barn 
och förståelsen av dess utveckling är kulturellt betingat och det är dessa 
kulturella olikheter av förståelsen som gör barndomen till en social kon-
struktion (Andersson et. al. 1996, James & Prout 1990). Det nya barndoms-
paradigmet har sin tyngdpunkt i barndomssociologin och handlar framför allt 
om vad ett barn är och hur barndom kan definieras. Barndomssociologin 
handlar om barn och barndom som socialt konstruerade fenomen, som en 
synlig och självklar fas av livet (Eriksson 2006, Näsman et al. 2008). 

I den nya syn på barn och barndom som vuxit fram återspeglas innehållet 
i FN:s barnkonvention. Sverige var ett av de första länderna som ratificerade 
Barnkonventionen 1990 (UD 1996:2) och i enlighet med dess intentioner har 
man på olika sätt åtagit sig att arbeta för barns rättigheter. Detta arbete har 
skett på flera olika sätt. Lagtexten har förändrats, ett arbete som inleddes 
genom att man i 1998 års komplettering av Socialtjänstlagen lyfte in en 
bestämmelse om barns bästa vid alla åtgärder som rör barn i § 1 ”portal-
paragrafen” (Prop. 1996/1997), med fortsatta översyner av lagstiftningen 
avseende Föräldrabalken, LVU och Utlänningslagen samt med tillkomsten 
av en helt ny Socialtjänstlag år 2002. Dessutom inrättades Barnombuds-
mannen (BO) som en särskild myndighet med uppdrag att verka för ett 
genomförande av Barnkonventionen i myndigheters arbete (BO 2000, SFS 
2001:453). 

Barnperspektiv och barns delaktighet 
Barnperspektivets användning som begrepp hänger samman med denna nya 
syn på barn och barns rättigheter, med en ny betoning på barns rätt att 
komma till tals och få förmedla sitt perspektiv på olika frågor om tillvaron. 
Det handlar också om en ökande insikt om att barnet är ett aktivt subjekt 
med egna erfarenheter och kunskaper som kan och bör tas tillvara. I stället 
för att betrakta barnet som ett objekt för de vuxnas omsorger är barnet redan 
från födelsen en egen person och aktör i sitt eget liv (Andersson 1996). 

Bäck-Wiklund och Lundström (2001) menar att barnperspektivet och 
barnets röst har kommit att ingå i en officiell diskurs som ett par honnörsord, 
men att dessa riskerar att bli tomma ord om man inte ständigt omprövar dess 
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betydelse genom att både lyssna på barnet och sätta in dess berättelse i den 
kontext som barnet lever i. Enligt Rasmusson (2004) behöver de vuxna bli 
mer medvetna om sina egna synsätt och perspektiv, och inte förenkla eller 
förvanska barnets sanning utifrån det vuxna perspektivet. 

Strävan efter barnets bästa har funnit under hela 1900-talet15 men det nya 
barndomsparadigmet innebär att också se barnen som kompetenta och auto-
noma till familjen (Halldén et. al. 2003). Eftersom barn ofta företräds av 
vuxna och det är vuxna som ställer frågorna och skapar den kontext i vilken 
både praktiken och forskningen genomförs blir det viktigt att göra en distink-
tion mellan vad som kan benämnas barnperspektiv respektive barns per-
spektiv. Begreppet barnperspektiv handlar enligt Tiller (1994) främst om hur 
världen ser ut för barn, men har kommit att användas som en benämning av 
hur den vuxne utifrån sin utgångspunkt strävar efter att förstå vad som är 
bäst ägnat att tillgodose barns behov i olika situationer. Halldén beskriver det 
som att ett barnperspektiv syftar till att ta tillvara på barns villkor och verka 
för barnets bästa, medan barns perspektiv innebär att det är barnen som 
själva lämnar sitt bidrag och även medverkar till att formulera forsknings-
frågorna (a.a). Hon lyfter fram vikten av att barnen börjar betraktas som 
kapabla personer som är involverade i en socialisationsprocess som inte 
verkar på dem utan via dem. Det barnet ser, hör och känner, är dess verklig-
het och för forskaren gäller att "titta ut på världen genom barnets ögon". Men 
det är inte tillräckligt att fånga barnens perspektiv, det handlar också om att 
tolka och förstå detta. Det som händer i vardagen, från det perspektiv där 
barnet är involverad är en förbisedd fråga när det gäller barns sociala välfärd 
i Sverige och även i andra länder (Andersson 1998a, 1998b, 1998c, Andnaes 
1991, Halldén 1994). 

Barn måste studeras i kraft av sin egen betydelse och inte bara som en del 
i en familj. Barnperspektiv handlar om att ta tillvara på barnets beskrivning 
av sin verklighet och att betrakta det som en sakkunnig informant. Barns 
marginalisering är ett problem när man ska söka information om barn och 
det poängteras att man vanligtvis inte tillfrågar barnen vid tex. offentliga 
utredningar och statistik. Barnet är experten på sin situation och det handlar 
om att be barnet ge eller dela sin kunskap med den som vet mindre, enligt 
t.ex. Tiller (1994), en av de forskare som har anammat Korczaks grund-
läggande värderingar om barn, och som också hävdar att barnperspektiv 
främst handlar om hur världen ser ut för barn. 

Barnets rättigheter har påverkats av hur uppfattningen om barn har 
förändrats från att barnet är ett objekt för den vuxnes omsorg och beskydd, 
en okunnig, ofullgången liten varelse till att vara ett eget subjekt, en kompe-

                                                      
15 Redan i Genèvedeklarationen som år 1924 antogs av Nationernas Förbund fanns tanke-
gångar om att se världen från ett barnperspektiv. Drivande kraft bakom denna var den judiska 
barnläkaren Janusz Korczak som i sitt arbete med barnhem i Polen strävade efter att se 
världen genom barnens ögon (Mathiasson 2004). 
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tent aktör som är delaktig och medskapare av sin utveckling. Barndomen är 
inte längre en tidsfas som måste passeras för att barnet ska bli en fullgången, 
fullvärdig samhällsmedlem som vuxen, utan barndomen har ett eget värde 
som livsfas (Dencik 1999). Det beskrivna paradigmskiftet har framför allt 
haft den snabbaste utvecklingen i västvärlden, men kan även skönjas på en 
global nivå. 

Tre skäl till varför det nu har blivit så viktigt att betona barnets perspektiv 
lyfts fram av Qvarsell (2003); att det kan ses som en demokratisk rättighet 
och ett sätt att ”…värna om en tidigare underpriviligierad grupps intressen”; 
att ge bättre redskap för det praktiska pedagogiska och sociala arbetet; samt 
att ge djupare kunskaper om centrala fenomen genom att se ur olika aktörers 
perspektiv (a.a. sid. 102). Författaren diskuterar olika etiska aspekter för och 
emot att ha en helhetssyn samt att vi tenderar att utgå från en oreflekterad 
syn på det som barnet säger, som om de olika aktörernas perspektiv har 
samma villkor och tyngd och att det inte finns några maktaspekter mellan 
dessa. Som ett exempel nämns att det förekommer att barnet skyddar den 
vuxne (oftast föräldern) och ger denne en rätt att utsätta barnet för en krän-
kande behandling, vilket försvårar möjligheterna vid en utredning om 
barnets behov och barnets bästa. Maktperspektivet mellan vuxna och barn 
och dess betydelse för det praktiska sociala arbetet är en väsentlig aspekt 
som rör synen på barn och barns position. Vilken position har barnet i sin 
familj och i förhållande till de vuxna, föräldrar och eller deras partners? 
Barnen har en underordnad position vad gäller de egna behoven i förhållan-
den till familjen vilket kan påverka barnperspektivet i praktiken. Barnens 
egen syn ifrågasätts eftersom de betraktas som "not-yets", inte ännu vuxna 
och därför saknar kunskap om verkligheten. Deras berättelser om sin till-
varo, eller utsagor kan därför tvättas genom ett ”tolkningsled” där de vuxnas 
förklaringsmodell blir ett filter för förståelsen (Näsman i Dahlgren et al. 
1999). ”Not yets” eller ”human becomings” innebär enligt Johansson (2003) 
en uppfattning om att barndomen är en bristsituation, där barnen måste soci-
aliseras in för att bli lika fullkomliga som de vuxna. Detta sätts i motsats till 
den barnsyn som handlar om att barnen är medmänniskor med förmåga till 
mening och intentioner, därmed kompetenta och i hög grad delaktiga i en 
livsvärld som de delar med vuxna vilket kan benämnas som ”Human 
beings”. De maktaspekter som finns mellan vuxna och barn i allmänhet 
accelererar i proportion med beroendeförhållandet, något som kan sägas vara 
maximalt mellan föräldrar och barn och kanske särskilt för barn med en 
otrygg eller ambivalent anknytning (Sommer 2005). För många av de barn 
som aktualiseras för insatser inom socialtjänsten finns en anknytnings-
problematik, vilket ytterligare accentuerar frågan om hur förutsättningar ska 
skapas för att barnen ska kunna eller våga berätta om sina upplevelser. 

Trots att barn numera kan betraktas som kompetenta och ”resilienta” har 
de vuxnas betydelse för barnens omsorg och fostran en oerhört stor betydelse 
vilket medför ett beroende och en utsatthet från barnens sida. Eftersom den 
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vuxne har mer makt och är mer kompetent än barnet måste denne förstå och 
tolka barnets signaler och känslor och vara inkännande, först då kan en 
asymmetrisk men inkännande relation uppstå. Barns relationer till vuxna 
präglas av asymmetri och olikhet till skillnad från barns relationer sins-
emellan som bygger på symmetri och jämbördighet (Sommer 2005, sid 130). 

En väsentlig fråga i anslutning till barnperspektivet är om och hur ett 
rättighets- och ett omsorgsperspektiv på barnen ska kunna förenas, det vill 
säga om det är möjligt att både göra barn delaktiga samtidigt som de får ade-
kvat skydd. Det handlar också om att arbeta för hur barnen ska göras synliga 
och komma till tals. Frågan om utsatta barns delaktighet är central i det 
sociala arbetet (Näsman et al. 2008). Frågan är komplicerad så till vida att 
det inte bara gäller att ta del av barnens erfarenheter och önskemål utan 
också att kunna hantera detta i förhållande till de vuxnas uppfattning som 
även dessa skiljer sig åt. När det gäller att bedöma barnets bästa i förhållande 
till en insats, i detta fallet en kontaktfamilj, kan socialtjänsten ha en bild av 
vad som kan gagna familjen, föräldern ett önskemål för sin del och barnet 
kan ha en annan syn på situationen. Här finns risken att barnens autonomi 
ställs emot de vuxnas definitionsmakt, föräldrarna är de som bedöms som 
klienter men det är barnen som är eller kommer att vara den faktiska 
brukaren av insatsen. 

För att mäta barns medverkan och framför allt delaktighet har olika 
forskare arbetat med att skapa en delaktighetsmodell. Den första modellen 
var en delaktighetstrappa med sju nivåer som skapades av Hart (1992). Shier 
(2001 sid.111 ff.) fortsatte detta arbete genom att skapa en modell med fem 
olika nivåer med olika frågeställningar om Öppningar, Möjligheter och 
skyldigheter att arbeta med för analysen om vilken delaktighet som används i 
arbetet med barnen. 

Tabell 2. Shier´s delaktighetsmodell (2001) 

Nivå Definition Kommentar 

1 Vuxna lyssnar på barn. Barnen får uttrycka sin uppfattning och blir 
lyssnade på. 

2 Barnen får stöd i att uttrycka sina 
åsikter. 

Barnen får stöd och positiv uppmärksamhet för 
att uttrycka sig.

3 Hänsyn tas till barnens åsikter. Barnets uppfattning vägs in i beslutsfattandet. 
4 Barnen är delaktiga i besluts-

processen. 
Barnet får ta aktiv del i beslutsfattandet. 

5 Barn delar makt och ansvar vid 
beslutsfattandet 

Barnet kan också föreslå eller initiera en åt-
gärd.

 
Modellen inleds med en fråga ”Är ni redo att lyssna till barn?” och fortsätter 
sedan med att steg för steg undersöka hur dessa principer används i arbetet. 
De bägge modellerna inkluderar de vuxnas ansvar, barnen kan inte lämnas 
ensamma utan måste också få de vuxnas stöd. Men det viktiga är att de 
beslut som rör barnet fattas i en dialog där barnet får bidra både med sin 
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egen kunskap och sin egen uppfattning (Rasmusson 2004). Denna modell 
har använts som ett hjälpmedel vid analysen av både aktmaterial och 
intervjumaterial avseende barnens delaktighet i insatsen kontaktfamilj i 
denna studie. 

Barn som anhöriga 
Förutom att vara barn som ska betraktas som en aktör och som subjekt i sin 
situation så är barnet också anhörig. En utgångspunkt för denna forsknings-
studie är att inte bara diskutera kontaktfamiljsinsatsen som ett sätt att till-
godose föräldrars behov av avlastning och stöd utan istället utgå från barnens 
behov av insatser i sin egenskap av anhörig till föräldrar i en socialt utsatt 
situation, ett perspektiv som inte har synliggjorts i tidigare forskning om 
kontaktfamiljer. Franséhn (2004) beskriver att kontaktfamiljen ska ge stöd 
och avlastning genom att ge barnet tillgång till en trygg miljö, samtidigt som 
den ska vara ett stöd för föräldern. Men hon skriver också att insatsen inte 
enbart ska vara en avlastning utan att det också måste finnas en social 
problematik som inte är beroende av barnets utan av föräldrarnas behov, 
vilket måste förstås som att det är förälderns situation som ska beaktas och 
behov som i första hand ska tillgodoses (a.a. sid. 50). 

I Svenska Akademins ordlista (2006) används begreppet anhöriga syno-
nymt med släktingar vilket också är översättningen till engelskans relative. 
Släktskap är i engelskan också synonymt med relation (relationship), vilket 
anger en form av förhållande mellan parterna. Ett närliggande begrepp, sär-
skilt inom vården av äldre är närstående, dvs. någon som utan att vara släkt 
har en nära relation till den gamla. Släktingar och andra närstående personer 
kan också ha stor betydelse för barnet genom att kunna vara en komplette-
ring av de behov som barnet har. I detta sammanhang handlar det snarare om 
anhörigskap i bemärkelsen hur barnets sociala situation kan relateras till 
anhörigskapet med föräldrarna. Anhörigskapet är tänkt att ange de behov 
som skapas för barnen av att vara anhörig till en förälder med problem på 
motsvarande sätt som de vuxna barnens behov beskrivs när de är anhöriga 
till en åldrande förälder i behov av vård och omsorg. (Se tex. Forssell 2004, 
Whitaker 2004). 

En form av insats av dem som ges till barn och ungdomar inom den 
sociala barnavården har tydligt identifierat och definierat barnen som an-
höriga, och det är de stödgrupper som utvecklats till barn i utsatta livssitua-
tioner (Lindstein 2001). Här avses ett anhörigskap som gör att barnet kan 
vara i behov av en insats, trots att det inte är barnet själv som är problem-
bärare vilket är ett annat förhållningssätt och ett annat sätt att definiera 
anhörigskapet än vad som genomgående används i den svenska kontexten. 
Att ha ett anhörigfokus innebär att inte definiera barnen som problembärare 
utan att se och bemöta dem i en utsatthet relaterad till familjens sociala 
problematik. För dessa ”Stödgrupper för barn och ungdomar” (Forinder & 
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Hagborg 2008) formuleras ett perspektiv som handlar om att ”se barn och 
ungdomar i sin familjesituation som anhöriga till närstående vuxna som 
lever i olika typ av utsatthet”. 

Ett näraliggande område är barn till sjuka och döende föräldrar som i sin 
roll som anhöriga måste uppmärksammas och bemötas. I en artikel om barn 
och ungdomar till cancersjuka föräldrar diskuterar författaren (Forinder 
2007) den utsatthet som drabbar denna grupp och de särskilda behov av stöd 
och uppmärksamhet som detta skapar. Här synliggörs att anhörigskapet 
ställer krav på föräldrar och andra närstående som stundtals fordrar att en 
utomstående aktör kan behöva medverka för att se till att barnens behov ska 
kunna tillgodoses (a.a.) 

Även inom forskningen om barn som upplever våld (Eriksson (red) 2007) 
diskuteras barnens anhörigskap. Barnen blir delaktiga vittnen i en situation 
som de inte själva har valt eller kan ansvara för men ändå måste hitta ett sätt 
att förhålla sig till. Det formuleras här en form av anhörigskap för barnet, 
levnadsomständigheter som skapas i barnens vardagsliv i sin familj. Även 
om det nu finns forskning som visar hur barnen kan ges en känslomässig 
bearbetning av sina upplevelser av våld så finns det mindre skrivet om hur 
man kan underlätta barnens livssituation eller livskvalitet på längre tid, ett 
vardagsperspektiv på barnens situation som skapas genom detta anhörigskap 
(a.a). Barn som bevittnar våld i sin familj har enligt Metell et al. (2001) 
gemensamma erfarenheter med barn i familjer med föräldrar som har en 
missbruksproblematik eller är psykiskt sjuka. Det som är gemensamt för 
dessa barn är att de är i ett beroendeförhållande till föräldrar som kan brista i 
sin föräldraförmåga och inte tillgodoser deras omsorgsbehov. Barnen är an-
höriga till föräldrar som sviktar i sin omsorgsförmåga. 

Barn som får en kontaktfamilj kan befinna sig i olika sociala familjesitua-
tioner. Det som förenar dem är just att de fått insatsen beroende på sin roll 
som anhöriga till föräldrar i en familj med någon form av social utsatthet som 
berättigar till ett bistånd. Men barns anhörigskap diskuteras eller proble-
matiseras inte i förhållande kontaktfamiljsinsatsen eller i relation till dessa barn. 

Sammanfattning av detta kapitel 
Den teoretiska ansats som används för detta projekt tar fasta på insatsen 
kontaktfamiljs mångfacetterade karaktär genom att pröva olika infallsvinklar 
med flera teoretiska perspektiv. 

Hur insatsen kontaktfamilj utvecklas och förändras över tid kan sägas 
vara beroende av det sociala arbetets kontext, där besluten fattas. Organisa-
tionens uppdrag och klientens behov är ett spänningsfält för gräsrots-
byråkraterna. Socialarbetarens handlingsutrymme formuleras och begränsas 
genom det uppdrag som ges av organisationen (Svensson et al 2008, sid. 16). 
I uppdraget ligger för socialarbetaren att kunna förena klientens behov och 
önskemål med organisationens uppdrag. Handlingsutrymmet påverkas av 
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både lagar och riktlinjer som ges på en nationell nivå (makronivå) och de 
lokala tolkningarna av dessa givna ramar. Den lokala nivån (exonivån), 
präglas av rutiner och riktlinjer, av professionella tolkningar och traditioner 
samt av prioriteringar av resurser. För den enskilda socialarbetaren påverkas 
också besluten av både den givna kontextens förutsättningar och av interak-
tionen i mötet som lägger grunden för den professionella bedömningen i 
relation till den enskilde klienten. Socialarbetarens bedömningar och 
handlingsutrymme påverkas av de olika nivåerna med sina förutsättningar, 
av den individuella bedömningen i relation till klienten men ska också 
hantera de förändringar som sker över tid. Men denna process påverkas 
också av de förväntningar som de vuxna aktörerna har på vad insatsen ska 
innebära för barnen och deras familjer, från avlastning för föräldrarna via 
skydd för barnen till att vara ett komplement till föräldrarna. Ett sätt att 
vidga förståelsen av detta kan vara att använda sig av en ”Beslutstriangel” 
(Backe-Hansen 2003). 

Något som påverkar hur utformningen av insatsen sker är också vilken 
syn eller perspektiv som man har på barn, vilken delaktighet de bör ha samt 
hur de kan påverka sin situation (Se tex. Andersson 2008; Bäck Wiklund & 
Lundström 2003). Tidsaspekten är något som blir särskilt påtagligt i relation 
till de av socialtjänstens insatser som ges över en längre tidsperiod, som här i 
exemplet kontaktfamilj. 
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DEL II METOD 

Kapitel 4 Metod och material 

Inledning med sammanfattning av material och metod 
Detta är en longitudinell studie av 50 barn som har varit föremål för insatsen 
kontaktfamilj under en kortare eller längre period under åren 2000 till 2007. 
Barnen var vid studiens inledning 6 – 13 år gamla16 och bosatta i fyra olika 
kommuner. Studien består av fyra delstudier. Delstudie 1 är en aktstudie, 
som baseras på insamlad dokumentation från socialtjänstens akter för samt-
liga barn. Delstudie 2 är en intervjustudie och bygger på intervjuer med 
handläggande socialsekreterare för samtliga dessa barn. Delstudie 3 är en 
intervjustudie som omfattar 16 av de 50 barnen samt deras biologiska 
föräldrar, kontaktföräldrar och handläggande socialsekreterare. Delstudie 4 
är en fallstudie som omfattar fem av de intervjuade barnen. 

Undersökningsdesign 

  

Hela studien 
50 barn från 38 familjer som hade insatsen 
kontaktfamilj under år 2000 
Aktmaterial samt intervjuer 

  

Delstudie 1 
Aktstudie 
Aktmaterial för samt-
liga 50 barn, år 2000 – 
2007 

 

Delstudie 2 
Intervjustudie 
Handläggare för 
samtliga 50 barn. år 
2000; 2003; 2005 - 06 

 

Delstudie 3 
Intervjustudie 
16 av 50 barn 
13 föräldrar 
15 kontaktföräldrar 
år 2000; 2005 - 06  

 

Delstudie 4 
Fallstudie 
5 av 50 barn 
Intervjuer med samt-
liga aktörer år 2000; 
2003, 2005 - 06 

 
 
De fyra undersökningsområden som ingår i studien representerar kate-
gorierna storstad (stadsdel), medelstor stad (kommundel), kranskommun (i 
storstadsregion) och mindre landsortskommun (angränsande till storstads-
region). Kriterierna vid urvalet av dessa var att de skulle representera olika 
typer av lokalsamhällen, att de skulle arbeta med insatsen kontaktfamilj samt 
att det fanns ett intresse för att arbeta med utveckling av insatsen och möj-
lighet att medverka i studien. De 50 barnen är fördelade med 9 – 10 familjer 
vardera i de fyra kommunerna. 

                                                      
16 Barnen var födda under tidsperioden 1986 – 1994. 
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Översikt av insamlat material 

Typ av material/år  2000 2003 2005/06 2007 
Aktmaterial (50 barn) X X X X 
Socialsekreterarintervjuer X X X  
Intervjuer av barn X  X  
Intervjuer av föräldrar X  X  
Intervjuer av kontaktföräldrar X  X  

Genomförande av forskningsprojektets datainsamling 

Introduktion och sammanfattning av datainsamling vid fyra tidpunkter 

År 2000 – första datainsamlingen 
Vid den första datainsamlingen, intervjuades handläggarna för de barn och 
familjer som valts ut för att ingå i totalmaterialet. Samtidigt samlade jag in 
aktmaterial för alla dessa barn. Ett urval av 11 barn med föräldrar och 
kontaktfamilj intervjuades också. 

År 2003 – andra datainsamlingen 
Vid uppföljningstillfället år 2003 genomfördes intervjuer med de aktuella 
handläggarna och nytt aktmaterial samlades in för perioden. Någon kontakt 
med barnen och deras familjer togs ej vid detta tillfälle. 

År 2005 – 2006 – tredje datainsamlingen 
Arbetet med att få kontakt med familjerna samt att genomföra intervjuer med 
de olika aktörerna skedde parallellt i de fyra kommunerna under vintern 
2005 – 2006. Intervjuer genomfördes med 13 barn17, deras föräldrar och 
kontaktföräldrar. Därefter genomfördes intervjuerna med handläggare samt 
att aktmaterial samlades in. 

År 2007 – fjärde datainsamlingen 
Avslutningsvis kontaktades kommunerna i mars 2008 och aktmaterial sam-
lades in fram till 31 december 2007 som fick utgöra slutdatum för data-
insamlingen. 

                                                      
17 Av dessa 13 barn fanns åtta med sedan det tidigare intervjutillfället år 2000 och ytterligare 
fem tillkom. Se nedan i texten under år 2005. 
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Beskrivning av arbetsprocessen för datainsamlingen 

År 2000 
Vid det första tillfället kontaktades ansvariga i de fyra områden18 som 
uttryckt möjlighet och intresse av att vara med i studien. Ett slumpvis urval 
gjordes av 10 familjer i varje projektkommun där beslut hade fattats om en 
kontaktfamiljsinsats under en ettårsperiod (990401 – 000331). Detta arbete 
ledde till att material för totalt 50 barn erhölls, i form av aktmaterial och 
intervjuer med handläggande socialsekreterarna för 38 familjer19. 

När urvalet av barn i kommunerna blivit färdigt så förtecknades samtliga 
barn och kodades. De fyra kommunerna kallades inledningsvis Q, R, S och 
T. Samtliga barn fick ett kodnamn och ett nummer, tex. S2 = Svante och T1 
= Tage. Eftersom barnen fick namn efter kommunens initial blev det för 
komplicerat att hitta förnamn på Q och därför fick dessa barn heta på K. 
Därefter planerades intervjuer med ett antal familjer, jämt fördelade på de 
fyra områdena. Urvalet av dessa gjordes genom att socialsekreterarna kon-
taktade familjerna angående deras intresse av att medverka i en intervju. En 
förteckning på dem som svarat positivt i vardera kommunen sammanställdes 
och överlämnades till projektledaren. Urvalet från denna förteckning skedde 
genom att jag kontaktade familjerna på listan och slutligen fick fram tre 
familjer som ville medverka från varje kommun. Dessa intervjuer kom att 
omfatta totalt 11 barn20 samt deras föräldrar och kontaktfamiljer. 

År 2003 
Vid det uppföljande intervjutillfället år 2003 var målsättningen att ge en bild 
av hur insatsen hade utvecklats under den gångna perioden. Uppgifter samla-
des in om den aktuella situationen för de 38 familjerna, och de 50 barnen i 
dessa familjer via aktmaterial och intervju med handläggande social-
sekreterare. Det insamlade materialet av hur kontaktfamiljsinsatsen hade 
utvecklats för alla barnen, låg sedan till grund för en indelning av barnen i 
kategorier utifrån tidsomfattningen och karaktären av den insats som barnen 
fortfarande hade, eller hade haft under perioden. Grupperna visade en varia-
tion från de insatser som knappt inletts eller endast varat en kortare tid, via 
stöd och avlastning under längre tid, till kontaktinsatser i familjer som också 
varit eller blev familjehem för barnen. Resultatet av denna indelning blev 

                                                      
18 Eftersom dessa områden var olika organisatoriska enheter inom fyra kommuner såsom hela 
kommuner, kommundel och stadsdel benämns de fortsättningsvis för kommunerna.  
19 Två av de 40 (4 x 10) familjerna föll bort under arbetet med den första materialinsamlingen. 
En familj pga. etiska skäl och den andra då det visade sig att det var en kontaktpersoninsats 
som barnen hade. 
20 En mamma ändrade sig och ville endast att jag skulle intervjua henne och inte barnet som 
tidigare avtalats. 
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sex kategorier (A – F) med följande definitioner och fördelning som sedan 
kunde användas i arbetet med intervjustudien år 2005. 

Tabell 3. Redovisning avseende fördelning av sex insatskategorier (2005) 

Kategori Beskrivning av insatsens karaktär Antal barn 
N = 50 

A Insats under kort tid, eller knappt inledd (< 1 år) 8 
B  Insats som avlastning under planerad/kortare period (< 2 år) 7 
C Insats som stöd/avlastning under längre tid (> 2 år) 17 
D Insats som stöd/avlastning och ”komplettering av familjeliv” för 

barnen under längre tid (> 2 år) 11 
E Familjehem som avslutas och istället blir kontaktfamilj. 4 
F Förändring av insatsen så att en kontaktfamilj blir omvandlad till 

familjhem. 3 

År 2005 
Datainsamling år 200521 bestod av två delar, dels av intervjuer med en grupp 
barn, deras föräldrar och kontaktfamiljer dels insamling av aktmaterial och 
intervjuer med socialsekreterare. Gruppen bestod dels av åtta barn från det 
tidigare intervjutillfället dels fem ”nya” barn från den totala gruppen (50 
barn), vilket gav en grupp med totalt 13 intervjuade barn vid detta tillfälle. 

Vid detta uppföljande intervjutillfälle skedde kontakten med familjerna i 
två steg. Först kontaktades de familjer som ingått i den första studien direkt 
av mig med brev och telefonsamtal. I denna grupp kunde åtta barn med 
familjer engageras för att vara med i studien. Tre barn som ingick vid det 
första intervjutillfället men intervjuades inte vid detta senare tillfälle då de 
hade haft en kortvarig insats, och således hörde till kategori A – B. Deras 
erfarenheter bedömdes vara svårfångade, beroende på dels att de varit i sin 
kontaktfamilj under en kort period, dels för att dessa insatser låg 
förhållandevis långt tillbaka i tiden. 

Därefter, för att öka antalet barn i intervjustudien och få in ytterligare 
representanter från kategorierna C – F, skedde ett kompletterande urval av 
barn för de uppföljande intervjuerna med barnen, deras föräldrar och 
kontaktföräldrar. De bägge kategorierna C och D bedömdes vara under-
sökningens huvudkategorier då dessa kategorier dels till sin karaktär upp-
fattades ligga nära lagstiftarens beskrivna intention med insatsen, dels 
svarade för en majoritet av barnen i undersökningsgruppen. Utöver detta var 
det önskvärt att även kunna intervjua några barn i grupperna E och F, alltså 
dem som vid detta tillfälle hade erfarenheten av en blandning av insatserna 
kontaktfamilj och familjehemsplacering. 

För att få kontakt med dessa tillkommande barn skickades motsvarande 
brev via socialtjänsten som också åtog sig att informera och även påminna 
de familjer som inte svarade på denna förfrågan. I princip kontaktades alla 

                                                      
21 Med genomförande 2005 – 2006, se kommentar tidigare i texten. 
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familjer (via socialtjänsten) i kategorierna C och D, med förfrågan eftersom 
dessa, som tidigare konstaterats, kunde anses utgöra de centrala grupperna 
för denna studie. I samtliga fall gjorde socialtjänsten en menprövning22 och 
vi kom överens om att par familjer inte skulle kontaktas med förfrågan om 
intervjudeltagande. Detta beroende på akuta situationer i familjerna, bl. a 
dödsfall. Från denna nya förfrågan blev resultatet att kontakt kunde etableras 
med ytterligare fyra familjer med totalt fem barn. 

Intervjuer med barn, föräldrar och kontaktfamiljer 
Dessa tretton (8 + 5) barn intervjuades och i anslutning till detta, gjordes 
också intervjuer med någon av barnens föräldrar; 9 mammor (varav mammor 
till två syskonpar) och 2 pappor. Därefter intervjuades kontaktfamiljerna; 12 
kontaktmammor (ett syskonpar hade en gemensam kontaktfamilj). 

År 2007 
Under det första kvartalet 2008 kontaktades ånyo de fyra socialtjänsten-
heterna och uppgifter erhölls avseende om barnen var aktuella för pågående 
kontaktfamiljsinsats eller annan insats, samt datum för avslutande för de 
barn som inte var aktuella. För de barn/unga som ännu var aktuella samlades 
också aktmaterial in. Slutdatum för det insamlade materialet var 2007 12 31. 
Även om den slutliga insamlingen i praktiken skedde i början av år 2008 
benämns denna materialinsamling som år 2007. 

Kommentarer om urval och bortfall 
Det hade varit önskvärt att intervjua samma personer med anknytning till de 
enskilda barnen vid de olika tillfällena. Detta har dock inte varit möjligt när 
det gäller socialsekreterarna. Endast för tre av de barn med en insats som 
varade längre än två år hade samma socialsekreterare funnits kvar under hela 
undersökningsperioden, för samtliga de övriga hade byten skett, beroende på 
omorganisationer, flyttning av handläggningen från barn- till ungdomsgrupp, 
dödsfall samt socialsekreterare som slutat eller bytt arbetsuppgifter. Den 
handläggare som varit ansvarig vid den aktuella tidpunkten blev då istället 
intervjuad. För den grupp barn där insatsen avslutats efter en kortare tids-
period (1 - 2 år) kontrollerades att barnet inte fanns aktuellt vid de upp-
följande tillfällena och att akten var arkiverad. Tillräckligt med material som 
täckte den pågående insatstiden hade dock samlats in vid tidigare tillfälle, 
detta genom att någon ny information inte inkommit sedan dess. 

För alla de barn som intervjuades vid två tillfällen var det samma förälder 
och kontaktförälder som också blev intervjuad. 

                                                      
22 Angående begreppet menprövning: Se tex. SOU 2006:100 
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Etnicitets- och genusrelaterade frågeställningar 
Efter den första materialinsamlingen kunde jag konstatera att det inte fanns 
förutsättningar för att diskutera betydelsen av etniskt ursprung i relation till 
insatsen. Endast ett fåtal av de 50 barnen hade två utlandsfödda föräldrar. 
För två av dessa barn framgick att etniciteten hade betydelse för insatsen 
genom att deras förälder inför valet av kontaktfamilj angav som önskemål 
antingen att barnet skulle få tillgång till en svensk familj som introduktion 
till det svenska samhället, respektive få en familj som kunde stärka nätverket 
i relation till det egna ursprunget i en annan kultur. Dessa båda barn hade 
dock kortvariga insatser och en uppföljning av detta bedömdes därför inte 
vara möjligt. När det gällde analys i förhållande till ett genusperspektiv har 
flera intressanta frågeställningar framkommit. De ensamstående fäderna som 
intervjuades hävdade att de fått en insats för sina barn just för att de var 
ensamstående pappor. De ansåg också att det viktigaste med insatsen var att 
deras barn skulle få tillgång till en kvinnlig förebild och en mammafigur, då 
barnens biologiska mödrar var helt frånvarande. De intervjuade mammorna 
angav att de ville att barnen skulle få ta del av familjelivet i en ”hel” familj. 
En annan genusaspekt som framkom var det som hände inför intervjuerna av 
kontaktföräldrarna, där dessa vid de första kontakterna fick välja vem som 
skulle bli intervjuad. Endast en kontaktpappa ställde upp för intervju och 
detta avsåg en pojke som sedan utgick vid det uppföljande intervjutillfället. I 
alla övriga fall valde kontaktföräldrarna gemensamt att det skulle vara 
mamman som genomförde denna uppgift. För några av barnens kontakt-
familjer föll sig detta naturligt vid det uppföljande intervjutillfället eftersom 
kontaktföräldrarna då hade separerat och mamman hade kvar den huvud-
sakliga kontakten men som helhet hade dessa infallsvinklar varit intressant att 
diskutera ur ett familjesociologiskt perspektiv. Både ett etniskt och ett genus-
relaterat perspektiv har således bedömts vara relevant för analysen i denna 
studie. Detta har dock inte varit möjligt att genomföra, dels då det befintliga 
underlaget varit begränsat, dels då det skulle ha krävts ett annat urval 
inledningsvis, dels en annan utformning av innehållet främst i intervjuerna. 

Aktstudien 

Beskrivning av aktmaterialet 
Det insamlade aktmaterialet innehåller journalanteckningar, utredningar, 
beslutshandlingar och andra mer formbundna dokument, samt i vissa fall 
sammanfattningar vid överlämnande till annan enhet eller vid avslutning 
eller överflyttning till annan kommun, men det förekommer också kopior av 
utlåtanden från BUP eller annan medicinsk expertis, skolpersonal, eller brev 
från kontaktpersoner, lärare eller familjehem, samt slutligen brev från 
föräldrar eller andra närstående. Aktmaterialet har samlats in av en enda 
person, (mig), vid personliga besök på socialkontoren då akterna har 



Metod och material 

67 

rekvirerats, studerats samt kopierats i tillämpliga delar. Vid det sista upp-
följande datainsamlingstillfället år 2008 då material redan samlats in för 
samtliga avslutade och endast ett mindre antal barn ännu var aktuella skedde 
kontakten telefonledes och aktmaterial skickades brevledes (i rekommen-
derat brev sedan materialet avidentifierats). Endast för två av de barn som 
var aktuella och hade blivit placerade, skedde insamlingen av dokumentation 
vid personligt besök på socialtjänsten. Detta eftersom omfattande 
utredningsmaterial behövde sorteras och läsas på plats. 

Den information som har samlats in har dels haft karaktären av ”bas-
fakta”, t.ex. avseende barnens hemort, ålder, kön, familjekonstellation och 
insatsens omfattning samt förekomsten av eventuella andra insatser. Andra 
uppgifter handlar om att mer försöka följa utvecklingen och eventuella 
förändringar över tid, något som Billquist et al. (2007) kallar processdata. 
Ytterligare en kategori av data som samlats in handlar om att beskriva rela-
tionerna mellan de olika aktörerna såsom de framställs i anteckningarna. En 
fjärde kategori av data har gett underlag för att beskriva innehållet eller 
användningen av insatsen kontaktfamilj. Den sista, men inte minst viktiga 
kategorin av data handlar om hur barnen varit eller fått utrymme att vara 
delaktiga, men detta har i princip endast varit möjligt att granska utifrån de 
vuxna aktörernas perspektiv eftersom det är socialarbetarnas utsagor och 
urval av information som dokumenteras i akterna. 

Bearbetning och analys av aktmaterialet 
Informationen från aktmaterialet har sorterats i ett antal kategorier: Insatsens 
omfattning (längd och intensitet), familjens sociala situation och skäl för att 
bevilja insatsen, innehåll och syfte samt relationen mellan barnens familjer 
och deras kontaktfamilj. Även barnens delaktighet har studerats. 

En ytterligare faktor som jag har kunnat erhålla ur materialet är uppgifter 
över tid som visat hur kontaktfamiljsinsatsen har omvandlats som resurs i 
förhållande till de enskilda barnen. Här har studerats hur/om syfte och inne-
håll har förändrats samt om insatsen använts i kombination med eller som 
ersättning för andra insatser, eller förändrats t.ex. till att bli placering. 

Några av de frågor som ställdes vid analysen av aktmaterialet, förutom 
beskrivningen av den faktiska användningen, var om någon förändring av 
insatsen hade skett samt om det funnits skillnader i användningen mellan de 
olika projektkommunerna, i ett tidsperspektiv. Med kontaktfamiljens föränd-
ring menar jag hur insatsen de facto använts och vilka variationer avseende 
insatsens omfattning och betydelse för barnen som kan studeras och beskri-
vas på ett kontinuum: Från insatsen som service (avlastning) för ensam-
stående föräldrar med förhållandevis begränsad omfattning både i tid och i 
betydelse, till en mer ingripande insats som närmar sig eller övergår till att 
vara en familjehemsplacering (se tabell 3 ovan). I materialet har också före-
kommit att kontaktfamilj används som en komplettering till andra stöd-
insatser eller till en pågående familjehemsplacering eller i samband med dess 
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avslutande för att underlätta för barn och förälder när barnet ska flytta hem 
igen samt som inackordering eller kontaktperson för de enskilda barnen. 

Analys av aktmaterialets substans 
Aktmaterialet varierar i kvalitet över tid och mellan kommunerna och kan 
beskrivas som ojämnt i sin utformning. En helhetsbild kunde inte erhållas 
genom de löpande journalanteckningarna och därför har flera olika typer av 
dokumentation gällande de enskilda barnen samlats in för att öka validiteten 
i materialet. Därigenom får man en förhållandevis heltäckande bild, men 
samtidigt kan reliabiliteten eventuellt vara tveksam eftersom ett urval har 
gjorts i varje enskilt fall, i syfte att få en så heltäckande bild som möjligt. 

De första åren av tidsperioden är akternas dokumentation manuellt hop-
samlad och insorterad. Det förekommer glapp i journalanteckningarna och 
ibland saknas material vilket kan innebära vissa svårigheter att följa 
utvecklingen över tid. Men de skrivna sammanfattningarna har varit till stor 
hjälp för att följa skeendet och eventuella förändringar i den sociala situa-
tionen för barnen. Efter hand hade kommunerna infört databaserade 
dokumentationssystem (t.ex. Pro Capita) och det blev då möjligt att få kom-
pletta utskrifter av samtliga noteringar som gjorts. Nackdelen med de 
”fysiska” eller manuellt förda akterna var att det var svårare att få en sam-
manhängande ordning, att anteckningar saknades, eller upprepades, 
beroende på hur utskrifter hade gjorts och att de som helhet tenderade att bli 
mer ofullständiga. Fördelen med de elektroniskt förda akterna var att de är 
lättillgängliga så till vida att man kan beställa och få en utskrift av alla an-
teckningarna förda i kronologisk ordning. Samtidigt blev det då också 
synliggjort när material saknades, både vad gällde utredningar och beslut. En 
nackdel med de elektroniska akterna, kunde ses vid omläggningar av rutiner 
eller övergång till nya system. Då uppstod det dels ”glapp” i materialet dels 
förekom det att fiktiva datum hade satts vid överflyttning av material till det 
nya systemet. Detta ledde till svårigheter att förstå när insatser hade inletts, 
omprövats eller avslutats. 

Bearbetning av aktmaterialet 
Vid genomgången av aktmaterialet upprättades ett protokoll för varje barn 
(Skogens 2007, Greiff et al 2008) (se bilaga 3). I detta noterades uppgifter 
om dels basfakta, dels beskrivande utförliga svar på samtliga frågeställningar 
avseende utvecklingen av insatsen över tid. 

Ur dessa protokoll gjordes kategoriseringar av svaren som sedan studera-
des för att ge utgångspunkt vid skapandet av ett kodningsinstrument. Detta 
bestod av en beskrivande variabellista för samtliga barn (Milton 2000, sid. 
370). Detta material har sedan bildat utgångspunkt för den kvantitativa 
resultatredovisningen i kapitel 5. Ett enhetligt tolknings- och kodningsarbete 
har eftersträvats genom att samma person har samlat in alla data (Esaiasson 
2003, Milton 2000). Aktmaterialet har även varit underlag för de beskrivningar 
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de 15 barnen som ingått intervjustudien. Dessa presenteras i inledningen till 
kapitel 7. Aktmaterialet har därmed återkommande studerats och varit ett 
underlag för arbetet under hela processens gång. 

Metodöverväganden avseende aktmaterialet 
Det skriftliga material som samlades in var avsett att ge en bild av barnets 
förhållanden under denna period och baserades främst på aktmaterialet. Med 
detta material kunde socialtjänstens reella ställningstaganden studeras som i 
denna studie handlar om när och hur man använde en kontaktfamiljsinsats 
samt vilka bedömningar som låg till grund för dessa beslut (Skogens 2007). 

Som fördelar med den valda metoden att samla in data via aktstudier kan 
nämnas att det har varit möjligt att få tillgång till data avseende samtliga 50 
barn, även om några data saknades på grund av gallring23, vid återvändandet 
för att komplettera vissa uppgifter avseende några av barnen24. En fördel har 
varit att metoden varit förhållandevis mindre kostnadskrävande än andra 
typer av datainsamlingar, med tillgång till förhållandevis kompletta data. 
Tillgängligheten till data har också ökat i och med att akterna gjorts elektro-
niska. Även om akter har varit osammanhängande och i vissa delar brist-
fälliga i sin dokumentation har dock alla de data som utgjort ”basfakta” varit 
möjliga att få fram. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den största begränsningen med akt-
materialet har varit svårigheterna med att få fram data avseende formulerade 
syften och målsättningar med de beviljade insatserna, samt förväntningarna 
på vad insatsen ska innehålla. Detta ger dåliga möjligheter att följa upp och 
utvärdera insatserna. Detta är ett problem som socialtjänstens beslutsfattare 
torde dela med forskaren, eftersom resultaten av de beslutade insatserna och 
effekterna av resursanvändningen inte är möjlig att mäta när underlag sak-
nas. Dessa svårigheter handlar dock inte bara om kvaliteten på aktmaterialet 
utan är snarare en konsekvens av brister i arbetssätt samt oklara riktlinjer och 
rutiner för hur beslut ska formuleras och vad som ska ingå i denna text. Detta 
avspeglas också i intervjumaterialet. Det förekommer att socialsekreterare 
uppger att man inte har formulerat någon målsättning för insatsen, men ändå 
anser att ändamålet har uppfyllts, något som ytterligare kommer att beröras i 
fallstudien. 

Med dessa begränsningar kan ändå aktmaterialet vara en användbar data-
källa för denna typ av studie. Det ger en faktisk möjlighet att följa processen 

                                                      
23 Gallring innebär att handlingar i personakter hos socialtjänsten ska förstöras fem år efter att 
sista anteckningen gjordes (SoL 12 kap. 1§). Undantagna från denna regel är handlingar 
rörande barn som placerats utanför hemmet. Dessutom ska vissa akter, med födelsedagar 5, 
15, och 25 sparas av hänsyn till forskningens behov av ett representativt urval (SoS 2006).  
24 För två barn vars insats avslutats år 2000 pga. flyttning hade akterna gallrats och det gick 
därför inte att göra en uppföljande kontroll av data år 2007. 
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över tid vilket är avsikten med denna studie och att även i vissa fall följa en 
insats från start till mål. Metodtriangulering blir ett sätt att minska de be-
skrivna nackdelarna vilket är ett av skälen till att även intervjuer har använts 
(Wikander 2006). 

Aktstudier som forskningsmetod 
Inledningsvis några ord om den största svårigheten med att förhålla sig till 
uppgifterna i aktmaterialet, att bedöma data som till övervägande del är 
filtrerade genom socialtjänstens glasögon. Sundell et al. (2001) visade att 
studier av akter både kunde ge möjligheter men också vara förenade med 
risker. Detta eftersom akterna endast visar vad handläggarna har valt att 
dokumentera, samt att det också endast ger en sanning sedd utifrån social-
tjänstens perspektiv och med handläggarnas bedömning som kan sägas 
filtrera den inkomna informationen. Bernler & Johnsson (2001) använde 
begreppet ”dubbel bokföring ” och beskrev detta som ett dubbelt uppdrag, 
att både utreda behov av stöd och skydd men samtidigt kunna och vilja vara 
behandlare. Efterhandskonstruktioner kan ibland ske av aktdokumentationen 
och då medföra att materialet kan betraktas som en ”partsinlaga” . Dessutom 
beskrev de att socialarbetaren kan ha en plan för hur en förändring ska kunna 
ske för klienten, något som inte alltid dokumenterades i akten. Det blev en 
form av ”dold agenda”, där socialarbetaren hade en kunskap i huvudet om 
familjen som inte skrevs in i akten, antingen av omedvetna skäl, eller för att 
man inte alltid ville skriva ner sina intentioner, eller information som be-
döms vara av känslig art (a.a.). Denna typ av information kom dock fram i 
intervjuerna där handläggarna var mer meddelsamma om sina intentioner. 
Socialtjänstens personakter kan beskrivas som en dokumentation av interak-
tionen och processen som sker mellan socialarbetare och klienten, men 
klienterna är inte medförfattare utan akten är ensidigt producerad av social-
arbetaren själv. Därigenom avspeglar dokumentationen endast vad social-
arbetaren anser vara relevant att dokumentera (Egelund & Sundell 2001, 
Skogens 2007). 

Även Billquist et al. (2007) beskriver att de noteringar som görs styrs av 
hur den individuelle handläggaren väljer ut vilka fakta som ska presenteras 
och hur klientens sociala situation ska beskrivas. Dessutom är det social-
sekreteraren som tolkar de uppgifter som getts (Milton 2000). Det är social-
sekreterarens bild av den sociala verkligheten som beskrivs samt också ett 
urval av fakta baserat på strategiska ställningstaganden. En inte helt ovanlig 
situation är att socialsekreteraren lyfter fram de negativa sociala fakta som 
finns, och presenterar brister i den sociala situationen och föräldrarnas till-
kortakommanden i sin omsorg, hellre än att poängtera resurser och möjlig-
heter. Detta för att lättare få igenom ett beslut om en insats som man upp-
fattar ska gagna barnet. För forskaren som ska sammanställa dessa fakta som 
i princip grundas på sociala konstruktioner blir det en grannlaga uppgift att 
värdera dessa uppgifter och det krävs en avvägning mellan vad som har hänt 
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och vad som är en beskrivning av den sociala situationen så som den 
uppfattas. Det fanns svårigheter att definiera och systematisera insatserna 
eftersom de är komplexa och många gånger pågår under lång tid, något som 
avspeglas i denna studie (Milton 2000, sid. 370). En annan svårighet är de 
organisationsförändringar som sker inom socialtjänsten vilket leder till byten 
av handläggare och av dokumentationssystem, något som i sin tur försvårar 
både tillgång till uppgifter och att följa utvecklingen över tid. En ytterligare 
nackdel är funktionsindelningsprincipen som innebär att någon helhets-
princip avseende hela familjens sociala situation inte finns utan att dokumen-
tationen rörande olika frågeställningar återfinns på olika organisatoriska 
enheter avseende t.ex. föräldrars ekonomiska situation och eventuella sociala 
problematik. Dessutom kan detta innebära att barnen byter enhet och hand-
läggare när de passerar olika åldersgränser. 

Dokumentationen har en viktig och mångfaldig betydelse, och ska bidra 
till rättsäkerhet och insyn, vara ett underlag för utredning och beslut samt för 
uppföljning och utvärdering av insatserna på individnivå, i relation till den 
enskilde. Dessutom ska denna information kunna erhållas även på en aggre-
gerad nivå för att tillgodose socialnämndens behov av planering, uppföljning 
och prioritering av resurserna, samt ge ett underlag för forskning. Dessa 
olika intressenters krav på dokumentationen varierar och när det gäller 
forskningens behov så kan diskuteras om informationen är tillförlitlig (dess 
reliabilitet) samt om huruvida den befintliga dokumentationen kan besvara 
de aktuella frågeställningarna (validiteten) (Billqvist 2007, Milton 2000, aa. 
2007). Samtidigt kan dock diskuteras i vad mån dokumentationen också 
tillgodoser socialtjänsten och framför allt klienternas behov. Hur kan man 
genomföra en insats om det inte finns något formulerat syfte eller beskriv-
ning av innehållet? Hur kan man mäta om målet med insatsen har uppnåtts 
om det inte finns någon beskriven målsättning, dvs. vad insatsen ska leda till. 
Ett annat och ytterligt allvarligt problem är när dokumentationen är 
bristfällig och byte sker av handläggare, vilket inte är ett ovanligt fenomen 
enligt resultaten av denna studie. 

Scott (i Billqvist et. al. 2007) anför fyra kriterier för att värdera dokument 
och deras data som har bedömts vara tillämpliga för detta material. Dessa 
kriterier är Tillförlitlighet (authencity) med underrubrikerna soliditet och 
författarskap, Trovärdighet (credibility), Representativitet (representative-
ness) och Mening/betydelse (meaning). För mig som forskare har det funnits 
en skillnad i tillförlitligheten avseende karaktären på det aktmaterial som 
erhållits som underlag för forskningen mellan det aktmaterial som tagits ut 
på elektronisk väg (eftersom detta material har lagrats i kronologisk ordning 
och därefter inte förändras) och en manuellt förd akt. I det senare finns akt-
material som är löpande journalanteckningar (som förts på aktblad), som 
förvarats lösa i akten och där uppgifter både kunnat tillfogas och tas bort och 
som inte är i kronologisk ordning så att det är svårt att överblicka helheten. 
Även utredningar kan ha varit problematiska eftersom det inte alltid klart 
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framgår om det är original eller utkast, vilket också gäller inkommet material 
t.ex. utdrag från läkarjournaler, utlåtanden och yttranden. Trovärdighet 
handlar om uppriktighet och noggrannhet, ger uppgifterna en korrekt bild av 
verkligheten, vems verklighet är detta etc. Här har jag haft en ambition att 
kontrollera data via triangulering av uppgifterna mellan aktmaterial och 
intervjuer. Representativitet innebär om dokumentet är typiskt för sitt slag. 
Genom en jämförelse av aktdokumentationen mellan de fyra kommunerna, 
framträder en bild av hur ett aktmaterial utformas och om det finns en 
överensstämmelse mellan dokumenten. Mening/betydelse kan sägas ha två 
innebörder, bokstavlig eller ordagrann samt tolkande av innebörden. I detta 
projekt har det framför allt handlat om att tolka och kategorisera innebörden. 

Även en genomgång av Clarke´s (i Merriam 1994 sid. 120 ff.) har varit 
vägledande vid värderingen av det insamlade aktmaterialet avseende att 
bedöma äktheten i de insamlade dokumenten. Här berörs frågor såsom doku-
mentens historia och tillkomst, huruvida det är komplett i sitt ursprungliga 
skick, om det är ändrat, vem som är upphovsman, syftet eller uppsåtet med 
dokumentationen, vem som är mottagare av informationen, sanningshalten 
och karaktären av de använda utsagorna etc. Trots de nackdelar som finns så 
kan dokumenten användas om de ändå anses ge tillgång till tillräckligt bra 
information till lägre kostnader samt till känsliga frågeställningar som kan 
vara svåra att ta del av på annat sätt. Dessutom kan dokument beskrivas vara 
”stabila” data som inte förändras genom forskares närvaro eller påverkan. 
Akterna är också en produkt av det sammanhang där de har producerats och 
har därför en nära koppling till verkligheten. 

Värdet av en informationskälla bör bedömas dels avseende om den inne-
håller information som är relevant för den aktuella frågeställningen, dels om 
informationen kan tas fram på ett praktiskt och systematiskt sätt. Om dessa 
förutsättningar finns kan informationskällan anses vara relevant. De sociala 
akterna har bedömts uppfylla bägge dessa kriterier och trots de begräns-
ningar som tidigare angetts, ändå kunnat ge ett relevant forskningsmaterial 
(Merriam 1994 sid. 118). En fördel med dokument som källmaterial är att 
det kan betraktas som stabilt. De material som samlats in är en produkt av 
det sammanhang i vilket de har tillkommit och har därför en koppling till 
den studerade verkligheter och förändras inte genom forskarens påverkan 
och är också samma uppgifter oavsett vem som har samlat in dem, urvalet är 
dock något annat. 

Frågan kan ställas om det ur ett aktmaterial går att ta fram så tydliga och 
avgränsade variabler som är nödvändiga för att kunna använda kvantitativa 
metoder på ett sätt som gör att den beskrivna verkligheten kan återges. En 
studie som har beskrivit detta problem var Billquist & Johnssons (2007) 
undersökning av aktmaterialet på ett socialkontor. De hänvisade till 
Johansson (1992, s. 55-57), som talar om organisationers behov av att 
”konstruera” sina klienter. Inom socialtjänstens område och inte minst när 
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det gäller ungdomar är det vanligt med klassifikationer25 såsom 
”kriminalitet”, ”missbruk”, ”skolproblem”, m.m. Utifrån Johanssons resone-
mang är dessa egentligen administrativa klassifikationer som är konstruerade 
för att organisationen ska kunna organisera handläggningen av inkomna 
ärenden, vilket är ett annat syfte än att beskriva verkligheten. Detta åter-
speglades i materialet särskilt när det gällde att klassificera skäl för att 
bevilja insatsen och syften med detta, dels för att de olika undersöknings-
områdena hade olika terminologi sinsemellan, dels för att olika handläggare 
formulerade samma företeelse för en klient på olika sätt, dels för att också 
det fanns en variation mellan utsagor i akterna och vid intervjutillfällena. 
Som exempel kan nämnas begreppen ”omsorgssvikt”, ”omsorgsbrist” och 
”bristande förmåga” som socialsekreterarna beskrev som skäl för att bevilja 
insatsen i sina intervjuer, men som i akterna beskrevs som behov av ”av-
lastning”. Även Esaiasson et al. (2003) diskuterar vikten av att ha entydiga 
termer och begrepp, en svårighet som kan sägas löpa som en röd tråd genom 
all forskning om fenomen inom det sociala arbetets praktik. 

Intervjustudien 

Beskrivning av intervjumaterialet och förberedelser 
Även en kvalitativ ansats med användande av framförallt intervjuer har 
bedömts vara relevant för denna studie. Intervjuerna har haft en halv-
strukturerad utformning med ett antal teman (Kvale 1997, Widerberg, 2002). 
För de olika intervjugrupperna har jag gjort en intervjuguide med halv-
strukturerade eller semistrukturerade intervjufrågor med öppna svar. 
Samtliga intervjuguider har varit konvertibla med varandra, dvs. i möjligaste 
mån har frågorna formulerats så att svaren har kunnat jämföras mellan de 
olika aktörsgrupperna. (Intervjuguiderna redovisas i bilaga 4). 

Som förberedelse för intervjuerna med de vuxna aktörerna har tidigare 
yrkeserfarenheter kompletterats med läsning av litteratur inom området. När 
det gäller barnen har dessa genomförts metodiskt i enlighet med aktuell 
forskning om hur man samtalar med barn samt hur man gör dem till med-
forskare i studiet av deras vardagsliv (Andersson 1998a, Cederborg et. al. 
2005, Ovreeide 2001). Eftersom det finns schablonbilder om barnen som en 
social kategori var det viktigt för mig att reflektera över min egen upp-
fattning och förhållningssätt inför genomförandet av intervjuerna (Näsman 
& von Gerber 2003). Intervjuerna skedde med ett informerat samtycke 
(Kvale 1997). Jag berättade om hur intervjuerna ska användas, som underlag 
för ett forskningsprojekt, jag informerade om hur jag beaktar sekretessen 

                                                      
25 Se även Hacking (1999) som har studerat hur begrepp som socialtjänsten använder kan 
relateras till det omgivande samhället, där de konstrueras och kan förändras över tid, beroende 
på sammanhang och på vem som använder begreppen.  
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samt att de själva skulle bestämma vad de ville berätta om. Alla informanter 
blev informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde av-
slutas när de ville. Vid intervjun fick varje person också en intervjuguide 
med alla frågor att behålla samt min e-mailadress för att de skulle ha möjlig-
het att efteråt kunna ställa frågor eller göra kompletteringar. 

Antalet intervjuer 
Storleken på studien bestämdes av vad som kunde anses vara praktiskt och 
faktiskt genomförbart. Kontakt med socialarbetare angående 50 barn be-
dömdes kunna ge underlag för rimliga antaganden om hur insatsen användes 
och förändrades över tid. Skälet till att använda data från fyra olika 
kommuner var att se om hur kontaktfamilj som insats beviljas och används i 
olika regioner samt och denna användning och eventuella förändring sett 
över tid, varierade mellan kommunerna samt att kunna ringa in eventuella 
skillnader dem emellan. 

Att handläggare för samtliga barn intervjuades vid de bägge första till-
fällena berodde på att jag ville följa upp de insamlade data för helheten. Där-
emot begränsades antalet intervjuer med socialsekreterare vid det tredje till-
fället, och detta kopplades till de barn som utgjorde urvalet för intervjuerna 
vid denna uppföljning. Denna begränsning av intervjuer gjordes delvis bero-
ende på att det inte bedömdes som meningsfullt att ånyo göra intervjuer an-
gående insatser som då hade avslutats flera år innan samt att det också 
bedömdes finnas tillräckligt med data genom aktmaterial och två intervjuer 
angående samtliga barn. En viss mättnad i det insamlade materialet kunde 
skönjas (Kvale 1997, 2009) 

När det gäller avvägningen mellan antalet intervjuer med de olika grup-
perna kan jag i efterhand konstatera att jag snarare skulle ha lagt mer tyngd-
punkt på barnen eftersom några av barnen i berättelserna om sin livssituation 
kunde beskriva hur insatsen hade varierat beroende på deras individuella vill-
kor. Detta var något som kunde varit intressant att få följa med flera av barnen. 
Någon egentlig mättnad i insamling av data genom barnintervjuerna uppnåd-
des inte eftersom deras erfarenheter varierade, men jag kunde känna igen vissa 
paralleller i erfarenheter av kontaktfamiljsinsatsen mellan de olika barnen. 

Genomförande av intervjuerna med barnen och deras föräldrar 
Alla de intervjuade barnen träffade jag i deras hem tillsammans med deras 
föräldrar vid ett eller två tillfällen. Eftersom platsen för en intervju kan på-
verka barnen så valde jag att träffa barnen i sina hem som är deras mest väl-
kända miljö. Dessutom fick barnen själva välja var de ville sitta (Andersson 
1998 a, Övreeide 2001). Intervjuerna skedde därför vid köksbordet eller i 
vardagsrummet men majoriteten av barnen visade mig först och berättade 
var de bodde. Barnen fick också välja om föräldern skulle närvara vid 
intervjun. Detta beslut innebar en avvägning för mig, mellan att skapa en 
trygghet för barnen som det kan innebära att ha en förälder med i samtalet 
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med en främmande person och vetskapen om att några barn eventuellt skulle 
påverkas av förälderns närvaro. Detta skulle kanske innebära att de inte 
kunde tala öppet om sina erfarenheter. Några av föräldrarna höll sig i bak-
grunden men var ändå med och kommenterade samtalen med barnen. En 
intervju med föräldern, med i princip samma innehåll, skedde också i an-
slutning till intervjuerna med barnen och i en majoritet av fallen var barnen 
också med och lyssnade på sina föräldrar och kommenterade samtalen. Jag 
berättade särskilt om vad ett informerat samtycke betyder, att de själva fick 
välja vad de ville svara på och att de fick välja om intervjun skulle avslutas. 
Jag arbetade också med ett ”pågående samtycke” genom att påminna barnen 
om att de själva bestämma om vi skulle fortsätta genom de olika delarna av 
intervjun. De blev också tillfrågade om hur de tyckte att intervjun hade varit, 
hur frågorna hade varit och om de ville tillägga något utöver det vi hade talat 
om. Innan intervjuerna berättade jag för dem vilket kodnamn jag hade valt 
och vi diskuterade möjliga alternativa namn samt testade bandspelaren vilket 
ledde till att själva intervjuerna inleddes i ett ganska avspänt klimat. Jag hade 
vinnlagt mig att välja ett språk för frågorna som skulle vara tillgängligt för 
barnen, men i de fall som de inte förstod så gav jag en förklaring genom att 
visa på alternativa svar som pekade i helt olika riktning. Detta för att und-
vika ledande frågor och jag försökte också att fråga om när jag var osäker på 
om jag uppfattat deras svar på rätt sätt. (Se tex. Andersson 1998 a, Näsman 
et.al. 2003, Overeeide 2009). 

Genomförande av intervjuerna med socialsekreterare 
Socialsekreterarna intervjuades vid det första tillfället vid besök på social-
kontoren, liksom vid det andra tillfället men då gjordes några intervjuer per 
telefon då det inte fanns möjlighet att hitta tid på annat sätt. Intervjuerna har 
genomförts på socialsekreterarnas arbetsplatser, på tider som de själva valt 
och i rum de bedömt vara lämpliga. En socialsekreterare valde vid det andra 
tillfället att i stället komma till Socialhögskolan. De socialsekreterare som 
intervjuades vid det tredje tillfället intervjuades samtliga på socialkontoret. 

Genomförande av intervjuerna med kontaktfamiljerna 
Samtliga kontaktfamiljer intervjuades per telefon vid bägge tillfällena. De 
blev uppringda och fick själva bestämma vem av kontaktföräldrarna som 
skulle intervjuas och därefter bokade vi en tid för när telefonintervjun skulle 
äga rum. 

Bearbetning av intervjuerna 
Såväl de intervjuer som genomfördes vid personliga möten, samt per telefon 
spelades in på band och parallellt gjorde jag noteringar. Detta gäller i huvud-
sak, men vid telefonintervjuerna med kontaktfamiljerna (vid intervjutillfälle 
ett) samt med sex av socialsekreterarna (vid intervjutillfälle två) fördes en-
bart anteckningar i enlighet med intervjuguiden. Detta beroende på tekniska 
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omständigheter som gjorde att intervjuerna inte kunde bandas, men vid dessa 
tillfällen fördes utförliga anteckningar, med en högre grad av omfrågningar 
för att kunna skriva ner de fullständiga svaren. 

Samtliga intervjuer har skrivits ut ordagrant och längre tankepauser eller 
omfrågningar noterats. Genom att intervjuerna följt ett halvstrukturerat 
frågeformulär har transkriberingarna skett i enlighet med denna frågemall som 
ett stöd. Därefter har en meningskoncentrering gjorts för att kunna lyfta fram 
det väsentliga innehållet och därmed få en överblick och skönja vissa tenden-
ser i materialet. Genom en meningskategorisering har jag kunnat få en struktur 
över materialet som möjliggjort att vissa data kunnat presenteras i tabellform. 
Jag har därefter sorterat intervjuerna dels i aktörsgrupper (socialsekreterare, 
föräldrar, barn och kontaktfamilj) dels i de fyra kommunerna för att analysera 
svaren inom dessa indelningar (Esaiasson et al. 2003, Kvale 1997). 

De citat som används i texten har noggrant studerats för att inte det ska 
finnas en risk för ett avslöjande av de intervjuade personerna (Trost 1997). 
Även om de fyra områdena som studerats är okända för läsaren och samtliga 
barn med familjer fått kodnamn, har vikten av anonymitet särskilt beaktats 
vid presentation av allt material. 

Metodöverväganden och erfarenheter avseende intervjuerna 
Att använda intervjuer som metod är alltid förenat med vissa risker. Det kan 
handla om generella risker för alla aktörsgrupper, tex. att frågorna inte är väl 
formulerade eller tydligt ställda, att apparatur inte fungerar tillfredställande 
eller att det inte finns tillräcklig motivation eller tid för att genomföra 
intervjun. Jag märkte att vissa delar av frågeställningarna av mer abstrakt 
karaktär var generellt svårare att besvara, som tex. om syfte och resultat av 
insatsen. Även öppna berättarfrågor uppfattades som svåra och då framförde 
informanterna önskemål om förtydligande från mig, eller att jag skulle bryta 
ner i flera delfrågor. Intervjusituationen är också en konstruerad situation och 
kan uppfattas som obekväm eller krystad av deltagarna. När det gäller 
intervjuerna med socialsekreterare kan jag säga att dessa präglades av en 
yrkesmässig hållning, en jämförbar professionalitet, men när det gäller de 
övriga aktörerna kan intervjusituationen ha påverkats av att intervjuaren och 
den intervjuade hade olika roller och även viss påverkan av maktobalans kan 
ha förekommit. Blennberger (2000) talar om asymmetrisk jämlikhet och 
menar att den som kan uppfattas som i en överordnad position (i detta fall 
forskaren) måste vara varsam och lyhörd i mötet med den enskilde. 

Sedan jag väl fått tag i familjerna och vi hade gjort en överenskommelse 
om att jag skulle komma dit så blev jag mycket väl mottagen av samtliga 
familjer. Jag upplevde inte att de kände sig annat än intresserade av fråge-
ställningarna och framför allt uppskattade att deras synpunkter och erfaren-
heter togs tillvara. Vissa föräldrar var mycket måna om att få berätta om sina 
erfarenheter, men däremot flera av barnen inledningsvis inte var lika intres-
serade. När det gäller barnen funderade jag över eventuella svårigheter 
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förenade med att de dels skulle vilja tillmötesgå forskaren och försöka att 
”svara rätt” (ett bekymmer som antagligen finns även med föräldrarna efter-
som det är i en ”klientroll” som de intervjuas), dels skulle sträva efter att 
anpassa sig till föräldrarnas uppfattningar. Men när intervjuerna väl kom 
igång med barnen så uppfattade jag inte att de kände sig hämmade av min 
överordnade position som vuxen och forskare. Tvärtom föreföll majoriteten 
att vara bekväma i situationen och intresserade av att få berätta. Det var 
några som också vill att jag skulle berätta mer om varför jag höll på med 
intervjuerna och hur materialet skulle användas. De verkade nöjda med den 
beskrivning som jag gav att det handlade om att ta del av deras erfarenheter. 
Det var dock några barn/ungdomar som var ganska blyga och fåordiga i sina 
svar och de som hade en förälder med var i flera fall tydligt påverkade av 
detta och frågade föräldern vad de skulle svara. Här uppstod ett dilemma för 
mig, då jag hade respekterat deras val och önskan om att ha föräldern med, 
men att jag å andra sidan kunde ana att de kanske hindrades av denna när-
varo. I dessa situationer försökte jag att markera att det var barnens upp-
fattning jag ville ha och att föräldrarna fick förmedla sina bilder och erfaren-
heter av insatsen. I fallstudierna ges exempel på några situationer när 
barnens svar påverkades av förälderns närvaro. 

Kontaktfamiljsintervjuerna genomfördes per telefon och här försökte jag 
att föra anteckningar parallellt med att samtalen spelades in, för att inte 
missa några delar. Samtliga kontaktföräldrar var engagerade och hade velat 
prata ännu längre och uttryckte en uppskattning över att någon frågade efter 
deras erfarenheter. Detta gällde oavsett om de var nöjda eller missnöjda med 
sin socialtjänstkontakt samt sin relation med barnet och dess familj. 

Fallstudierna 
De fem fallstudierna grundas dels på aktmaterial, dels på intervjuer med 
barnen och samtliga övriga aktörer. Efter en inledande beskrivning av barnet 
med ett innehåll som följer aktstudierna har barnets beskrivning av insatsen 
presenterats och detta har satts i relation till de övriga aktörernas utsago. 
Fallbeskrivningarna har använts för att: 

• ge en konkretisering av hur insatsen har använts och förändrats för de 
enskilda barnen 

• ge exempel på hur socialsekreterarnas handlingsutrymme påverkar 
utformningen av insatsen kontaktfamilj 

Fallstudien som forskningsmetod 
I Aronsson (red 2001) har författarna använt sig av en fallstudiemetodik för 
att studera ett urval av fem särskilt svåra ”kritiska” barnavårdsfall. Man ville 
genom dessa beskrivna ”haverier” inom den sociala barnavården, ge led-
trådar till förståelse av hur det sociala arbetet kan utvecklas och förbättras 
och meningen var inte att där ge en normalbild av det sociala arbetet med 
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barn, ungdomar och deras familjer. Detta kan jämföras med denna studie 
som snarare har strävat att hitta en representativitet genom att göra en be-
skrivning av fem förekommande varianter av kontaktfamiljens användning 
som insats. Detta förfaringssätt har även använts i syfte att ge ett underlag 
för den fortsatta förståelsen av insatsen kontaktfamilj, hur den eventuellt kan 
utvecklas och förändras. För att undvika att berätta mer än vad som behövs 
för att förstå den enskildes situation samt för att bevara anonymiteten för 
aktörerna har vissa data medvetet utelämnats vid fallstudiepresentationerna, 
eller ”tvättats” från typiska detaljer. 

Metodöverväganden i fallstudier 
Den mångtydighet som begreppet fall har, med förekomst både inom 
vardagsspråk och med olika innebörder för skilda professioner (polis, läkare, 
advokat och socialarbetare) och inom forskningen beskrivs av Trygged (i 
Larsson et. al. 2005). Även begreppets motsvarighet i engelskans case, har 
ett flertal innebörder. Detta framstår också tydligt när man vill ge en defini-
tion av forskningsbegreppet fallstudier och fallstudiemetodik. Det fall som 
ska studeras, kan höra hemma inom olika nivåer och avse antingen individ, 
organisation eller även samhällsnivå. I detta arbete används begreppet i dess 
singularform ”Case study” eller fallbeskrivning. Detta eftersom begreppet 
enligt Merriam (1994) avser en fallbeskrivning avseende enskilda personer, 
till skillnad från ”Case Studies” vilket författaren definierar som studier av 
ett praktiskt problem utifrån ett helhetsperspektiv. Jag avser att fokusera på 
individens, det enskilda barnets situation såsom det uppfattas av de 
inblandade aktörerna. Trots att det finns avgörande skillnader mellan fall-
studier och fallbeskrivningar vill jag ändå uppehålla mig något med vad som 
definierar fallstudier i forskningen. 

Fokus på fallstudien ligger i att studera processen i dess kontext och att 
därigenom upptäcka och förstå ett fenomen. Vanligtvis kan fallstudier vara 
explorativa, beskrivande eller förklarande. Det kan vara icke-experimentell 
eller deskriptiv forskningsmetod för att sträva efter beskrivning och 
förklaring och där målet är att studera skeenden eller företeelser, och är en 
forskning som är induktiv till sin natur. Cronbach (i Merriam 1994) 
definierar det som en tolkning i kontexten. Detta innebär att man vill belysa 
samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar själva företeelsen. 

Olson (i Merriam 1994, sid. 27 ff) gör omfattande genomgång av vad 
som kännetecknar fallstudier där några företeelser särskilt kan nämnas: att 
personliga faktorer kan påverka ett visst problem, att tidsaspekten kan 
påverka frågeställningen samt att det går att hämta material från flera olika 
källor, och att detta även innefatta ”levande material”, i form av intervjuer. 
Förutom Merriam är Yin (2006) en ofta förekommande referens avseende 
fallstudier. Han formulerar fallstudien som en…” empirisk frågeställning 
som undersöker samtidsfenomen i sin riktiga kontext, särskilt där gränserna 
mellan fenomen och kontext är oklara” (a.a. sid. 31). Han framställer också 



Metod och material 

79 

fallstudiemetodiken som ett särskilt forskningsparadigm. Flera olika kombi-
nationer av fallstudier och metoder finns beskrivna i litteraturen. I avhand-
lingen har jag valt att studera ett antal fall med flera metoder. Genom att 
studera flera enskilda fall över tid kan man uppnå ett processperspektiv. 
Genom att studera varje fall med flera metoder eftersträvas en ökning av 
validiteten genom att en metodtriangulering används för att studera det 
aktuella fenomenet kontaktfamilj i varje enskilt fall. Slutligen genom att 
flera fall studeras finns en ambition av att också få fram olika inbördes olik-
heter, för att öka kunskaperna om hur kontaktfamilj används som en insats 
dels för att tillgodose olika formulerade behov för barnen och deras familjer, 
dels hur detta utvecklas och eventuellt förändras över tid. Fallstudierna kan 
antingen ha en explorativ, beskrivande eller förklarande ansats. Denna studie 
har snarast en beskrivande ansats vilket förstärks genom att de olika aktörer-
nas beskrivningar får illustrera hur insatsen kontaktfamilj kan förstås från 
olika aktörers perspektiv (Trygged i Larsson et al. 2005 sid. 229 ff). Slutli-
gen har fallstudierna handlat om att lägga ett pussel där bitarna samlats in 
från olika håll. Till en början kan inget mönster skönjas men efter hand kan 
delar samlas ihop som så småningom kan börja bilda en helhet (Ödman 
1979). I fallstudien består bitarna dels av aktstudiematerial, dels av inter-
vjuer med de olika aktörerna som omger barnet, dels av barnens egen utsago 
och dessa olika delar är tänkta att tillsammans bilda en helhet. 

En nackdel med fallstudie som metod som bör lyftas fram är den begräns-
ning som det medför i och med att forskaren själv är instrumentet för in-
samling av data, urval och analys. Dessutom kan den enskilde forskarens 
förförståelse (bias) bidra till att styra urvalet. Detta ska vägas mot fördelen 
av att endast en person genomför denna process med samma förhållningssätt 
i intervjusituationerna, lika bedömningar etc. En fallstudie kan också vara 
lämplig när man inte ska bedöma sanningsvärdet i de olika aktörernas utsago, 
utan snarare dess trovärdighet. Man vill med andra ord inte göra en hypotes-
prövning utan snarare utforska och beskriva ett fenomen (Merriam 1994). 

Övergripande metodproblem och bortfall i studien som helhet 
Valet av geografiskt spridda socialtjänstenheter har medfört en förhållande-
vis stor mängd resor och inneburit att jag fått förlita mig på hjälp framförallt 
av samordnarna, inom de fyra socialtjänstenheterna, med att planera inter-
vjuerna av handläggarna. Detta har skett genom omfattande telefonkontakter. 
Genom den förhållandevis stora personalomsättningen har samordnarna 
bytts ut och det har funnits svårigheter i att hitta personer att kontakta vid de 
uppföljande datainsamlingarna (2003, 2005 och 2007). 

Urvalet av ärenden att studera har kunnat ske utifrån objektiva kriterier, 
dvs. handläggarna har inte kunnat påverka vilka ärenden som har kommit att 
ingå i studien. Detta eftersom det första urvalet av barn och familjer gjordes 
slumpvis år 2000 och därefter inte har ändrats. När det gäller urvalet av de 
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klientfamiljer som ingått i intervjuundersökningarna har jag dock varit 
beroende av samarbete med socialsekreterarna som efter mina anvisningar 
har hjälpt mig att etablera en kontakt med de familjer som skulle vilja med-
verka i dessa intervjustudier. Här finns en risk som ej går att bortse ifrån, att 
handläggarna omedvetet eller medvetet utesluter familjer som har en negativ 
bild av biståndets utformning och hur kontakten med socialtjänsten sett ut. 
Det känns då viktigt att påpeka att handläggarna (i alla fall på ett medvetet 
plan) beskrivit för mig kriterierna för att utesluta vissa familjer, vilket inte 
har varit av denna art. Istället har det då handlat om en skörhet i familjen, att 
en utredning just har inletts eller andra skäl såsom dödsfall vilket har före-
fallit vara ett hänsynstagande till familjen. Vid det första tillfället hade 
handläggarna kontaktat fler än tre familjer i varje kommun. Dessa fick jag en 
förteckning på och då övergick ansvaret till mig att själv välja vilka jag 
skulle kontakta för intervju. I praktiken skedde detta genom att jag ringde 
familjerna i turordning, tills att jag fick en kontakt och det gick att ordna ett 
möte. Vid det uppföljande intervjutillfället fick jag hjälp av socialtjänstens 
handläggare som nu fick en förteckning på de familjer som ingick i de speci-
fika kategorierna (C och D) och frågade dessa föräldrar om de kunde tänka 
sig en medverkan och om jag fick skicka brev till dem. Dessutom kontaktade 
de familjer på motsvarande sätt i kategorierna E och F och även nu fick jag 
listor med namn att arbeta vidare med. Inte någon familj som jag talade med 
(som resultat av mitt brev) ställde sig negativ till att medverka, men några 
fick jag dock aldrig kontakt med och ytterligare några skickade ett medde-
lande om att de inte ville vara med. 

Bortfall 
Det bortfall som uppstod vid första studien, var att en av de ursprungliga 39 
familjerna fick utgå av sekretesskäl samt att två föräldrar valde att ställa upp 
på intervju själva men inte ville att jag skulle intervjua deras barn. Vid den 
andra intervjustudien utgjordes ett bortfall av de familjer som erbjöd sig att 
medverka men som sedan aldrig gick att kontakta samt ett barn (syskon) som 
avböjde att medverka. Ett barn gick inte att intervjua som planerat eftersom 
intervjuns genomförande sammanföll tidsmässigt med flera dödsfall i hans 
närmaste nätverk. 

Metodologisk ansats 
Mitt val av metoder för empiriinsamlingen, att använda både skriftligt akt-
material och intervjuer med olika aktörer, har bl.a. styrts en önskan om att få 
svar på frågor om insatsen kontaktfamilj som tidigare har blivit försummad 
inom forskningen. Som tidigare beskrivits har forskningen om kontakt-
familjsinsatsen varit begränsad till sin omfattning och i val av olika perspek-
tiv trots att det finns en hel del värdefulla studier inom området. Det som har 
saknats har varit dels en kvalitativ förståelse av insatsens utveckling över tid, 
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dels hur barnens erfarenheter har kunnat tas tillvara och bidra till analysen. 
Några direkta kontroverser eller motsättningar inom den tidigare forskningen 
om kontaktfamiljsinsatsen har inte haft någon framträdande roll, snarare har 
det funnits en viss entydighet i uppfattningarna bland de vuxna aktörerna. 
Det har därför, i detta projekt, funnits en ansats till att ”vända upp och ner på 
de etablerade sanningarna inom området” (Esaiasson et al. 2003) eller i alla 
fall försök att bekräfta eller vederlägga den befintliga bilden och uppfatt-
ningen om insatsen. 

Vid analysen har en form av Bricolage använts som en metod. Detta inne-
bär att jag prövat olika tekniker och metoder, vilket är ett eklektiskt tillväga-
gångssätt för tolkningen av data (Kvale 1997, Kvale et al. 2009, Payne 
1997). Jag har med andra ord prövat olika angreppssätt och tekniker för att 
analysera och skapa mening i mitt material. Intervjuerna har lästs igenom 
noggrant vid flera tillfällen, liksom aktmaterialet. Detta dels för att få en 
överblick och en helhet på materialet, dels för att kunna urskilja olika delar 
och som grund för en tematisering samt dels för att även kunna urskilja olika 
processer. Jag har i arbetet haft en strävan till en perspektivrik förståelse för 
insatsen och dess användning genom att använda ett induktivt tänkesätt. Jag 
har försökt att upptäcka materialet genom att relatera de olika delarna till 
varandra genom en induktiv metod utan låsning till i förväg uppställda hypo-
teser som skulle verifieras. Jag uppfattade att en pragmatisk användning av 
olika teorier och metoder, var ett möjligt sätt att få fram nya aspekter av hur 
kontaktfamiljsinsatsen använts, eftersom jag hade svårigheter med att ringa 
in detta (Alvesson et. al. 1994). 

Analysen har skett i en spiralformad pågående rörelse. Inledningsvis 
lästes det insamlade materialet igenom vid flera tillfällen och genom 
meningskategorisering framträdde olika företeelser fram som jag bedömde 
viktiga att arbeta vidare med och pröva teoretiskt. I denna arbetsprocess 
kunde de olika materialen visa mig på varierande uppgifter som då har 
kontrollerats och prövats mot det andra materialet. Tillkomsten av nytt 
material (år 2003, 2005 och 2007) ledde till nyläsning med sortering och 
analys och ibland även omläsning av det tidigare materialet. Dessa om-
läsningar av materialet har även lett till att vissa nya teman blivit synlig-
gjorda men som bedömts inte vara möjliga att inrymma i denna studie, t.ex. 
genus och etnicitet. 

Efter läsning och kategoriseringar har jag använt mig av en analysmetod i 
tre faser; Efter att jag hade valt ett tema eller problemområde för analys, så 
formulerade jag frågeställningar för bearbetning, jag sökte därefter igenom 
och samlade in de svar jag kunde hitta i materialet för de olika barnen och 
därefter systematiserade jag dessa data inför en analys av materialet. Några 
sammanställningar gjordes genom tabellsammanställning av vissa kvantita-
tiva data, andra skedde genom att beskrivande citat klipptes ut och samman-
ställdes. Jag har också använt mig av mind-mapping, kartor och nätverks-
diagram för att hitta olika samband. 
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Den textanalys som skett avseende allt material har genomförts enligt 
principerna för en helhetsanalys. Helheten i informationen har utgjort en 
utgångspunkt och intervjuerna har satts in i det sammanhang som de genom-
förts och därefter har problemområden och teman valts ut för bearbetningen 
av den insamlade empirin (Holme & Krohn Solvang 1997 sid. 141). 

När jag inledde projektet hade jag en föreställning om upptäckandet av en 
kärna i materialet, som skulle kunna visa och förklara hur insatsen användes. 
Detta skulle innebära att jag kunde identifiera en eller flera idealtyper 
(Esaiasson et al 2003). Men redan den första empiriinsamlingen med akt-
material och intervjuer år 2000 visade att detta inte var en möjlig ansats för 
det fortsatta arbetet, så till vida att det insamlade materialet snarare visade på 
en mångfald och en spretighet i användningen och var svårt att typologisera 
.Detta gav anledning till att använda en mer långtgående induktivism, genom 
att bygga på de observationer som gjorts vid den första materialinsamlingen 
som grund för den fortsatta empiriinsamlingen. Inspiration har därigenom 
kommit att hämtas från ”Grounded Theory”, med en betoning på upptäckan-
dets betydelse och med en förståelse för de processer som jag har kunnat 
hitta och studera i materialet (Alvesson & Sköldberg 1994, Glaser & Strauss 
1967, Gustavsson 1998). Å andra sidan kunde jag efter tre år göra den kate-
gorisering avseende längd, omfattning och utformning av insatsen (kate-
gorierna A – F) som kunde bli en vägledning i den fortsatta analysen. 

Källkritik 
Källkritiken ska undersöka ett antal kriterier som handlar om äkthet, obero-
ende, samtidighet och tendens, den handlar om att undersöka trovärdighet i 
berättelsen. Äktheten i dokumenten ska analyseras. De dokument som an-
vänts har antingen studerats på plats i respektive kommun i varje enskild akt, 
av en och samma person, eller i form av datautskrifter från akterna, som 
gjorts av en kanslist på uppdrag av respektive enhetschefer. De övriga krite-
rierna handlar om själva innehållet i materialet, här främst i form av de 
berättelser som formuleras i dokumentationen eller i intervjuerna. Oberoen-
det kan i sin tur delas upp i tre delar: möjligheten att bekräfta berättelsernas 
innehåll och relevans, avståndet mellan berättare och berättelse samt om 
berättarens grad av beroende. Dessa tre delar hänger samman och trovärdig-
heten kan i viss mån ökas genom en metodtriangulering, dvs. att det insam-
lade materialet både handlar om aktdokumentation och intervjuer om samma 
individer, dels att olika aktörer kan bekräfta varandras bilder, men även vara 
motsägelsefulla. Alla de berörda aktörerna är i viss mån beroende i be-
märkelsen berörda och involverade i situationen och kan befaras vara präg-
lade av en omedveten önskan om att tillgodose intervjuaren eller andra 
parters önskemål och behov. De bägge andra kriterierna om samtidighet och 
tendens har inte bedömts vara lika angelägna att diskutera som oberoendet 
eftersom samtidigheten mer handlar om bedömning av historiska texter, 
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medan den befintliga empirin har antingen samlats in ur aktuellt aktmaterial 
eller varit intervjuer som bandats och transkriberats. Ett material kan betrak-
tas som tendensiöst om berättaren har ett egenintresse av att snedvrida eller 
avsiktigt tillrättalägga berättelsen så att den antingen fungerar som en 
partsinlaga, eller för att berättaren ska framstå i mer positiv dager (Esaiasson 
et al. 2003). Sådana tendenser kan naturligtvis förekomma när aktörerna ska 
berätta om personliga och känslomässigt laddade skeenden, men jag har inte 
bedömt detta vara av den graden att det skulle förvanska materialet som 
helhet. Dessutom är intervjuer alltid någon form av självprestationer och 
denna studie inte någon form av revision utan ett utforskande av aktörernas 
bilder. Det har snarare i bearbetningen av källorna funnits en önskan om att 
förstå fenomenet och skeendet, sett ur de olika aktörernas perspektiv. 

En fråga som har varit relevant för detta projekt har handlat om arten av 
källor, huruvida det har handlat om primära och sekundära källor. Holme & 
Krohn Solvang (1997) gör en uppdelning i primärkällor och sekundärkällor, 
begrepp som anger i vilket förhållande informanten, eller nedtecknaren när 
det gäller ett skriftligt dokument, har till de uppgifter som utgör det empi-
riska materialet. En primärkälla eller förstahandskälla anger att det är upp-
giftslämnarens egen upplevelse (eller i vissa fall uppfattning) som ligger till 
grund och som en sekundär källa betraktas den som fått en händelse åter-
berättad för sig. I denna studie har intervjumaterialet från de olika informan-
terna (barn, föräldrar, kontaktföräldrar och socialsekreterare) benämnts som 
primärkällor. Den dokumentation som finns i barnens aktmaterial betraktas 
som sekundärkällor, eftersom de utgörs av andrahandsinformation som har 
nedtecknats. En viss reservation måste dock göras eftersom en del av journal-
anteckningarna beskriver socialsekreterarens eller annan handläggares upp-
levelse av ett skeende vilket då blir att betrakta som en primärkälla. Akt-
materialet har använts framför allt vid den kvantitativa resultatredovisningen 
av basdata, men finns också med som en del av informationen i de övriga 
resultatredovisningarna. Men de citat som används i den kommande fram-
ställningen har enbart utgångspunkt i intervjumaterialet (a.a., Esaiasson 2003). 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet innebär att ta reda på om man verkligen har undersökt det som man 
avsåg att undersöka. Har jag fått det urval jag hade avsett att få? Har detta 
urval kunnat besvara de frågeställningar som undersökningen avsåg? Har jag 
sammantaget fått tillgång till den information som undersökningen avsåg? 
Vad gäller den information som undersökningen gett tillgång till så kan jag 
se att det är några punkter att särskilt stanna upp och reflektera över. 

Materialets trovärdighet 
När det gäller aktmaterialet så kan det urval av data som socialsekreteraren 
väljer ut för sin aktdokumentation dels relateras till gällande lagstiftning och 
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riktlinjer, dels den professionella kultur som råder på arbetsplatsen, dels 
återspeglas socialarbetarens egna värderingar och erfarenheter inom det 
sociala arbetet. Skiften av socialsekreterare medför att materialet riskerar att 
bli ofullständigt och osammanhängande samt att bedömningarna och 
ställningstaganden varierar mellan olika handläggare (Milton 2000, Skogens 
2007). Eftersom socialsekreterarna är de som både väljer vilka data som ska 
samlas in samt hur dessa ska värderas, för att sedan utgöra aktdokumenta-
tionen, har en triangulering av metoder använts för att eftersträva en ökad 
validitet och något minska den dominans som socialsekreterarnas perspektiv 
utgör. De olika aktörernas intervjuutsagor prövas dels mot varandra dels i 
relation till de uppgifter som framkommit i aktdokumentationen. 

De olika aktörernas perspektiv, finns där några begränsningar för deras 
utsago? 
Barnens perspektiv, är det möjligt att få tag på deras verkliga uppfattning 
eller ville de visa sig samarbetsvilliga och svara så som de tror att jag vill? 
Flera barn tyckte att det var svåra frågor och ville ha föräldrarnas hjälp. För 
att underlätta intervjuerna så var dessa frågor mer praktiskt utformade och de 
fick ge konkreta exempel för att beskriva sin uppfattning t.ex. om hur de 
uppfattar sin kontaktfamilj. Förutom risken för att barnen skulle ge tillrätta-
lagda svar för att motsvara bilden av vad de trodde att intervjuaren ville få 
fram så fanns också motsvarande risk när det gällde föräldrarnas medverkan. 
Några barn visade tydligt att de lät sig styras av föräldrarnas påverkan, 
medan andra barn som var ensamma vid själva intervjutillfället, beskrev 
konflikter och dilemman i familjen som kanske inte kommit fram om deras 
föräldrar hade deltagit. 

Socialsekreterarna, vilken bild förmedlar de av klienterna, dessas sociala 
situation och behov? Har socialsekreterarna känt sig fria att vara öppen-
hjärtliga eller har de gett en bild som är mer tillrättalagd, som de tror att jag 
vill få fram för min undersökning? Min bild av dessa intervjuer är att social-
sekreterarna har känt sig fria i sina beskrivningar och att de varit omsorgs-
fulla med att ge en tydlig bild för att möjliggöra en i deras tycke, mycket 
angelägen forskning. Detta har bl.a. visat sig i uttalanden om när de tycker 
sig inte ha lyckats riktigt med insatsen eller med uppföljning. Det har varit 
en variation i svaren och ett engagemang i deltagandet. Att social-
sekreterarna byts ut mellan de olika intervjutillfällena har inneburit en brist i 
kontinuiteten men också att flera socialsekreterare på detta sätt har kommit 
till tals om insatsen kontaktfamilj. 

Föräldrar och kontaktföräldrar, vilken bild har de förmedlat, ur sitt vuxen-
perspektiv eller från ett perspektiv som präglas av barnens behov? Samtliga 
föräldrar var intresserade av att få berätta om sina erfarenheter som både 
kom att handla om själva kontaktfamiljsinsatsen och om relationen till 
socialtjänsten trots att detta inte var något huvudtema för intervjun. De var i 
viss mån ambivalenta till barnens kontaktfamiljer även om de i överlag 
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uttryckte sig mer positivt än kontaktfamiljerna. Några av dem beskrev 
framför allt barnens behov men majoriteten ansåg att det var deras önskemål 
som hade tillgodosetts genom denna insats. Gemensamt för alla 
kontaktfamiljer var deras tydliga engagemang framför allt i relationen till 
deras kontaktbarn men också för själva uppdraget. Dessa telefonsamtal 
varade förhållandevis länge och i efterhand kan jag konstatera att personliga 
möten även med denna grupp hade varit önskvärda. Flera av dem var 
bekymrade för barnets sociala situation och oroliga för att inte räcka till, men 
var mycket lojala i beskrivningen av barnen. Endast en kontaktförälder 
uttryckte tveksamhet i förhållande till hur relationen utvecklats, vilket 
framkommer i fallstudien om Kerstin. Deras relationer till föräldrarna var 
mer varierande, från vänskap till ren kritik av deras föräldraskap. 

Dessa bägge grupper aktörer presenteras inte separat utan kommer endast 
direkt till tals via de fem fallstudierna. Men deras röster har funnits med vid 
bedömningar och analys av materialet i dess helhet och därigenom påverkat 
min utsago i viss mån. 

Begreppens konsistens 
Ett problem inom socialt arbete är ofta att de begrepp som används är in-
konsistenta, de har en glidande innebörd och används på olika sätt av olika 
aktörer. Vilken innebörd lägger de här förekommande olika aktörerna i be-
grepp såsom avlastning och stöd? Här bör också en reservation göras för den 
sociala problematiken hos de i undersökningen ingående klientfamiljerna. 
Socialsekreterarna har benämnt familjernas sociala situation i termer av t.ex. 
missbruk och social insufficiens vid intervjuerna, men detta har inte på mot-
svarande sätt framkommit i aktmaterialet. Graden av dessa problem har inte 
efterfrågats och låter sig svårligen mätas. Förekomsten av dessa företeelser 
utgör dock en illustration av hur vardagen kan te sig för de barn som erhåller 
insatsen kontaktfamilj. 

Tidsaspekten 
Vilken betydelse kan läggas i det faktum att de beskrivna processerna för ett 
antal av barnen pågått i mer än sju år vilket innebär att det finns en variation 
i det tidsintervall som gått mellan olika beslut och intervjutillfälle, samt att 
mängden intervjuer medfört att viss tid förflutit mellan intervjuerna av de 
olika aktörsgrupperna vid varje intervjutillfälle? 

Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 
fel. Vad gäller urvalet av ärenden så anser jag att de totalt 50 barnen väl 
täcker in olika typer av sociala problemställningar och familjekonstella-
tioner. Vid urvalet av ”cluster” dvs. de ärenden där intervjuer också har 
genomförts med klientfamiljer och kontaktfamiljer har jag inte kunnat få ett 
mer oberoende urval än det som socialsekreterarna gjorde. Deras kontakter 
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med familjerna på listorna kunde jag inte påverka utan fick förlita mig på att 
gjorde seriösa försök att tala med familjerna. 

Den lista som varje område gav mig innehöll betydligt fler namn än vad 
som kunde ingå i intervjustudierna men urvalet har styrts av vilka familjer 
som jag kunde få kontakt med och vilka som ville medverka av dessa. Detta 
har å ena sidan medfört att några av totaltstudiens totalt 38 familjer inte varit 
tillgängliga att kontakta. Å andra sidan har den lista som varje område gav 
mig innehållit betydligt fler namn är vad som kunde ingå i intervjustudierna 
vilket innebär att det trots allt har blivit ett slumpvis urval som styrts av vilka 
familjer som jag kunde få kontakt med och vilka som ville medverka av 
dessa. Här är det svårt att se om eventuella osystematiska fel har kunnat 
undvikas, eftersom jag inte hade tillgång till samtliga 38 familjer att kontakta 
utan av sekretesskäl var tvungen att gå via socialtjänstens handläggare för att 
få ett tillstånd att etablera en kontakt. Därmed finns ingen kontroll över 
eventuella osystematiska fel. 

Reliabilitet hänför sig även till forskningsresultatens konsistens under 
intervju, utskrift och analysfaser. Hur ser situationen ut för intervjuns 
genomförande och hur har materialet hanterats vid utskrift och analys? Här 
bör också nämnas något om intervjuarens reliabilitet. Jag har själv genomfört 
samtliga intervjuer och strävat efter att noggrant följa intervjuguiden vid 
genomförande. För att i möjligaste mån undvika att ställa ledande frågor har 
jag istället, när frågeställningarna uppfattats som otydliga, gett ett antal 
svarsalternativ med varierande innehåll. Därefter, när frågan besvarats, har 
jag frågat om och kontrollerat svaret. 

Eftersom endast en person har gjort urvalet, insamlat allt material samt 
läst och sammanställt kan risken för olika tolkningar av materialet reduceras, 
men reliabiliteten kan ifrågasättas när det gäller datainsamlingen i akt-
studien, skulle en annan forskare välja ut samma dokument att använda som 
underlag för studien? När det gäller de intervjuer som gjorts med de olika 
aktörerna, och blir den motsvarande frågan vilka svar en annan forskare 
skulle ha fått vid motsvarande studie. Hur har svaren påverkas av inter-
aktionen mellan forskaren och den intervjuade? Min förhoppning är att jag 
genom min samlade erfarenhet av samtal med barn, dels i min profession, 
dels som förälder har haft tillräcklig förmåga till en god kommunikation. 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet kan hänföras till frågan om det ur studien går att utvinna 
kunskaper som går utöver den konkreta undersökningen. Kan de resultat som 
erhålls av en begränsad undersökning användas för att ge svar på mer all-
männa frågeställningar kring kontaktfamilj som insats inom socialtjänsten? 
De resultat som redovisas avseende totalstudien omfattar 50 barn i fyra olika 
områden vilket innebär en något större möjlighet till att spåra trender och 
tendenser än om undersökningen genomförts med motsvarande antal 
individer men endast inom ett område. Vad gäller typ av ärenden så finns det 
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en stor variation av problemställningar som är bakgrund till insatsen i de 
ärenden som ingår i undersökningen. Vad gäller generaliserbarhet för olika 
regiontyper så ingår både storstad och mindre kommuner i studien. Däremot 
saknas glesbygd med de särskilda företeelser som social kontroll och icke-
anonymitet skulle kunna innebära i sammanhanget. Generaliserbarheten i 
den genomförda undersökningen kan belysas ur några olika perspektiv: 
Eftersom en av målsättningarna har varit att fånga olika aktörers perspektiv 
på insatsen, kan jag granska om insatsen täcker in en maximal variation av 
möjliga perspektiv? Denna fråga kanske bäst låter sig besvaras genom inter-
vjuer och fallstudier. När det gäller fallstudierna så kan generaliserbarheten 
över huvud taget inte diskuteras och även satt i relation till totalstudiens 50 
barn skulle denna fråga vara problematisk eftersom fallstudiens fokus ligger 
på det unika i varje studerat fall. Genom att välja ut ett antal fall som anses 
beskriva olika företeelser eller gestaltningar av insatsen har ambitionen varit 
att om möjligt försöka få syn på ett antal olika fenomen som kan vara repre-
sentativa för utformningen av insatsen. Utan en aspiration på att vara 
generaliserbara har detta urval ändå gjorts i en ambition att genom några 
barns situation försöka att illustrera olika fenomen som upptäckts vad gäller 
användningen av kontaktfamilj som insats. Någon generaliserbarhet i rela-
tion till insatsen i landet som helhet är inte aktuellt att diskutera eftersom 
materialet endast bygger på insatsens användning i fyra kommuner/kom-
mundelar och antalet barn som ingår är så begränsat. Aktmaterialet kan dock 
trots dess begränsade omfattning ha ett innehåll som är igenkännbart och ger 
möjligheter till jämförelser med andra kommuners verksamhet. Studien som 
helhet kan användas som underlag för att diskutera möjliga tendenser i 
utvecklingen av insatsen kontaktfamilj och på detta sätt vara ett underlag för 
kommunernas utvecklingsarbete inom socialtjänsten. 

Etiska överväganden 
För den datainsamling som skett på individnivå har nedanstående etiska 
överväganden gjorts. Vetenskapsrådets etikregler om informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har genomgående 
tillämpats (Vetenskapsrådet, 2002). Innan studierna har inletts har de berörda 
kommunernas socialchefer gett ett skriftligt tillstånd, till mig personligen att 
i forskningssyfte ta del av sekretessbelagt material. Berörda klient- och 
kontaktfamiljer samt socialarbetare har informerats om undersökningens 
syfte och innehåll då de deltagit i de genomförda intervjustudierna. Reglerna 
om informerat samtycke (Kvale et. al. 1997, 2009) har tillämpats genom att 
varje person har informerats om innebörden av samtycke, och om möjlig-
heten att avbryta eller avsluta i förtid, något som dock inte har hänt trots det 
stora antalet intervjutillfällen. 

Den kvantitativa materialinsamlingen har berört 50 barn i 38 klient-
familjer. Den kvalitativa materialinsamlingen via intervjuer har berört totalt 
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15 barn, med föräldrar och även deras kontaktfamiljer. Eftersom enskilda 
individer varit berörda har högsta möjliga noggrannhet iakttagits vad gäller 
hantering och förvaring av undersökningsmaterial. Under pågående 
forskningsarbete har material i form av utdrag ur aktdokumentation, intervju-
band samt skriftligt material från intervjuer insamlats. Detta material har 
förvarats i låst skåp. Efter genomgång och resultatanalys, sedan materialet 
omvandlats till aggregerad nivå kommer allt individrelaterat material att 
förstöras. De personuppgifter som har insamlats för forskningsändamål har 
omgående kodats, så att ingen utom författaren har haft kännedom om eller 
kunna ta del av identiteten hos de familjer som har ingått i undersökningen. 
Varje barn och familj har fått en kod och ett fiktivt namn som sedan använts 
under det pågående analysarbetet och vid presentation av resultaten. För att 
ytterligare skydda de ingående familjernas identitet har jag valt att inte 
publicera de ingående undersökningsområdenas namn. Dessa omtalas istället 
som det område de representerar, t.ex. ”kranskommunen”, eller ”kommun-
delen”. Då det, trots noggrannhet vid hanteringen av det individrelaterade 
materialet, bedömdes att en familj på grund av en mycket specifik problem-
ställning, ändå kunde löpa risk att identifieras, så utgick denna ur det ur-
sprungliga materialet. Genom att dels ej publicera namnen på de deltagande 
kommunerna i projektet, dels redovisa vissa mer känsliga data i aggregerad 
form för hela undersökningsgruppen om 50 barn, kan en högre grad av 
anonymitet uppnås. Det bedömdes inte som etiskt försvarbart att publicera 
vilka orter som deltagit, trots de försiktighetsåtgärder som vidtagits vad det 
gällde de enskilda personernas anonymitet. Detta trots att det skulle kunna 
finnas ett intresse för de medverkande kommunerna att jämföra sina data med 
de övriga, samt även för andra kommuner att göra motsvarande jämförelser. 

För de deltagande barnen har föräldrarna skrivit under en blankett om att 
de samtycker innan intervjun har startat. Med barnen har jag gjort en nog-
grann genomgång om vad informerat samtycke innebär före intervjun och 
även kontrollerat detta vid avslutningen. De intervjuade familjerna tillfråga-
des av handläggarna om sin medverkan innan någon kontakt togs av mig. 
Jag har således ej haft någon direkt kontakt med en enskild familj innan de 
blivit tillfrågade och sagt sig villiga att deltaga. 

De deltagande barnen och föräldrarna fick också själva välja var och hur 
de ville att intervjun skulle ske. Föräldrarna blev först tillfrågade om barnen 
skulle deltaga eller ej och deras egen medverkan vid barnens intervju be-
stämdes vid det aktuella intervjutillfället. Jag hade således ingen egen 
kontakt med barnen före själva intervjutillfället, men detta arbetssätt funge-
rade bra med undantag för ett barn. När jag skulle intervjua flickan Karin 
visade det sig att hon inte hade fått veta av sin mamma att hon hade en 
kontaktfamilj. Hon trodde att hon ibland vistades i denna familj för att de var 
bekanta till henne via skolan. Jag fick endast intervjua flickan på villkor att 
detta förhållande inte skulle kommenteras. Vissa av frågorna fick därför 
anpassas så att hon t.ex. fick berätta hur det var att vara hos sin kamrat och 
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om hon hellre velat göra annat än vara där på de aktuella helgerna. Hon 
intervjuades inte vid det andra tillfället. 

Presentation av de fyra kommunerna för kontaktfamiljsprojektet 
Fyra kommuner valdes ut och kontaktades för arbetet med kontaktfamiljs-
projektet. Förutom det material som rör varje enskilt barn fick jag också 
material på övergripande nivå avseende de fyra kommunerna; verksamhets-
planer (år 2000) och bokslut med verksamhetsberättelser (år 1999) samt 
gällande riktlinjer för insatsen kontaktfamilj. Uppgifter om befolkning samt 
bostadsbestånd fick jag genom kontakt med kommunernas planeringskontor. 
Intentionen var att använda dessa material som en form av basfakta på över-
gripande nivå och att samla in motsvarande dokumentation vid de tre på-
följande tillfällena då data samlades in avseende barnen (2003, 2005 och 
2007). Denna intention har dock inte varit möjlig att genomföra då omfat-
tande organisationsförändringar genomfördes under den aktuella tids-
perioden framför allt i kommundelen som upphörde som organisationsform 
och stadsdelen som blev sammanslagen med andra stadsdelar. För att få en 
uppfattning om de fyra områdenas storlek, befolkning, verksamhetsdata etc. 
då projektet inleddes, se bilaga 5. 
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Kapitel 5 Kartläggning av insatsen - totalstudien 

Inledning 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrund och social situation för barnen 
och deras familjer. Redovisningen baseras på det material som insamlats från 
de totalt 50 akterna och kan ses som en kartläggning av insatsen så som den 
har dokumenterats i barnens akter. Materialet redovisas i ett antal tabeller 
med indelning i de olika kategorier som definierats för de studerade fråge-
ställningarna. Inledningsvis presenteras en översikt av innehållet i tabellerna, 
med vilka data som redovisats samt åren då de samlats in och sammanställts. 
Därefter följer ett avsnitt med förutsättningarna, eller ingångsvärden för 
barnen och deras familjer när studien påbörjades. Redovisningen har delats 
upp i olika avsnitt som rör dels barnens familjeförhållanden och boende samt 
sociala situation, dels något om barnens behov och de olika aktörernas skäl 
för en kontaktfamiljsinsats samt dels genomförandet av insatsen. Därefter 
redovisas en lägesbild vid uppföljningstillfällena år 2003, 2005 och 2007. 
Efter den sista datainsamlingen gjordes några olika sammanställningar av 
den sociala situationen över tid, med ett urval av olika sociala faktorer tex. 
avseende förekomsten av våld i barnens familjer26. Ett separat avsnitt handlar 
om barnens delaktighet i insatsen. Avslutningsvis visas de förändringar som 
sammantaget hade skett när datainsamlingen avslutades i december 2007 
samt längd på insatsen, andra insatser som barnen har haft samt hur insatsen 
använts över tid. 

                                                      
26 Frågan om förekomsten av våld i familjerna hos barn som beviljas kontaktfamilj var inte 
ursprungligen ett huvudtema för denna studie. Men då empirin visade att det fanns en hög 
andel barn med våld i sin uppväxtmiljö har jag valt att särskilja dessa data i presentationen.  
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Tabell 4. Sammanställning av faktorer och år för datainsamling 

Faktor/År för datainsamling 2000 2003 2005/06 2007 2000-07 

När inleddes insatsen kontaktfamilj x     
Förälders födelseland x     
Familjetyp för barnen x     
Barnens boende x     
Umgänge med andra föräldern x     
Barnens och familjernas nätverk x     
Förälders sysselsättning (1 + 2) x     
Förälders sociala förhållanden (1 + 2) x     
Barnens behov x     
Barnens problembild x     
Förälders skäl för ansökan x     
Socialtjänstens syfte med insatsen x     
Rekrytering av kontaktfamiljerna x     
Vem var kontaktfamiljen för barnet x     
När inleddes insatsen kontaktfamilj x     
Avstämning år 2003  x    
Avstämning år 2005   x   
Avstämning år 2007    x  
Indelning i kategorierna A – F/G    x x 
Fördelning av sociala faktorer      
Förekomst av våld     x 
Tid som barnet hade kontaktfamilj     x 
Variation på insatsen     x 
Andra insatser     x 
Förändring av social situation i biologisk familj 
och kontaktfamilj 

    x 

Barnets delaktighet      x 

Barnens sociala situation när insatsen inleddes 

Barnens ålder, kön och familjernas ursprung 
Urvalet utgjordes av barn i åldrarna 6 – 13 år med beslut fattade om insatsen 
kontaktfamilj med under ett år med start 1999. Eftersom urvalsperioden fick för-
längas till att omfatta 18 månader (januari 1999 – juni 2000) för att få med 
önskat antal barn kom barnens födelseår att ligga i intervallet mellan 1986 – 1995. 

 
Tabell 5. År när kontaktfamiljsinsatsen inleddes för barnen 

År Alla N=50 Beräknat i procent 

1991 - 1992 2 4 

1993 - 1994 4 8 

1995 - 1996 4 8 

1997 - 1998 7 14 
1999 - 2000  33 66 
 50 100 
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Denna tabell visar att en dryg tredjedel av barnen redan hade en pågående 
insats när datainsamlingen startades år 1999 och kom att ingå i urvalet då 
fattades nya beslut om insatsen under urvalsperioden. Övriga 33 barn hade 
en insats som startades under perioden 1999 – 2000. 

I undersökningsgruppen kom att ingå 31 pojkar och 19 flickor. Denna 
majoritet med pojkar, 62 % kan jämföras med den totala populationen barn i 
Sverige som beviljades kontaktfamilj/kontaktperson under år 2000 (då ur-
valet skedde). Där var fördelningen 55 % pojkar och 45 % flickor i ålders-
gruppen 0 – 12 år och i nästa åldersgrupp, 13 – 17 år, något fler pojkar 
(59 %). Detta material ligger därigenom nära riksgenomsnittet för insatsens 
fördelning mellan pojkar och flickor. 

Tabell 6. Förälders födelseland, förälder 1 och 2 (år 2000) 

Kategorier Förälder 1 Procent Förälder 2 Procent 

Sverige 38 76 33 66 
Norden 6 12 2 4 
Europa 0 0 0 0 
USA/NZ Australien 2 4 4 8 
Afrika 2 4 4 8 
Asien 2 4 4 8 
Framgår ej 0 0 3 6 
Totalt 50 100 50 100 

 

I tabellen har barnens ursprung beskrivits utifrån uppgifter i akterna om 
föräldrarnas födelseland och delats upp på de bägge föräldrarna. (Förälder 
med beteckningen 1 anger boendeförälder27.) Majoriteten, (76 %), av barnen 
hade en boendeförälder född i Sverige. De övriga 12 barnens boendeförälder 
kom från Norden eller var av utomeuropeisk bakgrund. Men av dessa var det 
ytterligare 4 barn vars andra förälder var född i Sverige. Således var det bara 
åtta barn som inte hade någon förälder med svenskt ursprung och av dessa 
var hälften från Norden. Inget av barnen hade någon förälder som var född i 
övriga Europa, utanför Norden. De undersökta områdena hade en förhållande-
vis låg andel medborgare med utländsk härkomst, när urvalet gjordes, varför 
materialet kan uppfattas som relativt representativt i detta avseende. 

                                                      
27 För de fem barn vars föräldrar var sammanboende vid tiden för insatsen (vilka samtliga var 
födda i Sverige) anges detta genom att pappa finns med som förälder 2, beroende på att det 
var modern som i dessa fall ansökte om insatsen. 
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Barnens familjeförhållanden, boende och nätverk 

Tabell 7. Barnen bodde hos (år 2000) 

Kategorier Alla N=50 Beräknat i procent 

Mamma 39 78 
Pappa 4 8 
Båda 5 10 
Familjehem 2 4 
 50 100 

 

Den vanligaste familjetypen var att barnen bodde med den ena av sina för-
äldrar. För de fem av barnen som bodde med bägge föräldrarna när insatsen 
inleddes, var skälet till att bevilja insatsen antingen ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder hos något av barnen eller sjukdom i familjen. De bägge barn 
som var placerade i familjehem, hade dessutom en kontaktfamiljsinsats 
vilket gjorde att de kom med i denna undersökningsgrupp. 

En granskning av familjeförhållandena (som inte framgår av denna 
tabell), visar att av de 43 barn som bodde med den ena av sina föräldrar så 
var det 27 barn som bodde med sin ena förälder och minst ett syskon, och 
sex barn som bodde ensamma med en förälder. De resterande tio barnen 
bodde med föräldern och dennes sambo. 

Tabell 8. Barnets umgänge med den andre föräldern (år 2000) 

Kategorier Alla N=50 Beräknat i procent 

Ej aktuellt, sammanbor 5 10 
Varje vecka  5 10 
Varje månad 16 32 
Sällan/sporadiskt28 13 26 
Aldrig 11 22 
 50 100 

 
Enligt de uppgifter som framgår av aktmaterialet var det 16 av de 39 barn, 
som bodde med sin mamma som hade ett regelbundet umgänge med sin 
pappa, vecko- eller månadsvis. En stor andel (48 %) träffade sällan eller 
aldrig sin pappa. De barn som aldrig hade någon kontakt med den andre för-
äldern hade antingen aldrig känt den andre föräldern eller så hade familjen 
splittrats redan då barnen varit små, utan någon fortsatt relation. Av de fyra 
barn som bodde med sin pappa var det endast en som hade en kontakt med 
sin mor som bodde i ett utomeuropeiskt land. De övriga tre barnens mammor 
hade en omfattande missbruksproblematik samt psykiska problem. 

                                                      
28 De bägge barn som var familjehemsplacerade hade sporadiskt umgänge med sina båda 
föräldrar. 
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Tabell 9. Barnets och familjens nätverk (år 2000) 

Kategorier Alla N=50 Beräknat i procent 

Fungerande 4 8 
Glest eller avlägset  23 46 
Finns ej/ dåligt fungerande 14 28 
Framgår ej 9 18 
 50 100 

  
En genomgång av aktmaterialet avseende barnens nätverk, visade att det för 
en övervägande andel av barnen 74 %, hade noterats att deras familjer hade 
ett mindre bra (avlägset) eller dåligt fungerande nätverk. Endast fyra av 
barnen beskrevs ha ett fungerande nätverk. Eftersom nätverket beskrivs som 
en viktig komponent i arbetet med kontaktfamiljsinsatsen, är det värt att 
notera dels att det inte fanns omnämnt något om nätverket i aktmaterialet för 
nio av barnen, dels att nära hälften av barnens kontaktfamiljer rekryterats ur 
familjens nätverk. 

Föräldrarnas sysselsättning och sociala faktorer 

Tabell 10. Sysselsättning förälder 1 och 2 (år 2000) 

Kategori sysselsättning Förälder 1 I procent Förälder 2 I procent 

Arbete heltid 9 18 7 14 
Arbete deltid 9 18 0 0 
Studerar 1 2 0 0 
Arbetslös 13 26 9 18 
Sjukskriven (längre tid) 18 36 5 10 
Sjuk/förtidspension 0 0 8 16 
Fängelse 0 0 5 10 
Framgår ej 0 0 16 32 
 50 100 50 100 

 
Av de föräldrar som barnet bodde hos (förälder 1) var det 18 % som hade 
arbete på heltid. Lika många hade någon form av deltid. En stor andel av 
boendeföräldrarna var långtidssjukskrivna (36 %) och en fjärdedel var 
arbetslösa. Andraföräldrarna hade en lägre grad av arbete i någon form än 
boendeföräldern. Fem av barnen hade en ”andreförälder” som avtjänade 
fängelsestraff. Vid analysen av andreförälderns sysselsättning måste en 
reservation ske eftersom dessa uppgifter saknas i aktmaterialet för 16 barn 
avseende deras andraföräldrar. 
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Tabell 11. Föräldrarnas sociala förhållanden – förälder 1 och 2 (år 2000) 

Kategori Förälder 1 I procent Förälder 2 I procent 

Missbruk 14 28 17 34 
Psykisk ohälsa 14 28  5 10 
Sjukdom/handikapp 2  4  1  2 
Bristande omsorgsförmåga 0 0  4 8 
Andra sociala faktorer 7 14  10  20 
Inga faktorer angivna 13 26  4  8 
Uppgifter saknas 0 0 9 18 
Summa 50 100 50 100 

 
I denna tabell har jag gjort en grov kategorisering av de ordalag som man i 
använt i akterna då man har redogjort för de sociala omständigheter som 
fanns bland barnens föräldrar. Tabellen visar fördelningen av sociala faktorer 
hos både de femtio barnens boendeförälder och deras ”andre förälder”. ”Inga 
faktorer angivna” innebär att några särskilda sociala faktorer ej hade angetts 
för barnens boendeförälder i 13 familjer och för fyra av barnens andre förälder. 
28 av barnen bodde hos en förälder med någon form av antingen missbruk 
eller psykisk ohälsa. Två av barnen hade en boendeförälder som hade någon 
form av sjukdom eller handikapp och för ytterligare sju barn fanns det angivet 
någon annan form av social problematik för boendeföräldern. När det gäller 
barnens andra förälder så fanns det också uppgifter om missbruk och psykisk 
ohälsa för 22 av dessa. En sammanräkning av förhållandena för varje enskilt 
barn visade att 37 av de 50 barnen hade någon förälder med antingen 
missbruk eller psykisk ohälsa29. Här ska dock noteras att uppgifter angående 
den sociala situationen saknades för nio av barnens andreförälder, vilket 
innebär att den sociala situationen inte framkommer i sin helhet för alla barn. 

Barnens behov och sociala faktorer av betydelse för insatsen 

Tabell 12. Hur formulerades barnets behov då insatsen tillsattes?(år 2000) 

Beteckning Alla N=50 Beräknat i procent 

Främja barnets utveckling 2 4 
A V; trygghet, stabilitet och omvårdnad 18 36 
A V; familjeliv, alternativ miljö 11 22 
A V; gränssättning och struktur 4 8 
AV; aktivitet o stimulans 6 12 
A V; stärka nätverk 2 4 
Barnets behov beskrivs ej 7 14 
 50 100 
Kommentar: A V = Andra Vuxna vilket uttrycks som en del av behovet. 
 

                                                      
29 Av utrymmesskäl har denna tabell inte redovisats separat här, men denna uträkning visar 
också att hos 14 av barnen fanns en förekomst av missbruk och/eller psykisk ohälsa hos bägge 
föräldrarna.  
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När barnens behov beskrevs så talades om vikten av andra vuxna för 41 av 
barnen. Hur denna kontakt med andra vuxna skulle utformas, definierades 
sedan på olika sätt; t.ex. som behov av trygghet med omvårdnad för 18 barn 
och som tillgång till en alternativ familjemiljö för 11 barn. Gränssättning och 
struktur är andra behov, liksom aktivitet och stimulans, som skulle ske inom 
ramen för samvaron med de andra vuxna som barnen skulle ha tillgång till. 
Endast för två barn omtalades behovet av att förstärka nätverket, trots att en 
övervägande majoritet av barnen beskrevs ha ett dåligt socialt nätverk kring 
familjen. För sju av barnen fanns inga noteringar i akten om något behov 
som insatsen skulle kunna tillgodose. 

Tabell 13. Problembild för barnen (år 2000) 

Beteckning Alla N=50 Beräknat i procent 

Ingen egen social problematik 18 36 
Neuropsykiatrisk problematik 7 14 
Skolproblematik 5 10 
Annan social problematik  16 32 
Aggressivitet/kriminalitet 1 2 
Inåtvänd/blyghet 3 6 
Alla 50 100 
 

För 18 av barnen av barnen beskrevs ingen egen problematik utan barnets 
behov av kontaktfamilj kunde relateras till den sociala situationen för föräld-
rarna (i denna grupp återfanns dock några av de yngsta barnen med en kort-
varig insats vilket inte säger något om hur deras sociala situation eventuellt 
förändrats över tid). Den mest frekvent förekommande problematik som be-
skrevs för barnen var annan social problematik. I denna samlingskategori 
ryms olika uttryck för barnens bekymmer såsom nedstämdhet och oro. En 
vanligt förekommande kombination av olika problem var någon form av 
neuropsykiatrisk problematik som också visade sig genom problem i skolan. 
En pojke hade blivit anmäld för misstanke om mindre brott. Tre flickor be-
skrevs ha problem med inåtvändhet eller stor blyghet. 

Varför (skäl) och med vilket syfte tillsattes kontaktfamiljen? 

Tabell 14. Förälders skäl för ansökan om kontaktfamilj (år 2000) 

Beteckning Alla (N = 50) Uttryckt i procent 

Avlastning 30 60 
Oro för barnet 2 4 
Hjälp med gränssättning 1 2 
Barnets behov av andra vuxna 7 14 
Förälders eget missbruk 3 6 
Förälders egen psykiska problematik 2 4 
Skäl saknas 5 10 
Alla 50 100 
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Det vanligast förekommande skälet som framkom i akterna att barnens för-
äldrar hade formulerat när de ansökte om kontaktfamilj var att de själva be-
hövde en avlastning för att orka med. Detta på grund av att de upplevde en 
pressad social situation. Sju föräldrar talade också om sina barns behov av 
andra vuxna. För fem av barnen hade föräldrarna inte angett något skäl. 
Detta handlade om föräldrar som inte själva har ansökt om insatsen utan 
socialtjänsten hade efter en utredning till följd av en anmälan, föreslagit 
detta till föräldrarna som en bra insats för att tillgodose barnens behov. 

Tabell 15. Socialtjänstens syfte med insatsen (år 2000) 

Beteckning Alla (N = 50) Uttryckt i procent 

Förälders avlastning 18 36 
Främja barnets utveckling 2 4 
A V; trygghet och omvårdnad 12 24 
A V; förebilder av familjeliv 3 6 
A V; gränssättning och struktur 5 10 
A V; aktivitet o stimulans 6 12 
Stärka nätverk 2 4 
Framgår ej 2 4 

 50 100 

 

Socialtjänstens syfte med insatsen, eller vad man ville uppnå för barnen och 
deras familjer, fanns oftast inte direkt uttalat i akterna. Det framgick i kom-
mentarer under utredning och i journalanteckningar, men angavs sällan som 
motivering för själva beslutet om att bevilja insatsen. För mer än hälften av 
barnen hade socialtjänsten beskrivit två eller flera syften med insatsen. I 
denna tabell redovisas det syfte som föreföll att ha störst tyngd i argumen-
tationen. För en dryg tredjedel av barnen var förälderns behov av avlastning 
det främsta syftet men det förekom också i som ett bidragande syfte med 
insatsen för ytterligare 10 av barnen. För 26 av barnen formulerades syftet 
som att ge tillgång till andra vuxna; i kombination med trygghet och 
omvårdnad för tolv av barnen och för de övriga ville man ge tillgång till 
aktivitet och stimulans i kontaktfamiljen samt andra familjeförebilder. Att ge 
tillgång till andra vuxna förebilder beskrevs också för flera av barnen som 
tillgång till en annan vuxen man. På motsvarande sätt som när behovet för 
barnen uttrycktes, så beskrevs syftet med insatsen som något som skulle ges 
av de andra vuxna (AV) i kontaktfamiljen, medan däremot kontakten med 
barnen i kontaktfamiljen inte nämndes som en möjlig resurs eller tillgång. 
Detta trots att det framkom i journalanteckningarna att barnen hade svårig-
heter med kamratkontakter, något som också lyftes fram i intervjuerna med 
de olika aktörerna. 
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Relationen mellan barnens familj och kontaktfamiljen 

Tabell 16. Rekryteringen av kontaktfamiljen (år 2000) 

Kommun/ 
Beteckning 

Liten 
kommun 

Stadsdel 
Krans-

kommun 
Kom-

mundel 
Alla 

N=50 
Uttryckt 
I procent 

Socialtjänst 5 5 10 8 28 56 
Familjen 8 8 3 3 22 44 
Totalt 13 13 13 11 50 100 

 
Av aktmaterialet framgick att nästan hälften av barnen hade en kontaktfamilj 
som deras familj hade medverkat till att rekrytera. I denna tabell presenteras 
data kommunvis eftersom det framkom att kommunernas arbetssätt skilde 
sig åt, så att kranskommunen och kommundelens handläggare till över-
vägande del hade rekryterat barnens kontaktfamilj, via olika typer av kam-
panjer och annonsering. I de andra två områdena hade en majoritet av 
kontaktfamiljerna varit föreslagna av föräldrarna och på olika sätt före-
kommit i familjens egna nätverk innan insatsen inleddes. 

Tabell 17. Vem var kontaktfamiljen i förhållande till barnet? (år 2000) 

Beteckning Alla N=50 Uttryckt i procent 

Ej bekant m familjen 26 52 
Nära släkt 6 12 
Medarbetare i förskola/skola 11 22 
Annan i nätverket 7 14 
Totalt 50 100 

 
Som framgått i denna och ovanstående tabell så visade akterna att hälften av 
barnen hade en kontaktfamilj som man inte kände innan insatsen inleddes. 
Socialtjänsten rekryterade en familj som barnen sedan fick lära känna. 
Övriga barn hade någon person i kontaktfamiljen som de kände innan insat-
sen inleddes, från det egna nätverket. En vanligt förekommande kategori var 
en person som arbetade i barnens förskola eller skola, eller någon annan 
förälder man träffat där. För några barn hade man tillsatt en kontaktfamilj ur 
släktnätverket, exempelvis moster eller farförälder. Socialtjänsten hade då 
gjort bedömningen att insatsen ”går utöver” den vanliga krav som kan ställas 
på släktingen eller så var insatsen i sig ägnad att stärka kontakten i nätverket 
och bedömts vara nödvändig för barnets bästa. 

Förändringar av insatser och social situation över tid 
Vid genomgången av hur insatsen förändrats och utvecklats över tid (åren 
2003, 2005 och 2007) samt barnens sociala situation under hela projekttiden 
(år 2000 – 2007), redovisas fördelningen på de fyra kommunerna. Trots att 
det är ett begränsat antal barn i varje kommun har denna uppdelning bedömts 
vara relevant i detta avsnitt, eftersom det visar på skillnader mellan områdena. 
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Redovisning av den aktuella situationen vid de tre uppföljningarna 

Tabell 18. Aktuell situation år 2003 

Kommun/Beteckning 
Liten 

kommun 
Stadsdel 

Krans-
kommun 

Kommun-
del 

Alla  
N=50 

Uttryckt i 
procent 

Pågående kontaktfamilj 4 5 4 3 16 32 

Pågående kontaktfamilj + 
annan insats 

2 0 3 0 5 10 

Pågående annan insats 0 2 1 0 3 6 
Pågående kontaktfamilj 
samt utredning 

0 0 2 1 3 6 

Avslutat 7 6 3 7 23 46 
 13 13 13 11 50 100 

 
Vid den andra materialinsamlingen år 2003, hade 24 av barnen kvar sin 
kontaktfamiljsinsats. Av dessa var tre även aktuella för utredning och fem 
hade också någon annan insats, med stöd i skolan, BUP-kontakt eller 
familjehem. Tre av barnen hade fått en annan insats, varav två i öppenvård 
och en genom placering i familjehem. 23 barn var inte längre aktuella, 
kontaktfamiljsinsatsen var avslutad och deras ärende var avslutat. För sex av 
dessa barn hade insatsen avslutats på grund av flyttning till annan kommun 
och enligt akterna hade föräldrarna beskrivit en förhoppning om att kunna få 
en ny kontaktfamilj efter sin flyttning. 

Tabell 19. Aktuell situation år 2005 

Kommun/beteckning 
Liten 

kommun 
Stadsdel 

Krans-
kommun 

Kommun
- del 

Alla 
N=50 

Uttryckt i 
procent 

Pågående kontaktfamilj 3 4 1 2 10 20 

Pågående kontaktfamilj + 
annan insats 

1 1 2 1 5 10 

Pågående annan insats 0 2 3 0 5 10 
Pågående kontaktfamilj 
samt utredning 

0 1 1 1 3 6 

Ej kontaktfamilj men 
pågående utredning 

0 0 0 2 2 4 

Avslutat 9 5 6 5 25 50 
 13 13 13 11 50 100 

 
Vid den materialinsamling som skedde inför den uppföljande intervjustudien 
var arton av barnen fortfarande kvar i sina kontaktfamiljer, fem av dessa 
hade också en annan insats och tre en pågående utredning. Ytterligare tre 
barn var aktuella med en pågående utredning. Sex barn hade en annan på-
gående insats, av dessa var fyra i familjehem och övriga två hade insats i 
öppenvård. För fem av barnen pågick en utredning om kommande insatser. 
För hälften av barnen var insatsen kontaktfamilj avslutad och de var inte 
aktuella hos socialtjänsten. 
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Tabell 20. Aktuell situation år 2007  

Kommun/Beteckning 
Liten 

kommun 
Stadsdel 

Krans-
kommun 

Kommun-
del 

Alla 
N=50 

Uttryckt i 
procent 

Pågående kontaktfamilj 2 1 2 1 6 12 

Pågående kontaktfamilj + 
annan insats 

1 1 3 1 6 12 

Pågående annan insats 1 3 3 1 8 16 
Avslutat 9 8 5 8 30 60 
 13 13 13 11 50 100 

 
När materialinsamlingen avslutades den 31 december 2007 hade tolv av 
barnen fortfarande en pågående kontaktfamiljsinsats, några av dessa i 
kombination med andra insatser. De andra pågående insatserna var olika 
typer av öppenvård samt att sex var placerade i familjehem. Fem av dessa 
placeringar var i barnens förutvarande kontaktfamilj. 

Sociala faktorer och förändringar över tid i barnens familjer 

Tabell 21. Fördelning av olika sociala faktorer på barnens familjer över tid 

Kommun/Beteckning 
Liten 

kommun 
Stadsdel 

Krans-
kommun 

Kom-
mundel 

Alla 

Sociala faktorer (missbruk/psykisk 
ohälsa) hos någon förälder 30 

10 10 12 4 37 

Långvarig sjukskriv-
ning/boendeföräldern 

7 4 5 5 21 

Arbetslöshet /boendeföräldern. 2 1 0 1 4 
Våld i familjen 8 6 10 5 29 

 
Denna tabell visar en sammanställning över tid avseende förekomsten av ett 
urval av sociala faktorer i de biologiska familjerna för barnen i undersök-
ningsgruppen. Eftersom det fanns flera sociala faktorer i majoriteten av 
barnens familjer har tabellen inte summerats i antal barn. Hälften av barnen 
bodde hos sin ena förälder som under perioden varit långvarigt sjukskriven 
eller arbetslös. Andelen barn som haft någon förälder med missbruk eller 
psykisk ohälsa var hög, drygt 70 procent. Även andelen barn som någon 
gång upplevt våld i sin familj är hög, drygt hälften av barnen enligt akternas 
noteringar. 

                                                      
30 Antalet barn med någon förälder med antingen missbruk eller psykisk ohälsa var konstant 
över tid men för tre av barnen hade denna problematik tillkommit även för den andre 
föräldern i den grupp barn som hade pågående insatser. 
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Tabell 22. Förekomst av våld i barnets familj under hela perioden 

Kategori Alla N=50 Uttryckt i procent 

Inget våld 21 42 
En förälder utsätts för våld av den andre 5 10 
Våld förälder och annan  12 24 
Våld mot barnet 8 16 
Hot om suicid/ suicidförsök 4 8 
Antal barn 50 100 
Kommentar: Dessutom har några barn bevittnat föräldrars samlag med annan än förälder 
vilket också kan betecknas som en form av övergrepp mot barnen. 

 
För 21 av barnen fanns ingen notering om förekomst av våld i barnens hem-
situation. För resterande 29 barn hade det enligt aktmaterialet förekommit 
någon form av våld, antingen från en förälder mot partnern (barnens mor) 
och/eller riktat direkt mot barnet själv. Detta innebär att mer än hälften av 
den undersökta gruppen barn hade upplevt någon form av våld i sin upp-
växtmiljö. Det framgick inte i akterna att något barn blivit utsatt för sexuella 
övergrepp men ett barn hade en pappa som utsatt syskon för övergrepp och 
tre barn var närvarande när deras mödrar hade samlag med en annan vuxen 
(ej fadern). Fyra av barnens föräldrar hade hotat med eller gjort suicidförsök 
i barnens närhet. 

En genomgång av dessa 29 barn31 visar att det var 19 pojkar och tio 
flickor. Sex av barnen i gruppen som utsatts för våld hade inga andra insatser 
än kontaktfamilj, men tretton hade minst två ytterligare insatser, såsom 
någon form av öppenvård, insats i skola eller i hemmet eller via BUP 
(Psykiatriska barn- och ungdomsvården). Fem hade varit i jourhem och sex 
barn hade vistats (eller vistades) i familjehem. 

Tabell 23a. Förändring av social situation i barnets nätverk 

Kommun/beteckning 
Liten 

kommun
Stads- 

del 
Krans-

kommun
Kom 

mundel 
Alla 

N=50 
Uttryckt 
i procent 

Ingen förändring 3 12 1 1 17 34% 
Sociala förändringar för barnen 10 1 12 10 33 66% 
Totalt antal 13 13 13 11 50 100 % 

 
En dryg tredjedel av barnen hade inte upplevt några noterade sociala föränd-
ringar. Flertalet av dessa återfanns i kategorierna A – B med kortare tids 
insatser och här finns således inte några noteringar vad som skett därefter i 
barnens familjer. För fyra av dessa barn fanns dock angivet att insatsen av-
slutades på grund av flyttning till annan kommun och skälet till detta var 
förändrade förhållanden i föräldrarnas relationer. 

De 33 barn som hade upplevt en social förändring i nätverket redovisas i 
kommande tabell. 

                                                      
31 Denna genomgång redovisas inte i tabellform utan presenteras endast i texten. 
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Tabell 22 b. Redovisning av fördelning av de sociala förändringarna i barnens 
nätverk 

Kommun/beteckning 
Liten 

kommun 
Stadsdel 

Krans-
kommun 

Kommun-
del 

Alla  

Förälders dödsfall 0 0 4 0 4 
Förälder flyttar ihop med ny 
partner 

7 0 2 3 12 

Förälder separerar och flyttar ihop 
med flera olika partners  

0 0 1 5 6 

Flyttningar 1 0 2 1 4 
Flertal sociala faktorer 0 1 7 2 10 
KF separerar 2 0 4 1 7 
Flera byten av KF. 2 0 4 3 9 

 
Tabellerna 22 a och b visar att en stor andel av den studerade gruppen som 
helhet hade upplevt någon form av sociala förändringar både i sin biologiska 
familj och hos kontaktfamiljen. För de 33 barn som hade upplevt föränd-
ringar hade minst en social förändring per barn noterats. För 18 barn hade en 
förändring i den biologiska familjen skett t.ex. genom att den förälder, som 
barnet bodde med, flyttat ihop med en (eller flera nya) partners, och sex av 
dessa barn har också fått halvsyskon i dessa nya förhållanden. Det var också 
fyra barn vars föräldrar separerade. Även hos barnens andre förälder skedde 
förändringar med nya partners, halvsyskon och flyttningar, men detta finns 
inte dokumenterat på något konsekvent sätt utan uppgifterna förekommer 
endast fragmentariskt. Fyra av barnen hade förlorat en av sina föräldrar 
under projektperioden. 

Tio barn har placerats i kategorin ”Flertal sociala faktorer”, detta bero-
ende på att det hade förekommit flera olika händelser i deras familjer. Dels 
hade föräldrarna flera olika nya partners, dels fick barnen flytta oplanerat 
mellan föräldrarna eller att tidvis bo oplanerat hos någon annan. 
Åtta av barnen hade flyttat mellan föräldrarna vid flera tillfällen samt mellan 
kontaktfamilj som varit jourhem/familjehem och hemmet. De fyra barn vars 
ena förälder avled under den studerade tidsperioden hade upplevt missbruk 
och våld i sina familjer och varit (eller var), familjehemsplacerade i sin 
kontaktfamilj. De flesta barnen hade bara haft en kontaktfamilj under den 
studerade tidsperioden, men 15 barn hade haft två familjer eller flera, åtta av 
dessa under undersökningsperioden. För denna grupp hade den insats som 
varit den senaste (och även mest långvarig i samtliga fall) utgjort underlaget 
för redovisningen. 

Tabellen visar också sociala förändringar i kontaktfamiljerna. Även om 
dessa kunde sägas ha en större stabilitet i familjesituationen, eftersom 42 av 
kontaktfamiljernas sociala situation inte förändrades, så var det ändå åtta 
barn som upplevde att en separation eller byte av partner också skedde i 
kontaktfamiljen, men att insatsen ändå kvarstod och att barnen kunde fort-
sätta att hålla kontakt med båda föräldrarna i kontaktfamiljen. Flera av 
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kontaktfamiljerna fick också nya barn och några flyttade, vilket ledde till 
avslutning av insatsen. 

För några barn slutligen, hade det inte funnits sociala förändringar enligt 
den kategorisering som redovisats här, men det förekom ändå att de hade en 
turbulent situation i sin familj beroende på förekomsten av missbruk, psykisk 
ohälsa eller våld. 

Kontaktfamiljsinsatsens variationer och utveckling över tid 
Även i detta avsnitt har jag valt att presentera data områdesvis i syfte att visa 
i vilken utsträckning de redovisade företeelserna förekommer i alla områden 
eller ej. 

Tabell 24. Tidsperiod som barnen hade haft kontaktfamilj 

Kommun/ 
beteckning 

Liten 
kommun 

Stadsdel 
Krans-

kommun 
Kommundel 

Alla 
N=50 

Uttryckt i 
procent 

Mindre än 1 år 2 2 2 3 9 18 

Mindre än 2 år 5 3 1 1 10 20 
Mindre än 3 år 2 2 0 4 8 16 
Mindre än 5 år 0 2 2 0 4 8 
Mer än 5 år 4 4 8 3 19 38 

 13 13 13 11 50 100 

 
Enligt dessa uppgifter förefaller det som om barnen hade insatsen antingen 
under en kort tidsperiod, mindre än två år, eller under en längre tidsperiod än 
5 år. De kortare insatserna (19 barn) bestod huvudsakligen av två kategorier. 
Antingen beviljades en insats som avbröts efter en kortare tid. För fyra av 
barnen handlade det om att insatsen inte utförts i enlighet med planeringen. 
Sex av barnen flyttade vilket var skälet till avslutningen. Eller så hade 
barnen en kortare insats som var planerad att genomföras under en begränsad 
tid. För de resterande 31 barnen fanns dokumenterat att insatsen varat mellan 
mer än två och 13 år32. I nedanstående tabeller redovisas först antalet barn 
med eller utan variationer samt därefter vilka olika former som den beviljade 
kontaktfamiljsinsatsen kunde ha över tid. 

                                                      
32 Som tidigare visats hade 17 barn en pågående kontaktfamiljsinsats när studien påbörjades 
och kom med i materialet beroende på att nya beslut om insatserna hade fattats under den 
period då urvalet skedde. Se även tabell 4. 
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Tabell 25. Indelning i kategorier efter karaktär och längd på insatsen år 2007. 

Kommun/Beteckning 
Liten 

kommun 
Stadsdel 

Krans-
kommun 

Kom-
mundel 

Alla % 

A. Insats under kort tid, eller 
knappt inledd (< 1 år) 

2 2 1 3 8 16 

B. Insats som avlastning under 
planerad/kortare period (< 2 år) 

4 2 0 1 7 14 

C. Insats som stöd/avlastning 
under längre tid (> 2 år) 

4 5 4 3 16 32 

D. Insats som stöd/avlastning och 
”komplettering av” familjeliv för 
barnen under längre tid (> 2 år) 

2 3 0 3 8 16 

E. Familjehem som avslutats och 
istället blev kontaktfamilj. 

0 0 4 0 4 8 

F. Förändring av insatsen så att en 
kontaktfamilj blev omvandlad till 
familjehem. 

1 0 3 1 5 10 

G. Förändring av insatsen så att en 
kontaktfamilj blev omvandlad till 
stödboende 

0 1 1 0 2 4 

 13 13 13 11 50 100 

 
Ovanstående sammanställning användes dels för få en översikt av hur länge 
barnen hade haft en kontaktfamilj samt hur insatsen hade utvecklats över tid 
och dels för att göra en indelning i kategorier inför intervjuurvalet år 2005 
(se vidare i kapitel 4 om genomförande av datainsamlingen sid. 64). 

Efter den avslutande materialinsamlingen år 2007 gjordes återigen denna 
sammanställning och då hade vissa förändringar skett. Två barn hade efter en 
mångårig kontaktfamiljsinsats blivit familjehemsplacerade hos sin kontakt-
familj. Man kan därmed säga att det skett en förflyttning från kategorierna C 
och D med vardera ett barn så att dessa istället hamnade i kategori F. En 
annan förändring var att två av barnen från kategori D också hade flyttat hem 
till sina kontaktfamiljer, men i form ”social bostad” då detta var en insats 
som deras föräldrar kunde ge samtycke till. Därigenom tillkom en ytterligare 
kategori G: ”Förändring av insatsen så att en kontaktfamilj blev omvandlad 
till stödboende”. 

Tabell 26 a. Variation på insatsen 

Kommun/ 
Beteckning 

Liten 
kommun

Stadsdel 
Krans-

kommun
Kom-

mundel
Alla 

N=50 
Uttryckt 
i procent 

Vanlig kontaktfamilj 10 10 4 8 32 64 
Kontaktfamilj i flera former 3 3 9 4 18 36 
Totalt antal 13 13 13 11 50 100 

 
För de 18 barn som hade en variation av kontaktfamiljsinsatsen kunde en 
uppdelning göras i följande kategorier: 
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Tabell 25 b. Fördelning av dessa andra former av insatser (KF + annat33) 

Kommun/ 
Beteckning 

Liten kommun Stadsdel Kranskommun Kommundel Alla  

KF/Jourhem  3 2 2 2 9 
KF/Familjehem  1 0 3 2 6 
Familjehem/KF 0 0 4 1 5 
Familjehem + KF 0 0 3 0 3 
KF + KP 0 0 2 1 3 
Stödboende 0 1 1 0 2 
Kommentar: Antalet redovisade andra insatser är 28 st. Av de 18 barn som hade andra former 
kopplat till den vanliga kontaktfamiljsinsatsen hade 7 barn haft flera kombinationer 

 

Tabell 24 visade hur de 50 barnen hade fördelats in i kategorierna a – g som 
skulle illustrera hur insatsen utvecklats och omvandlats över den studerade 
tidsperioden. Men med dessa ovanstående tabeller (25 a och b) ville jag visa 
vilka olika former som insatsen hade antagit för en grupp av barn, under den 
studerade tidsperioden. För mer än hälften av barnen var det endast en 
kontaktfamiljsinsats, som visserligen pågick under varierande tid, allt ifrån 
ett halvår upp till 13 år och även med en varierande omfattning från några 
dagar varje vecka till en helg i månaden, men ändå endast i formen av just 
kontaktfamilj. Men för så många som 18 barn (36 %) hade insatsen olika 
utformning och varierade till sin omfattning under tidsperioden. Det fanns en 
rad olika variationer, där den vanligast förekommande formen var att 
kontaktfamiljen också användes som jourhem för nio av barnen under en 
kortare eller längre period. För 11 barn varierade kontaktfamiljen också 
mellan att vara kontaktfamilj och familjehem. Antingen inleddes insatsen 
som en kontaktfamilj, men utreddes sedan till att bli ett familjehem, eller så 
fick barnet vid avslutningen av en familjehemsinsats, behålla kontakten genom 
att familjehemmet blev kontaktfamilj. Ett par barn hade också en kombina-
tion av kontaktfamilj som komplettering till familjehemmet eller en kombina-
tion av kontaktfamilj och kontaktperson. Det finns en tydlig skillnad mellan 
hur de olika områdena använde sig av insatsen kontaktfamilj. I kranskom-
munen fanns en större variation i användningen än i de övriga områdena. 

                                                      
33 Alla beräkningar i detta kapitel bygger på det samlade aktmaterialet. När det gäller före-
komsten av dessa varierande insatser kunde uppgifterna för en andel av barnen hittas genom 
dokumentation av beslut, men för de övriga barnen framkom dessa variationer i utrednings-
text eller sammanfattningar i journalerna.  
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Tabell 27 a. Fördelning mellan barn med endast kontaktfamilj och i kombination 
med annan insats 

Kommun/ 
Beteckning 

Liten 
kommun 

Stadsdel 
Krans-

kommun
Kom-

mundel 
Alla 

N=50 
Uttryckt 
i procent 

Endast kontaktfamilj 7 7 1 3 18 36 
Kontaktfamilj i kombi-
nation med annat 

6 6 12 8 32 64 

Totalt antal 13 13 13 11 50 100 

Tabell 26 b. Andra insatser som barnen haft i relation till kontaktfamiljen 

Kommun/Beteckning 
Liten 

kommun 
Stadsdel Kranskommun Kommundel Alla 

BUP/Psykolog 5 0 7 2 14 
Insats i skolan 4 2 7 8 21 
Insats i hemmet 1 4 4 1 14 
Annan öppenvård 0 0 5 3 8 
Placering i familjehem 1 1 8 2 12 
Placering HVB 0 0 2 0 2 
Placering i jourhem 2 3 4 2 11 
Social bostad i kontaktfamiljen 0 1 1 0 2 
Kommentar: Av de 32 barn som hade någon annan insats hade 18 barn haft mer än en ytterli-
gare insats. 

 

Dessa tabeller (26 a och b) visar hur kontaktfamiljen använts i de olika 
kommunerna, som enda insats eller i kombination med annat. Endast 18 av 
barnen i undersökningsgruppen hade enbart kontaktfamilj och ingen annan 
insats under undersökningsperioden. Majoriteten (64 %) hade en eller flera 
andra insatser och av dessa var någon form av stöd inom skolans ramar den 
vanligaste formen. En större andel hade också någon form av öppenvård, 
insats i hemmet eller psykologkontakt. 17 av barnen hade också en dygnet-
runtplacering, vari också inräknas de barn som varit jourhemsplacerade i sitt 
kontakthem34. Två barn/ungdomar fick en insats genom social bostad i sin 
kontaktfamilj. I Kranskommunen hade alla barn utom ett, någon ytterligare 
insats i kombination med kontaktfamiljen. Men tabellen visar att det var 
förhållandevis vanligt förekommande även i de andra områdena att social-
tjänsten kombinerade kontaktfamiljsinsatsen med någon annan insats, sett 
över tid för barnen. 

Sammanfattning av detta kapitel 
Genomgången av aktmaterialet visade att majoriteten av barnen (42 st.) en-
dast bodde med en av sina biologiska föräldrar och att av dessa hade flertalet 
inte regelbunden kontakt med den andre föräldern. Majoriteten av familjerna 
hade ett svagt socialt nätverk. Endast fyra barn hade två utlandsfödda 

                                                      
34 Denna uppgift bygger på en sammanräkning av barnens olika insatser, några av dessa 17 
barn var både jourhemsplacerade och familjehemsplacerade i sin kontaktfamilj. 
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föräldrar. Nio barn hade någon förälder som arbetade heltid och lika många 
hade ett deltidsarbete. De övriga föräldrarna var arbetslösa och/eller 
långtidssjukskrivna. En stor andel av de femtio barnen kom från familjer 
med någon form av social problematik. Det förekom missbruk eller psykisk 
ohälsa hos någon av föräldrarna för 37 barn. Fem barn hade en förälder som 
hade avtjänat längre tids fängelsestraff. Enligt aktstudien hade också 29 barn 
upplevt någon form av våld i sin familj. 33 av barnen var med om någon 
form av social turbulens i sin familj under den studerade perioden, såsom 
föräldrars separation samt nya partners till föräldern som flyttade in och/eller 
lämnade familjen. Fyra av barnen förlorade den ena föräldern i dödsfall 
relaterade till missbruk. Även i relation till kontaktfamiljerna kunde barnen 
uppleva förändringar, antingen genom flera byten av kontaktfamilj eller att 
kontaktföräldrarna separerade. 

Totalt 33 barn hade någon annan insats förutom kontaktfamilj under 
perioden, av dessa hade 21 barn hade också någon form av insats kopplad till 
skolan. 18 barn hade ingen egen beskriven social problematik. 

Skälet till att bevilja kontaktfamilj var framför allt att ge avlastning till 
föräldrarna, men även barnens tillgång till andra vuxna var ett vanligt före-
kommande skäl. 31 barn hade kontaktfamiljsinsats i mer än två år och nitton 
av dessa mer än fem år. Arton barn hade en kontaktfamiljsinsats som också 
periodvis varierades till att vara andra insatser, såsom jourhem, familjehem 
m.m. Detta måste anses vara en stor andel av barnen eftersom de inledande 
besluten handlade om en förebyggande stödinsats. 

I den kommande analysen kommer jag att diskutera vilken innebörd som 
begreppet avlastning kan ha samt hur en stödinsats kan omformas. Dessutom 
kommer jag att undersöka hur den redovisade variationen på insatsen har tett 
sig i praktiken och i vilken utsträckning detta har skett i de olika kommunerna. 
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Kapitel 6 Handläggarnas erfarenheter av insatsen 
kontaktfamilj 

Inledning 
De totalt 100 handläggarintervjuerna35 har gett ett omfattande material. I 
detta kapitel har jag gjort ett urval av citat för att illustrera handläggarnas 
föreställningar och erfarenheter av insatsen. De har också berättat om hur de 
tycker att en ”bra” kontaktfamilj ska vara och vad anser att familjerna gör 
när de ”kontaktfamiljar”. Jag har presenterat delar av detta material under 
några teman som har bedömts vara relevanta för den fortsatta analysen i av-
handlingen. Avsikten med detta kapitel är framför allt att visa hur social-
arbetarna använder denna insats såväl till form som till innehåll samt hur de 
förhåller sig till de övriga aktörerna, främst föräldrar och barn. Några exem-
pel på hur handläggarnas handlingsutrymme får genomslag i praktiken fram-
kommer, när det gäller vilka uppdrag man förväntade sig kontaktfamiljerna 
skulle hantera samt i hur barnen på olika sätt hade vistats oplanerat under 
längre perioder i sin kontaktfamilj. 

Som läsanvisning kan sägas att det vid varje citat står ett kodnamn samt 
årtal. Detta anger vilket barn som handläggaren pratade om samt tidpunkt för 
den intervju som citatet har hämtats ifrån (t.ex. Ruben 2006). 

Insatsens funktion och innehåll 
Hur definierades kontaktfamiljernas insatser av handläggarna? Här återger 
jag några av de synpunkter och reflektioner som gavs i intervjuerna avseende 
varje enskilt barn då handläggarna dels fick beskriva skälet för att bevilja 
insatsen och vad den innehållit i praktiken, dels talade om relationerna mellan 
den biologiska familjen och kontaktfamiljen, dels gjorde beskrivningar av 
barnens ”vardagsliv” i den biologiska familjen respektive kontaktfamiljen. 

Skälen för insatsen 
I många av barnens akter så framkom det inte vad som var skälet till varför 
man beviljat just en kontaktfamilj till just dem. Därför var det en fråga som 
återkom vid samtliga intervjutillfällen. Flera av handläggarna talade om att 
skälet var ”det vanliga” med insatsen, att ge avlastning till föräldern genom 
att bevilja en kontaktfamilj. 

Jag har för mig att det var det vanliga, att han hade inte någon kontakt med 
sin pappa och hon var ensamstående och behövde avlastning och lite egen 

                                                      
35 Summa intervjuer från tre tillfällen åren 2000, 2003 och 2006 
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tid. Det var ett avlastningsärende helt enkelt och då var det för mammans 
skull. (Ruben 2006) 

Ett annat vanligt skäl var också en tanke om att förstärka barnens nätverk: 

Ja, att det framförallt skulle ge ett utökat nätverk, eftersom han inte hade 
något. Han kom till dem som 5-åring, som ett trasigt barn. (Tryggve 2003) 

Man kommenterade också att detta brukar vara ett vanligt förekommande 
fenomen att de familjer som har blivit beviljade en kontaktfamilj har ett 
svagt eller obefintligt socialt nätverk som kunde utgöra skälet för insatsen. 

Ja, det är ju så att de familjer som får kontaktfamilj där är det ju så att nät-
verket är lite klent så jag tror att det var så här också, släkten var borta långt. 
(Ruben 2006) 

Förutom att ge avlastning och förstärka nätverket så beskrevs också att för-
äldrarnas egna behov av stöd och hjälp var en del av skälet för insatsen. 

Att avlasta pappa för att pojken har sina svårigheter och pappan en del och 
pappan var ju också själv och i behov av stöd och hjälp. (Sonny 2006) 

Ett skäl som är svårt att hitta dokumenterat i akterna men som förekom i ett 
flertal intervjuer var bristande förmåga eller omsorgssvikt. 

Ja, omsorgssvikt och avlastning för barnet från sin hemmiljö. (Ronny 2003) 

Några handläggare förmedlade att det finns förväntningar för insatsen som 
går utöver att vara en kontaktfamilj, att det handlade om att ha en insats som 
ligger mellan kontaktfamilj och familjehem. 

Det är väl egentligen ett ”stödhem” som en annan form än kontaktfamilj, 
mellan det och familjehem. Det förväntar jag mig att de fungerar som också. 
De ska finnas mer akut, oftast är det inte det planerade utan att de kan klara 
det akuta och finns med som en trygghet nu när det svänger. (Rune 2006) 

För en grupp barn beskrevs skälet primärt vara deras neuropsykiatriska 
problematik som gjort att socialtjänsten beviljat insatsen som ett stöd för 
föräldern att kunna hantera sin situation. 

Ja, det var ju för att han var så otroligt jobbig hemma. För att han är ett 
speciellt barn som behöver tydlighet och fasthet med strama tyglar, han har 
väldigt svårt att förstå, ja han har de klassiska symptomen för ADHD och en 
ganska svår sådan så han har svårt att förstå liksom samband, och andras 
känslor och mamman var ensam med honom och väldigt lite stöd från hans 
far. Och familjen var en dom kände som kunde finnas där. (Ragnar 2006). 

Syfte och mål för insatsen 
Handläggarna tyckte att alla frågor som handlade om syfte och mål var svåra 
att bevara. Många beskrev att detta inte var begrepp som man arbetade med, 
att det i alla fall inte var något som skrevs in i besluten. En av svårigheterna 
beskrevs ligga i den konflikt som det kan handla om när syftet med insatsen 
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motsvarar innehållet som ges, tex. att ge en trygghet och kontinuitet för 
barnet. Innebörden av detta blir att ändamålet med vården inte uppnås på sikt 
utan upphör i samma stund som insatsen avslutas. För Titti var/är insatsen 
fortfarande pågående men handläggaren utryckte sina funderingar kring 
detta dilemma. 

Målet var ju att flickan skulle få bibehålla kontakten med det här familje-
hemmet, att hon skulle få se en annan värld än pappas, att det skulle finnas 
vuxna omkring henne som är mer vuxna och stabila och trygga än föräld-
rarna… och att de skulle få göra en paus från varandra. Och, jag tycker att det 
har uppnåtts. Det är ju det som blir så absurt, man ska ju avsluta insatsen när 
målen är uppnådda men jag tänker att det här är ju ett mål… som ja nu kan 
man sluta utan det handlar om kontinuerlig påfyllning. Att uppväga brister i 
den egna familjekonstellationen, så det kan man ju säga är målet, att det ska 
finnas en annan vuxen som uppväger det som inte finns hemma och det blir 
ju ett mål som aldrig egentligen så att jag … ja så till vida inte hela familje-
konstellationen skulle förändras och det har den ju inte gjort. (Titti 2006) 

Det fanns också exempel på att socialtjänsten hade ett syfte eller en intention 
med insatsen som de inte hade delgett föräldrarna. Det mest förekommande i 
detta avseende var när man uttryckte att syftet var att ge barnen något mer, 
men inte förmedlade detta till föräldern som därför istället trodde att det var 
en avlastning för den vuxnes skull. 

Ja, enligt min synvinkel så är det mest för pojken men mamma tror nog att 
det är mest för henne. Pojken behöver något annat. (Rune 2003) 

Detta uttrycktes inte i besluten men framkom i intervjumaterialet. En ytterli-
gare beskrivning av Runes situation ges i fallstudiekapitlet. För några av 
barnen blev målet mer än uppnått, i och med att barnen hellre ville bo i sin 
kontaktfamilj än hemma. 

Målet har varit att ge en fristad samtidigt som de har haft struktur som vilken 
familj som helst. Jag tror att det har uppnåtts eftersom hon väljer dom. (Kajsa 
2006) 

För Kajsa fanns det en flera år lång konflikt, där flickan valde att bo i sin 
kontaktfamilj och mamman vägrade att acceptera en familjehemsplacering. 
Konflikten löstes med att Kajsa fick bo som i ett ”stödboende” i kontakt-
familjen, något som mamman kunde acceptera. 

Socialtjänstens dolda agenda? 
Det framkom i intervjuerna att man ibland hade syften som man inte hade 
diskuterat med föräldrarna. Dessa kan sammanfattas med följande korta 
citatklipp: 

Mamman tror att detta är för hennes skull men vi ser det som ett sätt att ge 
barnet tillgång till andra vuxna. (Rune 2003) 
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Den här pappan skulle egentligen behöva lära sig att aktivera sin son själv 
men detta ger oss en möjlighet att ge honom ett stöd och en kontinuitet 
(Sonny 2003) 

Det här kanske inte var den ideala insatsen men vi såg att det var det enda 
som mamman gick med på och då kändes det bra att kunna erbjuda något och 
som gav lite insyn i familjen. (Karsten och Kerstin 2006) 

Genom den här insatsen får vi i alla fall en inblick i familjen, med några 
andra vuxna som kontinuerligt träffar barnen. (Torsten och Tyra 2003) 

Eventuella orsaker till varför man har valt att inte delge föräldrarna dessa 
intentioner kommer att diskuteras i den kommande analysen. 

Förändringar av kontaktföräldrarnas uppdrag 
Som framkom i aktstudien var det en majoritet av barnen som hade haft det 
som handläggarna kallar ”en vanlig kontaktfamilj”. Det var dock en för-
hållandevis hög andel barn, 18 st. som hade haft en kontaktfamilj vars 
ansvarsområde periodvis kunde utvidgas på olika sätt. I intervjuerna var 
detta inte en direkt frågeställning men när handläggarna beskrev hur insatsen 
hade fungerat för de enskilda barnen så framkom detta. Att en pågående 
insats kunde få en varierande utformning över tid var inte något som särskilt 
kommenterades. 

Pojken hade först kontaktperson, som blev kontaktfamilj och som också 
under en tid var jourhem, under den här perioden. (Robert 2003) 

Några av handläggarna beskrev att de också förväntade sig något mer av 
kontaktfamiljen: 

Det är väl egentligen ett ”stödhem” som en annan form än kontaktfamilj, 
mellan det och familjehem. Det förväntar jag mig att de fungerar som också. 
(Rune 2003) 

Det framkom att man även kunde använda sig av en kontaktfamilj med en 
ambition till att på sikt kunna placera barnen, men man ville hitta en väg till 
att kunna samarbeta med föräldern. 

Den uttalade intentionen var att det skulle vara kontaktfamilj, men det gick 
ganska fort, först blev pojken placerad och sedan flickan. Jag tror att man inte 
hade någon bild alls av insatsen som kontaktfamilj, man hade nog en inten-
tion med att det skulle leda till placering, så skulle i alla fall jag ha tänkt. Det 
är en uppväxtplacering, men man började med ett år. Och jag förstår varför 
man gjorde så, för det var ju en frivillig placering och man vill få mamman 
att medverka. Men det var ett förlorat år för barnen tror jag. Inte förrän man 
sa att de skulle bo kvar kunde de börja arbeta mer. (Torsten och Tyra 2006) 

Flera barn hade vid en avslutad placering fått behålla sitt familjehem under 
en kortare eller längre period och det beskrevs att det var ett önskemål som 
framkom från någon av parterna själva. För Titti framkommer det i akt-
studien att det var en gemensam överenskommelse som hade kommit att 
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vara under många år. Även för pojkarna Thorleif och Tryggve skedde en 
motsvarande överenskommelse. 

Det var ett önskemål från både mamma, pojken och dåvarande familjehem att 
få bli kontaktfamilj, det var en formalisering av en fungerande kontakt. 
(Tryggve 2003) 

För Torleifs del upphörde avslutades insatsen efter en kortare period, men 
Tryggve skulle återigen bli fosterhemsplacerad och då kvarstod kontakt-
familjen för att utgöra en kontinuitet för pojken och ett nytt familjehem 
rekryterades. 

Två barn/ungdomar tog i slutet av den studerade perioden själva initiativ 
till att flytta hem till sin kontaktfamilj sedan föräldrarna motsatt sig olika 
former av insatser. 

Sedan tog Kajsa ett eget beslut, för c:a snart ett år sedan, att flytta hem till 
den här kontaktfamiljen. Och det pågick i flera månader. Jag vet att den där 
kontaktfamiljen fick i uppdrag att försöka motivera henne att flytta hem men 
dom lyckades inte, dom klarade det väl inte utifrån sin relation heller. Och vi 
kände att vi måste på något sätt formalisera det här, vi kunde ju inte bara låta 
det vara så att hon var i en annans vård utan vårt godkännande. Samtidigt var 
det så att mamma till en början ville ha vår hjälp att få henne att komma hem 
men hon insåg väl rätt snabbt att det inte gick heller. Hon var ju 17 år då, så 
vi resonerade med henne om hur vi skulle kunna göra och kom fram till att 
hon skulle få bli placerad som i inackorderingshem. (Kajsa 2006) 

I arbetet med tematisering av intervjumaterialet hittade jag en ytterligare 
variant av ett vidgat ansvarsområde, så till vida att kontaktfamiljerna också 
akut och oplanerat tog emot barnen för kortare eller längre perioder. Förutom 
de redan redovisade 18 barnen tillkom därmed fem barn. För Teodor och 
hans mamma handlade det om just denna möjlighet till ett snabbt stöd i en 
konfliktsituation: 

Tanja kunde ta honom samma dag om de var osams och det var en väldig 
vinst i det. Hon blev som en akut insats som kunde ta vid och låta systemet 
lugna ner sig. Vi har inte marginaler över att fungera över allt ibland. Man får 
kolla, tycker föräldrarna att det här är bra, är den hederlig och så får man låta 
det rulla på. (Teodor 2003) 

I citatet framgår också att denna handläggare inte lade så stor vikt vid denna 
insats, något som återkommer mer utförligt i fallstudien (kapitel 8). 

För syskonen Kerstin och Karsten trodde handläggaren att det fanns 
någon form av överenskommelse om att barnen kunde bli akut placerade där 
när de inte ville vara hemma. 

Ja, jag tror att den fungerar så att Kerstin kan ringa dit vid akuta situationer 
och att hon kan använda sig av familjen också om det är så att mamma super 
till att det finns en sån överenskommelse, det tror jag att det fortfarande finns. 
(Kerstin 2003) 
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Flera handläggare beskrev att kontaktfamiljerna kunde ställa upp med kort 
varsel och såg detta som en tillgång, men någon formell överenskommelse 
fanns inte. 

Eftersom kontaktfamiljen fanns tillgängliga alltså det fanns möjlighet till 
mer, alltså de kunde komma under veckan eller varje helg, så kunde mamma 
utan att hon kände att hon inkräktade på någon, eller liksom belastade någon, 
kunna ringa och säga "nu måste ni, kan ni hämta barnen jag klarar inte det 
här" jag tror att hon kände att hon hade ett bra stöd. (Stig och Siv 2003) 

Sammantaget var det sålunda 23 barn som hade en kontaktfamilj där upp-
draget utvidgades till att vara mer än en vanlig kontaktfamilj. 

Förväntningar på innehållet i insatsen 
Även att formulera vilket innehåll som man som handläggare förväntade sig 
av insatsen uppfattades som svårt, dels att i ord formulera vad själva presta-
tionen skulle innehålla, dels att klargöra gränserna mellan innehållet och 
resultat, det vill säga vad insatsen skulle innebära för barnet/ungdomen och 
dess familj när den pågår och vilket bestående resultat som insatsen förvän-
tades leda till. Man menade att insatsen bestod av det som skedde i stunden. 

Precis som i alla kontaktfamiljer tycker jag, att åka och att vara i en annan 
familj och att delta i deras vardagsliv. Ja, bara det. (Knut och Karina 2000) 

Behoven av avlastningen för föräldern gav avtryck också i tankarna om inne-
hållet som då mer handlade om föräldern än barnets behov: 

Ja, det är väl nästan alltid så att man förväntar sig att det ska finnas stabila 
vuxna runt barnen, men att mamman skulle få avlastning och att hon skulle 
orka med vardagen. (Stig och Siv 2000) 

För några barn så beskrevs också innehållet i förhållande till hela den övriga 
familjens behov, vad avlastningen ska möjliggöra för dem när det gällde 
vardagen och möjlighet till andra aktiviteter. 

Avlastning så att dom skulle orka med vardagen och att syrran skulle få göra 
lite trevliga saker med sina föräldrar utan honom. Att gå på bio som han inte 
klarade, av eller åka in till stan och shoppa, ja alltså göra såna saker som han 
inte klarade av. (Sixten 2000) 

Om skälen till att bevilja kontaktfamilj i hög grad handlade om föräldrarna 
och deras behov av avlastning så beskrevs innehållet för majoriteten av 
barnen också att handla om barnens behov av tillgång till andra vuxna, med 
trygghet och familjeliv. Det kunde handla om att ta del av en annan familje-
gemenskap. 

Vi förväntade oss det som han får, alltså en vanlig familjegemenskap med en 
annan familj och att han ska ha det bra, och må bra, och vilja vara där och det 
funkar. (Ragnar 2003) 
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Behovet av tillgång till ett ”vanligt” liv med vardagliga vanor lyftes också 
fram: 

Ja, det var nog att få lite normer och värderingar tror jag, han fick inte särskilt 
mycket hemma, han fick sköta sig själv, skolan klagade på att han var smut-
sig och trasig och syntes ute sent och var trött och höll inga tider. De skulle 
hjälpa till att ge strukturer och visa på att hur man att, nån kan laga frukost åt 
en och se till att man har rena kläder på morgonen, och ja kanske lite modell 
för mamman. (Robert 2003) 

Just behovet av rutiner som startar med frukost och vikten av god mathåll-
ning fanns med i beskrivningen av det förväntade innehållet för många barn: 

Ja rent praktiskt att få se en annan familj, att få se rutiner och få frukost på 
morgonen och man klär på sig och man går ut och gör saker, bara så. Se 
vuxna som tar ansvar… och sen har man varit ute och cyklat eller gått till 
lekparken eller till Skansen. Ja, och att det är rutiner och så, och ordning, 
förutsägbart. (Ture och Tuva 2000) 

Viktigt var också att de förutom tillgång till andra vuxna också skulle få ta 
del av kontaktfamiljens eget nätverk. 

Ja det var ju avlastning och att man skulle också ge barnen tillgång till andra 
vuxna, att det kan fungera på ett annat sätt, det här, du vet relationen mellan 
mamman och pappan, i den här familjen så finns det också, ja barnen var hos 
ett äldre par där det också finns egna barn och barnbarn, så det blev ett väl-
digt stort nätverk som de fick ta del av. (Solveig och Samuel 2000) 

För en fjärdedel av barnen så lyftes behovet av stimulans och aktiviteter för 
barnet fram, att de förutom en trygg och förutsägbar miljö också skulle få 
uppleva andra saker än hemma: 

Att man skulle ge pojken struktur och stimulans, att det händer saker för 
pojken. Den där pojken har ju dåligt med kamrater, så det där med att han får 
komma ut till kontaktfamiljen och att det händer saker, att han får träffa andra 
barn, eller ungdomar nu för han är ju inte så mycket barn längre, det har varit 
viktigt. (Sonny 2005) 

Att få påfyllning av familjeliv och omsorg – en kompletterande funktion, 
uttrycktes tydligt för Tage vars familj bestod av en ensam pappa och en 
syster med funktionshinder: 

Jag tycker att insatsen ska innehålla omsorg till honom, så att få komma ifrån 
och få påfyllnad från andra människor och leva med en annan familj, få göra 
aktiviteter tillsammans med dom lite utöver det här som kanske hans vanliga 
familj kan ge honom. Social gemenskap och göra saker, och extra omsorg om 
honom så. (Tage 2003) 

För några barn handlade det också om att kontaktfamiljen skulle ge trygghet 
och finnas med under en längre tid. 

Ja, alltså kontinuitet för Kerstin och Karsten som finns över tid och som 
komplement till mamma. Andra vuxna, stabila vuxna och vanligt, tillräckligt 
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bra familjeliv, som gillar och känner dom och så. Som känner mamma och 
som känner till problematiken. (Kerstin och Karsten 2003) 

Innehållet kunde också handla om att få bli sedd och bekräftad i sin kontakt-
familj: 

Men att det är någon som ser den här pojken och som med varma goda ögon, 
att han får en plats och får vara i centrum och att någon frågar efter honom 
och hans behov först. (Rune 2003) 

Ytterligare ett innehåll som det fanns förväntningar om var det stöd för egen 
del som föräldern också skulle kunna få av kontaktfamiljen: 

Ja jag förväntade mig, att mamma skulle få vara ifred och vila, men också att 
hon hade ett väldigt stöd av den här första kontaktfamiljen, de talade väldigt 
mycket med varandra och den här kvinnan verkade vara med fötterna på 
jorden och lite stabil och den här mamman var rätt svajig om man säger, att 
det också kunde vara att den här kontaktfamiljen skulle ge lite mandat och 
kunna tala lite med mamman om rollen och så, det var kanske lite blåögt att 
tro detta och det blev nog inte så mycket av det hela. (Katarina 2000) 

När det gällde Ragnars mamma så beskrev socialtjänsten att hon hade fått ett 
konkret stöd från kontaktfamiljen, något som framkommit även för fler 
andra barn, främst i intervjuerna med barnens föräldrar. 

Ja, det var väl att den här mamman skulle stå på benen och klara av sin 
arbetsbörda och att inte gå under den tiden som han är hemma och att hon 
skulle få hjälp i att ta hand om honom, och det har hon fått också. De har haft 
allvarliga samtal med den här pojken om hur det fungerar mellan honom och 
hans mamma och det har han tagit till sig. Så mamman har fått stöd med sin 
pojke av dom. (Ragnar 2006) 

För några barn beskrevs ett innehåll som relaterade till pojkens beteende: 

Om jag lägger ihop bilderna: Att ge Ralf en lugn situation, med påfyllning av 
olika saker såsom ett allmänt samhällsperspektiv på hur man växer upp som 
medborgare, med en normalitet i att se något annat, en familj som fungerar 
med vanlig vänlighet. Att lära sig att inte ständigt hamna i konflikt. (Ralf 
2000) 

Innehållet i insatsen beskrevs för många av barnen handla om att få deltaga i 
kontaktfamiljens vardag, att få tillgång till ett vanligt liv i en ”vanlig” familj 
och ta del av hur rutiner och relationer kan se ut. 

För flera av barnen beskrevs att de inte hade så bra fungerande kamrat-
relationer i sin vardag och att detta behov var ett förväntat innehåll för insat-
sen, att barnen genom sina vistelser i kontaktfamiljen också skulle få träffa 
deras barn eller barn i grannskapet. 

Han är med i familjen och väldigt mycket med deras yngsta son dåra, sen tror 
jag inte att han är så särskilt nära dom vuxna (Knut 2003). 
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Förväntade resultat av insatsen 
Handläggarna beskrev en bild av att de flesta av socialtjänstens insatser ges i 
förhållande till ett nulägesperspektiv vilket också gäller kontaktfamilj vilket 
gjorde det svårt att formulera resultat framåt, efter insatsens avslutande. 

Att vara här och nu och att det ska leda till något gott för Titti. Resultatet är 
inte det intressanta. Det är inte framtiden som räknas utan här och nu. (Titti 
2003) 

Denna tveksamhet inför att reflektera i ett längre perspektiv som detta citat 
illustrerar väcker frågor om socialtjänstens ansvar i relation till barnen. Det 
förekom dock exempel på tankegångar om att hjälpa barnet att hålla ut i sin 
situation och samtidigt få andra förebilder för att kunna skapa sig ett bättre 
vuxenliv. 

Ja, förhoppningsvis så hoppas jag att han ska kunna leva ett någorlunda bra 
liv, det är ju det som det alltid går ut på, att han ska kunna leva ett något 
bättre liv än sina föräldrar, så att han kan hämta hjälp och kraft någon annan 
stans och kunna identifiera sig. (Svante 2006) 

Vissa tankegångar om resultat som formulerades handlade om hur föräld-
rarna skulle ges ett stöd för att framöver bli mer rustade att klara av ett fun-
gerande liv med sina barn: 

En något mindre utsliten mamma, en pojke som får lite plus i livet och det är 
ett resultat som jag skulle svara på nästan alla intervjuer, för det är där, det är 
det, det gäller att man inte ska slita ut sig och få lite paus ifrån varandra och 
bli lite gladare när man ser varandra. (Ragnar 2003) 

Socialsekreterarna uttryckte också sina svårigheter i att tänka långsiktigt i 
sina beslut om insatser och kompensera för det som familjen saknar: 

Det tycker jag är en jättesvår fråga, för jag tycker att man många gånger inte 
riktigt har den, alltså man har jättesvårt att se över tid, många barn får 
kontaktfamilj och har det rätt länge och man kan undra om det är …om det 
finns några mål egentligen mer än att avlasta föräldrarna och ge lite det här, 
istället för mormor och morfar. Och farmor och farfar och om det har så 
mycket mer mål det vet jag inte. (Knut 2000) 

En socialsekreterare ville lyfta fram att man med denna insats skull kunna ge 
barnen redskap för att kunna handskas med sitt liv i ett långsiktigt perspek-
tiv: 

Ja, jag tillhör ju inte dem som tror att kontaktfamilj är till för att bota barnen 
utan mer för att för att hålla före att man är värd något och värd att umgås 
med i andra sammanhang än hemma hos mamma. Man blir sedd och det är 
hoppfullt. Att man kan lära sig att aktivera sig och att göra andra saker än de 
där vanliga som gjorde att de hade gått i stå och i clinch med varandra. Ibland 
är det så att barn behöver lära sig att hålla sig på fötterna. När det är kris och 
blåser så blåser man omkull men kan lära sig att stå kvar och gå så orkar man 
hålla ut lite mera och bättre. (Teodor 2003) 
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Det kunde både handla om social kompetens och att få erfarenheter av um-
gänge och olika aktiviteter: 

Att Torbjörn skulle få erfarenheter som han inte hade kunnat få i annat fall, 
utan sin kontaktfamilj. Han har fått något både av kontaktfamilj som personer 
och av att deltaga i deras aktiviteter, resor m m. De har verkligen sett honom, 
och hjälpt honom, stimulerat honom i att bli mer framåt och ta för sig. 
(Torbjörn 2006) 

Flera socialsekreterare hoppades att vistelsen i kontaktfamiljen ska leda till 
att barnen får påfyllning på olika sätt, av sociala mönster och samspel i rela-
tioner och erfarenheter som kan ge inre bilder att bära med sig även efteråt. 

Och resultatet skulle kunna vara att hon har bilder av hur det går att fungera 
på annat sätt. Det hoppas jag att det inför framtiden skulle kunna vara så. Plus 
att hon får ta del av annat och kan öppna upp för annat, rent praktiskt och 
konkret av vad man kan göra. Att det kanske kan ge idéer och inspirera till 
intressen och annat för att aktivera sig utan att det behöver vara så mycket 
eller så märkvärdigt, att det inte krävs resurser för att kunna göra saker. Sen 
håller det eller inte det vet jag ju inte nu. (Rosanna 2000) 

Men också i förhållande till resultatet så lyftes föräldrarnas behov av avlast-
ning fram och man resonerade omkring hur detta skulle i sig leda till förbätt-
rade villkor för barnen i sina biologiska familjer. 

Nej, mamman skulle, nej…(skratt) …det blev ju alldeles som det skulle, 
mamman fick den här avlastningen och det blev bättre, och hon kunde hitta 
sin plattform och skapa sitt liv och ja… och hon kände att det var ok att hon 
ville avsluta och att det hade fungerat bra och så. (Solveig och Samuel 2000) 

Insatsen kunde också ges som en förutsättning för att föräldern skulle kunna 
få igenom egen behandling och då blev det resultatet att hoppas på. 

Att mamman skulle kunna ha en fungerande kontakt med psykiatrin och ha 
en fungerande behandling… och orka med vardagen och ta hand om barnen 
alltså att få iväg dem till skolan och dagmamma och göra middag och läsa 
läxor och såna saker med dom fast det var en tung period i hennes liv så be-
hövde hon detta. (Stig och Siv 2000) 

Skillnader i normer och värderingar och hur hanterar barnen 
detta? 
Som beskrivits ovan så såg både socialsekreterare och föräldrar behov hos 
barnen som man hoppades att en kontaktfamilj ska kunna tillgodose. Av 
olika skäl ansåg de vuxna att barnen behövde få komplettera sin vardagstill-
varo i den biologiska familjen med att tidvis också få vistas i en annan 
familj. Hur upplever då barnen dessa skillnader mellan familjerna? Svaren 
visade en stor variation från att man trodde att barnen inte såg några skillna-
der, eller att de tog det helt naturligt som det är när man sover över hos gran-
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nar eller klasskamrater, till beskrivning av stora skillnader och även de kon-
flikter som detta kunde föra med sig mellan de bägge familjerna: 

Ja, det är skillnad i normer och värdering mellan mamman och kontakt-
familjen. Och det blir jättesvårhanterligt, splittrat, svårt att veta vad som ska, 
ja vad hon ska tänka och tro och vad som är rätt och fel och så… det där 
tycker jag man skulle ha jobbat tidigare med. (Kristina 2006) 

För en pojke som skulle behålla sitt familjehem som kontaktfamilj under en 
övergångsperiod var skillnader mellan familjerna, kulturellt och normativt, 
något som man behövde arbeta med för att möjliggöra en lyckosam utveck-
ling för pojken och hans pappa: 

Han såg skillnaden helt klart och frustrationen kom hemma när han inte 
kunde få de saker som han var van med. Det var stora kontraster för pojkens 
del. Han hade en negativ syn på sin pappa. Han var försvenskad i en bättre 
samhällsklass, det var en svår omställning. Men jag tror ändå att den stegvisa 
förändringen var bra så att han kunde landa och successivt vänja sig. (Torleif 
2003) 

Här beskrevs skillnader både rörande etnicitet och social situation. Den 
skillnad i etnicitet som troligtvis har haft en avgörande betydelse för Torleif 
och ett par andra barn i denna studie har dock inte utgjort någon grund för en 
fördjupad analys eftersom underlaget bedömts vara alltför begränsat. Skill-
nader i social situation (eventuella klasskillnader) återfanns i flera av inter-
vjuerna, där den biologiska föräldern var ensamstående och med begränsade 
tillgångar och barnets kontaktfamilj oftare varit tvåföräldersfamiljer med 
goda ekonomiska och sociala förhållanden. Även detta tema har fått ute-
lämnas i analysen. Då frågeställningar om yrke och ekonomisk situation sak-
nades i intervjuerna och det därmed saknas underlag framför allt avseende 
kontaktfamiljerna, har det inte funnits möjlighet för analys heller i detta av-
seende. 

Torbjörn hade själv valt sin kontaktfamilj och det beskrevs att han hade 
en förmåga att hålla isär sina ”bägge familjer” och tillgodogöra sig det bästa 
i bägge miljöerna. 

Största skillnaden är att kontaktfamiljen är en väldigt väletablerad familj, 
med kvinnan som riksdagspolitiker. De fick alltid boka in sina möten på 
kvällstid, och hon hade en almanacka som var inbokad ett halvår i förväg. Ett 
helt annat liv med fina middagar etc, annorlunda rent materiellt. Om man 
själv fick komma till andra, så att säga byta liv för en dag så kanske man 
skulle bli sugen på det livet. Men jag tror inte att Torbjörn vill byta liv utan 
han har förmågan att ta till sig av det goda som kontaktfamiljen kan erbjuda 
men ändå inte avundsjuk utan nöjd också med sitt eget liv, en väldigt klok 
kille. (Torbjörn 2003) 

En socialsekreterare menade att barnen upplevelse och förmåga att hantera 
skillnaderna också kunde relateras till hur de vuxna hanterar situationen. Om 
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det finns en öppenhet och en förmåga att tala om de svårigheter som fanns 
kunde barnens växlingar mellan de bägge familjerna underlättas. 

Kontaktfamiljen var ju öppna med att prata om att mamma var sjuk och inte 
mådde bra, och det var mamma också och att det inte hade något att göra med 
att mamma inte tyckte om dem eller så. Pratade ganska mycket om psykisk 
sjukdom och fick ganska mycket hjälp av psykiatrin om hur man ska förklara 
det för barnen. Med depressionen och så där och att det var ok för dem att 
faktiskt tycka att det var bra att vara hos kontaktfamiljen, det vet jag att 
mamma också faktiskt gjorde, gav mandat och verkligen sa att ”jag tycker det 
är så bra att ni är där”. (Stig och Siv 2000) 

Handläggarna trodde att barn som upplever brister i sin hemmiljö också 
kunde uppskatta att det fanns skillnader: 

Karsten säger att det här är en bra familj för dom är normala. Så han har ändå 
någon känsla av att det är någon skillnad. Ja, det kan ju vara både på gott och 
på ont. Att han får något annat att han blir berikad av att han får vara i två 
olika typer av familjer. (Karsten 2003) 

Att det finns skillnaderna som är stora mellan familjerna kan både ge goda 
förebilder men också leda till en frustration över insikten om hur det kan 
vara i andra familjer, men som saknas hemma enligt handläggarnas beskriv-
ningar. 

Jag tror att han ser det som mest positivt, jag vet inte om det är förvirrande så 
att han har två familjer, jag tror att nu så ser han det som naturligt att han ska 
dit en helg i månaden, jag tror att han ibland skulle vilja få komma dit mer. 
Jag tror att han idag ser det som naturligt, att han gillar det. Jag har svårt att 
tro att han skulle se det som förvirrande att han ha ena foten i varje familj. 
Jag tror att han skulle kunna se det som en sorg, jag tänker att i kontakt-
familjen där är det gemenskap och aktiviteter och flera barn och lite mer fart 
och fläkt så, och att det kanske blir en sorg när han jämför med sin ursprungs-
familj och att han ser skillnaden. (Tage 2003) 

För fler av barnen fanns det sociala likheter men skillnaderna visade sig i 
värderingsgrund och i hur man förhöll sig till varandra och visade respekt. 

Ja min gissning är ju att dom har ganska mycket likheter fast det är kanske 
lite mer utav det här ordning och reda och så där i kontaktfamiljen. Kontakt 
familjen är en starkt religiös familj och det är inte mamman utan hon är 
kanske bara så där normalreligiös och så där med det så han hänger på, det är 
mycket det där med att man sitter still när man äter och man äter upp och 
man liksom svär inte, och man pratar inte illa om sin mamma och det vet jag 
att den här kontaktpappan har pratat mycket med, med den här pojken… Att 
man ska ha respekt och man ska vörda sina... det är mycket tio guds bud, men 
det hela och så där. Så jag tror att det finns skillnader och jag tror att det finns 
likheter. Mamma kanske skulle vilja, men där hemma, det blir inte så. 
(Ragnar 2003) 



Kapitel 6 

120 

En skillnad kunde också vara att det i kontaktfamiljen fanns den vuxenföre-
bild som saknades hemma och barnen kunde enligt socialsekreteraren då 
visa att de var angelägna om att få vara med honom eller henne. 

Ja, det är, familjen har ganska många barn och han är nog ganska mycket en i 
skaran även om man försöker att se honom som en särskild. Han vill gärna 
vara ensam med pappan i familjen. Han tycker om att ut och åka bil med 
honom eller göra saker med honom ensam om han har möjlighet. (Robert 
2000) 

Om barnet uppfattade sin kontaktfamilj som en naturlig del av vardagen så 
kunde skillnaden upplevas som ett positivt komplement. 

Jag tror att den här flickan såg det som en extra bonus, något extra kul att få 
åka till den här familjen. Jag tror inte att hon förstod att det var hennes 
kontaktfamilj, utan att det var en kompis till mamma och det var kul att få 
åka dit och vara hos henne. Hon hade flera barn och de blev som ett litet 
gäng, en annan tillvaro, mer varierad med mer kontakter, ja det öppnade upp 
tillvaron lite mera. (Kristina 2003) 

För flera av barnen hade placeringen varat under många år och de beskrevs 
uppleva en naturlig position i sin kontaktfamilj, något som dock kunde sättas 
i gungning när situationen förändrades: 

Jag tror att det är så att dom känner sig hemma, men att det ställts på sin spets 
för Kerstin nu när det kommit ett nytt yngre barn, ett annat kontaktbarn, att 
den självklarheten har kommit i gungning och jag tror att det är en av anled-
ningarna till att hon inte åker…så, det är inte så självklart. Men för Karsten är 
det annorlunda. För han åker dit ändå och spelar fotboll med Putte som är ett 
annat kontaktbarn som har funnits där en längre tid. Och han åker också dit 
ibland när han egentligen inte har sin ordinarie tid. (Karsten och Kerstin 
2003) 

För flera av barnen beskrevs att den rådande situationen med att ha dessa 
bägge typer av familjer var något naturligt, något som de hade haft under sin 
uppväxt och kunde hantera på ganska okomplicerat sätt. 

På det här sättet tror jag att det har blivit ganska naturligt, de andra har ju 
varit som extra föräldrar för henne, för henne har det nog liknat mycket som 
barn med separerade föräldrar. (Kajsa 2006) 

Samtidigt som det var något naturligt för dem så kunde handläggarna också 
se att det fanns något smärtsamt i att inte ha det hemma som erbjöds i 
kontaktfamiljen. 

Jag tror att han tycker det är skönt, att det är roligt, att han känner trygghet 
med båda. Det finns väl svårigheter men det är svårt att sätta ord på. Det kan 
nog vara svårt att se att man har tråkigt hemma med föräldern och att kontakt 
med den andra föräldern saknas helt. (Sonny 2006) 

Trots att det var förhållandevis många barn till ensamstående föräldrar som 
fick ”en hel kärnfamilj” som kontaktfamilj så förekom det också att kontakt-
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familjer separerade. Enligt handläggarnas uppfattning hade flera av barnen 
upptäckt att det kunde fortsätta att fungera bra med kontaktfamiljen, även 
när det även där var en ensam förälder att relatera till. Den här pojken 
genomgick separationer i både den biologiska familjen och i kontakt-
familjen: 

Mm… ja, jag tror att det kan väcka rätt mycket så att varför ser det ut så här 
och varför beter dom sig så här och varför är mina föräldrar på det här sättet. 
Men sen har det kanske inte varit så lätt i kontaktfamiljen i och med att dom 
har haft sin separation och hon har nog också haft sina nergångar som han har 
märkt av, så att det har väl ändå varit lite mera så, ja inte perfekt men så att 
det fungerar bättre ändå. Jag tror att dom här barnen kan känna en viss sorg 
över att upptäcka det som dom inte kan få. (Svante 2006) 

Även om det kan upplevas som förhållandevis konfliktfritt att dela sig 
mellan den biologiska familjen och kontaktfamiljen så ställs det ändå stora 
krav på ”dessa” barn, något som uttrycktes av flera av handläggarna. 

Jag tror att hon ser det som väldigt naturligt för hon har haft det så större 
delen av sitt liv. Förut var det tvärtom, då bodde hon i familjehemmet och då 
träffade hon föräldrarna på helgerna. Så jag menar att så har hon haft det hela 
sitt liv och det har sett ut så här. Men det är klart att jag tänker också att 
vardagslivet hos pappa påverkas nog mer av helglivet hos kontaktfamiljen än 
tvärtom, så till vida att hos kontaktfamiljen får hon ändå lite av mer av det 
hon själv vill ha, det är lite mysigare och trevligare och lite finare hem och 
man är mer intresserad av såna saker, hon talar ofta om att hon tycker att det 
är fult och stökigt hemma hos pappa, hon ser den skillnaden mer och mer, ju 
större hon blir också. Men för henne, jag tänker att hon är van att leva i de här 
två världarna och hon vet ungefär vilka förväntningar hon kan ha på sin 
pappa och vilka hon kan ha på sin kontaktfamilj. Och sen har hon ju en 
mamma mitt i det här allt också men där kan det vara allt från jättebra till 
jättekaos men jag tror att hon är lite, dom blir lite som en kameleont, de här 
barnen och de anpassar sig. (Titti 2006) 

Förekomst av våld i barnens uppväxtmiljö 
Enligt aktstudien hade det förekommit någon form av våld i familjen för 29 
barn, räknat på perioden år 2000 – 2006, då huvuddelen av material-
insamlingen skedde. Förekomsten av våld var inte en frågeställning som 
fanns med som ett tema i intervjuguiden men detta var ändå något som 
framkom i samtalen med socialsekreterare. För några av barnen nämndes 
detta redan vid det första intervjutillfället år 2000. 

Grunden till hela konflikten mellan mamma och son är att de bodde i en 
kristen sekt och då påverkades modern till att ge barnen mycket stryk. Nu 
terroriserar sonen henne som hämnd för detta. (Ralf 2000) 

Att den här pojken hade upplevt tidigare våld i familjen fanns beskrivet i 
akten men detta framkom i samtalet först vid den andra intervjun år 2003. 
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... ja han blev slagen av pappan som bebis, pappan var missbrukare och ut-
satte både pojken och mamman för väldiga trauman (Ronny 2003) 

Ett syskonpar levde i en familj där det förekommit sociala problem med våld 
och droger under en längre följd av år. Man hade prövat olika former av 
insatser för dessa två som var de yngsta barnen och socialsekreteraren funde-
rade över varför man inte hade agerat mer kraftfullt till stöd för barnen. 

Det har funnits allt i den här familjen med droger, våld etc. Det är ett ärende 
som vid en betraktning utifrån är helt uppenbart att man har gått på pappans 
tjusiga hållning ja…nu var jag fräck men ... och struntat i att han både slogs, 
söp, skrämdes och bar sig eländigt åt. Det förekom våld mot både barnen och 
mamma, och mamma själv dricker och har varit passiv och seg. (Torsten och 
Tyra 2003) 

För ett av barnen framkom inga uppgifter om våld i aktmaterialet, och det 
var först vid det sista intervjutillfället år 2006 som en familjesituation med 
inslag av våld beskrevs. 

…och dom här bråken som det har varit dom emellan, så var det ju när jag 
började, när pappan har gett sig på henne handgripligen…. Ja, det har ju varit 
misshandel. Det har ju inte varit kul för dom här barnen, det är en multi-
problemfamilj på många sätt. (Svante 2006). 

Således var det 30 barn som upplevt någon form av våld i sin familj, detta 
enligt beskrivningar i aktmaterialet och i intervjuerna med socialsekreterare. 
Även föräldrarnas och kontaktföräldrarnas berättelser bekräftade denna bild i 
hög utsträckning. 

Generella synpunkter, vad är en kontaktfamilj? 
I intervjuerna med handläggare och samordnare ingick det också fråge-
ställningar som handlade om att ge beskrivningar av sina tankar om insatsen 
kontaktfamilj utifrån ett generellt perspektiv. De uppmanades att reflektera, 
om insatsen i allmänhet som en företeelse i socialtjänstens arbete med barn. 
De instruerades om att i denna del inte tänka på något specifikt ärende utan 
att utifrån sin professionella synvinkel beskriva sin uppfattning. De teman 
som presenteras här handlar om hur en bra kontaktfamilj ska vara, vad som 
är det bästa och sämsta med insatsen kontaktfamilj, samt vad det innebär "att 
kontaktfamilja" dvs. vad de förväntar sig att insatsen ska innebära, eller hur 
den ska vara konstruerad som tjänst. Eftersom dessa citat ska representera 
vad handläggarna ansåg på ett mer generellt plan i förhållande till insatsen så 
har varje kommuns kodbokstav och nummer på handläggaren skrivits efter 
citaten tex. (T1) och samordnarna skrivs (Samordnare K) osv. 

Beskrivning av hur en bra kontaktfamilj ska vara 
De kriterier som formulerades för hur en bra kontaktfamilj ska vara var vari-
erande och med förhållandevis höga krav. Egenskaper hos familjerna som att 
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vara öppna, varma och kärleksfulla samt lyhörda och flexibla liksom att tyd-
liga och gränssättande lyftes fram. 

Varm, och kärleksfull och vara trygga, bra förebilder med bra värderingar, 
kunna sätta ner …alltså vara bestämda på ett kärleksfullt sätt. Kunna sätta ner 
foten och markera att de har regler… och struktur, men kunna göra det på ett 
kärleksfullt och varmt sätt. (T 1) 

Önskemålet var att föräldrarna i kontaktfamiljen skulle vara ett par som har 
en mogen och genomarbetad relation, utan "lik i garderoben" och att de 
skulle våga visa sina känslor och hantera konflikter. Förutom de egenskaper 
som formulerades så talade man också om vikten av att kontaktfamiljen hade 
ett aktivt liv med intressen och umgänge och kunde erbjuda en meningsfull 
fritid för barnen. Härvidlag fanns en samstämmighet i svaren, men i ett avse-
ende fanns det stora skillnader och det gällde synen på kontaktfamiljen som 
"en vanlig familj". Några socialsekreterare poängterade att det skulle vara 
just en vanlig familj: 

Ja en bra kontaktfamilj ska vara i grunden en vanlig familj, men som fungerar 
bra och har fritidsintressen och struktur och ordning. Jag har inte någon för-
kärlek där någon av föräldrarna är så kallat professionell, alltså inom eget 
yrke eller barnpsykolog eller ...alltså icke, utan vanliga människor med 
fungerande nätverk och där dom har tänkt igenom att alltså som har något 
mer att ge. För det är oftast det som barn som får kontaktfamilj saknar, alltså 
normaliteten. (S 3) 

Andra uttryckte en tveksamhet just inför vanligheten som ett kriterium och 
menade att man måste ställa helt andra krav på familjens förmåga att hantera 
de svårigheter som är förenade med uppdraget: 

Då sägs det ju så här att det ska vara en "vanlig familj". Men jag vet inte om 
jag tycker att det räcker idag. För många av de barn och de familjer som är 
aktuella idag de har en så komplex problematik… Är det en vanlig familj så 
behöver de väldigt mycket stöd och handledning tror jag så det måste de vara 
beredda att ta emot och det måste finnas de resurserna. Annars ska det gärna 
vara en familj som har erfarenheter och som har någon utbildning och det ska 
vara en familj som är engagerade i barnet och har en förmåga att se helheten 
trots allt och kunna sätta tydliga gränser. (K 1) 

Det fanns också skillnader i synen på kontaktfamiljens roll i förhållande till 
barnet och dess biologiska familj. En majoritet verkade att anse att kontakt-
familjen borde vara ett komplement till barnets familj och att ha förmåga att 
jobba i enlighet med ett klart formulerat uppdrag och inte köra efter egna 
önskemål. Kontaktfamiljen ska inte sköta uppfostran och inte komma med 
pekpinnar utan ska ha en förmåga att samarbeta och visa respekt för barnets 
föräldrar och ha förståelse för de olika villkor och kulturer som finns i 
barnets biologiska familj. 

Det är ju en familj som finns som stöd och hjälp på barns och föräldrars 
villkor och har förmåga att jobba med ett klart formulerat uppdrag och bara 
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jobbar med det. Att vara lyhörd och respektfull och ändå tillgodose barnets 
behov. Att inte lägga sig i och komma med pekpinnar.(K 3) 

Men det förekom också att man förväntar sig att kontaktfamiljer ska ha en 
beredskap att vid behov kunna ta över en del av föräldraansvaret och kunna 
hjälpa barnet att förstå och hantera sin sociala situation. En handläggare ville 
lyfta fram ett exempel i denna studie där en ensamstående pappa får hjälp av 
sin kontaktfamilj i att sätta gränser och att man också mer eller mindre 
uttalat delar på ansvaret för barnets uppfostran. 

Pappan får avlastning, någon vuxen att prata med. Någon som känner och 
bryr sig om pojken och som verkligen pratar om honom på ett annat sätt än 
han kan både med pojkens pappa och med sina egna föräldrar. Jag tror att det 
är pappan och S som tillsammans har fostrat honom, förstår du? Dom har 
gjort det här gemensamt. (S 9) 

Det framkom också att kontaktfamiljen inte bara har ett uppdrag i relation 
till barnen utan även förväntades kunna vara stödjande gentemot föräldrar 
och att även släppa in dessa i sin familjegemenskap. Flera socialsekreterare 
påpekade att det förekommer allt svårare social problematik i familjerna för 
många av de barn och ungdomar som i dag får insatsen kontaktfamilj och att 
det därför måste ställas högre krav på kontaktfamiljernas kompetens och 
beredvillighet att ta emot utbildning och handledning för uppdraget. De 
måste kunna förstå barnets sociala situation och ha beredskap för och för-
måga att hantera situationer som kan uppstå, t.ex. om föräldrar inte kommer 
för att hämta barnen enligt överenskommelse, är onyktra eller mår psykiskt 
dåligt, samt när barn har varit med om våldsamma händelser i familjen. En 
bra kontaktfamilj borde ha som motiv för sitt uppdrag att man anser sig ha 
något att dela med sig av och skälet bör inte vara att göra denna insats för att 
tjäna pengar. 

Jag tänker att det är någon som verkligen vill, inte för att tjäna extra pengar 
utan för att hjälpa och för att det är roligt. Det är någon som är tydlig och som 
jobbar på en bra relation till familjen. Att man vill lära sig och är villig att gå 
på de utbildningar som hålls. Att man inser att det handlar om att ta hand om 
ett barn med en svårt social situation, att man förstår och kan hantera detta. 
(T 8) 

Det bästa och det sämsta med kontaktfamilj 
Det bästa med insatsen kontaktfamilj beskrevs vara att det är ett litet och 
förhållandevis enkelt ingrepp i en familjs liv, en insats som bara handlar om 
att barnen bor hos en annan familj i kortare perioder men som ändå kan leda 
till betydelsefulla resultat. Det beskrevs också som att det inte borde vara 
något utpekande eller stigmatiserande, vilket gör det lättare att acceptera för 
både föräldrar och barn. Man ansåg det vara en insats som inte är särskilt 
kostsam i förhållande till de resultat som kan uppnås. Möjligheten till flexi-
bilitet och att insatsen kan skräddarsys i förhållande till barnet och dess för-
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äldrars behov beskrevs också som positivt. Man beskrev att när det fungerar 
så kunde barnet känna att det får ett plusvärde i livet. Detta genom att få lära 
känna en annan familj med dess aktiviteter och mönster för samvaro och 
konflikthantering, med möjlighet att kunna få ta del av utökat nätverk. En 
kontaktfamilj beskrevs kunna ge tillgång till andra vuxna och kan vara ett 
komplement till den egna familjen samt vara avlastning för både föräldrar 
och barn. 

Det bästa är väl att det kan ge avlastning för både föräldrar och barn men 
också chansen för barnet att få komma bort och göra något. Att ge alternativ 
med små medel, det är inte så stort ingrepp men kan ändå leda till stor för-
ändring. (T 10) 

Det poängterades att det är en frivillig insats, ett erbjudande som kunde ge 
till familjerna och som dessa vill ha, något som uppfattades som mycket 
positivt: 

Det bästa, ja, ja det är väl det att det är något som är så positivt, det är något 
som alla vill. Barnen tycker att det är kul, föräldrarna vill, det är något som 
man efterfrågar för att man kan få. (R 7) 

Insatsen kunde också vara en del i en helhet, en utvecklande process för 
barnet och dess föräldrar. 

Det bästa är väl att är ett jättebra komplement till familjer som haltar lite och 
att just för är den en bra insats så kan det ge den här bilden av något annat 
som de kan bära med sig hela livet, som inte är slut i och med att den här in-
satsen upphör, så känns det. (T 5). 

Men det bästa med insatsen beskrevs också kunna vara det sämsta: 

Det bästa är väl …nä men det är väl att komma in i ett familjeliv ett alterna-
tivt familjeliv till det som man lever i. Vilket också blir baksidan...ja därför 
då kan det alternativet slå tillbaka mot det man kommer ifrån mot ens ur-
sprung, där man ändå har sin förankring och sin person. (K 10) 

Det sämsta med insatsen ansågs vara när den används i ärenden med för svår 
problematik istället för att man vidtar andra åtgärder t.ex placering: 

Ibland tror jag att man använder denna insats i för svåra ärenden. Det är som 
att sätta plåster på blödande sår, det kan bli olyckligt. (K 7) 

Ja, det sämsta med insatsen det är att den ges för att man tycker att man inte 
har några andra alternativ och för att man inte klargör för sig själv och för 
dom biologiska föräldrarna och för kontaktfamiljen vad det är för insats, ja av 
olika anledningar. (K 2) 

Man beskrev också att insatsen tas till som ett sätt att tillmötesgå föräldrars 
önskemål och att man därigenom fördröjer det oundvikliga i form av ett om-
händertagande eller andra lämpligare alternativ för barnet och dess familj. 

…men om man har föräldrar som har stora svårigheter i sin föräldraroll då 
tycker jag inte att kontaktfamilj är något bra alternativ egentligen. För jag tror 
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inte att räcker och att det ibland förlänger, alltså det gör att andra 
behandlingsinsatser inte kommer till som borde komma till tidigt.(K 6) 

En nackdel beskrevs också vara att en placering i kontaktfamilj kunde utgöra 
ytterligare ett ställe som barnen skulle anpassa sig till och att för många av 
dessa barn torde tillvaron redan upplevas som rörig. För barnen fanns det 
också risk för en ytterligare separation om insatsen inte längre fick fortsätta 
eller om kontaktfamiljen inte ansåg sig orka med uppdraget. 

Ja, det sämsta är att det blir separationer, man kan inte riktigt lita på att man 
har det kvar. Ja, här kändes det väldigt sorgligt att de skulle avsluta faktiskt. 
(T 5) 

Det förekom också beskrivningar av att kontaktfamiljen kunde gå till an-
grepp mot föräldrarna och inte visade förståelse för deras situation eller att 
de försökte agera splittrande mellan föräldrar och barn: 

Det sämsta är i de olyckliga fall när kontaktfamiljens behov styr och de 
övertar föräldraskapet och de biologiska föräldrarna blir diskvalificerade. Det 
kan också leda till svartsjuka i familjen bland syskon och svartsjuka från för-
äldrar. (R 2) 

Det positiva som föräldrarna kunde känna med att erbjuda sitt barn tillgång 
till en annan familj, kanske en ”hel familj” när man lever som ensamstående 
förälder, ansåg några socialsekreterare också kunde upplevas som det sämsta 
med insatsen, en sorg i att föräldern själv inte kunde erbjuda det barnet fick 
tillgång till genom sin kontaktfamilj. 

Det är också en stor sorg för föräldrarna när de inte kan erbjuda detta stöd i 
det egna nätverket, samt kan vara ett tillkortakommande att inte vara lika bra. 
(T 2) 

En negativ aspekt på insatsen ansågs också svårigheten att rekrytera kontakt-
familjer vara. När föräldrarna och barnen var motiverade för insatsen och 
den verkligen behövdes så uppfattades det som svårt att inte kunna tillgodose 
behovet. Risken var då att man skulle göra en rekrytering som inte riktigt 
uppfyllde de behov som fanns och sedan hoppas på att det skulle lösa sig i 
längden. Man beskrev det också som något negativt att insatsen är svår att 
utvärdera och flera poängterade hur viktigt det var med tydlighet gentemot 
alla parter när man skulle formulera uppdraget. Detta för att förhindra fel-
aktiga förväntningar och att det skedde olyckliga utspel mellan de vuxna i 
den biologiska familjen respektive kontaktfamiljen, samt att barnen inte 
skulle förespeglas en djupare eller mer långvarig relation till kontaktfamiljen 
än vad som kunde vara möjlig. 

Vad är det som man gör när man är kontaktfamilj? 
Efter dessa beskrivningar av hur en bra kontaktfamilj ska vara och vad som 
är det bästa och sämsta med insatsen är det dags att ta del av handläggarnas 
föreställningar vad man egentligen gör som kontaktfamilj, vad det innebär 
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”att kontaktfamilja”. Inledningsvis återkom beskrivningen av hur kontakt-
familjen ska vara en vanlig familj men med en förmåga att ta in ett extra 
barn i sin gemenskap: 

Man månar väl lite extra om ett barn som kommer, jag tänker att man ska 
vara som en vanlig familj och leva som vanligt och att ta emot ett barn som 
kommer till sitt hem. Det behöver inte vara så mycket utöver det som 
familjen i övrigt lever tänker jag, man tar in ett barn och så får barnet vara 
med i familjens gemenskap. (T 1) 

Socialsekreterarna ansåg att kontaktfamiljerna skulle vara till för barnen, att 
ge dem uppmärksamhet och att lyssna på dem och kompensera dem. 

Ja, man är till för barnen, lyssnar på dom, ger dom uppmärksamhet och gör 
saker tillsammans med dom, lär känna dom och följer deras utveckling precis 
som man gör med sina egna barn. (K 5) 

Informanterna lyfte också fram behovet av att barnet togs in i kontakt-
familjen och fick bli delaktig i familjens liv både i form av aktiviteter och 
genom att bli accepterad för den man är, på samma sätt som familjens egna 
barn. 

Ja, man kramar barn, nej, alltså man tar in barn i sin familj och låter dom få 
vara med i familjen som familjemedlemmar med allt vad det innebär och att 
man…. alltså att man accepterar dom för vad dom barnen är som om de vore 
egna eller adopterade barn med problem och beteende som inte är accepte-
rade för andra och att man håller dom och att dom får finnas och så. (S 3) 

En majoritet av socialsekreterarna uttryckte att det handlar om att öppna upp 
sin familj och att välkomna in andra barn i att ta del av den egna tillvaron. 
Men också om att kunna bygga en relation både till barnet och till dess 
familj. 

Man öppnar upp sitt hem och sin familj för ett barn, med dess familj, andra 
släktingar och även socialtjänstens folk. Man erbjuder ett barn att vara del av 
sin familj.(T7) 

Det kunde också handla om att ge avlastning för barnet eller andrum från en 
kaotisk hemsituation. 

Man ser möjligheten i att hitta lösningar för individen och för ursprungs-
familjen. Ofta handlar det om lugn och andrum. (R 2) 

En av de intervjuade talade också om det mervärdet som barnen tillförde till 
sin kontaktfamilj och hur viktigt det kan vara för kontaktfamiljen att få 
berika sitt liv på detta sätt: 

Ja, alltså dom egentligen, tänker jag så gör dom inte så mycket mer än att 
dom öppnar sin dörr lite mer än vad vanliga familjer gör och släpper in någon 
som dom inte har någon anknytning till. Ibland har dom ju det men ofta har 
dom ju inte det. Och vad dom gör det är ju det att dom fortsätter och lever sitt 
liv väldigt mycket och en unge till är väl inte så farligt, det kan man väl ha 
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och …jag har precis pratat med en familj som har två söner och så har dom 
haft flera killar som varit familjehemsplacerade och nu så säger dom att det 
vore vara kul att vara kontaktfamilj och att få några tjejer och liksom hålla på 
med lite tjejgrejor, det kan ju vara ett sätt att berika sitt liv som kontaktfamilj 
också att få vidga sig och göra lite andra saker, när ens egna ungar börjar bli 
lite stora så kan man få gå på barnbio och på Skansen och så. (K 6) 

En av de fyra samordnarna som intervjuades beskrev de olika delar som in-
satsen har, att det dels handlar om det praktiska man gör som kontaktfamilj 
med barnen och dels den livsinställning eller attityd man har som bidrar till 
valet att vara kontaktfamilj och således påverkar det man gör: 

Det praktiska är att vara vanlig och göra vanliga saker som att äta, städa, 
pyssla i hemmet eller trädgården, prata med grannen, prata med varandra, 
handla och träffa vänner. Allt det här gör man som vanligt men med ett barn 
till. Den stora skillnaden mellan ett vanligt familjeliv och ett kontaktfamilje-
liv blir att familjen mer tydligt bjuder in en tillfällig familjemedlem till 
…vilket kan vara nog så svårt... Den andra delen som jag kallade attityd-
mässig tänker jag handlar om familjens inställning till barn och samhället. … 
kontaktfamiljer har ett större samhällsengagemang än vad människor i all-
mänhet har och att det också syns i deras sätt att leva. Finns engagemanget är 
det inte bara kontaktfamilj de tar på sig, de engagerar sig även på andra håll. 
Kanske i fotbollsklubben, som klassförälder eller i någon annan förening och 
det gör att kontaktfamiljers vanliga liv skiljer sig från vanliga familjers 
vanliga liv. (Samordnare S) 

Men det beskrevs också som viktigt att kontaktfamiljen kunde klara av 
balansgången mellan att öppna upp sitt hem och vara välkomnande och 
stödjande men att samtidigt inte ta över den biologiska familjens roll i 
barnets liv: 

Man …ja vad gör man egentligen? Ja, där är det ju en viktig gräns i att inte ta 
över. Man välkomnar in kanske. Ja att man finns där som ….ja naturligtvis 
utifrån tidigare frågor så ska man försöka att skapa en bra kontakt…så man 
kan prata med varandra så att man känner att… (K 10) 

En annan av samordnarna påpekade att uppdraget att vara kontaktfamilj 
kunde innebära att iscensätta den anmälningsskyldighet som regleras i 
Socialtjänstlagen: 

…det kan också vara att larma socialtjänsten om barnet inte har det bra i sitt 
hem. (Samordnare R) 

Detta är ett krav som de professionella yrkesutövare möter, och själva har 
svårigheter i att hantera, men det förutsätts inte innebära någon lojalitets-
konflikt eller andra dilemman för den grupp av lekmän som kontakt-
familjerna utgör. 
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En insats för att ”göra något” för barnen? 
Flera av handläggare uppehöll sig i intervjuerna mycket vid de dilemman 
som de upplever vara förenat med kontaktfamiljsinsatsen. De talade om in-
satsens oklara uppdrag, olika förväntningar mellan aktörerna och om att det 
ibland kan fungera som lite av en ”slasktrattsinsats”, något som social-
tjänsten tar till för att föräldern är villig att samarbeta om just denna insats 
och handläggaren då kan känna att barnen erbjuds något. 

Det där har jag funderat rätt mycket över när det gäller kontaktfamiljer, jag 
tror inte att det är så lätt. Jag tror att det är en insats som vi ibland använder 
lite för lättvindigt och jag tror att det ibland är rätt svårt för många barn att gå 
från det ena till det andra. Sen beror det naturligtvis på hur kontaktfamiljerna 
kan överbrygga det här och hur kontakten ser ut mellan de bägge olika föräld-
rarna, men det ger en inblick i ett annat liv för de här barnen och men det ger 
ju samtidigt inte, ja det blir inte något riktigt helt med det. Och det ger ju inte 
så stora möjligheter att förändra i ursprungsfamiljen. Man skulle önska att 
man i så fall också jobbade mer med behandling i ursprungsfamiljen. Sedan 
kan jag tänka att det är bra att alla får en frist, att barnen kommer iväg och att 
de får ett omhändertagande och så, men hur blir det om man är nästan över-
tygad om att mamman sitter på krogen och super istället... (Samordnare K) 

Sammanfattning av handläggarnas erfarenheter 
Intervjuerna med socialsekreterarna både förstärkte och kompletterade den 
bild som framkommit i aktstudien, om en insats som gavs till stöd för famil-
jerna, men främst för att ge avlastning åt föräldrarna. Man hade svårigheter 
att formulera syftet eller resultatet av insatsen och man menade att det stöd 
som barnen kunde få av kontaktfamiljen, riskerade att upphöra när insatsen 
sedan avslutades. För några barn framkom det också en ”dold agenda” från 
socialtjänstens sida, att man till föräldrarna förmedlade att insatsen beviljats 
för att ge föräldrarna avlastning, men att handläggarnas intention snarare var 
att ge barnen stöd och eventuellt skydd. Här framkom också exempel på hur 
handläggarnas handlingsutrymme hade varit en del i att barnen ibland vistats 
periodvis i sin kontaktfamilj på andra premisser än den vanliga stödinsatsen. 
Barnen hade både kunnat komma akut, och oplanerat till kontaktfamiljen 
eller bott kvar en kortare eller längre period utan att detta föregåtts av for-
mella beslut. 

Det innehåll som man förväntade sig av insatsen, var att barnen skulle få 
tillgång till en annan familj och deras ”vardagsliv med både trygghet och 
stimulans, samt andra vuxna förebilder. När det gällde frågan om hur barnen 
kunde uppfatta sin situation med två olika familjesystem att relatera till, så 
beskrev socialsekreterarna olika strategier från barnen: antingen kunde 
barnet uppfatta det ett naturligt inslag, särskilt när insatsen varade under 
längre tid, eller så förekom det att barnen kunde förmedla en sorgsenhet över 
att se hur andra barn hade det i sin familj, med inslag av familjeliv som man 
själv saknade hemma. 
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Några fördelar med insatsen beskrevs vara möjligheten att ta tillvara på 
goda förebilder för att komma ”på rätt spår”, i tillvaron, ge barnen 
bekräftelse och samt att kontaktfamiljen kunde fungera som en ”retreat” eller 
tillflyktsort från kaotiskt vardagsliv. Jag uppfattar dessa beskrivningar som 
att handläggarna betraktar kontaktfamiljen möjliga ”significant others”, 
viktiga närstående för barnen i deras utvecklingsprocess. Detta är ett per-
spektiv som jag kommer att diskutera i analyskapitlet. Man oroade sig för de 
nackdelar som kunde vara konsekvensen av man hade tillsatt en kontakt-
familj för att tillgodose förälders önskemål och få ett samtycke även om man 
bedömde att andra insatser skulle behövas. Genom det ”andrum” som gavs 
för både föräldrar och barn för att klara av vardagen, finns en risk att man 
upprätthåller dåliga mönster som borde ha åtgärdats tidigare, något som flera 
handläggare reflekterade över. Ytterligare nackdelar med insatsen som for-
mulerades var att man riskerade att lyfta barn från sin biologiska familj, 
något som kunde upplevas som ett straff för barnet, och som också beskrivs i 
en av fallstudierna, samt en upplevelse för barnen av att gå emellan och för-
söka att anpassa sig i bägge familjerna. 
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Kapitel 7 Barnens bilder av insatsen 

Inledning 
I detta kapitel redovisas barnens perspektiv och erfarenheter av insatsen, 
genom de 16 barn som totalt ingick i intervjustudien. Tre av barnen inter-
vjuades endast vid det första tillfället men deras utsagor har också tagits med 
vid ett par tillfällen. Ambitionen har varit att låta samtliga barn komma till 
tals om sina erfarenheter av att ha en kontaktfamilj. 
I ett kommande kapitel (kapitel 8) sker en mer omfattande presentation av 
barnen Svante, Torbjörn, Kerstin, Rune och Titti i de fem fallstudierna, men 
här görs inledningsvis en kort presentation av samtliga 16 barnen som ingick 
i intervjustudien. Därefter följer en presentation av några teman. Dessa har 
valts ut från intervjuerna där barnens beskrivningar får illustrera insatsens 
användning. Avslutningsvis sammanfattas några av resultaten av aktstudien 
som har koppling till barns perspektiv på insatsen respektive barns 
delaktighet. 

Presentation av de intervjuade barnen 

Karin 
Karin (f. 1993) bodde ensam med sin mamma, född i ett utomeuropeiskt 
land. Pappan som hon hade en sporadisk kontakt med, hade missbruks-
problem och föräldrarna hade svårt att komma överens om umgänget. Efter-
som mamman arbetade oregelbundna tider och helger inom vården och hon 
inte kunde lita på att Karin kunde vara hos sin pappa dessa helger och då hon 
hade ett dåligt socialt nätverk, så ansökte hon om en kontaktfamilj som stöd 
och avlastning när Karin var sju år. Mamman föreslog själv en familj vars 
son var skolkamrat med dottern och som bodde nära i området. Vid intervjun 
med Karin, beskrev hon att hon ibland bodde hos sin skolkompis som var 
nära vän till henne. Hon visste inte att detta var något annat än en vänskaplig 
överenskommelse mellan familjerna och ansåg det fullständigt normalt att 
ibland få bo över hos en kompis när mamma arbetade. Intervjuerna med 
mamman och kontaktmamman visade att de å ena sidan var ganska nöjda 
med samarbetet, men att de å andra sidan hade olika uppfattningar om 
föräldraskap, gränssättning och värderingar om föräldraskapet. Eftersom 
mamman hade blivit alltmer missnöjd och det hade blivit konflikter mellan 
henne och kontaktmamman, hade flickan mer sporadiskt varit i sin kontakt-
familj. Vid omprövning av insatsen ansågs att syftet var oklart och den av-
slutades därför efter mindre än 2 år. Eftersom Karins insats avslutades efter 
kort tid och då hon inte visste om att hon varit i kontaktfamilj, blev hon inte 
intervjuad vid det senare tillfället (2005). 
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Karina 
Karina (f.1992) fick en kontaktfamilj när hon var fem år. Skälen till detta var 
att mamman behövde avlastning för att orka med sin vardagssituation. 
Karinas bror Knut hade också en kontaktfamilj och bägge barnen bodde med 
sin mamma. Barnens pappa bodde i närheten men var manodepressiv och 
mådde periodvis mycket dåligt. Barnens relation till pappan präglades helt 
av vilken kondition har var i och hela familjen påverkades när fadern mådde 
dåligt. Även om föräldrarna hade delad vårdnad så orkade pappan inte ta den 
del av ansvaret för barnen som skulle behövas för att mamman skulle kunna 
hantera sin situation. Karina hade sin kontaktfamilj i drygt två år. Hon triv-
des bra att vara med dem i början, men började så småningom att längta hem 
och ville hellre vara med mamman varför insatsen avslutades enligt hennes 
önskan. Vid intervjutillfället beskrev mamman att hon haft dåligt samvete för 
att lämna iväg flickan när hon inte ville, men flickan berättade om många 
goda upplevelser från sin tid i kontaktfamiljen som de tidigare inte hade talat 
om. Karina intervjuades endast vid det andra tillfället. 

Karsten och Kerstin 
Karsten (f.1986) och Kerstin (f.1992) växte upp hemma hos sin mamma. De 
hade olika fäder som de hade ingen, eller sporadisk kontakt med. De hade 
samma kontaktfamilj under hela sin uppväxttid. Skälet till detta var moderns 
alkoholmissbruk. Barnen hade en kortare period innan kontaktfamiljs-
insatserna inleddes varit omhändertagna jml. LVU och dels varit i jourhem, 
dels varit med modern på ett HVB där hon vårdades för sitt missbruk. 
Barnen kunde åka akut till sin kontaktfamilj när situationen inte fungerade i 
hemmet eller när mamman återföll i missbruk. 

Karsten fick kontaktfamilj när han var sex år och hade kvar samma familj 
i 12 år till dess insatsen avslutades när han fyllde 18 år. Kerstin, började vara 
hos samma kontaktfamilj som sin äldre bror redan när hon var 18 månader. 
Karsten gick tillsammans med sin lillasyster i barngrupp för barn till miss-
brukare något som han tyckte var bra. Karsten var väldigt besviken över att 
hans pappa inte ville ha någon kontakt med honom, trots att han hade försökt 
att söka upp honom. Syskonen var under många år nöjda med att åka till sin 
kontaktfamilj och att de också kunde åka dit akut De sista åren försämrades 
dock kontakten och familjen tyckte att kontaktfamiljen började försumma 
syskonen alltmer. Vid det sista intervjutillfället hade Karstens insats avslutats 
i och med att han fyllde 18 år och systern ville inte längre åka dit. 

Ragnar 
Ragnar (f.1991) växte upp tillsammans med sin mamma och två äldre 
systrar. Ragnar hade under sin uppväxt en relativt sporadisk kontakt med sin 
pappa som hade missbruksproblem. Ragnar fick kontaktfamilj när han var 
sex år. Skälet till detta var att modern som var ensamstående förälder, hade 
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svårt att hantera pojken. Det visade sig att han hade ganska grav ADHD-
problematik och behövde stöd i sin utveckling genom struktur och ordning, 
vilket han dels fick i skolan, där han gick i specialklass och på skoldaghem, 
dels genom kontaktfamiljen som också gav modern stöd i att sätta gränser 
och ge pojken regler. Kontaktfamiljen var bekanta till familjen via kvin-
nornas arbetsplats och de hade inledningsvis en god kontakt. Vid den andra 
intervjun år 2005 berättade modern att kontaktfamiljen skulle flytta och upp-
draget därmed avslutas. Hon beskrev att hon genom åren fått mycket hjälp 
av kontaktfamiljen och att pojken hade trivts bra med att åka dit trots att de 
var ganska stränga mot honom. Men hon tyckte det var bra att insatsen 
skulle upphöra eftersom hon dels tyckte att de ifrågasatte hennes föräldra-
kompetens dels hade svårt med deras specifika kyrkliga tillhörighet vilket 
innebar stort engagemang och som de krävde att han skulle medverka i. 

Ruben 
Ruben (f.1988) växte upp tillsammans med sin mamma. Han hade ingen 
kontakt med sin pappa, något som han beklagade och som han hade försökt 
att åtgärda. Mammans släkt bodde i ett annat nordiskt land och de hade ett 
glest nätverk. Mamman ansökte om kontaktfamilj för att hon behövde av-
lastning i sin föräldraroll samt att hon ansåg att pojken skulle få tillgång till 
en annan familj med andra vuxna förebilder. Till en början trivdes pojken 
förhållandevis bra men sedan tyckte han att dessa vistelser konkurrerade 
med hans träning i bl.a. simning så han slutade att åka till kontaktfamiljen. 
Vid det andra intervjutillfället hade pojken flyttat med sin mamma till en 
annan stad, men modern var mån om att de skulle bli intervjuade en andra 
gång och få summera sina erfarenheter av insatsen. Pojken var dock 
förhållandevis likgiltig inför insatsen och mindes inte så mycket av sin tid i 
kontaktfamiljen. 

Rudolf 
Rudolf (f.1986) växte upp som den äldste av tre syskon med en ensam-
stående mamma. Pojken blev mobbad och hade ett udda dansintresse varför 
han kände sig utanför i skolan. Mamman var sjuklig, tidvis suicidbenägen 
och orkade inte med att ha hand om sina barn. Han hade en dålig kontakt 
med sin pappa och träffade inte honom. Han fick en kontaktfamilj då han var 
12 år och var inledningsvis nöjd med att åka dit. Men då kontaktmamman 
träffade en ny man som hade små barn som också skulle bo där, trivdes han 
inte lika bra. Han ville hellre ägna sig åt sin dans och slutade att åka dit långt 
innan insatsen formellt upphörde efter två år. Även mamman träffade en ny 
man och de flyttade hela familjen till en annan ort. 

Eftersom Rudolfs insats avslutades efter kort tid och då han kort därefter 
avflyttade från orten, blev han inte intervjuad vid det senare tillfället (2005). 

 
 



Kapitel 7 

134 

Rune 
Rune, (f.1993), hade haft ett antal kontaktfamiljer innan detta projekt 
inleddes. Under den tid som studien pågick hade Rune samma kontaktfamilj 
hela tiden fram tills att han blev placerad där. Mammans skäl till att ansöka 
om kontaktfamilj var att hon behövde avlastning då hon var ensamstående 
med flera barn och hade svårt att orka med alla barnen. Vid flera olika till-
fällen under åren inkom barnavårdsanmälningar på grund av misstanke om 
att mamman skulle ha slagit Rune. Dessa utredningar ledde inte till någon 
ytterligare insats än fortsatt kontaktfamilj. Runes flyttning till familjehemmet 
skedde stegvis. Under en lång period var han i sin kontaktfamilj varannan 
helg och under denna tid fick han också ibland åka dit akut, därefter varan-
nan vecka. Redan innan 2006 var han vid flera tillfällen jourhemsplacerad 
hos sin kontaktfamilj, då mamman sagt sig inte orka med pojken. År 2006 
blev han placerad i sin kontaktfamilj stadigvarande och därefter pågick en 
utredning som i december 2007 resulterade i ett omhändertagande jämlikt 
lagen om vård av unga (LVU) med en familjehemsplacering i kontakt-
familjen. 

Mammans relation till kontaktfamiljen hade genom åren varierat mellan 
att vara mycket god, till att fungera sämre periodvis. Pojken hade en ambi-
valent inställning till sin kontaktfamilj. Han trivdes bra där, men ville helst 
vara hemma hos modern. 

Sonny 
Sonny (f.1990) växte upp med sin pappa och en syster som bodde där varan-
nan vecka. Sonny hade ingen kontakt med sin mamma som hade svåra 
psykiska problem kombinerade med en missbruksproblematik. Sonny hade 
en svår ADHD-problematik som hans pappa hade svårigheter att hantera 
som ensamförälder, samt att han också själv hade psykiska problem. Sonny 
fick kontaktfamilj när han var fem år och som han hade under hela sin upp-
växt och de stod för kontinuitet och struktur samt stöd till pappan i hans 
föräldraroll. Kontaktfamiljsmamman var lärare i den specialklass där Sonny 
fick börja och det innebar också ett stöd för honom. Vid det senare intervju-
tillfället ansåg handläggaren att det var hög tid att avsluta insatsen, något 
som både sonen och hans far var mycket bekymrade och oroliga över efter-
som de var mycket nöjda med detta stöd. 

Svante 
Svante, född år 1989, fick sin första kontaktfamiljsinsats då han var sex år 
gammal. Skälet till att föräldrarna (främst modern) ansökte om denna insats 
var att pojken behövde få tillgång till egen tid med andra vuxna, utan sysko-
nen. Detta beroende på att hans yngre bror hade ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder, vilket genom åren hade krävt mycket uppmärksamhet från 
föräldrarna. Den första insatsen, i samma familj som brodern, varade endast 



Barnens bilder av insatsen 

135 

under en kort period men därefter hade Svante kvar samma kontaktfamilj 
hela tiden, trots att kontaktföräldrarna separerat. Även Svantes föräldrar hade 
separerat men de bodde kvar i samma lägenhet omväxlande med att bo hos 
nya partners. Relationen mellan kontaktmamman och den biologiska mam-
man var genom åren intensiv och mamman sökte stöd hos henne när hon 
hade haft svåra konflikter med sin son. Svante var mycket förtjust i sin 
kontaktfamilj och ville gärna vistas där. Under år 2007 fosterhemsplacerades 
Svante i sin kontaktfamilj, jml. SoL. Detta efter en inledande jourhems-
placering som varade i sex månader. 

Tage 
Tage (f.1987) bodde tillsammans med sin pappa och syster som var lätt 
förståndshandikappad. Mamman var svårt psykiskt sjuk och hade bostad på 
ett gruppboende. Tage hade ingen kontakt med henne. Tage fick tidigt 
kontaktfamilj för att fadern skulle få avlastning. Under lågstadietiden hade 
Tage en enskild kontakt med psykolog på BUP, då han bedömdes vara ned-
stämd och hade svårigheter med skolarbetet. Senare tillkom att han hade 
besvärliga psykiska problem med trötthet och sömnproblem, humör-
svängningar, aggressivitet och otrygghet. Därpå tillkom också missbruks-
problem och då fadern inte längre orkade med att ta hand om sonen placera-
des han först i jourhem och därefter i familjehem. Detta fungerade dock inte 
och efter en tid placerades han i socialt boende hos kontaktfamiljen. I 
journalanteckningarna framkom att Tage endast litade på sin kontaktpappa 
Terry. Med dennes stöd kunde han komma igång med olika former av 
rehabiliterande insatser. 

Tage intervjuades endast år 2000. Vid det uppföljande intervjutillfället 
pågick utredning, pojken var på rymmen och det bedömdes inte möjligt att 
genomföra en intervju. 

Teodor 
Teodor (f. 1990), fick kontaktfamilj när han var sju. Mamman beviljades en 
kontaktfamiljsinsats för att pojken levde ensam med sin mamma. Mamman 
arbetade nattetid och tog med sig sonen vilket ledde till att de nästan alltid 
var tillsammans, ofta ensamma och ganska isolerade. Tina upplevde det som 
att hon inte riktigt orkade uppfylla alla hans behov och att det var väldigt 
konfliktfyllt mellan dem bägge och hon ville därför få stöd av andra vuxna 
som pojken skulle kunna referera till. Teodor och hans mamma beskrev sig 
vara väldigt nöjda med den hjälp de fick genom denna insats även om fram-
för allt mamman var mycket kritisk till att hon tvingades ha kvar den 
kontaktfamilj som pojken inte trivdes hos, detta trots att hon själv hade 
rekryterat en egen alternativ kontaktfamilj, Teodors dagisfröken som hon och 
Teodor ansåg att det fungerade mycket bättre med. Kontakten mellan 
kontaktfamiljen och mamman hade hela tiden varit god. Socialtjänsten var 
också nöjd med insatsen men relaterade det goda resultatet helt till den 
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kontaktfamilj som Teodor och hans mamma har bortsett ifrån som någon 
som helst positiv funktion utan bara har relaterat till i negativa ordalag. 

Torbjörn 
Torbjörn (f.1986) växte upp tillsammans med sin mamma och två syskon. 
Samtliga i familjen utom Torbjörn var synskadade och mamman ansökte om 
kontaktfamilj för att pojken skulle få komma i kontakt med en annan familj 
och göra aktiviteter i den ”seende världen”. Torbjörn hade först ett par 
familjer som han och mamman inte var nöjda med. Därefter tog pojken själv 
kontakt med en skolkamrats familj som han sedan hade som kontaktfamilj 
under tre år. Han trivdes bra i denna familj och berättade vid det andra 
intervjutillfället att han nu hade slutat med att ha en insats men att de fort-
farande höll kontakt med varandra och kontaktfamiljen bjöd med honom på 
resor. 

Titti 
Titti, född år 1993, familjehemsplacerades tillsammans med sin äldre halv-
bror när hon var 18 månader i sin nuvarande kontaktfamilj. Omhänder-
tagandet skedde på grund av moderns drogmissbruk. Då familjehems-
föräldrarna efter 4 år skulle skiljas ville de säga upp sitt uppdrag. Flickan 
placerades då hos sin pappa, och insatsen omvandlades till en kontakt-
familjsinsats. Skälet för pappan att ansöka om en kontaktfamiljsinsats var 
dels att han behövde avlastning och stöd i sin föräldraroll, dels att han var 
angelägen om att flickan skulle få ha kvar kontakten med främst foster-
modern och även de bägge döttrarna i familjen. Flickan hade fortfarande 
kvar samma kontaktfamilj och i samband med att flickans mamma omkom 
fick hon under en period vara jourhemsplacerad i sin kontaktfamilj. Kon-
takten mellan pappan och kontaktfamiljen fungerade hela tiden väl, och 
flickan var väldigt förtjust i sin kontaktfamiljsmamma Tian och hennes 
bägge döttrar. 

Torsten och Tyra 
Torsten (f.1990) och Tyra (f.1992) var yngst i en syskonskara på fyra barn. 
Bägge föräldrarna hade ett gravt alkoholmissbruk och hade en kontinuerlig 
kontakt med socialtjänsten, för ekonomiskt bistånd, social bostad, miss-
bruksinsatser och arbetsträning. Det förekom mycket våld och osämja i 
familjen, både mellan föräldrarna och från de äldre syskonen gentemot de 
två yngre. Då barnen var 12 respektive 10 år gamla dog deras pappa, av 
sjukdom som var alkoholrelaterad. Torsten och Tyra hade flera olika kontakt-
familjsinsatser innan de år 2003 fick varsin kontaktfamilj som de hade i ett 
års tid innan de blev placerad i dessa familjer som familjehem. Dessa 
insatser pågick då studien avslutades, men det fanns planer på att placera 
Torsten på ett HVB-hem med speciell kompetens för hans konstaterade 
begåvningshandikapp och känslomässiga svårigheter. 
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Presentation av material från intervjuerna med barnen 

Barnens bedömning av sin vistelse avgörs av förälderns situation 
På frågan om varför barnet brukade åka till sin kontaktfamilj inledde i stort 
sett alla barn sitt svar med att beskriva att det var för förälderns skull som 
man åkte till sin kontaktfamilj. 

Pappa behövde lite lugn och ro, jag tror inte att det var för min skull. (Tage 
12 år, 2000) 

De hade uppfattat det så som att föräldern behövde vila och vara ifred ”från 
stökiga barn”: 

Mamma var ganska trött och hade mycket att göra… och vi var i vägen hon 
måste städa och så där och så…… Det är jobbigt för mamma att ha skrikiga 
barn kan man väl säga, så hon vill ta ledighet. (Kerstin 7 år 2000) 

Denna bild av att vara ett skäl till att föräldern hade det svårt i sin vardag 
återkom hos några av barnen som tyckte att det var viktigt att mammans 
behov av avlastning och vila skulle bli tillgodosett genom att de åkte iväg till 
kontaktfamiljen. 

Jo, för att mamma har det svårt och så... och med mina småbröder, litet 
tjafsigt och mamma var trött och så. Det är tjafs ibland mellan mej och Rolf 
och Roy gråter och då blir mamma trött…. Det är bra, så fort det är bra för 
mamma så tycker jag att det är okey. (Rune 12 år, 2005) 

Några barn beskrev också direkt att mamman hade alkoholproblem och ett 
par att mamman var ledsen och deprimerad, och det var genomgående främst 
förälderns behov som skulle tillgodoses. 

Ja, det är för att min mamma har alkoholproblem (Tyra 13 år, 2005). 

De svarade också att det kunde bero på att de inte hade någon pappa (eller 
mamma) som kunde dela föräldraansvaret med boendeföräldern, som därför 
kanske i högre grad hade ensamansvar för barnen: 

Jag tror att det var för att jag inte har nån mamma som jag träffar. Jag har inte 
så mycket att göra annars på helgerna. (Sonny, 15 år 2005) 

Några barn pratade också om att det kunde handla om att de skulle få till-
gång till andra förebilder av familjeliv. 

Om man säger så här att det var en normalfamilj och vi är inte det här 
hemma, känslan om att vara i en familj med både mamma och pappa. 
(Torbjörn 19 år 2005) 

En pojke berättade att intervjun hade fått honom att tänka på hur han har haft 
det som barn och varför han varit i kontaktfamilj. 
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Det fick mej att tänka på det, att jag inte har någon pappa… Jaaa, kanske. Det 
kan ha haft en del att göra med att jag fick se hur det är i en ”stamfamilj” ja 
eller en kärnfamilj med mamma, pappa och barn… (Ruben 17 år, 2005) 

Flera av barnen beskrev att de inte riktigt visste varför, att de inte hade frågat 
utan bara åkt i väg, men att de kunde föreställa sig att det skulle vara för 
förälderns skull. 

Ja. För att jag var stökig hemma kanske. har faktiskt ingen aning, men om jag 
frågar mamma så vet jag inte vad jag skulle få för svar eller kanske så skulle 
hon säga att hon skulle behöva få vara ledig. (Ragnar 14 år, 2005) 

En pojke svarade att han aldrig hade förstått varför han skulle åka till sin 
kontaktfamilj men att han trodde att det dels var för att mamman behövde 
lite fritid eftersom de var ensamma och isolerade och dels för att kontakt-
familjen skulle tjäna pengar genom att ha hand om honom: 

Nej, jag vet inte riktigt vad som kan vara… familjen ville själv ta hand om 
mig, om nån annan, ja jag vet inte riktigt hur jag ska säga…Det vet jag inte 
riktigt, jag tror att dom ville ta hand om mig för att tjäna pengar. (Ruben 17 
år, 2005) 

Ruben förmedlade inte vid någon av intervjuerna att han trivts särskilt bra i 
kontaktfamiljen eller uppskattat att vara där. Hans upplevelse kontrasterade 
därmed i hög grad gentemot hans mamma som ansåg att insatsen hade haft 
en stor betydelse för dem båda under pojkens uppväxt. 

Barnen åker till kontaktfamiljen för sin egen skull 
Därefter kom flera av barnen in på att det också kunde vara för deras skull, 
att de skulle få tillfälle till att möta andra barn och ”ha lite roligt”. 

Men nu, nu åker jag dit för att jag har roligt där ….och för att jag gillar dom 
jättemycket. (Titti 12 år, 2005) 

Men ett par av barnen svarade också att det var för deras egen skull, för att 
de skulle få komma hemifrån och då slippa ansvaret för sina mindre syskon: 

Ja….så tyckte dom att jag behövde få komma härifrån… För att få vara ifred 
för det är så mycket syskon och så. (Rudolf 14, år 2000) 

För Svante handlade det mycket om samvaron med de övriga i kontakt-
familjen och att han trivdes med att vara där. 

De betyder…. Det känns som att de är min riktiga familj när jag kommer dit. 
Och sen så känns det bra att få vara minst någon gång och att få uppmärk-
samhet och så. För att det ska var så där skönare…att få komma ifrån min 
lillebrorsa och så. (Svante 11, år 2000) 

På en kompletterande fråga vad de tyckte om idén med kontaktfamilj 
svarade barnen antingen att de inte visste eller att de tyckte att det var bra att 
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möjligheten fanns och de lämnade också olika motiveringar som relaterade 
vistelsen i kontaktfamiljen till deras egen vardag : 

Jag tycker att det var en bra idé och att det har fungerat bra hittills. Det var 
bra att komma ifrån för att dom drack, och sen när dom drack så blev det bråk 
och det var också besvärligt. Då var det mindre bråk att åka dit. (Karsten 14, 
år 2000) 

Flera av barnen pratade också om att det kunde finnas fördelar med att få 
vara i en familj med flera vuxna och få ta del av andra aktiviteter, men denna 
pojke uttryckte detta mest accentuerat: 

Vill du att jag ska svara generellt med kontaktfamilj eller bara med just dom 
här? Ja generellt så för att det skulle bli lite lugnare för mamma och för att 
det är ensamt för mig att jag är den enda som ser och kan göra såna saker här 
hemma. Just med den här familjen så känns det som att det här är en ”normal 
familj.” Ett svenskt normalt hem.(Torbjörn 19, år 2005) 

En av de intervjuade flickorna visste inte om att hon hade en kontaktfamilj, 
mamman ville inte berätta det för henne. Detta framkom vid intervjutillfället 
och därför fick intervjun med flickan handla om hennes synpunkter på att 
hälsa på sin klasskamrat (som var kontaktfamiljen): 

Det är nog för att vi började lära känna varandra mera och då tänkte mamma 
att jag kanske kunde få vara hos dom och så. Ja, man måste ju få hälsa på 
varandra så att man lär känna varandra och så. Mamma brukar jobba när jag 
är där. (Karin 7, år 2000) 

Barnens relation till sin ”andre förälder” 
Endast fyra av de totalt 15 barnen i intervjustudien hade någon fungerande 
relation till båda föräldrarna, några av barnen träffade sin andra förälder 
ibland och majoriteten hade ingen kontakt alls med den förälder som de inte 
bodde med36. 

Jag har inte träffat min mamma sen jag var åtta år tror jag och jag vet inte var 
hon bor heller. (Sonny 10, år 2000) 

Flera av barnen beskrev att de har försökt att få kontakt med sin andre 
förälder och uttryckte en väldig besvikelse över det bristande intresse som de 
har mötts av. 

Jag vet inte var min pappa finns, han flyttade ifrån oss när jag var fyra år. Jag 
träffade han när jag var 11 år nån gång, men det blev inget mer av det… Jag 
har hans telefonnummer, men han säger att han har tappat bort mitt. Jag för-
sökte ringa till honom men han ringde inte tillbaka. Jag har gett upp… Det 
var två år sedan. (Teodor 15, år 2005) 

                                                      
36 Två av barnen i intervjustudien hade förlorat den ena föräldern.  
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En pojke berättade att han inte visste var pappan fanns och att han hade gjort 
försök att leta rätt på honom: 

Pappa? Ja, det är ju det jag inte vet, har ingen aning, han hade ju adressen i 
X-holmen, vet inte om han har den kvar….jag hälsade på där för typ en sex år 
sen när vi flyttade hit men han var inte hemma så jag lämnade ett brev. Men 
jag vet inte om han läste det över huvud taget för han hörde aldrig av sig, 
ringde inte eller svarade på brevet så jag tänkte att han vill väl inte ha med 
mej att göra och då vill inte jag ha nåt med han att göra heller. Jag har ju 
aldrig haft han, inte sen jag var fyra och jag hade väl inte honom innan 
heller… jag kommer i alla fall inte ihåg nåt, kommer inte ihåg hur han ser ut 
heller, ja, jag har ett foto av honom i rummet, ja ett gammalt foto men jag vet 
inte… (Karsten 19, år 2005) 

De berättade om upprepade försök, med både besök, brev och telefonkontakt 
men gensvaret har varit dåligt och de hade ibland också haft svårt att få stöd 
från sin boendeförälder i dessa ansträngningar: 

Jag har ingen kontakt med honom, jag antar att han bor i Stockholm… vet 
inget om honom. …Jag vill att hon ska göra det (Intervjuarens kommentar: 
att mamman ska ta kontakt med pappan) väldigt gärna, jag har tjatat på henne 
flera gånger att hon ska göra det, men hon säger bara ”Ja, jag ska göra det 
sen, men hon ringer inte upp!” Jag kan väl göra det själv, men jag vill hellre 
att hon ska göra det. (Ruben 17, år 2005) 

Barnens relation till sin kontaktfamilj 
Oavsett om barnen själva ville fara till sin kontaktfamilj var de i huvudsak 
positiva i sin beskrivning av vem kontaktfamiljen var för dem. Den mest 
kritiska var Ragnar som beskrev att han hade en väldig respekt för sin 
kontaktfamilj men att han också tyckte att de var bussiga mot honom. 

De var ju inte min riktiga familj och jag hade respekt för dom. De var snälla 
och stränga. De var som en extra familj för mig. (Ragnar 14 år, 2005) 

Också Ruben som i övrigt var ganska oengagerad i sin kontaktfamilj tyckte 
att de var hyggliga mot honom. 

Jag tror att jag tyckte rätt bra om dom, det var i alla fall okey. (Ruben 17, år 
2005) 

Barnen/ungdomarna beskrev antingen sin kontaktfamilj som någon form av 
vänner, eller som släktingar eller andra närstående till familjen. 

Som vänner eller som en annan familj liksom… jag vet inte, det kändes som 
att de var kompisar. (Karina 13, år 2005) 

Ett par barn beskrev också att de upplevde sig som familjemedlemmar i sin 
kontaktfamilj, både i relation till kontaktföräldrarna och till barnen i 
familjen. 

Ja, Tian kan nästan vara som min mamma och flickorna, jag säger att det är 
mina systrar … jag brukar säga det i skolan. Dom säger inte så mycket men 
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dom tar ju mig som sin syster och då så kan dom säga till sina kompisar att 
det är deras lillasyster, dom orkar inte förklara mer… (Titti 12, år 2005) 

De hade också kontakt med kontaktfamiljens släkt och övriga vänner och 
kände sig hemma och delaktiga i familjens aktiviteter. 

Ja, det är väl som en familj, ja som min familj när jag är där, det känns så när 
jag är där, jag känner alla i släkten, fast mest Susans släkt … jag känner mig 
som deras andra barn när jag kommer dit, ja eller tredje förstås. (Svante 11, år 
2000) 

Några barn beskrev också att det var barnen som var det viktigaste i kontakt-
familjen. 

Jag vill gärna träffa deras barn. De har en kille som är 19 – 20 år och en 
dotter som är 24 år. De är jättesnälla. (Tage 12, år 2000). 

En pojke beskrev att de ibland kunde ändra helgerna när han skulle vara där 
för att han då skulle få vara med om en födelsedag eller annan högtidsdag i 
kontaktfamiljen. 

Det är just det med dom som det är så bra. Ibland kunde dom ändra med tiden 
för att jag skulle kunna få vara med på det dom skulle göra. (Torbjörn 19, år 
2005) 

Barnens önskningar om att själva få bestämma över sina helger 
Barnen tillfrågades om sina möjligheter att själva fick bestämma om sina 
helger och om det förekom att de någon gång velat göra något annat än att 
åka till kontaktfamiljen. Några av barnen svarade att de ibland skulle vilja 
vara med den andra föräldern eller hemma istället för att åka till kontakt-
familjen: 

Ja, det skulle vara att gå till pappa eller vara hemma med mamma. Om 
mamma inte jobbade så skulle jag vilja vara hemma istället. (Karin 7, år 
2000) 

Men det som barnen annars skulle ha velat göra som alternativ till att åka till 
kontaktfamiljen handlade mest om kompisar och aktiviteter hemma. Flera av 
barnen beskrev att detta kunde ordnas genom en kontakt med kontakt-
familjen eller att man planerade vistelserna utifrån möjligheten till att ha 
andra aktiviteter: 

Ja, det kan väl vara någon gång att jag skulle vilja vara med min flickvän 
eller träffa en kompis eller en fest eller så. I så fall brukar vi ringas vid och 
prata och kanske bestämma att jag kommer dit senare, ja på lördan eller ta 
nästa helg eller så. (Svante 16, år 2005) 

Men det förekom också att barnen inte kände att de kunde påverka vad som 
var bestämt för dem, trots att de hade beskrivit att de ville göra andra saker. 
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Ja, ibland kunde det kanske vara en kompis som skulle gå på bio och då ville 
jag hellre vara hemma men det fick jag inte, fast jag frågade aldrig. För jag 
visste att jag inte skulle få. (Tyra 13 år 2005) 

Majoriteten svarade dock att de inte hade funderat på att göra något annat 
utan tyckte det var bra att åka till kontaktfamiljen när det var planerat och att 
de även kunde längta till att få komma dit. 

Kanske…, jag vet inte, jag är nöjd med att åka dit. Jag brukar längta efter att 
åka hem till dom. (Svante 11, år 2000) 

Om att vilja fortsätta att åka till kontaktfamiljen 
Några av barnen svarade spontant att de gärna ville fortsätta att åka till sin 
kontaktfamilj och hade ingen egentlig uppfattning om hur länge detta skulle 
vara. Antingen beskrev de att detta var deras egen önskan: 

Jag skulle faktiskt vilja vara hos dom varannan helg. Jag vill vara oftare hos 
dom och länge. (Karin 7, år 2000) 

Eller att de accepterade det som var bestämt för dem: 

Mmm, så där åka dit varannan vecka som nu, men hur länge spelar ingen roll, 
jag bara åker dit. (Rune 12, år 2005) 

För Sonny som visste att insatsen snart skulle upphöra var detta en fråga som 
han hade funderat på under det senaste året. 

Jaa, så länge som möjligt. Jag skulle vilja fortsätta att bo där och få fortsätta 
att ha kontakten, men jag vet inte om jag kommer att träffa dem då, kanske, 
vem vet? (Sonny 15, år 2005) 

Ett par av barnen hade avslutat sin insats vid det andra intervjutillfället och 
de fick istället berätta om vad de ansåg om längden på insatsen. 

Ja, vet inte, men jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det var 
lagom då att sluta… det var ju väldigt … jag började bli för stor för att 
åka…ja eller för gammal. (Ruben 17, år 2005) 

En pojke hade trivts bra i sin kontaktfamilj men tyckte det var lagom att 
sluta vara ”kontaktbarn” när så skedde, men med möjlighet till ett fortsatt 
umgänge: 

Ja, det kändes bra och sluta när vi gjorde ... ja vi har ju kontakt ändå och så 
åker vi upp till fjällen en gång per år. Dom ger det till mig i födelsedags-
present. (Torbjörn 19, år 2005) 

Barnens beskrivningar av skillnader mellan familjerna 
Några av frågorna handlade om att barnen skulle försöka att beskriva 
skillnader och likheter mellan kontaktfamiljen och den egna familjen och hur 
det kändes att vara en del av bägge dessa familjer. Flera av barnen beskrev 
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att de inte ens hade tänkt på detta och att de tyckte det var mestadels bra att 
ha den möjligheten. 

Jag tycker att det har varit bra att ha det på det här sättet, ja, det har varit bra 
att liksom ha två familjer och det har gått bra. Det har inte varit rörigt eller 
speciellt svårt. (Ragnar 14, år 2005) 

För Svante som haft sin insats under lång tid låg svårigheten främst i att han 
jämförde mellan de bägge familjerna och upplevde sig trivas mycket bättre i 
sin kontaktfamilj. 

Det är väl ganska bra, fast väl, ja lite splittrat…då man ska ha olika med 
saker här och där. Jag har det bra som det är. (I: Är det besvärligt? ) Ja, jäm-
fört med att det inte är så bra här och bättre där borta så är det inte så bra 
kanske... men jag skulle inte vilja avstå från att fara dit. (Svante 16, år 2005) 

En pojke som beskrev att han trivdes bra med sin kontaktfamilj tyckte inte 
att det var några svårigheter att hålla isär dessa bägge familjer utan att han 
kunde trivas och få ut något bra på bägge ställen. 

Jag kände inte att det var som två familjer. Det kändes mest som att hälsa på 
och ändå fick jag ju vara med dom i allt, i det familjelivet. Det kändes bara 
bra. Jag kunde berätta om hur jag hade det och vad vi hade gjort, men aldrig 
som någon jämförelse, inget sånt… (Torbjörn 19, år 2005) 

En pojke beskrev att de kunde vara som familj, men att det kändes som vill-
korat och att familjetillhörigheten bara gällde när det fanns en överens-
kommelse om att komma dit. 

Nja, inte riktigt som två familjer, men dom var inte som familj, dom var som 
familj men det kändes inte riktigt som att man var välkommen dit alltid, fast 
man var välkommen dit… det var bara som att man var välkommen dit bara 
just när man skulle dit för att det var bestämt, det var ju inte bara att komma 
hem från skolan och åka dit utan då skulle man vara hemma. (Karsten 19, år 
2005) 

Ett av de barn som är mest positiv till sin kontaktfamilj beskriver samtidigt 
att det kan medföra viss stress att åka iväg och att inte riktigt veta var man 
ska vara när helgen kommer: 

Det känns lite konstigt, men det känns ändå bra… ibland kan det vara svårt 
för att man inte vet var man ska vara och så. Ibland kan pappa komma på 
fredagen och så säger han ”ja, och du ska till Tian nu”… och då blir jag stres-
sad. Jag vill veta i god tid så att jag kan packa, för annars kommer jag att 
glömma nånting och det är inte roligt. (Titti 12, år 2005) 

Fördelar och nackdelar med att ha en kontaktfamilj? 
På frågan vad de ansåg om företeelsen kontaktfamilj och vilka för- och 
nackdelar det fanns så svarade alla barnen att de tyckte att det var bra att det 
fanns. Även de som hade uttryckt vissa tveksamheter om hur välkomna de 
varit tyckte samtidigt att det var bra att det fanns den möjligheten. 
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Det är skitbra tycker jag, att man kan åka hälsa på så där om det är jobbigt 
hemma om det finns andra människor som vill. (Karsten 19, år 2005) 

De beskrev att det både kunde fungera som en tillflyktsort men att kontakt-
familjen också kunde innebära möjlighet att få se andra bilder av familje-
livet. 

Kontaktfamilj är en ….familj som man kan åka till, som tar hand om en och 
kan hjälpa till att komma på rätt spår i livet... där allting inte är som man har 
det här hemma. Ja, att det kan vara något annat, i alla fall så för mig, även om 
jag inte är den typen som skriker och beter mig… ….men den känslan kan 
man få . Det betyder mycket för mig att det är en familj som jag har skaffat 
som jag känner. (Torbjörn 19, år 2005) 

En flicka som periodvis pendlat mycket mellan sina föräldrar tyckte det var 
en fördel att ha en familj som det var något helt annat med och där hon 
kunde få vara ifred. 

Fördelar? Ja, att jag tycker att det är bra att vara där och att det känns lugnt 
att vara iväg från X (där pappa bor) och ifrån Y (där mamma bor)… för att 
där kan vara lugn och veta att inte mamma håller på och ringer hela tiden fast 
att det kan hon göra ändå…och så kompisar som ringer och så där. (Titti 12, 
år 2005) 

Ett syskonpar hade erfarenheter av att kontaktfamiljens intresse för dem 
hade minskat och att de då trivdes sämre med att fara dit. 

När de slutade att bry sig om oss och fick mindre barn. De var intresserade i 
början, sedan blev det sämre uppmärksamhet. Kändes som att man kunde 
vara med kompisar hemma men inte där. (Karsten 19, år 2005) 

För Torsten som var positiv till själva kontaktfamiljsinsatsen hade det blivit 
skillnad när han blev familjehemsplacerad och kunde nu se svårigheterna 
med detta att ha två familjer att bo i. 

Man vet inte vilken man ska vara med... (djup suck)… jag tycker att det är 
jättejobbigt att ha två familjer samtidigt. Jag vet inte vad jag ska göra, eller 
vad som gäller eller vem som ska bestämma. Jag pratar inte med nån, men 
jag skulle vilja ha någon….nån bra kompis eller kanske med Töres. (Torsten 
15, år 2005 om att vara i familjehemmet) 

Några av barnen beskrev att det var en nackdel med att de hade sina 
kompisar i närheten av bostaden och att detta var ett skäl till att inte alltid 
vilja åka till sin kontaktfamilj. 

Jag vet inget särskilt, mer än att kompisarna finns hemma. (Ragnar 14, år 
2005) 

Två av de barn som hade haft erfarenhet av flera kontaktfamiljer beskrev 
skillnaderna mellan dessa. Bägge pojkarna hade haft en kontaktfamilj som 
rekryterats via socialtjänsten men fått möjligheten att byta till en familj i 
deras eget nätverk. 
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Ja, det var nackdelar med E-familjen, jag var bara glad när jag fick åka där-
ifrån, men inget negativt med Tanja, henne ville jag ju vara hos. (Teodor 15, 
år 2005) 

En skillnad var hur familjerna förhöll sig till själva uppdraget att vara 
kontaktfamilj. 

Ja, jag vet inte, vi hade det bra och jag trivdes i den här familjen, men den 
andra familjen var det något annat med, det kändes mer som det var ett upp-
drag för dom och att jag inte hörde dit, ja så kändes det i alla fall, det var 
skillnad. (Torbjörn 19, år 2005) 

Bägge dessa barn beskrev att det hade blivit till det bättre när de fått byta till 
en kontaktfamilj som de själva kände sedan tidigare. Det går dock inte att 
dra några slutsatser om skillnaderna mellan kontaktfamilj som rekryterats via 
socialtjänsten eller via familjens eget nätverk. Detta eftersom av de barn som 
beskrev att de varit nöjda med sin insats hade flera haft en kontaktfamilj via 
socialtjänsten och ett par barn som haft en kontaktfamilj från deras eget nät-
verk inte varit tillfreds med detta. 

Vad säger aktmaterialet om barnens perspektiv? 

Barnens delaktighet i insatsen 
Barnens eget perspektiv på insatsen kontaktfamilj och på sin sociala situa-
tion har främst framkommit i de intervjuer som de medverkat i, men viss 
information har också kunnat erhållas genom både de övriga aktörernas ut-
sagor och aktdokumentationen. Här redovisas hur barnens delaktighet fram-
kom vid granskningen av aktmaterialet. Eftersom uppgifterna handlar dels 
om barn i olika åldrar, dels under olika lång tidsperiod, blir uppgifterna väl-
digt preliminära, men efter vad som kunde utläsas var det en mindre andel av 
barnen som var delaktiga i sin insats. Indelningen i nivåer har skett i enlighet 
med Shier´s (2001) delaktighetstrappa, se vidare i kapitel 3. 

Tabell 28. Hur har barnet varit delaktigt så som det framställts i aktmaterialet? 

Kommun/beteckning 
Liten 

kommun 
Stads-

del 
Krans-

kommun 
Kom-

mundel 
Alla 

N=50 
Uttryckt 
i procent 

Barnets önskan styr 2 2 9 2 15 30 
Samtal med barnet 5 4 2 5 16 32 

Andrahandsuppgifter 3 7 0 4 14 28 

Framkommer ej  7 6 2 0 15 30 

 13 13 13 11 50 100 

 
Enligt vad som kunde utläsas av dokumentationen i barnens akter så hade 
barnens egna önskningar om insatsen och fortsatt planering tagits tillvara, 
dokumenterats och varit vägledande i besluten för 12 av barnen. För ytterli-
gare 15 av barnen fanns det dokumenterat att handläggaren hade samtalat 
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med dem. För åtta av barnen hade andrahandsuppgifter om barnens uppfatt-
ning (t.ex. från biologisk förälder eller kontaktförälder) skrivits in i akten. 
För de återstående 15 barnen gick det inte att finna några noteringar om 
barnets uppfattning eller om man hade talat med dem. Här kan man se en 
skillnad mellan de olika kommunerna. Störst delaktighet för barnen fanns 
dokumenterad för kranskommunen, där det framkommer att barnen både 
fanns med som informanter och i att välja hur deras insatser skulle utformas. 
Lägst andel hade stadsdelen men här kunde det handla om bristfällig 
dokumentation särskilt avseende de barn som hade en kortvarig insats. I två 
av undersökningskommunerna saknades således dokumentation om barnens 
delaktighet i mer hälften av fallen, i de andra två kommunerna fanns det 
uppgifter och här fanns också den övervägande delen barn vars önskemål 
enligt akterna haft betydelse för de beslut som fattades. 

För vems behov tillsattes en kontaktfamilj? 
För hälften av barnen beskrevs det i akten att det var för att tillgodose både 
barnens och föräldrarnas behov som insatsen tillsattes. Men en granskning 
av syftet för insatsen, vad den förväntades leda till, visade att den främsta 
motiveringen för att tillsätta en kontaktfamilj var att avlasta föräldern. 

Sammanfattning av kapitlet om barnens perspektiv 
En majoritet av barnen beskrev att det framför allt var för deras boende-
förälders skull som de skulle åka till sin kontaktfamilj. Antingen för att den 
föräldern som de bodde hos, var trött och behövde vila eller för att hon/han 
behövde egen tid och vara med sina vänner. Barnen beskrev att de uppfattade 
det som föräldrarna var trötta och ledsna för att de hade så många barn som 
var bråkiga och stökiga, samt att de behövde städa och sköta om hemmet. 
Några av barnen berättade också om att föräldrarna hade alkoholproblem 
och att det därför var bra att få göra något annat ibland på helgerna. 

Men det var inte bara den förälder som de bodde hos som angavs vara 
skälet till att vara i en kontaktfamilj. Flera av barnen beskrev också att det 
kunde vara ett alternativ till att åka till den andra föräldern, en möjlighet som 
de saknade eftersom de inte hade någon fungerande kontakt med den andre 
föräldern. 

Trots att barnen inte uppfattade kontaktfamiljen som något som var 
primärt för att tillgodose deras behov eller snarare att det inte skulle lösa 
deras egna problem, så var det ändå en stor andel av dem som ansåg att de 
också åkte till kontaktfamiljen för att få lite egen tid, ha roligt, få träffa 
kamrater och för att de trivdes bra med sin familj. De barn som uttryckte 
missnöje var framför allt syskonparet Kerstin och Karsten som tyckte att 
kontaktfamiljen hade övergivit dem. Karsten hade vid det första intervju-
tillfället beskrivit att kontaktföräldrarna var som hans andra föräldrar, att han 
trivdes där och trodde att de skulle ha kvar sin kontakt långt efter att han 
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hade blivit vuxen. Vid det andra tillfället uttryckte han att syskonen hade 
blivit svikna och övergivna av kontaktfamiljen som mer hade ägnat sig åt 
yngre barn som placerats där och därför inte längre hade tid och intresse för 
dem. En pojke, Ruben, var ganska kritisk till sin kontaktfamilj som han 
trodde hade haft uppdraget för pengarna. För några av de barn som endast 
sin kontaktfamilj under en kortare period och därför inte fanns med i 
intervjustudien, fanns det också beskrivningar både i aktmaterialet och i 
intervjuerna om att de inte trivdes i sin kontaktfamilj. Men de intervjuade 
barnen var till övervägande del positiva till sina erfarenheter och även till 
själva insatsen kontaktfamilj som en bra möjlighet för barn och deras 
familjer. 

En slutsats att dra av det presenterade materialet är att barnen inte kände 
sig särskilt delaktiga i beslutet om att ha en kontaktfamilj, men att de sedan 
kunde få vara med och bestämma till viss del om sina vistelser. De upp-
fattade inte att insatsen var för deras egen skull, men tyckte att det kunde 
vara bra att ha en annan familj att åka till. En genomgång av alla barnens 
delaktighet enligt aktmaterialet visade att i kranskommunen föreföll barnen 
att vara mest delaktiga i sina instser, därefter kom kommundelen. I de andra 
kommunerna framkom kontakten med barnen mest via andrahandsuppgifter 
eller så saknades det uppgifter om detta i akterna. 
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Kapitel 8 Fem fallstudier - Aktörernas olika bilder av 
insatsen 

Inledning 
De fallstudier som kommer att presenteras här utgör exempel på hur social-
tjänstens arbete med kontaktfamiljer kan förändras och utvecklas över tid. 
Jag vill beskriva några olika typer av scenarier för hur insatsen kan användas 
i de olika kommunerna. Min utgångspunkt är att det finns något att diskutera 
och eventuellt lära av några barns uppväxt och att denna typ av fallbeskriv-
ningar kan ge en bild av variationer på användningen av en kontaktfamilj 
som insats, studerad över tid. Med utgångspunkt från både den insamling av 
aktmaterial och de intervjuer som genomförts med de olika aktörerna 
kommer fem barn att beskrivas i detta kapitel. Syftet med dessa fallstudier, 
eller snarare fallbeskrivningar är att i några exempel ge en mer fördjupad 
bild av hur kontaktfamiljsinsatsen kan gestalta sig för de olika barnen med 
sina skilda livssituationer. Av de totalt 13 barn som intervjuades i delstudie 2 
har jag valt ut fem fallstudier som belyser några olika familjekonstellationer: 
en ensamstående mamma som levt ensam med sin son, en ensamstående 
pappa och hans dotter, en familj med föräldrar och tre barn, samt en flicka 
och en pojke som båda växt upp i sina familjer med respektive mamma och 
hennes olika partners samt med sina syskon. Deras livssituation skiljer sig åt 
men det som förenar dem är att de alla har haft insatsen kontaktfamilj som 
ett stöd och/eller komplement till sin vardag. 

Hur detta urval har gjorts 
Här nedan följer en sammanställning av några av de faktorer som redovisa-
des i aktstudien och hur de fem barnen i fallstudien fördelade sig på dessa. 
Kön: tre pojkar och två flickor. 
Familjetyp: Två barn levde med en förälder och syskon, två barn ensamma 
med sin mamma, samt en pojke som bodde med bägge sina föräldrar i en 
turbulent familjesituation. 
Föräldrars sociala situation: Hos samtliga barn hade det förekommit 
psykiska problem och/eller missbruk hos någon av föräldrarna. Fyra av 
barnen hade upplevt någon form av våld i sin hemmiljö. 
Sociala faktorer för barnen: Två av barnen hade konstaterad ADHD-
problematik, skolproblem förekommer för alla i någon form. 
Turbulens: Barnen hade upplevt turbulens i sin sociala omgivning, antingen i 
hemmiljön genom separationer och förekomsten av förälders nya partners 
samt även genom dödsfall, eller genom byten av kontaktfamiljerna. Två av 
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kontaktfamiljerna hade genomfört en separation under tiden som insatsen var 
pågående. 
”Resultat”: Två av barnen och deras föräldrar beskrev att de var mycket 
nöjda med sin insats, hos två barn beskrevs en ambivalens i kontakten 
mammorna och deras kontaktfamilj. Bägge dessa pojkar fick flytta hem till 
kontaktfamiljen, något som den ena valde och den andra var missnöjd med. 
En flicka och hennes mamma berättade om en stor besvikelse och missnöje 
med kontakten. När studien avslutades hade tre av barnen en pågående insats 
där kontaktfamiljen var involverad, de andra två hade ingen insats längre. 
Representativitet: För att uppnå en representativitet i detta begränsade 
material i förhållande till studien som helhet har en jämn representation av 
de fyra kommunerna samt ett genusbaserat urval eftersträvats men för övrigt 
har en bred variation i kontaktfamiljsinsatsen och barnens livsöden efter-
strävats och med olika familjekonstellationer. 

 
Fördelning i faktorerna A – F: Teodor och Svante representerar kategori C, 
en långvarig insats, med inriktning primärt på avlastning för föräldern, samt i 
viss mån för barnet. Teodors insats var avslutad några år innan den sista 
intervjun genomfördes. Svantes insats pågick vid tiden för den sista inter-
vjun. Kerstin och Rune representerar kategori D, en långvarig insats som 
förutom avlastning för förälder även skulle innebära en komplettering till 
barnens familjeliv genom tillgäng till en annan familj, med deras familjeliv 
och flera vuxna. Kerstins insats var avslutad vid det sista intervjutillfället, 
men Rune hade en pågående kontaktfamiljsinsats. Titti representerar kategori 
E, med barn vars insats inleddes som ett familjehem men sedan hade 
övergått till att vara en kontaktfamilj med samma familj. Vid det senare 
intervjutillfället var insatsen fortfarande pågående. 

Sedan år 2006 då de sista intervjuerna genomfördes hade vissa föränd-
ringar skett för ett par av dessa barn. Vid den avslutande kontakten i början 
av år 2008 framkom det att både Svante och Rune har blivit omhändertagna 
och familjehemsplacerade i sina förutvarande kontaktfamiljer. Titti var på 
väg att bli överförd till den kommun där pappan bor, och de uppgavs ha för 
avsikt att fortsätta med hennes kontaktfamiljsinsats så länge som hon själv 
önskar. Kerstins kontaktfamiljsinsats var avslutad och hon hade ingen annan 
insats. Inte heller Teodor hade någon pågående insats i den nya kommun 
som han och hans familj flyttade till. 

Fallstudie 1 – Teodor 

Materialinsamling 
Aktmaterialet omfattar de år som Teodor var aktuell hos socialtjänsten, 1998 
- 2003. Förutom aktdokumentationen omfattar materialet också de intervjuer 
som gjorts med socialtjänsten (år 2000 och 2003). Vid det senaste intervju-
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tillfället år 2006 hade Teodors socialsekreterare slutat och ingen kände 
längre till familjen. När socialsekreteraren tillfrågades vid det första intervju-
tillfället om möjligheten att få göra intervjuer angående Teodor så sade hon 
att Teodors mamma, Tina säkert ville ställa upp på en intervju men att hon 
troligtvis skulle vara ganska kritisk i sin inställning till socialtjänsten. Social-
sekreteraren tyckte att det var viktigt att Tina också skulle få komma till tals 
och ge sin bild av insatsen och av samarbetet med socialtjänsten. Teodor och 
hans mamma intervjuades dels år 2000, dels år 2005. Tina bekräftade denna 
ambivalenta bild som socialsekreteraren hade gett. Vid det senare tillfället 
hade familjen flyttat från orten, men mamman kontaktade mig när hon hade 
fått mitt brev och bad att jag skulle resa dit för att tala med henne och sonen. 
Detta för att hon så gärna ville få fortsätta berätta om sina erfarenheter av 
kontaktfamiljsinsatsen, samt om kontakterna med socialtjänsten. Kontakt-
familjsmamman Tanja har intervjuats per telefon vid två tillfällen (2000 och 
2006). Jag fick inledningsvis tillgång till information om bägge kontakt-
familjerna men valde till sist att enbart intervjua Tanja eftersom Teodor och 
hans mamma inte ansåg att den andra familjen var aktuell. 

Familj och uppväxt 
Det här fallet handlar om Teodor. Men det handlar också i hög grad om 
pojkens mamma Tina och om deras relation. Teodor växte upp ensam med 
sin mamma i en lägenhet i kranskommunen. Föräldrarna hade tidigt 
separerat. Pappan, som hade missbruksproblem, hade lämnat familjen och 
flyttat från regionen. Fadern flyttade så småningom till en annan del av 
landet och efter det har pojken inte haft någon kontakt med sin pappa. 

Teodor och hans mamma hade ett svagt nätverk och levde ganska 
isolerat. Tinas mamma och även syster bodde i samma region, men kunde 
inte ge något stöd eller avlastning. Med Teodors pappa och släkt fanns ingen 
kontakt. Tina arbetade oregelbundna tider med vård av äldre. När hon inte 
kunde ordna tillsyn av pojken på nätterna tog hon med honom till arbetet och 
han fick sova där. När Teodor hade börjat skolan tog mamma Tina kontakt 
med socialtjänsten och ansökte om avlastning för sig och sin son. Hon beskrev 
att de hade en tät men svår kontakt, att hon kände sig pressad och ständigt 
trött och ibland hade tagit i lite hårt och även slagit honom när hon inte 
orkade längre. Hon upplevde att han var mycket svårhanterlig och det fanns 
en oro för att pojken hade någon form av neuropsykiatriska symptom. Detta 
utreddes via kontakt med BUP, där man fann att han uppfyllde vissa ADHD-
kriterier. Teodor hade tidvis svårigheter i skolan och fick då stöd även där. 

När Teodor var 10 år gammal träffade Tina en man, som efter en period 
flyttade hem till henne och sonen. Efter några år flyttade hela familjen, 
Teodor, Tina och Tom till ett hus i en mindre ort i en annan region där de 
fortfarande bor kvar. 
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”Nuläge” – december 2007 
Teodor går på gymnasiet och drömmer om att bli kock. Han beskriver att han 
mår bra och trivs med livet och att han är mycket nöjd med sin kontakt med 
Tanja. De övriga kontaktfamiljerna beskrivs både av sonen och mamman 
som oväsentliga. Insatsen avslutades när familjen flyttade men de håller 
fortfarande en viss kontakt. Teodor har försökt att ta kontakt med sin pappa, 
men han har inte visat något intresse och Teodor har gett upp detta försök. 

Beskrivning av insatsen 
Teodor hade fyra olika kontaktfamiljsinsatser, löpande under en period av 
drygt fyra år. Han hade totalt tre olika kontaktfamiljer (den första kontakt-
familjen som var tänkt att vara en tillfällig lösning återkom och blev för 
familjen det mest långvariga och välfungerande alternativet). Det tog tid för 
socialtjänsten att hitta en lämplig kontaktfamilj och under tiden fick Teodor 
tillfälligt ibland vara hos en ”gammal dagisfröken” (Tanja) som mamman 
(Tina) hade tillfrågat. Därefter hade man från Socialtjänsten hittat och prövat 
ett par kontaktfamiljer innan man fann en som man ansåg att han skulle vara 
hos, (E-familjen) som socialtjänsten var mycket nöjd med. Teodor började 
att vara där under en period. Men mamma och son upplevde att pojken inte 
hade det bra där och mamman beskrev att hon istället för att bli avlastad 
kände sig orolig för sin son. Eftersom mamman och sonen inte trivdes med 
denna familj, tillfrågade de Tanja om hon kunde fortsätta att ta emot Teodor 
när akut behov av stöd och avlastning uppstod. Familjen hade redan tidigare 
haft kontakt med Tanja, då hon arbetade på Teodors dagis och bodde granne i 
närområdet. Vid några tillfällen när läget blev akut hemma hos familjen, fick 
Teodor komma hem och bo hos Tanja. Socialtjänsten ville inte att Teodor 
skulle sluta hos E-familjen som man ansåg hade en god förmåga till gräns-
sättning och kunde vara en bra tillgång för familjen, i praktiken slutade dock 
Teodor med att vara där. Kontaktsekreteraren gick dock med på att låta 
Teodor ibland övernatta hos Tanja, mot en dygnvis ersättning som ut-
betalades i efterskott. Sedan modern vid upprepade tillfällen beskrivit att hon 
inte längre ville ha kvar någon fortsatt kontakt med E-familjen, avslutades 
denna insats och resurserna fördes helt över till Tanja. Sammantaget vistades 
Teodor hos Tanja i tre år och han fick även följa med henne på några resor, 
bl.a. en sommarvecka på annan ort. Insatsen varade sedan fram till att Tanja 
flyttade till södra Sverige. Kort därefter flyttade även Teodor med sin familj 
till en annan ort. 

Förväntningar på insatsen 
Aktstudiens material kan sammanfattas som att socialtjänstens syfte med 
insatsen var att ge avlastning till mamma samt att ge stöd och stimulans till 
pojken (E-familjen). Dessutom beskrevs att den andra kontaktfamiljen 
(Tanja) skulle finnas som en resurs för att lösa konflikter och kunna gripa in i 
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akuta situationer. Syftet med insatsen såsom den beskrevs i akten delades av 
socialtjänstens företrädare och modern vid intervjuerna men mamman hade 
en helt annan bild om vem som hade gett stödet, framför allt genom att 
kunna ställa upp akut vid behov. 

Andra insatser 
Teodor hade under flera år en kontakt med BUP, samt fick stöd i skolan på 
olika sätt. Han hade också inledningsvis en kontaktperson, Tanja, som senare 
omdefinierades till att bli hans kontaktfamilj. 

Barnets bild 
Teodor berättade vid bägge intervjutillfällena att han var mycket förtjust i 
Tanja som också hade varit hans gamla dagisfröken. 

Hon var liksom som min mamma, hon tog hand om mig och så där, ville att 
jag skulle komma dit och vara där, nästan varje lördag. Vi gjorde saker, åkte 
och badade, bowlade och så där. (Teodor 15, år 2005) 

Däremot hade han inga positiva minnen av E-familjen. Detta främst bero-
ende på att han ansåg dem vara stränga, att de inte hade plats eller intresse 
för honom, samt att han blev retad av de andra barnen i den familjen. 

Jag tyckte inte så mycket om att vara där, det var så stökigt och så brukade 
dom reta mig….ja dom andra barnen. (Teodor 15, år 2005) 

Vid det första intervjutillfället, då han var 10 år så berättade han om varför 
han var hos Tanja: 

För att det är så jobbigt, vi bråkade så mycket. Jag tycker att det är ok. 
(Teodor 10, 2000) 

Detta kompletterade han vid det andra intervjutillfället med att det också 
hade varit för hans skull som han var hos sin kontaktfamilj: 

Jag skulle väl ha kul och så där, ja det var ju väldigt jobbigt för mamma och 
hon var rätt trött ibland. (Teodor 15, år 2005) 

Teodor hade ingen kontakt med sin pappa och berättade om detta vid bägge 
de tillfällen som vi träffades: 

Min pappa flyttade till X-stad när jag var fyra år. Vi flyttade för att han drack 
så mycket öl och sprit så att han blev full. Och så bråkade mamma och han. 
(Teodor 10, 2000) 

När han har blivit äldre har han försökt att ta kontakt med fadern men inte 
lyckats. 

Jag försökte ringa till honom men han ringde inte tillbaka. Det var två år 
sedan. Jag har gett upp… (Teodor 15, år 2005) 

Han avslutade med intervjun med att säga att han hade tyckt om att vara hos 
Tanja och berättade att han fortfarande hade kvar denna kontakt med henne, 
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men nu främst via Internet och att han tidigare hade varit på besök hos henne 
även efter att hon flyttat till södra Sverige. 

De övriga aktörernas bilder av insatsen 

Handläggaren 
Teodor hade samma handläggare under de drygt fyra år som han hade 
kontaktfamilj. Hon berättade om en mamma som hon uppfattade som trött 
och sliten, som även tidigare slagit sonen och som behövde avlastning av 
andra vuxna. Hon beskrev henne också som en mycket kompetent mamma 
som var oerhört ansvarstagande och jobbade ständigt för att klara ekonomin 
för sin familj. 

Jag tänker att det här har varit en mamma som har kunnat utvecklas och har 
kunnat göra det i sin egen takt, genom det här att vi har stöttat upp henne på 
ett sätt som hon själv har valt, och det har passat för henne. Hon har kunnat 
utvecklas och gått i utbildning och nu känner hon att hon kan klara det själv. 
Det känns roligt, riktigt positivt, nu är hon en mamma med livet framför sig. 
(Handläggare år 2000) 

Hon ansåg att Socialtjänsten hade hittat en bra familj som man förväntade 
sig att det skulle bli bra med och som pojken skulle vistas ganska ofta hos. 
Hon gladdes över att det nu verkade att gå bra för Tina och pojken. Hennes 
bild av insatsens genomförande skilde sig från både mammans och sonens 
uppfattningar. Hon ansåg att E-familjen var den huvudsakliga insatsen och 
att hans vistelser i denna familj varit skälet till att det har blivit en så positiv 
utveckling för familjen. 

Alltså det är ju, att man väljer just kontaktfamilj är ju att fylla mer tid för den 
här pojken. Men han behöver ju också dra nytta av att se det här med gränser 
och ordning och annat som är i en vanlig familj där han inte är så exklusiv 
och där han fick möjlighet att lära sig att relatera på ett lite annat sätt där det 
inte blev så upptrissat. För det var det som mamma kunde säga att de kom 
ihop sig så att det blev alldeles uppåt väggarna och upptrissat och så. (Hand-
läggare år 2003) 

Hon ansåg också att eftersom pojken levde ensam med sin mamma så 
”behövde han slipas lite.” Socialsekreterarens bild vid de bägge intervju-
tillfällena, som också återspeglas i aktmaterialet var att mamman och hennes 
son behövde E-familjen eftersom de skulle vara gränssättande och lära 
mamman och pojken hur livet kan levas i en vanlig familj. Trots att det fanns 
en anteckning i akten om att Tanja kunde gripa in och hjälpa Teodor och 
hans mamma i akuta situationer, uppfattade inte socialtjänsten att Tanja var 
någon ”riktig insats”. Socialsekreteraren beskrev hur Tanja kunde fungera 
som en resurs för mamman och pojken: 

Tina hade ett behov av att kunna relatera till någon som var lite yngre och ja, 
finnas där. Hon (Tanja) kunde ta honom samma dag om de var osams och det 
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var en väldig vinst i det. Hon blev som en akut insats som kunde ta vid och 
låta systemet lugna ner sig”. (Handläggare år 2000) 

Trots att socialtjänsten beviljat just insatsen kontaktfamilj för att man hade 
hörsammat mammans oro för inte kunna hantera akuta situationer och för att 
bli hårdhänt mot pojken, så räknade man inte med denna kontaktfamilj, vare 
sig som en riktig insats, eller av betydelse för familjens utveckling. Hand-
läggaren beskrev också att Tanja förutom att gripa in i akuta situationer, var 
den som kunde prata med pojken, och bekräfta när det blev svårt och 
konfliktfyllt hemma och hjälpa dem vidare i deras gemensamma livsprojekt. 

Ja, Tanja, jag känner knappt henne. Henne vet jag inget om. Kontakt-
sekreteraren träffade Tanja men det gjorde inte jag. Hon var en sån där som 
kunde ta lite tid då och då och fixa upp lite grejer. Hon hade inte alls samma 
behov av att det skulle fungera med ordning och tider och alltihop. Hon fick 
arvode ibland, men jag vet inget om det. Hon fick ett visst antal timmar hon 
fick max 5 dygn per månad eller något sådant och så fick hon fylla i ett 
papper och få sina pengar. Jag vet inte om jag kan ha missat att det ligger 
kvar eller så, det var inget formellt med avtal och avslutningssamtal och så… 
(Handläggare år 2003) 

Teodors handläggare ansåg att det hade varit en förhållandevis liten insats 
som man hade bidragit med genom att bevilja kontaktfamilj, men att detta 
hade lett till en avgörande förändring för familjen. Vid det sista intervju-
tillfället år 2005 fanns Teodors handläggare inte kvar och det fanns ingen 
annan som kände till något ytterligare om pojken, förutom att han hade 
flyttat med sin mamma till en annan kommun. 

Mamman - Tina 
Tina beskrev vid det första intervjutillfället hur hon kämpade för att få till-
varon att fungera, att det hade varit tungt både avseende föräldraansvaret och 
ekonomin att vara ensamstående. Hon berättade att hon och pojken hade haft 
svåra konflikter hemma och att pojken dessutom har ett labilt temperament, 
som hon var för trött för att hantera på ett bra sätt. Hon berättade också att 
det var flera kontaktfamiljer inblandade. Först var det hans gamla dagis-
fröken ”Tanja” i avvaktan på att man skulle rekrytera en lämplig familj. En 
kontaktfamilj började ta emot Teodor men hoppade sedan av efter en ganska 
kort period på grund av flyttning. Därefter rekryterades en ny familj av 
socialtjänsten men det hade inte blivit så bra för henne och sonen med denna 
nya kontaktfamilj. Hon ansåg att Teodor inte trivdes, inte mådde bra av att 
vara där och kände sig inte välkommen. 

Han var där flera helger i månaden och då hoppades jag att det skulle hända 
någonting, lite aktivitet. Men han trivdes inte alls. Han bråkade med dottern. 
Jag mådde inget bra alls eftersom jag behövde tiden men kände att han inte 
hade det bra och då fungerade det inte... (Mamma, år 2000) 
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Hon bestämde sig därefter för att inte ha dem kvar, trots att socialtjänsten 
ville övertala henne att fortsätta med denna kontakt. Däremot hoppades hon 
att han ska kunna fortsätta att få komma mer till sin gamla dagisfröken Tanja 
och att det kan bli lite oftare och mer regelbundet framöver. Mamma 
berättade vid det första tillfället också hur det kändes då och att hon efter alla 
turer som varit runt pojken och hans olika kontaktfamiljsinsatser nu äntligen 
kunde börja se en förändring. 

Jag var jättenere, det var bråk och nästan fajter och det var för mycket. Nu 
fungerar det mycket bättre, jättebra, både här hemma och i skolan. Det är 
fantastiskt faktiskt! (Mamma, år 2000) 

Inför det uppföljande intervjutillfället tog Teodors mamma kontakt med mig 
och frågade om jag kunde tänka mig att komma hem till dem trots att de nu 
hade flyttat till en annan region. Hon var angelägen om att få tala om sina 
erfarenheter. Mamman beskrev vid bägge intervjutillfällena att hon var 
väldigt nöjd och glad med att hennes oro hade tagits på allvar och att social-
tjänsten gett denna möjlighet till avlastning och stöd: 

Det var väl det bara att det skulle fungera rent familjemässigt, med vardags-
saker, helt enkelt. Det var ju egentligen en avlastning för mig, att någon 
annan vuxen hjälpte mig på så sätt och att Teodor hade det bra. Jag fick väl 
ett andningshål helt enkelt. Han följde ju med mig till jobbet och alltihopa så 
det var så att jag fick andas lite som ensamstående förälder, att slippa 
ansvaret en stund. (Mamma, år 2005) 

Samtidigt beskrev hon också en frustration och besvikelse inför att man från 
socialtjänsten inte tagit hennes oro på allvar när det gällde pojkens vistelse i 
E-familjen. Dessa vistelser hade inte gett henne någon avlastning eftersom 
hon då bekymrat sig för att pojken inte ville vara där, att han grät när han 
packade för att åka dit och därefter kom hem och var nedstämd. Hon beskrev 
också att det fanns en helt annan värme hos Tanja och ett engagemang för 
henne och pojken, vilket bidragit till familjens positiva utveckling. 

Ja, det bästa minnet är ju egentligen att jag fick hjälp och att jag blev hörd av 
den här handläggaren som såg mig och vad jag hade för behov och att det 
gick att ordna till de här timmarna som det var fråga om. Det var ju den där 
första tjejen och så med Tanja det var ju ett absolut ett otroligt bra minne. 
Och det sämsta var ju med den andra familjen, att ingen ville lyssna att det 
inte var bra att ingen tog åt sig… Jag hade aldrig klarat mig utan det här det 
känner jag idag. Jag är oerhört tacksam för att jag har haft det. … Det var 
tveksamt med E-familjen, för när Teodor ändå var där så visste jag att han 
mådde dåligt och då mådde jag också dåligt. Så… ja den familjen är det tvek-
samt med, jag vet inte om det gav så mycket jag gjorde inte så mycket för att 
han inte mådde bra. Men det var i alla fall en begränsad tid. (Mamma, år 
2005) 

Även Teodors mamma funderade över hur Teodor tyckte det var att inte alltid 
få vara hemma med sin mamma trots att han kanske helst hade velat det: 
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Jag tror och jag hoppades verkligen att jag förklarade för han, jag vet att jag 
förklarade att han skulle åka till dom likväl som att jag förklarade varför 
pappa inte kom och att det inte berodde på honom, så förklarade jag det 
varför, att mamma behövde vila lite och att vi umgås hela tiden och det är ju 
inte bra för då börjar vi bara att bråka och tjafsa. Och det kunde han hålla 
med om så liten som han var då. Jag skulle kanske göra det annorlunda i dag 
men jag vet att jag i alla fall förklarade. (Mamma, år 2005) 

Mamma avslutade samtalet med att beskriva de stora skillnader som hon såg 
med livet då och nu, att hon då känt sig sliten och isolerad och inte orkat 
vara mamma på det sätt som hon nu ville och kunde vara. Hon ansåg att hon 
då inte hade hanterat deras konflikter på det sätt som nu ville göra och att 
hon nog hade varit för hård och för stelbent i sitt agerande. Men det som 
hade lett dem vidare och fortfarande var styrkan i deras relation var att de 
alltid kunnat prata öppet och nära med varandra. Att hon träffat sin sambo 
hade medfört stora förändringar, men den avlastning som hon fått via sin 
kontaktfamilj Tanja, hade varit en väsentlig förutsättning för utvecklingen av 
relationen med sonen. 

Kontaktmamman - Tanja 
Tanja berättade hur uppdraget inleddes efter en längre tids kontakt med 
familjen, främst via Teodor som hon träffade i sitt arbete på hans förskola. 

Jag kände familjen sedan tidigare, jag hade Teodor i förskolan. I början satt 
jag barnvakt ibland. Man sökte efter en kontaktfamilj till pojken, men det 
fanns ingen då bestämde jag mig för att ställa upp. Ville göra en insats och 
det kändes bra att kunna ställa upp. (Kontaktmamma, år 2000) 

Egentligen skulle det ju bara ha varit tillfälligt, i avvaktan på att en familj 
skulle rekryteras via socialtjänsten, men eftersom det inte blev något som 
Tina eller Teodor fungerade så föll det sig naturligt för Tanja att han skulle 
fortsätta att komma dit. Hon tyckte att pojken hade blivit en naturlig del av 
deras liv och på frågan om hur länge hon tyckte att uppdraget ska fortsätta så 
svarade hon: 

Jag tycker att han själv ska få bestämma, att han ska få komma när han vill 
och jag finns där till hands för honom. Jag har känt honom så länge. Han har 
också varit med och hälsat på släkten i S-stad. (Kontaktmamma, år 2000) 

Vid det senare intervjutillfället beskrev hon att hon förväntades ställa upp 
både planerat och oplanerat för att avlasta familjen och det var något som 
hon ansåg sig både vilja och kunna göra. Hon uppfattade också att hon hade 
ett annat utrymme för att kunna ge honom tillgång till aktiviteter och alterna-
tiva sysselsättningar än vad det fanns möjlighet till hemma hos mamma. 

Ja, relationen mellan mamma och Teodor var rätt så ansträngd, hon hade ju 
varit ensam i många år och hon behövde avlastning, de behövde få andrum, 
mycket konflikter för att det skulle kunna flyta på i vardagen… och jag kunde 
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finnas där för Teodor och ta ut honom på mycket saker som han inte kunde 
göra annars… (Kontaktmamma 2005) 

Samtidigt som Tanja beskrev sin goda bild av uppdraget, att hon hade tyckte 
att det var både roligt och viktigt att finnas till hands och kunna stötta 
familjen, så var hon också fundersam över hur Teodor hade uppfattat att inte 
alltid vara med sin mamma: 

Ja, fördelarna var ju att han blev presenterad för saker som han inte hade fått 
vara med om annars. Men nackdelar, ja det hade ju kanske varit att han var ju 
rätt stor när han började hos mig och han kanske skulle ha tyckt att det var 
bättre om mamma hade orkat med att vara med mig hela tiden, ja det måste 
han nog ha undrat varför, funderat över och känt. Det här med skuld och sånt 
som barn kan få för sig att känna. (Kontaktmamma, år 2005) 

När intervjun ägde rum hade hon inte haft kontakt med Teodor och hans 
familj under det senaste året, men beskrev att det alltid fanns en möjlighet att 
höra av sig, att de höll kontakten via Internet och att hon hoppades att pojken 
skulle vilja höra av sig även i framtiden och även besöka henne och familjen 
igen, även om de nu bodde långt ifrån varandra. 

 

Relationer mellan den biologiska familjen och kontaktfamiljerna 
Teodor hade både kontaktfamiljer som rekryterats via socialtjänsten och via 
det egna nätverket. Den familj som fick den avgörande betydelsen var 
Teodors gamla dagisfröken som dessutom hade varit väninna med mamman 
innan insatsen startade. Teodor berättade att mamma och Tanja tidigare hade 
umgåtts som väninnor men att de hade valt att minska den kontakten till 
förmån för Teodor, när hon blev hans kontaktfamilj. Mellan dessa bägge 
”mammafigurer” fanns ingen konkurrens utan snarare en ömsesidig tanke 
om att kunna komplettera varandra. Teodors mamma beskriver att hon hyste 
tillit för Tanja som hon beskrev som professionell på området barn. Dess-
utom trodde hon att inte det fanns några konflikter mellan Tanja och sonen, 
något som hon dels trodde kunde bero på att Tanja hade ett klokt synsätt och 
att hon hade gott om tid, och dels att berodde på deras olika roller. Med E-
familjen fungerade kontakten sämre och Tina beskrev skillnaden så här: 

Ja, oerhört, det var som att det såg det som ett rent uppdrag och att få lite 
pengar extra varannan helg, så kändes det. Men hos Tanja var det ett hjärtligt 
engagemang, det var inte pengarna som det handlade om. (Mamma 2005) 

Avslutande reflektion – turbulens, kontinuitet och komplexitet 
Teodor hade en kontinuitet i sin uppväxt genom att han växte upp med sin 
mamma och bodde i samma bostadsområde fram till tonåren. Hans familje-
situation var komplex så till vida att pappan hade missbruksproblem och 
även betett sig våldsamt mot mamman och att pojken sedan pappans 
flyttning, förlorat kontakten med honom. Dessutom hade mamman svårt att 
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hantera deras inbördes konflikter och ibland varit för hårdhänt. En 
förändring av familjesituationen skedde också då mamman träffade en ny 
partner som först flyttade hem till dem och som de sedan flyttade med till ett 
hus i en mindre ort. Teodors kontaktfamiljsinsats(er) hade också innehållit 
ett visst mått av turbulens i och med att han haft tre olika kontaktfamiljer, 
varav två delvis parallellt. En av dessa familjer vantrivdes han i, då han 
kände sig ovälkommen, hade stora konflikter med barnen och inte fick 
någon egen uppskattning. Vistelserna hos Tanja kände han sig delaktig 
igenom att han och hans mamma kände henne sedan tidigare. Han trivdes 
bra hos henne, såg fram emot att komma dit och beskrev att han och 
mamman ibland behövde vila sig från varandra. Alla inblandade parter 
uttryckte en samstämmighet i sin uppfattning om att Teodor och Tina 
behövde stöd och avlastning från varandra och att kontaktfamilj var en både 
lämplig och önskvärd insats. De främsta skälen till detta var att familjen 
skulle få hjälp att bryta sin sociala isolering och att mamma Tina skulle få 
avlastning och tillfälle till att få vara ifred ibland, samt att pojken Teodor 
skulle få tillgång till andra vuxna. Det bör dock här göras en viss reservation 
för vad de lade in i uttrycken stöd och avlastning utifrån de olika perspektiv 
som de representerade. Detta framkom särskilt tydligt i frågan om vem som 
var den egentliga kontaktfamiljen. 

Teodor verkade vara nöjd med sin kontaktfamilj och ville gärna gå dit, 
utom någon gång när han kanske hellre skulle velat leka med kompisar. Han 
fann det naturligt att vara där säkert delvis beroende på att han kände denna 
familj sedan många år tillbaka, hade haft Tanja som sin dagisfröken samt att 
de bodde i samma område. Vid den uppföljande intervjun, som skedde fem 
år senare, beskrev både pojken och mamman sin upplevelse av tiden då han 
hade Tanja som kontaktfamilj i positiva ordalag och den betydelse detta hade 
haft för deras familjs utveckling. Men fortfarande fanns också ilskan kvar, 
främst hos Tina över hur socialtjänsten inte respekterade och tog tillvara på 
hennes synpunkter vad gällde den andra kontaktfamiljen och att de inte 
tillgodosåg behovet av stöd för Teodor och hans mamma. Trots den tack-
samhet hon ändå beskrev gentemot socialtjänsten ansåg hon ändå att det 
också var hennes förmåga att hantera situationen tillsammans med Tanja som 
hade lett till det goda resultatet. Handläggaren uttryckte inledningsvis att hon 
var nöjd med ”E-familjen” och ville att Tina skulle ge dem en chans under 
en längre period. Hon ansåg att de kunde erbjuda familjeliv där också vissa 
gränssättningar ingick. Hon ansåg inte att Tanja hade något egentligt 
uppdrag eller betydelse för familjen, trots att hon beskrev detta som en akut 
möjlighet till stöd och avlastning. Vid det andra intervjutillfället hade hon 
ännu inte träffat Tanja trots att Teodor då hade varit där i nästan tre år och 
hon visste inte om det fortfarande var aktuellt med en kontakt mellan Tanja 
och familjen. 
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Fallstudie 2 - Kerstin 

Materialinsamling 
Aktmaterialet omfattas av socialtjänstens dokumentation från drygt 11 år 
med start 1996 då Kerstin med familj flyttade till det område där hon nu bor 
och hennes mamma ansökte om kontaktfamilj hos socialtjänsten. Intervjuer 
har genomförts med flickan, hennes mamma och kontaktfamiljsmamma samt 
med socialtjänstens handläggare. Intervjuerna på socialtjänsten skedde vid 
tre tillfällen (år 2000, 2003 och 2006). Vid det sista tillfället intervjuades 
först den socialsekreteraren som just hade börjat vara handläggare för 
familjen. Eftersom hon hade en begränsad kännedom om familjen och inte 
hade träffat flickan, intervjuades också gruppens samordnare som haft 
kontakt med familjen under en lång följd av år och deltagit vid det första 
intervjutillfället. Flickan och hennes mamma intervjuades dels år 2000, dels 
år 2005. Vid bägge tillfällena genomfördes intervjuerna hemma hos familjen 
och både mor och dotter med vid samtalen. Kontaktfamiljsmamman Karin 
har intervjuats per telefon vid två tillfällen (2000 och 2006). 

 

Familj och uppväxt 
Kerstin växte upp med sin mamma och äldre bror Karsten. Mamman var 
ensamstående, med ett periodiskt alkoholmissbruk och barnen hade olika 
fäder. Kerstin hade tidigare haft en sporadisk kontakt med sin pappa men på 
de senaste åren hade han ringt någon gång men inte hälsat på. När Kerstin 
var sju år flyttade familjen till en annan stadsdel. Mamman valde att låta 
dottern gå kvar i den gamla skolan då hon fått en dålig uppfattning om 
skolan i den nya stadsdelen. Detta medförde för Kerstin dels att hon hade 
långa skolresor, dels att hon inte hade några kamrater i närheten, med undan-
tag av en grannflicka som kom till sin pappa varannan helg. Familjen levde 
ganska isolerat, med huvuddelen av släkten i ett annat land och de enda 
besökarna i familjen var mammans pojkvän samt en morbror som sporadiskt 
hälsade på. Kerstins mamma hade periodvis även sina missbrukande bekanta 
på besök och vid ett par tillfällen inkom anmälningar till polisen om störande 
beteende i hemmet. Kerstins mamma fick så småningom ett fast arbete på en 
utomhusverksamhet och den sociala situationen i familjen stabiliserades 
relativt sett. 

”Nuläge” december 2007 
Kerstin har slutat att åka till sin kontaktfamilj och de har ingen kontakt med 
varandra. Kerstin och hennes familj är besvikna på kontaktfamiljen som de 
tyckte svek på slutet. Kerstin har inga andra pågående insatser. 
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Beskrivning av insatsen 
Kerstin fick samma kontaktfamilj som hennes bror redan hade, och började 
att åka dit vid drygt ett års ålder. Hon vistades där i 13 år och hade periodvis 
också varit där dagar eller veckor extra som jourhemsplacerad när mamman 
hade återfallit i missbruket. Hon hade till en början trivts bra i familjen och 
hade haft möjlighet att leka med de mindre barnen som fanns där. Men med 
tiden tyckte hon att de inte längre hade tid för henne och brodern och hon 
ville inte längre åka dit. 

Andra insatser 
Kerstin och hennes bror deltog i en stödgrupp för barn med missbrukande 
föräldrar och enligt socialtjänsten hade detta fungerat väldigt bra för barnen. 
Kerstin hade också periodvis haft visst stöd i skolan. 

Barnets bild 
Vid det första intervjutillfället var Kerstin mycket fåordig under den stund 
som intervjun pågick. Hon ville egentligen inte börja prata förrän band-
spelaren var avstängd och hon kunde få visa runt i lägenheten och berätta om 
prydnadssaker och leksaker. På frågan om varför hon åkte till sin kontakt-
familj så svarade hon: 

Att man mår bra, vet inte mera. (Kerstin, år 2000) 

De flesta frågorna besvarade hon kortfattat, med nickar, mummel eller ”vet 
inte” men hon beskrev att hon var väldigt positiv till sin kontaktfamilj och att 
hon gärna ville åka dit. 

Jag vill vara där hela tiden, ända tills jag blir vuxen. När jag är borta så sover 
mamma och tittar på TV, hon får göra vad hon vill, hon vilar sig. Jag åker 
både dit själv och så är vi där samtidigt ibland (både hon och brodern), det är 
bäst för då får jag leka med lilla Klara. (Kerstin, år 2000). 

När jag träffade Kerstin vid den uppföljande intervjun var hon mer språk-
sam, men avbröts då ofta av mamman som satt nära henne vid bordet och var 
aktiv under hela intervjun antingen genom att prata, eller att skriva lappar 
som flickan skulle läsa och kommentera. Kerstin inledde med att prata om 
varför hon åker till sin kontaktfamilj, att hon inte hade så mycket att göra 
hemma och att det nästan som hemma att vara där. 

… det är väl när jag inte har något att göra och då åker jag dit för att vara 
någon annan stans och det är nästan som hemma. (Kerstin, år 2005) 

Hon hade dock delvis förändrat sin syn på sin kontaktfamilj och hon 
uttryckte en viss ambivalens under intervjun. Dels tyckte hon att det var 
roligt och bra att få komma dit och att det var tråkigt att behöva åka hem på 
söndagen, dels ansåg hon att de nu hade mycket mindre tid och intresse för 
henne eftersom de nu hade flera yngre barn som var familjehemsplacerade. 
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De verkade mer upptagna med dessa små barn och inte lika glada och 
intresserade längre. 

Dom skrattar inte så mycket, jag har inte sett dom skratta på jättelänge… 
dom är jämt upptagna, med dom mindre barnen… dom har inte tid för mig 
alls. (Kerstin, år 2005) 

Hon kände sig mer utanför och mindre motiverad att åka dit och fick mindre 
uppmärksamhet. 

På fredagskvällen så går jag in och ska lägga mig. Ja, dom har slutat och 
natta mig nu, och dom har slutat att säga god natt och så ….förut kom dom 
alltid in när jag sov...när dom själva skulle lägga sig och sa god natt så där i 
örat, men det gör dom inte längre. Men dom säger god natt om jag säger det 
när jag går och lägger mig. (Kerstin, år 2005). 

Kerstins bild av sina vistelser i kontaktfamiljen pendlade. Å ena sidan 
uttryckte hon en besvikelse för att de inte har tid att vara med henne och att 
hon inte längre hade något särskilt som hon ville göra där, å andra sidan sade 
hon att det var bra där. 

Ehh…. Kan jag berätta redan på fredagar… och då när jag kommer så är jag 
ganska trött… och så kommer jag där… dit in i vardagsrummet så där, ja då 
är det som nytt så där… och då är det ganska skönt faktiskt. Och då brukar 
jag lägga mig tidigt faktiskt… och sen ja, på lördagar, natten eller kvällen då 
kollar vi alltid på någon bra film så där. Och sen på söndagar då är det tråkigt 
för att man ska åka hem, i alla fall på vissa söndagar.(Kerstin, år 2005) 

Avslutningsvis ville Kerstin också uttrycka att hon tyckte själva insatsen 
kontaktfamilj var bra och att det fanns en fördel med att ha flera familjer att 
kunna åka till. 

Fast jag tycker att det är bra att ha flera familjer att vara i och träffa olika 
människor och så… kommer inte på några nackdelar eller så. (Kerstin, år 
2005) 

De övriga aktörernas bilder 

Socialsekreterarna 
Kerstin och hennes bror Karsten hade sin kontaktfamilj under en lång följd 
av år, först i en stadsdel och därefter till en ny, där jag träffade dem. Under 
den period som studien pågick hade de minst fyra olika handläggare. Vid det 
första intervjutillfället beskrev socialsekreteraren att familjen hade haft 
denna insats under en lång tid och att en överflyttning hade skett när familjen 
flyttade till sin nya stadsdel. Man hade inte sett något skäl till att inte 
förlänga insatsen och man hade också förväntningar på vilka behov som 
kontaktfamiljen skulle uppfylla. 

Mamman vände sig själv till socialtjänsten och ”hade med sig” en kontakt-
familj från Y. Hon ville försäkra sig om en fortsättning på detta uppdrag med 



Kapitel 8 

162 

kontaktfamilj för barnen. Det hade skett någon miss vid överföringen så 
informationen hade inte nått handläggaren… Dessutom inkom ganska snart 
därefter en anmälan om störande uppträde i en lägenhet där mamman befann 
sig med barnen. (Handläggare, år 2000) 

Handläggaren beskrev flera olika skäl till att man kontinuerligt förlängde 
insatsen, samt att det var något som både barn och förälder behövde i denna 
familj: 

Att mamman ska orka räcka till, samt att ge barnen en möjlighet att få ha en 
parallell familj som ska finnas där under deras uppväxttid. Resultatet ligger 
där i den trygghet som detta ger barnen… Ja, alltså kontinuitet för Kerstin 
och Karsten som finns över tid och som komplement till mamma. Andra 
vuxna, stabila vuxna och vanligt, tillräckligt bra familjeliv, som gillar dom 
och känner dom och så. Som känner mamma och som känner till problema-
tiken. (Handläggare, år 2000) 

Vid det uppföljande intervjutillfället fick den nya socialsekreteraren frågan 
om det fortfarande var samma skäl till insatsen som tidigare och då lämnade 
hon följande beskrivning: 

Ja, dom har utökats, i och med att det är en långvarig relation så att det är ju 
nätverket till barnen, både Kerstin och Karsten. Sen så kvarstår nog mammas 
alkoholproblem låter det som, att det ändå återkommer då och då och så sent 
som den här veckan så har hon nog druckit, efter vad jag märker när jag har 
pratat med henne. (Handläggare, år 2003) 

Hon beskrev också att mamman haft en period av återfall i missbruk vilket 
hade gjort att insatsen blivit ännu viktigare, och det gav också möjlighet för 
barnen att kunna komma dit vid akut uppkomna behov. 

Ja, jag tror att den fungerar så att Kerstin kan ringa dit vid akuta situationer 
och att hon kan använda sig av familjen också om det är så att mamma super 
till att det finns en sån överenskommelse, det tror jag att det fortfarande finns. 
(Handläggare, år 2003) 

Vid det sista intervjutillfället intervjuades, dels gruppens samordnare (A) 
som känt båda barnen och deras mamma sedan ett antal år tillbaka dels en 
handläggare (B) som hade haft kontakt med Kerstin under en kortare tid. 
Samordnaren bekräftade de tidigare handläggarnas uppgifter om att detta var 
en mamma med stort engagemang för sina barn, kombinerat med ett 
förhållandevis svårt alkoholmissbruk och att kontaktfamiljsinsatsen hade 
varit en möjlighet att ge ett stöd till familjen. Hon uttryckte också en ambi-
valens till om detta hade varit en riktig insats eller om dessa barn kanske 
skulle haft större möjligheter att utvecklas om de istället hade varit familje-
hemsplacerade: 

Alltså det här är ett ärende där jag inte tycker att kontaktfamiljsinsatsen 
räcker till egentligen. Jag tycker att man, jag tror att de här barnen har haft 
det för tufft ibland och det har ju också den här kontaktfamiljen sett och känt 
att de inte riktigt har räckt till och att vi kanske skulle ha gått in med andra 
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insatser. Nu har det gått rätt bra för Karsten, men hans lillasyster Kerstin har 
haft det svårt. Ja, hon har farit mer illa av missbruket hemma än brodern. 
(Handläggare A 2006) 

Hon beskrev att relationen mellan kontaktfamiljen och den biologiska 
familjen hade fungerat mycket bra under många år och särskilt i relation till 
pojken, men att den hade försämrats på senare tid. 

Dom hade en bra och öppen relation, det har aldrig varit några svårigheter 
under Karstens tid men jag vet att det kom senare med systern. Mamman 
uppfattade att kontaktfamiljen inte höll kontakten riktigt som hon tyckte att 
de skulle ha gjort. Jag tror att hon kände sig övergiven, de flyttade och höll 
inte kontakten med flickan och alltså drivkraften att åka dit hade hon inte, 
hon drog på det och det drog ut på tiden och det fungerade inte så som med 
brodern och mamman kände sig besviken på att de inte i kontaktfamiljen 
brydde sig mer heller. Och sedan hade mamman inte förmågan i andra ändan. 
Hon vågade inte så på sig och kräva någonting, det rann ut i sanden på ett sätt 
som inte blev så bra… (Handläggare A 2006) 

Hon var inte särskilt nöjd med socialtjänstens insats och ansåg att målet inte 
hade uppfyllts. 

Ja målet var väl att slippa omhänderta de här barnen egentligen fast jag vet 
inte om det var uttalat för målet var att det skulle underlätta för mamman att 
hon skulle få lite lugn och ro och barnen skulle också få lite lugn och ro, men 
det har väl varit på gränsen hela tiden. Jag tror inte att det har varit så särskilt 
många utredningar under åren men det kan man ju undra över tycker jag. 
Målet har inte uppnåtts tycker jag, mamman super fortfarande… (Hand-
läggare A 2006) 

Detta till skillnad mot Kerstins då ansvariga handläggare som ansåg att 
mamman numera inte hade något missbruksproblem. 

Jaa, alltså mammans missbruk ser annorlunda ut i dag vad vi vet. Enligt vad 
vi vet så har hon inget missbruk. (Handläggare B 2006) 

Hon var också betydligt mer nöjd med insatsen som hon trodde hade varit 
bra för flickan och att man hade uppnått målet för insatsen. 

Jag tror att det har varit väldigt positivt för henne och jag tror att hon var rätt 
nöjd när den slutade också. Ja, jag tycker att vi har uppnått målet… (Hand-
läggare B 2006) 

Det fanns således skilda meningar mellan de olika handläggarna om huru-
vida det hade varit en bra insats, om målet med insatsen hade uppnåtts samt 
om mammans missbruk hade förändrats eller ej. 

Mamman - Katja 
Mamman och barnen intervjuades vid två tillfällen, år 2000 och 2005. Vid 
bägge tillfällena var det svårt att boka in tider, det blev återbud och jag fick 
göra de tre intervjuerna i familjen vid flera skilda tillfällen. Mamman 
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beskrev dock att hon tyckte det var bra att få berätta om barnen och deras 
kontaktfamilj och hon var inledningsvis mycket positiv. Hon ville ge sina 
barn andra förebilder eftersom hon själv var ensamstående förälder. 

Jag vill att de ska få normala exempel, med gubbe och gumma som håller 
ihop och samsas och bestämmer gemensamt. Att de ska få lära känna normala 
begräsningar och att kontaktpappan finns. Särskilt min pojke går bra ihop 
med honom. (Mamman, år 2000) 

Hon beskrev att hon då kunde koppla av eftersom hon visste att barnen hade 
bra i denna familj som de känt under lång tid. Hon beskrev att det skulle vara 
en insats som inte bara var till för henne utan också för de bägge barnen: 

Detta är inte viktigt bara för mig, utan också för barnen, som får vila sig från 
mammans tjat. (Mamman, år 2000) 

Eftersom de hade ett svagt nätverk med släkten i ett annat nordiskt land och 
med två olika pappor som inte var delaktiga i ansvaret för barnen var detta 
en möjlighet för henne att kunna ge ett alternativ till barnen. 

Vid den uppföljande intervjun år 2005 hade situationen förändrats. 
Kontaktfamiljen hade dels flyttat, dels fått flera yngre familjehems-
placeringar, och intresset eller uppmärksamheten och utrymmet för hennes 
barn hade minskat. Mamman och dottern hade därför diskuterat att insatsen 
skulle avslutas. 

Ja, nu för tiden uppfattar jag det bara som småbarnspassning, och min dotter 
tycker det är tråkigt. Nu har det gått ett tag som hon inte velat åka dit… det 
blir mer och mer att allt handlar om de där små barnen. (Mamman, år 2005) 

Hon berättade att de hade glömt bort sonen när han fyllde år och att de hade 
förändrat sig i sin attityd mot hennes barn och inte längre verkade att intres-
sera sig för dem på samma sätt som de gjort tidigare då barnen hade trivts 
mycket bra där. Brodern Karstens insats hade avslutats och efter detta ansåg 
hon att kontakten hade försämrats. Men hon var ändå sammantaget mycket 
positiv till insatsen kontaktfamilj generellt. 

Ja, det är en bra insats att den har kommit till sånt… det är ju många andra 
som också liksom behöver hjälp, inte bara jag, det är ju många andra 
föräldrar som behöver extra stöd, jag tycker att det är en utmärkt resurs. 
(Mamman, år 2005) 

Samtalet med Kerstin och hennes mamma avslutades med att de diskuterade 
hur en ny kontaktfamilj skulle kunna vara och då poängterade dottern att det 
skulle finnas barn i samma ålder som hon och att de skulle ha tid för just 
henne. 
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Kontaktfamiljsmamman - Karin 
Vid det första intervjutillfället beskrev de bägge barnens kontaktmamma en 
relation som varat under många år och som man hade för avsikt att ställa upp 
med så länge barnen ville komma dit: 

Jag tror att de ser det som sin andra familj faktiskt. Det kommer fram i olika 
små saker som det berörs. ”Får jag komma till dig när jag blivit 18 år och 
mamma inte behöver mer avlastning?” sa flickan när hon var här senast. Vi 
har ju en liten fosterflicka och henne behandlar Kerstin som sin lilla syster 
och säger att hon ska lära henne läsa… De har kommit hit spontant också, när 
det varit jobbigt hemma. (Kerstins kontaktmamma, år 2000) 

Hon bekräftade också den bild som givits både av barnens mamma och av 
socialsekreteraren om att det fanns en möjlighet för barnen att kunna komma 
dit akut när situationen varit svårhanterlig för dem hemma hos mamma. 
Dessutom hade socialtjänsten förmedlat en bild till henne om att det fanns en 
ambivalens kring om barnen skulle placeras eller ej. På frågan om vad hon 
uppfattade som meningen eller syftet med att barnen skulle vara i kontakt-
familjen så svarade hon så här: 

Alltså jag tror ju så här att krasst från socialtjänsten så var det här ett sätt att 
inte behöva placera barnen, det var andemeningen att prova det här i stället 
för att placera dom och att man i perioder har diskuterat att ha en placering i 
familjehem och det har också varit ett sätt att få mamman att skärpa till sig i 
perioder. Jag tror att det har funnits som ett inte helt uttalat krav från Social-
tjänsten. Och mamman har tyckt att det har varit okey att de är här. (Kerstins 
kontaktmamma, år 2000) 

Vid det kommande intervjutillfället utvecklades temat om den akuta insatsen 
ytterligare av henne: 

Det hände några gånger … ja vet en gång i alla fall så kom Karsten cyklandes 
helt apropå då hade det varit stökigt hemma, och flickan kom med bussen, vi 
fick koppla in socialjouren för hon ringde och bad om hjälp och vi kunde inte 
hämta henne, det blev jättesvårt men brodern sa att kom till mig istället. 
Ibland har det varit struligt och mamman har inte varit anträffbar så då har 
hon fått stanna till måndagen och gå till skolan. (Kerstins kontaktmamma, år 
2006) 

Vid detta intervjutillfälle beskrev hon också flickans ambivalens för att 
komma dit och den oro som flickan förmedlade för att lämna mamman 
ensam. Men också hur hon själv kände inför sin roll och sitt ansvar till 
skillnad från brodern som verkade mer nöjd med sina vistelser i kontakt-
familjen: 

Kerstin är väldigt hemmakär och känner sig trygg hemma… eller trygg vet 
jag inte men har varit mer orolig för sin mamma och kanske därför har varit 
mer hemma, och Karsten är mer en trygg person, han är som en maskros som 
växer genom jorden och klarar alla svårigheter… hon (Kerstin) beskrev att 
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hon ville vara en fågel, kanske skulle behöva testa sina vingar… (Kerstins 
kontaktmamma, år 2006) 

Kontaktmamman återkom till sin bild av hur syskonens liv kunde te sig 
hemma hos mamman och att de hoppades kunna utgöra en trygg punkt för 
barnen: 

Jag kan tänka sig mer att de har kunnat känna sig trygga hemma hos oss för 
det händer inte så tokiga saker som det händer hemma hos mamma, inte för 
att göra märkvärdiga saker utan för att det kan vara lugnt och stilla, när 
mamma försvinner så vet man inte om hon kommer hem och är jättefull eller 
att inte vara ensam bli lämnad. (Kerstins kontaktmamma, år 2006) 

Samtidigt beskrev hon vid detta intervjutillfälle att relationen mellan 
kontaktfamiljen och barnens familj hade förändrats och att hon upplevde att 
kontakten hade blivit mer kravfylld: 

Jag tror att dom har tyckt att det har varit skönt ibland att vara här, att komma 
hemifrån, men sen tyckte jag att det blev lite andra krav när de blev äldre, att 
från både mammans sida och från barnen. Mamman nästan krävde att vi 
skulle investera i vissa saker, köpa skor och så där för vi hade ju ändå betalt 
för att dom var där och vi fick nästan på oss att vi nog skulle betala och 
investera. Och Karsten var inte nöjd med en present för han tyckte att han 
hellre skulle ha pengar, CASH och då hade vi i alla fall köpt presentkort, så 
det blev lite svårt med kontakten. (Kerstins kontaktmamma, år 2006) 

Sedan brodern Karsten slutat att åka till kontaktfamiljen under det år som 
han fyllde 18 år så glesades även flickans besök ut för att till sist upphöra 
helt. Någon egentlig avslutning mellan de olika parterna skedde inte. 

Relationer mellan den biologiska familjen och kontaktfamiljen 
Relationen mellan den barnens biologiska familj och deras kontaktfamilj, var 
till en början mycket god. Kontakten etablerades redan innan Kerstin var 
född, eftersom hennes bror Karsten då redan varit där under några år. När 
flickan var 18 månader beslutades att hon också skulle få åka till kontakt-
familjen. När Kerstins familj flyttade till en annan stadsdel uppstod ett glapp 
i handläggningen. Både socialsekreterare, mamma och kontaktfamilj 
berättade i de inledande intervjuerna om att mamman då tog hjälp av 
kontaktmamman som följde med henne till socialtjänsten och beskrev varför 
det var viktigt att insatsen skulle fortsätta. Både mamma och de bägge 
barnen visste att kontaktfamiljen kunde ställa upp vid behov och det förekom 
vid några tillfällen att barnen fick akut vistas hos kontaktfamiljen när 
mammans missbruk gjorde att barnen inte ville vara hemma. Relationen 
försämrades under barnens tonårstid och enligt mamman och barnen berodde 
detta på att kontaktfamiljen inte längre intresserade sig för dem utan helt 
lade sitt engagemang på nya yngre barn som blivit familjehemsplacerade hos 
dem. Kontaktmamman å sin sida ansåg att problemen i kontakten hade upp-
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stått eftersom modern och barnen ställde ekonomiska krav på dem, i form av 
ridlektioner och dyra presenter. Kontakten upphörde därefter. 

Avslutande kommentar – turbulens, kontinuitet och komplexitet 
Kerstins uppväxtmiljö präglades i stor utsträckning av moderns alkohol-
missbruk samt av en mycket sporadisk kontakt med fadern. Kerstin hade 
nästan ingen kontakt med sin pappa, men hon talade om honom med värme 
och förklarade den bristande kontakten med att pappan var glömsk och inte 
hade tid att höra av sig. Tidvis fungerade inte den sociala miljön i hemmet 
och barnen kunde då åka till sin kontaktfamilj som under många års tid gav 
en stabilitet och kontinuitet. Eftersom familjens nätverk var glest och Kerstin 
gick i skolan i ett annat område, var hon förhållandevis ensam i sin vardag. 
När kontaktfamiljen inte längre motsvarade förväntningarna slutade Kerstin 
att åka dit och förlorade därmed del av sin kontinuitet i vardagen. 

Fallstudie 3 - Svante 

Materialinsamling 
Aktmaterialet omfattas av dokumentation från drygt 10 år med start 1997 då 
Svante blev aktuell för sin första egna insats hos socialtjänsten. Förutom 
aktdokumentationen omfattar materialet också de intervjuer som gjorts med 
pojken och de vuxna aktörerna. Intervjuerna med handläggare skedde vid tre 
tillfällen (år 2000, 2003 och 2006). När socialsekreteraren tillfrågades vid 
det första intervjutillfället om möjligheten att få göra intervjuer angående 
Svante så sade hon att Svantes mamma säkert ville ställa upp på en intervju 
eftersom hon var så engagerad i arbetet med barnen och mån om insatsen för 
Svante. Pojken och hans mamma intervjuades dels år 2000, dels år 2005. Vid 
det senare tillfället var både sonen och mamman, var och en, ensamma med 
mig vid intervjutillfället. Pappan medverkade inte vid något av tillfällena och 
har inte heller uttryckt något intresse av kontakt. Kontaktfamiljsmamman 
Susan har intervjuats per telefon vid två tillfällen (2000 och 2006). 

Familj och uppväxt 
Svante växte upp tillsammans med båda sina föräldrar och sina två yngre 
syskon. När Svante var sex år ansökte mamman om kontaktfamilj för bägge 
sönerna Svante och Stefan. De fick en gemensam kontaktfamilj som de 
turades om att vara i, men som relativt snabbt avslutades för Svantes del, 
medan brodern blev kvar. Påföljande år fick Svante en ny kontaktfamilj, 
Susan, Sture och deras söner Samuel och Sonny. Då Svante varit där något år 
separerade kontaktföräldrarna men Susan bestämde sig för att fortsätta sitt 
uppdrag med Svante. När Svante var 11 år, utreddes han på grund av sina 
skolproblem och det konstaterades att han hade svår dyslexi. Ett par år 
senare separerade föräldrarna, men de bodde ändå kvar i samma lägenhet. 



Kapitel 8 

168 

Mamman träffade en ny partner som hon därefter periodvis bodde hos, med 
och utan barn. Vid samtal med socialtjänsten framkom det att mamman 
polisanmält pappan för misshandel, och att de bråkat mycket innan separa-
tionen. Svante hade stora svårigheter i skolan och under hela årskurs 9 
mådde han dåligt, hade stora konflikter främst med modern, blev ordinerad 
att medicinera tidvis för sin psykiska ohälsa och bodde under denna period 
ofta i kontaktfamiljen. I årskurs 1 i gymnasiet började Svante på en skola på 
annan ort på pendelavstånd. Han trivdes mycket bra och skolresultaten för-
bättrades, och han fortsatte att ofta bo i kontaktfamiljen. Men efter nya skol-
svårigheter slutade han skolan i slutet av det första året i gymnasiet. Då han 
mådde mycket dåligt, började han behandling med medicinering och 
individualterapi och vistades mycket i kontaktfamiljen. Påföljande år flyttade 
han hem till kontaktfamiljen och blev placerad där. 

”Nuläge” – december 2007 
Svante bor kvar i sitt familjehem och har nu börjat på en handledd arbets-
träning, har viss kontakt med fadern men en sämre relation med modern. 

Beskrivning av insatsen 
Svante hade inledningsvis en kortare insats tillsammans med sin bror i en 
kontaktfamilj. Därefter bytte han år 1998 till en kontaktfamilj som han där-
efter haft en stadigvarande insats hos fram tills att han familjehems-
placerades i denna familj år 2007. Skälet till att föräldrarna (modern) först 
ansökte om en kontaktfamilj för sonen var att hon ansåg att pojken fick för 
lite uppmärksamhet av föräldrarna som helt lade sin tid och sitt engagemang 
på den yngre brodern Stefan med ett gravt neuropsykiatriskt funktionshinder. 
I aktmaterialet framgår att man under de första fem åren av insatsen ansåg att 
en förlängning behövde ske för att ge pojken avlastning och tillgång till 
annan vuxenkontakt. Under år 2003, i samband med att föräldrarna 
separerade framkom en förändrad syn, det beskrevs att pojken hade egna 
bekymmer både i skolan och rent socialt och man var angelägen om att till-
godose hans behov. 

Förväntningar på insatsen 
Aktstudiens material kan sammanfattas som att socialtjänstens syfte med 
insatsen var dels att Svante skulle få tillgång till vuxnas uppmärksamhet 
samt att få ha egna aktiviteter utan hänsyn till broderns behov, dels att ge en 
fysisk och mental avlastning för föräldrarna. 

Andra insatser 
Inledningsvis hade Svante enbart en kontaktfamiljsinsats. Brodern hade om-
fattande insatser men Svante behövde endast få avlastning och lite vila från 
sin familj. Sedan han utretts och befunnits ha grav dyslexi fick han också 
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vissa stödinsatser i skolan. Under de sista åren i grundskolan förvärrades 
pojkens situation och han hade även psykologkontakt. När han började i 
gymnasiet verkade situationen inledningsvis att ha förbättras till det bättre 
eftersom han kände sig motiverad och hade bra kompiskontakter. Men han 
gav upp sina gymnasiestudier (kort efter vår intervju) och började att må 
väsentligt mycket sämre. Han fick då individualterapi, viss medicinering och 
familjehemsplacerades hos sin kontaktfamilj. I nuläget har han påbörjat en 
yrkesrelaterad arbetsträning. 

Barnets bild 
Redan vid de första årens uppföljningar av Svantes vistelse i kontaktfamilj 
framkom det i utredningarna att Svantes trivdes mycket väl i sin kontakt-
familj och gärna ville vara där längre. Vid det första intervjutillfället år 2000 
beskrev han att det var en bra familj som han gärna ville vara hos. 

De betyder… Det känns som att de är min riktiga familj när jag kommer dit. 
Och sen så känns det bra att få vara minst någon gång och att få uppmärk-
samhet och så. (Svante, år 2000) 

Han beskrev också att han tyckte att kontakten fungerade bra och han litade 
på dem som vuxna. 

Jag tycker att dom är snälla, dom säger åt mig om jag gör något fel och så 
vågar dom säga vad dom tycker, det är bra. (Svante, år 2000) 

Vid den uppföljande intervjun år 2005 beskrev Svante att han hellre ville 
vara i sin kontaktfamilj, att han trivdes bättre där och tyckte att det fungerade 
dåligt hemma. 

Ja, jag umgås väl mer med dom där borta än vad jag gör här. Här är det väl 
mer att alla gör sitt. Jag hjälper nog mer till där borta än vad jag gör där, jag 
ORKAR BARA INTE när jag är här. … Där sitter vi alla runt köksbordet och 
pratar och skrattar och berättar vad som har hänt och om nyheter och så... Här 
hemma försöker man att komma ifrån bordet så snabbt som möjligt. (Svante, 
år 2005) 

Han berättade också att han inte pratade så mycket med någon om sina 
problem som han hade med skolan och med familjen, utom möjligtvis med 
flickvännen. Den vuxne som han kände mest förtroende för var kontakt-
mamman Susan, även om det mest var hon som tog initiativet till att prata 
med honom. I hemmet var det mest bråk och konflikter som inte blev lösta. 

Bråk? Ja, här hemma är det väl mycket det att jag inte diskar, inte städar… ja 
att jag inte är om några sysslor över huvud taget, att jag bara brukar sitta på 
mitt rum, det är väl den största konflikten. Ja, mamma börjar skrika och så 
börjar pappa skrika, men det är mest mamma som börjar, och ja… sen skriker 
jag tillbaks och så blir vi sura på varandra och jag låser in mig på mitt rum 
typ… Det blir väl inte riktigt löst. (Svante, år 2005) 
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Svante kände att han fick ta mycket ansvar för sina syskon och att 
föräldrarna mest var på olika håll. 

De övriga aktörernas bilder 

Handläggarna 
Under den tid som Svante hade varit aktuell inom socialtjänsten hade han 
haft minst fyra olika handläggare. Vid de tre intervjutillfällena blev därför 
olika handläggare intervjuade. Vid det första intervjutillfället beskrev hand-
läggaren att Svante behövde en kontaktfamilj för att få vara liten och slippa 
ta så mycket ansvar för sina syskon samt delvis också för att modern, som 
hela tiden tagit det primära ansvaret för de tre barnen, skulle kunna få en viss 
avlastning. 

Det var ju för att dom behövde avlastning och för att pojken behövde någon-
stans där han kunde leka ifred och… Vi beviljade insatsen som en före-
byggande åtgärd för att om den här pojken inte kunde få lite andrum så skulle 
han börja reagera på andra vis… Det var ett ganska tydligt barnperspektiv för 
detta. (Handläggare, år 2000) 

Vid det andra intervjutillfället lyftes även Svantes egna sociala problem fram 
som skäl för att kontinuerligt förlänga kontaktfamiljsinsatsen. Svantes 
svårigheter i skolan hade ökat och situationen i hemmet komplicerats på 
grund av föräldrarnas separation. Samtidigt beskrev hon att det var rätt insats 
som det inte rådde några tveksamheter kring: 

Ja, det här är ju sånt där enkelt ärende som man skulle önska att alla skulle 
vara. Där alla är nöjda. Men framför allt så tänker jag just på såna här pojkar 
att, som Svante, som har problem, är mobbad, inga kompisar, det är jättelätt 
att söka sig till fel kompisar. Så för honom är det verkligen en förebyggande 
insats på alla sätt. För att det kanske hindrar att han söker sig till …ja gör 
dumheter. (Handläggare, år 2003) 

Vid det tredje intervjutillfället beskrev socialsekreteraren sin oro för Svante 
och för hela familjen. Det framkom att fadern hade vissa missbruksproblem 
samt att han också, innan separationen hade misshandlat mamman vilket 
ledde till att han blev polisanmäld. Situationen hade förbättras och stäm-
ningen i familjen blivit lugnare efter separationen, men hon beskrev ändå en 
oro för barnen eftersom bägge föräldrarna bedömdes som omogna. Svantes 
mamma tog fortfarande ett huvudansvar för barnen liksom för deras pappa 
men uppfattades ha svårigheter i att bekräfta och stötta barnen, framför allt 
Svante. Omhändertagande hade övervägts men inte genomförts, särskilt som 
pojken själv inte ville lämna småsyskonen. Skälet för att ge Svante en 
kontaktfamilj beskrev hon så här: 

Alltså… jag vet inte exakt vad som ursprungligen var skälet men om jag 
säger, det här är en familj, föräldrarna är ju väldigt… omogna va på många 
sätt och har svårigheter att klara sina barn och det är väl egentligen 
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ursprungsskälen kan jag tänka till att det skulle bli som något stöd för pojken 
men också för föräldrarna att dom skulle få lite hjälp utifrån va... så. Sen vet 
jag att han hade väldiga skolproblem och det var ju inte alls bra som han sa, 
att dom inte alls förstod hans problem och det tyckte ju mamman också. Dom 
förstod liksom inte att han hade dyslexi och att det blev fel och att det blev 
snett så och sen var det ju väldigt oroligt hemma då samtidigt, så han har haft 
tur kan man säga att hon (Susan) har engagerat sig så mycket i honom. 
(Handläggare, år 2006) 

Handläggaren beskrev att det var omfattande problem i familjen, en rörig 
familjesituation med förekomst av både visst missbruk och våld. 

Dom är väldigt omogna personligheter bägge två och pappan har problem 
med sitt humör och att… att han tidvis dricker för mycket, jag skulle inte 
kalla det missbruk men det är väl på gränsen, jag har väl svårt att säga exakt 
hur mycket det är men det är för mycket och så blir det bråk och så, ja det är 
inte bra, det är multiproblem helt enkelt. … och dom här bråken som det har 
varit dom emellan, så var det ju när jag började, när pappan har gett sig på 
henne handgripligen… Ja, det har ju varit misshandel. (Handläggare, år 2006) 

Mamman - Siri 
Mamman var den som tog initiativ till att ansöka om en kontaktfamilj för 
Svante och vid det första intervjutillfället beskrev hon att hon var mån om att 
pojken skulle få ha både egen tid och andra vuxna att prata med i sin 
kontaktfamilj: 

Jag hoppas att han slipper tänka på oss och ta semester från oss och sin lille-
bror, och att få vara minst då, det är viktigt för mig. Ja, och att dom hittar på 
roliga saker, men även det här normala då som händer i hemmet… Att han 
kan prata med dem där borta också, dom vet ju hur vi har det och han har 
svårt att prata med oss för han vill inte belasta oss mera och då har han dem 
och kan ventilera sig där då. (Mamma 2000) 

Det viktigaste var inte för hennes del att få något stöd i sin föräldraroll eller 
avlastning utan att detta var helt för pojkens skull. Vid den uppföljande 
intervjun år 2005 beskrev mamman att kontaktfamiljsmamman Susan också 
fungerade som ett stöd som henne i föräldrarollen. Hon och sonen hade haft 
svåra konflikter, särskilt under det sista året i grundskolan och då hade hon 
kunnat ringa henne: 

Och så försöker hon också att hjälpa till med det därmed regler, vad man har 
för regler hemma, vi kör likadant. Av någon underlig anledning så lyssnar 
han mer på… ja det är väl inte så underligt, så lyssnar han mer på henne än 
han lyssnar på mig. Vi har samma regler. Och när vi kommer i konflikt här 
hemma så säger man att Susan skulle inte heller acceptera det, ska jag ringa, 
ja gör det och så ringer jag och så säger hon nej. Hon är lite stöd också här 
hemma för det var väldigt jobbigt hela förra året. Jag tycker inte att man kan 
sova bort hela dagarna, det funkar inte han orkar inte i skolan och så då, och 
att han ska göra med läxor han orkar inte det. Han halkade efter jättetidigt jag 
tror att det var sju-åtta prov som han skulle göra på två veckor. Och så har 
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han grav dyslexi. Så då åkte han dit en helg och så hjälpte hon honom och 
han fick det gjort så han fick sina betyg så. (Mamma 2005) 

Mamman beskrev att hon trodde att pojken skulle fortsätta att åka dit även 
sedan insatsen avslutats, att han var en naturlig del av deras familj och att 
hon var mycket nöjd med detta. 

Kontaktmamman - Susan 
Kontaktfamiljsmamman intervjuades vid två tillfällen och den första gången, 
år 2000 talade hon mest om att pojken skulle få komma till dem och dela 
deras familjeliv och ha lite roligt. 

Svante kommer till oss och ingår i vårt vanliga familjeliv. Vi har intressen 
och grejar och så får han vara med och vi är alltid tillsammans i dessa 
aktiviteter. Självklart att han ska ingå som familjemedlem när han är där. 
(Kontaktmamma, år 2000) 

Hon ansåg att kontakten med Svantes familj fungerade bra, att de kunde talas 
vid när problem uppstod och att hon beundrade Svantes mamma Siri som tog 
hand om hela familjen med de tre barnens olika behov. Hon uppfattade 
fadern som ganska omogen. 

Vid det uppföljande intervjutillfället hade situationen för Svante 
förändrats och Susan var mycket bekymrad för pojken: 

Det är en kille som snart blir 17 år som är väldigt osäker… som har väldigt 
dåligt självförtroende och… inte blir bättre av att hans föräldrar strular som 
dom gör. Han har hoppat av skolan och det är jättemycket prat om det. Ja, det 
är lite synd, det hela. (Kontaktmamma, år 2006) 

Hon ansåg att det skulle vara bra om han kunde bo hos dem på heltid efter-
som han redan varit där så länge och eftersom han har verkat att fara så illa i 
hemmet. När hon hade tagit upp det med pojken hade han sagt att han helst 
skulle vilja bo i kontaktfamiljen, men att han kände ett stort ansvar för sina 
småsyskon som han inte heller tyckte hade det bra hemma. 

Hon beskrev sin oro och frustration över att hon inte ansåg att det skedde 
någon förändring trots att hon såg att pojken for illa: 

Som kontaktfamilj har man inte någon rätt känns det som jag som pratar med 
honom hela tiden och vet hur han mår, då säger som att jag borde få tag på 
någon som kunde anmäla det. Ja men räcker det inte att jag talar om det? 
Liksom vadå. Jag har fyllt i en enkät om hur själva uppdraget kontaktfamiljen 
fungerar, och då talade jag om det om vad jag tycker och tänker och att det 
inte finns någon uppföljning och att då så nu finns det i skrift men det har inte 
hänt något, det skulle kunna uppfattas som en anmälan men det fungerar inte. 
(Kontaktmamma, år 2006) 

Den relation som hon tidigare ansåg hade fungerat väl med Svantes familj 
tyckte hon hade försämrats: 
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Ja, vår kontakt är lite upp och ner, vi har inte så mycket kontakt för det är så 
svårt att prata, det spelar ingen roll vad man säger och så känns det som att 
man har ingen rätt att säga något heller. (Kontaktmamma, år 2006) 

Relationer mellan den biologiska familjen och kontaktfamiljen 
Som tidigare framgått i texten, var relationen mellan den biologiska familjen 
och kontaktfamiljen till en början mycket god. Både Svantes mamma Siri 
och Susan beskrev att de höll en tät kontakt med varandra och talades vid om 
Svantes behov och vardag. Svantes pappa hade inte någon särskild kontakt 
med kontaktfamiljen. Siri fortsatte att vara lika positiv och beskrev att hon 
kunde ringa när hon hade konflikter med sin son och att Susan då kunde vara 
ett bra stöd i hennes föräldraroll. Men kontaktmamman upplevde att rela-
tionen försämrades över tid, i takt med att Svante började må alltmer dåligt. 
Hon kände sig mer och mer maktlös, både i relation till socialtjänsten och till 
Svantes familj som hon inte ansåg kunde ge pojken stöd och uppbackning i 
den utsträckning som han behövde. 

Avslutande kommentar – turbulens, kontinuitet och komplexitet 
Svante växte upp med bägge sina föräldrar och föreföll inledningsvis att ha 
en stabil situation. Det som beskrevs som bekymmersamt var att familjens 
villkor förändrades av att han fick en lillebror med svåra neuropsykiatriska 
symptom. Då det därefter kom ytterligare ett syskon, fanns det inte så 
mycket utrymme för Svantes behov. Men över tid framkom i aktmaterialet 
att familjen hade en sammansatt social problematik och i intervjuer med 
socialsekreterarna beskrevs föräldrarna som omogna och med svårigheter att 
hantera sitt föräldraskap. Dessutom var konflikterna så svåra mellan 
föräldrarna att mamman vid något tillfälle polisanmälde fadern för att han 
uppträtt våldsamt mot henne. Föräldrarna separerade, men fortsatte att ha en 
gemensam bostad för barnen. Enligt kontaktmamman var det Svante som 
förväntades vara den som höll ihop hemmet, medan föräldrarna kom och 
gick. Svante som hade en egen problematik med svår dyslexi och svårigheter 
med kamraterna i skolan, mådde med tiden alltmer dåligt i sin situation och 
valde att successivt flytta hem till sin kontaktfamilj. Kontaktfamiljen blev en 
kontinuitet i tillvaron och sedan kontaktföräldrarna hade separerat blev det 
framför allt Susan och sönerna som han träffade. Svante beskrev själv redan 
när han var 11 år att han trivdes bra i sin kontaktfamilj, för att han tyckte det 
var skönt att vara yngst och få uppmärksamhet. Fem år senare uttryckte han 
att man kunde prata och umgås på ett annat sätt i kontaktfamiljen än i 
föräldrahemmet. 
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Fallstudie 4 - Titti 

Materialinsamling 
Aktmaterialet omfattas av socialtjänstens dokumentation från år 1999 då den 
förutvarande familjehemsplaceringen upphörde och ersattes av en kontakt-
familjsinsats. Intervjuer har genomförts med flickan, hennes pappa och 
kontaktfamiljsmamma samt med socialtjänstens handläggare. Intervjuerna på 
socialtjänsten skedde vid tre tillfällen (år 2000, 2003 och 2006). Flickan och 
hennes pappa intervjuades endast år 2005. Vid det första intervjutillfället 
bedömde socialtjänsten att familjens sociala situation just då var alltför tur-
bulent men vid det senare tillfället ville pappan och dottern gärna vara med. 
Intervjuerna genomfördes hemma hos familjen och både far och dotter var 
med under större delen av samtalen. Kontaktfamiljsmamman Tian har inter-
vjuats per telefon vid ett tillfälle (2006). 

Familj och uppväxt 
Tittis föräldrar (Thelma och Torkel) bodde ihop en kortare period innan Tittis 
födelse. I familjen fanns då också Tittis halvbror, som hade en annan pappa. 
Under graviditeten återföll mamman i ett tidigare blandmissbruk. I samband 
med Tittis födelse placerades familjen på ett mödrahem, men då det ganska 
snart visade sig att mamman inte kunde ta hand om barnen placerades de 
tillsammans i ett familjehem hos Tian och Tom. När familjehemsföräldrarna 
beslutade sig för att skiljas och inte längre orkade ha kvar sitt uppdrag så 
gjordes en hemtagningsutredning. Det beslutades att flickan skulle flytta 
hem till sin pappa och att familjehemmet skulle omvandlas till en 
kontaktfamiljsinsats. Titti bodde därefter ensam med sin pappa och hade ett 
ojämnt umgänge med sin mor, främst beroende moderns psykiska hälsa och 
återkommande missbruk. Mamman fick också ytterligare ett barn med en ny 
man. Titti var mycket fäst vid sina bägge syskon och försökte att träffa dem 
även om det tidvis hade varit svårt. Titti hade periodvis haft problem i skolan 
och med kompiskontakter. 

”Nuläge” – december 2007 
Titti fortsatte att åka till sin kontaktfamilj och hoppades få fortsätta ha denna 
kontakt även efter att insatsen i en framtid har upphört. I samband med att 
flickans mamma dog så fick flickan vara jourhemsplacerad i sin kontakt-
familj under en kortare period och hon vistas där också veckovis i samband 
med skollov. Hennes bror Thomas som nu hade flyttat hem till sin pappa, 
hade återupptagit kontakten med kontaktfamiljen och syskonen kunde nu ses 
där hemma. Både Titti och hennes pappa Torkel är mycket nöjda med sin 
kontaktfamilj och tycker den är ett viktigt stöd i deras vardag. 
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Beskrivning av insatsen 
Sedan Tittis familjehemsplacering upphörde hade hon fortsatt att ha kvar sin 
kontakt med denna familj. Trots att dessa kontaktföräldrar separerat hade 
hon haft möjlighet att träffa bägge två även om det framför allt är mamman, 
Tian och de bägge döttrarna Trisha och Tessa som hon kontinuerligt var 
tillsammans med. Periodvis hade hon bott i kontaktfamiljen varannan helg, 
samt i samband med lov men detta har också minskat när hon ibland varit 
upptagen med annat. När mamman dog valde flickan att bo hemma hos 
kontaktfamiljen fram till begravningen. När hon hade bekymmer i skolan 
kom en av kontaktsystrarna, Tessa och var med henne i skolan och träffade 
lärare och kamrater. 

Förväntningar på insatsen 
Både socialtjänstens handläggare och Tittis pappa förväntade sig att hon 
skulle känna att hon hade tillgång till sin kontaktfamilj som en andra familj 
där hon kan få göra och prata ”tjejsaker” och att de skulle finnas där för 
henne under uppväxtåren. 

Andra insatser 
Titti hade insatser i skolan, samt en BUP-kontakt periodvis. 

Barnets bild 
Titti föreföll avslappnad och intresserad av att bli intervjuad. Hon beskrev att 
kontaktfamiljen kändes alldeles självklar för henne. 

Dom känns som min familj, dom känns som släkt nästan, fast på ett ganska 
konstigt sätt… det känns som att dom är längre bort än kusiner men nära 
ändå. Jag vet inte hur länge jag har känt dom, det är nog nästan jämt. (Titti 
12, år 2005) 

Hon berättade att det känts ganska skrämmande i början när hon flyttade dit 
för att bo där, men att det hade ändrats genom åren och nu kändes det hem-
vant och roligt att vara där. 

Men nu, nu åker jag dit för att jag har roligt där… och för att jag gillar dom 
jättemycket. Jag åker dit på olika helger brukar det bli… Ibland brukar Tian 
ringa hit och fråga om jag vill åka dit och ibland så är det bara bestämt, men 
jag vet inte riktigt hur ofta det blir. (Titti 12, år 2005) 

Då jag bad henne berätta om sin relation till kontaktfamiljen så berättade hon 
att hon tyckte mycket om dem och att flickorna kändes nästan som hennes 
systrar. 

Nästan lika dan som mammas relation men ändå inte riktigt så, kanske 
snarare som pappas i så fall… Ja nästan. Jag tänker att Trisha och Tessa 
måste vara hemma mer ofta och inte åka till stan och vara med sina kompisar. 
…Ja, Tian kan nästan vara som min mamma och flickorna, jag säger att det 
är mina systrar … jag brukar säga det i skolan. Dom säger inte så mycket 
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men dom tar ju mig som sin syster och då så kan dom säga till sina kompisar 
att det är deras lillasyster, dom orkar inte förklara mer… (Titti 12, år 2005) 

På frågan om vad hon brukade prata med olika människor om så beskrev hon 
att det nog var Tian som hon pratade mest om olika saker med 

Med Tian? Jag pratar om det som har hänt i skolan, framför allt, och så det 
jag har gjort i veckan och på helgerna när jag inte har varit där, så pratar jag 
om allt det som har hänt mellan mamma och mig och så. (Titti 12, år 2005) 

Däremot tyckte hon att det var svårare att prata med sin mamma, men kom 
ihåg en gång då hon hade berättat lite för henne. 

Mamma, henne pratar jag inte om viktiga saker med, men jag kan prata om 
att jag har fått en ny kille eller sånt. Jag pratade om det när jag var hemma 
hos henne och då satt vi i soffan och då berättade jag det, men jag brukar inte 
berätta så mycket för henne. (Titti 12, år 2005) 

Sin pappa som hon delar vardagen med kände hon att hon kunde prata med 
om skola och om kompisarna. 

Pappa, honom brukar jag berätta vad som hänt i skolan för, och om bråk och 
… Ja det är mellan Bella och Sara och mig, vi har bråkat nu i veckan, jätte-
mycket. Men inte med Jill, hon är min bästis. (Titti 12, år 2005) 

Hon beskrev att hon för det mesta var väldigt nöjd med att få åka till sin 
kontaktfamilj men att hon tyckte det var stressigt om de vuxna glömde att 
tala om planeringen för henne och när hon ville kunna förbereda sig i god 
tid. 

Det känns lite konstigt, men det känns ändå bra… ibland kan det vara svårt 
för att man inte vet var man ska vara och så. Ibland kan pappa komma på 
fredagen och så säger han ”ja, och du ska till Tian nu”… och då blir jag stres-
sad. Jag vill veta i god tid så att jag kan packa, för annars kommer jag att 
glömma nånting och det är inte roligt. (Titti 12, år 2005) 

Hon avslutade med att säga att det mest var fördelar med att vara där, att hon 
kände sig mindre stressad då och att det var skönt när inte mamman ringde 
dit och bråkade med henne. 

De övriga aktörernas bilder 

Handläggarnas perspektiv på insatsen 
Vid det första intervjutillfället år 2000 berättade socialsekreteraren om hur 
kontakten hade inletts mellan Titti och hennes kontaktfamilj: 

De här två barnen bodde i familjehem, de blev familjehemsplacerade. Sedan 
blev det en hemtagningsutredning och barnen flyttade hem, den ena till sin 
biologiska mamma och den andra till sin biologiska pappa. Och för att de 
skulle få behålla en kontakt med sitt familjehem, så blev det en kontaktfamilj. 
En naturlig övergång eftersom det ofta är svårt att avsluta kontakten. (Hand-
läggare, år 2000) 
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Hon berättade också om att barnen hade placerats i en familj med två 
föräldrar, men då de separerade och inte orkade fortsätta med att vara 
familjehem hade det varit en bra lösning att barnen fick behålla denna kon-
takt genom att fostermamman hade övergått till att vara kontaktfamilj för de 
bägge syskonen. 

För flickan så betyder den mycket trygghet och för pojken så är det bra. 
Familjen och deras barn är en oerhört viktig del i barnens nätverk. De hade 
varit där stadigvarande i två år. De var små när de började vara där och en 
viktig fas i deras uppväxt. Det ska också påpekas att kontaktfamiljen är en 
ensamstående kvinna med barn, från början var det inte så men nu är det så. 
(Handläggare, år 2000) 

Vid det påföljande intervjutillfället år 2003 hade situationen ändrats så till 
vida att brodern inte längre bodde kvar hemma hos mamman, han hade blivit 
familjehemsplacerad hos en släkting och hans kontaktfamiljsinsats hade 
upphört. Handläggaren beskrev att flickans pappa hade mer vuxit in i sin 
föräldraroll men att kontaktfamiljsinsatsen fortfarande betydde mycket för 
flickan i hennes utveckling. 

Pappa har blivit mycket mera pappa, klarar det bättre själv, utan stöd, men 
fortfarande har flickan stort behov av kontaktfamiljen där mamman står för 
identifikation och är som ställföreträdande mamma för henne... Flickan har 
fortfarande stort behov av insatsen. Pappa har ingen annan avlastning och det 
är nödvändigt med en fortsättning. (Handläggare, år 2003) 

Titti hade fortfarande ingen särskilt bra relation till sin mamma som hon 
hade en ojämn kontakt med. 

Mamman är en rolig och karismatisk person men otroligt självcentrerad, allt 
kretsar kring hennes behov. Kontakten mellan dem går upp och ner, den är 
sporadisk och gles och bygger helt på när mamma har lust… Mamma är inte 
särskilt förtjust i sin flicka, ingen varm mor-dotterrelation precis. (Hand-
läggare, år 2003) 

Den socialsekreterare som blev intervjuad år 2006 hade haft en mångårig 
kontakt med flickan och även hennes bror. På frågan om varför Titti hade en 
kontaktfamiljsinsats berättade hon att det genom åren har varit en viktig 
insats och att det aldrig har rått något tvivel om att fortsätta, framför allt så 
länge som flickan själv ville men också i enlighet med pappans önskemål. 
Socialsekreteraren beskrev en situation med en flicka med dålig anknytning 
till framför allt sin mamma, men också till pappan som hon flyttade hem till 
efter sin familjehemsplacering. 

Den här flickan var ju aldrig riktigt anknuten till sin mamma och inte till 
pappan heller, det var en omfattande problematik när hon var liten. Så man 
kan ju säga att hon knöt ju an i familjehemmet och där har hon sin primära 
anknytning och sen när hon skulle flytta hem, det var ju oerhört… Skört och 
man visste ju inte om pappan skulle hålla, pappan levde ju ensam och 
mamman har ju som sagt aldrig … hon har ju alltid satt pojken i första 
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rummet och aldrig satsat så det blivit nån anknytning till flickan och jag 
tänker att det var flera skäl, framför allt att det skulle vara för att hon skulle få 
behålla kontakten med kontaktfamiljen hon har ju ändå varit där i så många 
år ända sedan hon var så liten och som hon var så starkt anknuten till men sen 
tänker jag också för pappan, för att han skulle orka så behövde han ju den 
avlastningen. Mamma har ju funnits av och till, men inte som någon regel-
bunden och trygg avlastning plus att den här pappan har ju varit i behov av 
mycket avlastning och stöd och flickan har ju behövt en kvinnlig förebild och 
det har hon ju haft i den här mamman som varit kontaktfamilj för henne, 
mycket stått för detta. (Handläggare, år 2006) 

Hon berättade också att Titti hade en nära kontakt med döttrarna i kontakt-
familjen och att hon där fick göra ”tjejsaker” och prata om sådant som man 
kan behöva andra flickor eller en vuxen kvinna till. 

Kontaktfamiljen har också två döttrar som är äldre än den här flickan och 
dom är ju förebilder och kan ju också tala med den här flickan, ja alltså om 
vikten av att hålla sig ren och fräsch och hygien och såna saker som hon har 
lite svårt med ibland och jag tänker att pappa behöver fortfarande avlastning. 
… Jag tror att det ändå har fungerat så bra som det har gjort den här tiden 
beror på att hon har haft sin kontaktfamilj. Och det är ju en ganska om-
fattande insats för hon är ju där varannan helg och det tror jag är nödvändigt. 
(Handläggare, år 2006) 

Hon beskrev att Titti och hennes pappa kämpade på med vardagen men att 
det inte var en ideal situation för dessa att leva ensamma med varandra och 
att kontaktfamiljen därför utgör ett viktigt komplement. 

Men däremot att pappan och flickan, dom har ju någonstans en fungerande 
vardag (…suck), det är, jag tror inte att det är toppenbra, men det är absolut 
inte jätteilla. Dom försöker… dom hankar sig fram de har väl synpunkter på 
varandra och flickan tycker att pappa borde städa lite grann och hjälpa henne 
med läxorna och han är inte så intresserad av att pynta och hålla fint, men å 
andra sidan så är hon hos kontaktfamiljen och då kan hon åka till IKEA och 
få lite hjälp och så, så hon har lite grann den fristaden. (Handläggare, år 
2006) 

Om innehållet med insatsen berättade handläggaren att det mycket handlade 
om att få vara del i en vanlig familj eftersom hon och pappan inte så ofta 
umgicks med varandra, satt och åt eller hade mysstunder och detta kunde 
hon få hemma i kontaktfamiljen. 

Alltså jag… det är ju att vara en del i familjesammanhang, att få möjlighet att 
få prata om sig själv på ett öppet sätt, att vara den här man kan vända sig till 
utan att det blir pinsamt eller genant eftersom hennes mamma inte förmår 
eller kan det och tar väldigt mycket egen stor plats. Jag tänker att det handlar 
om att ge henne stabilitet och trygghet över tid och kärlek och omsorg. 
Ganska basala behov egentligen, alltså jag tycker inte att det viktiga är vad 
dom gör utan egentligen att hon är där nånstans. Alltså att bara vara där och 
få vara… Lite sitta och mysa i soffan med täcket över huvudet och så… 
(Handläggare, år 2006) 
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Tittis handläggare uppfattade att kontaktfamiljen för Titti är mycket viktig 
och hade en förhoppning att hon ska få behålla denna så länge hon vill, fram 
till att hon fyller 18 år: 

Alltså, det hon säger till mig …jag har ju pratat med henne om det flera 
gånger, det är ju att alltså, den är ju jättejätteviktig för henne, hon ser ju den 
som en fast punkt och hon ser ju mycket kontaktmamman som sin extra 
mamma och syskonen som sina syskon och hon tycker att det är skönt att få 
komma dit och hon njuter av att det är rent och snyggt och hon vill ju alltid 
att dom ska vara med när hon fyller år, på hennes kalas och så, hon ser dem 
som otroligt självklara jag tror att hon skulle känna sig väldigt halv utan dom. 
(Handläggare, år 2006) 

Hon hade en förhoppning att kontakten skulle finnas kvar både sedan 
familjen hade flyttats över till en annan kommun och när sedan insatsen 
sedan formellt var avslutad. 

Föräldern - Torkel 
Pappan beskrev inledningsvis att kontaktfamiljen mest var tänkt att vara som 
avlastning för honom eftersom han var ensamstående pappa och hade svårt 
med vissa delar av föräldraskapet. 

Ja, det var väl framför allt för att avlasta mig eftersom barnen inte alls bodde 
hemma hos sin mamma Thelma då, så för att jag skulle få lite avlastning. Och 
jag behövde helt enkelt få vara lite för mig själv också. I början bodde barnen 
i familjehemmet och kom hem till mig i och med de inte alls var hos sin 
mamma, men sen ja så skulle familjehemmet separera och då fick jag en för-
frågan om att ta hand om flickan. Så då var det en släkting i första hand för 
Thomas, som inte hade kontakt med sin pappa, ja så han flyttade dit och Titti 
flyttade hit. (Torkel 2005) 

Under samtalets gång beskrev han också att insatsen hade stor betydelse för 
dottern, och att hon där kunde få tillgång till relationer med andra kvinnor, 
och att prata om sånt som han tyckte var svårt att hantera. Han beskrev också 
att de hade kontakt ibland och samarbetade bra omkring flickan. 

Framför allt när hon inte har nån större kontakt med sin mamma så kan hon 
lättare tala med kontaktmamman (Tian) än hon kan med mig om saker och 
ting, och sen har jag ju ingen större erfarenhet av tjejer och hon börjar få 
mens och så (skratt...) tjejprat, och jag får reda på en del. För om Tian blir 
orolig så ringer hon upp mig och det är rätt så skönt, för hon säger inte så 
mycket till mig, ja en del om skolan, men egna funderingar kommer ju hon ju 
inte till mig. (Torkel 2005) 

Han berättade att de båda inte umgås särskilt mycket med varandra utan 
mest höll sig var och en på sin kant, kanske kunde de se en film tillsammans 
någon gång. 

Jag sitter här i köket och äter, hon sitter inne i sitt rum, men får komma ut hit 
om hon vill ha påfyllning. Hon är lat och vill ha allt serverat. Hon kan inte 
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ens skala sin potatis själv. Det har mamman synpunkter på. Men det beror på 
att småkusinerna får allt eftersom de är så små. På kvällarna så sitter man 
framför datorn, eller så framför TV:n, ja det blir en videofilm eller så. 
(Torkel, år 2005) 

När det blev svårigheter med mamman så berättade flickan det för sin 
kontaktmamma som sedan hörde av sig till pappan, men själva hade de inte 
talats vid om detta. 

Ja, framför allt går hon till Tian. Det var ju så jag fick reda på det som hände 
hemma hos mamman, för då var Tian ganska orolig. Båda barnen var med 
den helgen. Tian fick höra ganska mycket men Titti hade inte sagt så mycket. 
(Torkel, år 2005) 

Efter den helg då det blev bekymmersamt med barnen hemma hos mamman 
så tog han kontakt med pappan till det tredje barnet och de kom överens om 
att kunna hjälpas åt om något akut skulle inträffa igen och barnen var hemma 
hos den gemensamma mamman. 

Om hon skulle behöva komma därifrån. Då har jag prata lite med Teddys 
pappa om hur man ska göra, för alla våra nära anhöriga bor ju där uppe. Den 
pappan bor ute i trakten och då skulle det vara närmare till. Min syster bor i 
för sig i här i samma region, men hon har själv två små barn och det skulle 
vara svårt att komma ifrån. Då är den pappan någon jag skulle kunna vända 
mig till. (Torkel, år 2005) 

Avslutningsvis sade pappan att han nu främst såg insatsen som en lösning för 
att flickan inte hade så bra kontakt med sin mamma och att om det hade 
fungerat så skulle denna insats kanske inte alls ha behövts. 

För Tittis del tror jag att det är väldigt bra i och med att hon inte träffar sin 
mamma och inte kan ha några djupare samtal med henne som hon kan ha 
med Tian. Som hon kanske inte någonsin har haft med sin mamma för det har 
inte blivit den här riktiga mammarelationen mellan dem. Det har ju mest varit 
sönerna Thomas och Teddy som hon har haft det med, som har kunnat 
komma intill. Så för Tittis del … ja, hade hon bott med sin mamma hade hon 
kanske inte behövt ha någon insats alls. (Torkel, år 2005) 

Kontaktföräldern - Tian 
Kontaktmamman berättade att hon var väldigt fäst vid flickan och egentligen 
inte tyckte att det var någon arbetsuppgift utan mest till glädje för henne och 
döttrarna. 

För Titti är det mer än att vara en helgmamma, jag ser det inte som en upp-
gift, hon skulle lika gärna bo här, det är så naturligt att hon är här och det är 
så enkelt med henne. Det är mer en del av min vardag för hon har alltid varit 
den som har knutit an till oss och velat vara här. Hon har inte fått så mycket 
kärlek från mamman och mormor och så, det är ingen som har brytt sig så 
mycket om. (Kontaktmamman, år 2006) 
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Hon beskrev att flickan alltid har trivts med att bo hos dem och att hon känns 
som en naturlig del också i relation till övrig släkt och nätverk. 

Hon har alltid varit den som knutit an och velat vara här till skillnad från 
hennes bror som alltid har velat åka hem. Hon känns som min egen, det är 
inte som något jobb och så är det för syskonen också och för andra släktingar 
och mormor och morfar hon vill vara här när hon fyller år. Det är så med hela 
vår familj, även om hon inte säger mormor och morfar så är det som det, och 
dom gör ingen skillnad på henne från de andra barnen. (Kontaktmamman, år 
2006) 

Kontaktmamman berättade också att flickan ibland ville prata med henne om 
saker som var svåra och viktiga. Som exempel nämnde hon flickans 
funderingar om sina föräldrar, om pappan som ibland dricker för mycket och 
om mammans lynnesutbrott och humörsvängningar. 

När han kom hem från en båtresa så gick vi och mötte, och då var Torkel 
onykter. Jag märkte att Titti reagerade och blev väldigt stel och så där. Han 
var inte så full att jag kunde vägra henne att följa med hem men jag tyckte att 
det var besvärligt och det talade vi mycket om när hon var här helgen efter att 
hon tyckt att det var jätteobehagligt och jättebesvärligt och att han hade 
somnat hela tiden på vägen hem. Hon tycker att det är väldigt obehagligt. Vi 
har pratat jättemycket om humöret och temperamentet och att hon är orolig 
om hon skulle ha ärvt samma humör som sin mamma och hur det ska bli när 
hon blir större. (Kontaktmamman, år 2006) 

Kontaktmamman beskrev att flickan ibland verkade trivas bättre hos dem än 
hemma, och att en bidragande orsak till detta var att flickan hade en mycket 
nära och glad relation till hennes döttrar. Även fast de är äldre än flickan, så 
trivdes de tillsammans och ställde gärna upp för Titti när hon behövde stöd. 

Avslutande kommentar – turbulens, kontinuitet och komplexitet 
Tittis liv har varit turbulent redan från början, då hon först vistades på ett 
mödrahem med föräldrarna och brodern, därefter bodde en kort period hos 
modern innan hon blev placerad i familjehem tillsammans med sin halvbror. 
När Titti var i förskoleåldern så skildes hennes familjehemsföräldrar och då 
det inte bedömdes vara möjligt för henne att flytta hem till mamman så fick 
hon i stället bo hos sin pappa. Tillsammans med pappan har kontaktfamiljs-
mamman i hög grad stått för kontinuiteten och dessa har i viss mån delat 
föräldraskapet. När Titti var tolv år dog hennes mormor och mamma inom en 
kort period. Flickan har därefter fortsatt att vara hos sin kontaktfamilj och 
via de andra syskonens pappor också haft möjlighet till att träffa dem ibland. 



Kapitel 8 

182 

Fallstudie 5 - Rune 

Materialinsamling 
Aktmaterialet omfattas av socialtjänstens dokumentation från år 1999 då den 
aktuella kontaktfamiljsinsatsen inleddes. Intervjuer har genomförts med 
pojken, hans mamma och kontaktfamiljsmamma samt socialtjänstens hand-
läggare, Intervjuerna på socialtjänsten skedde vid tre tillfällen (år 2000, 2003 
och 2006). Pojken och hans mamma intervjuades år 2005. Dessa intervjuer 
genomfördes hemma hos familjen och modern var med vid samtalet med 
pojken. Kontaktfamiljsmamman Regina har intervjuats per telefon vid ett 
tillfälle (2006). 

Familj och uppväxt 
Rune växte upp tillsammans med sin mamma. Föräldrarna var samman-
boende vid tiden för hans födelse men relationen var konfliktfylld, delvis 
beroende på faderns missbruk och han flyttade ut och in i familjen. Rune 
hade en halvsyster och föräldrarna fick också en yngre bror till Rune, kort 
innan de separerade mer varaktigt. Runes mamma träffade därefter en annan 
man som hon flyttade ihop med och de fick tillsammans en pojke. När denne 
lillebror var ett år gammal flyttade denne man och lämnade familjen. Runes 
mamma har långa perioder varit sjukskriven för psykiska besvär eller arbetat 
deltid inom vården. Mamman har också påbörjat olika utbildningar som hon 
dock inte slutfört. Rune har ingen kontakt med sin pappa. 

Beskrivning av insatsen 
Rune var 18 månader första gången han fick en kontaktfamilj. Inledningsvis 
var han också jourhemsplacerad där. Under de följande sex åren hade han 
totalt haft fyra olika kontaktfamiljer innan han fick den familj som han sedan 
dess hade kvar. Under de inledande åren var Rune i sin kontaktfamilj torsdag 
– måndag, varannan vecka. Periodvis ökade detta till att han bodde varannan 
vecka hos kontaktfamiljen och han var också jourhemsplacerad där under en 
längre period innan slutligen blev familjehemsplacerad. Genom att han 
vistades också där på vardagar så ingick här också att arbeta med läxor och 
skoluppgifter. 

Förväntningar på insatsen 
Enligt socialtjänsten hade man en förväntan på att pojken skulle få bli sedd 
och bekräftad, men man konstaterade också att modern troligtvis ansåg att 
insatsen var för hennes skull, för att hon behövde avlastning, som pojken 
skulle vara där. Det framkom också att man hoppades att kontaktfamiljen 
kunde ställa upp med mer stöd vid behov. 
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Barnets bild 
Rune var spänd och osäker under hela intervjun. Han svarade fåordigt och 
sökte moderns bekräftelse inför alla svar. Rune berättade att han tyckte att 
kontaktfamiljen var snälla, att de var som kompisar och att han uppfattade 
dem som en vanlig familj att vara hos. 

Jag brukar åka taxi dit, och säger hej när jag kommer och så spelar jag lite 
TV-spel och så är man där som i en vanlig familj och kanske går ut och leker 
eller så. (Rune 12, år 2005) 

På frågan om han såg fram emot något att göra när han är i sin kontaktfamilj 
svarade han: 

Jag hoppas inte på någonting… Jag undrar inte varför jag ska åka, det är en 
vana bara, jag åker dit. (Rune 12, år 2005) 

Rune berättade att han åkte till sin kontaktfamilj för att mamman behövde 
vila när hon ansåg att han och småbröderna tjafsade och var till besvär 
hemma. 

Jo, för att mamma har det svårt och så… Det är tjafs ibland mellan mej och 
Roy och Ragge gråter och då blir mamma trött. (Rune 12, år 2005) 

Han var mycket mån om att hans mamma skulle vara nöjd med hur det blev 
och höll hela tiden kontakt med henne, t.ex. när han skulle svara på frågan 
vad han ansåg om att åka till kontaktfamiljen: 

Den är bra, så fort det är bra för mamma så tycker jag att det är okey. 
(Mamma viskade i bakgrunden och då höll Rune med) Ja, det är för mej 
också. (Rune 12, år 2005) 

Han beskrev också att han åkte dit när han skulle, vilket enligt honom var 
ungefär varannan vecka, att han gjorde ungefär samma saker där som 
hemma, som att leka med kompisar och spela dataspel. Avslutningsvis 
frågade jag vad han tyckte om själva idén med att han en kontaktfamilj och 
då svarade han: 

Jag tycker att det är en bra idé och det tycker mamma också, kanske bättre än 
jag. (Rune 12, år 2005) 

De övriga aktörernas bilder 

Socialsekreterarnas perspektiv på insatsen 
Runes familj hade haft en mångårig kontakt med socialtjänsten och ett antal 
handläggare hade haft kontakt med familjen. Vid det första intervjutillfället 
år 2000 uttryckte handläggaren oro för pojken: 

Men att det är någon som ser den här pojken och som med varma goda ögon, 
att han får en plats och får vara i centrum och att någon frågar efter honom 
och hans behov först… …det är fortfarande grunden att någon tycker om 
honom men vartefter han har vuxit så vill man ju också att han ska få lära sig 
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saker och få ta del av ett fritidsutbud men grunden är alltså att någon ska 
tycka om honom för den han är. (Handläggare, år 2000) 

Vid nästa intervju år 2003 fortsatte hon på temat om pojkens bristande upp-
märksamhet från sin mamma och berättade att man återigen inlett en 
inredning om mammans omsorgsförmåga. 

Det är en avvisad pojke det här. Det har vi pratat om i många, många år och 
hon vet vad vi tycker. Hon försöker att göra något åt det och därför tycker 
hon att det känns väldigt orättvist att hon blir utsatt för en utredning just nu. 
Men vi har kanske en tanke om att det är för att det är bättre hemma som han 
säger något nu. Det har varit tema ända sedan 1998 att mamma inte tycker 
om honom, att hon inte frågar efter honom när han kommer hem från 
kontakthemmet, att hon inte möter honom och frågar hur han har haft det, att 
det är roligt att han är hemma. Han har hela tiden sökt mamma. Han tittar på 
henne men hon tittar inte tillbaka och då vissnar han som …ja går och gör 
något annat. Ja vi har talat mycket om att hon ska ha egen tid med pojken och 
att hon ska uppmärksamma honom och fråga honom, helst skulle hon ju sitta 
och göra läxor med honom. Hon har en väldigt klar bild av vad hon ska och 
inte ska men det tar lång tid att påverka. Men nu går de i alla fall på någon 
verksamhet en kväll i veckan och hon skjutsar honom i bilen och hon är mer 
medveten om honom, att han finns också. (Handläggare, år 2003) 

Hon berättade att hon var fundersam på om kontaktfamiljsinsatsen kanske 
hade varit ett hinder för pojkens utveckling, att han kanske hellre skulle ha 
blivit placerad i ett tidigare skede: 

Ja för pojkens skull så skulle han ju kanske ha mått bättre i ett familjehem, 
men i förhållande till den mamman så vete katten om det skulle ha gått. För, 
ja hon är ju inte den som ger upp. (Handläggare, år 2003) 

Ett sätt att lösa Runes situation var att man skrev in i beslutet om insats att 
det skulle finnas möjligheter för pojken att vid behov kunna komma till sin 
kontaktfamilj och vara där i längre perioder eller med tätare intervall. 

Ja, det är ju så att mamman inte orkar men det som har tillkommit är att 
pojken blir utslängd regelbundet hemifrån… mamma slänger ut honom på 
trappen, ringer till kontaktfamiljen och säger att nu får ni hämta honom, och 
då gör dom det .Jag får väl veta det i efterhand för dom har …. Ja det finns ett 
sånt beslut att när han behöver så får han komma. ”vid behov står det”. 
Mamman säger att hon inte orkar och att hon inte står ut med honom. 
(Handläggare år 2006) 

Hon beskrev att det här egentligen var en annan form av placering, ett 
mellanting mellan kontaktfamilj och familjehem. 

Det är väl egentligen ett ”stödhem” som en annan form än kontaktfamilj, 
mellan det och familjehem. Det förväntar jag mig att de fungerar som också. 
De ska finnas mer akut, oftast är det inte det planerade utan att de kan klara 
det akuta och finns med som en trygghet nu när det svänger. (Handläggare, år 
2006) 
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Det som var denna och även tidigare handläggares största problem var upp-
levelsen av att pojken blev så försummad och avvisad av mamman. 

Jag tror att han har det svårt, det är ju hans sorg att inte få vara med mamman, 
mer för honom än för andra barn, det är en stor sorg och det finns i honom att 
mamma inte vill, han vill ha kontakt men det går ju inte. Han har fått bära 
mycket av det här, mer än syskonen. Hon favoriserar mellanpojken, han 
behöver inte åka iväg han är ju så lätt och det är nog svårt att bli bortvald. 
(Handläggare, år 2006) 

Föräldern - Rakel 
Runes mamma var angelägen om att få träffa mig eftersom hon tyckte att det 
var ett bra tillfälle att få berätta om sina erfarenheter av att ha kontaktfamilj 
samt om kontakten med socialtjänsten. Hon tyckte att kontaktfamiljen var en 
möjlighet för sonen att få ta del av en annan familjs vardagsliv. 

Jag, ja… Att vi inte ska nöta sönder varandra eftersom vi har bara varann och 
det här är just det här kontaktnätet som man talar så mycket om, att han ska få 
se inom citationstecken ”en normal familj” hur de lever och deras vardag, 
eftersom här är det ju bara jag och barnen och att han inte ska få bilden att det 
är så livet är även om han säkert ser sina kompisar då är han ju gäst hos dom 
men där är han ju mer som hemma. (Runes mamma 2005) 

Hon beskrev också att det för henne kändes en trygghet att han hade en 
annan familj att kunna gå till, eftersom hon själv inte hade något nätverk och 
eftersom pappan inte fungerade. 

Jag hoppas också att han hämtar någon slags trygghet i det, ska han ju också 
få av mig, men om det är... något jag inte kan ge så hoppas jag att han ska 
kunna snappa upp något lite där… Och om det händer mig något så, jag har 
tänkt så många gånger… vem ska ta hand om mina barn? jag har inte någon 
släkt här om det skulle hända en bilolycka eller vad som helst, jag vet att det 
är ingen som skulle ta hand om barna det finns ingen och inte min släkt i 
andra länder, de skulle inte göra det heller, men dom skulle göra det. Men det 
är en trygghet för mig och det är väl samma sak som det ger för honom också 
han vet vart han skulle ta vägen. Han kommer inte till något nytt ställe där 
han måste undra vad nu då… Det är inget främmande han har sovit där förut 
ibland. (Runes mamma 2005) 

Pojkens pappa var hon besviken på, dels för att han inte tog sitt ansvar för 
barnen dels för att han nu åter hade återfallit i missbruk. 

Och Runes pappa, ja vi har inte någon kontakt med varandra just nu, vi har 
haft en god relation och jag har försökt att upprätthålla den, men det funkar ju 
inte när han bara lovar och lovar och aldrig kommer till dom. Så vi har 
kommit överens om att så länge som han inte är ren så behöver han inte höra 
av sig och han sa att jag har rätt så det gör vi inte. Men vi är inte osams på 
något sätt. Det sista jag hörde av han var att han lade in sig på behandling, 
men jag vet inte och jag bryr mig inte så länge han inte är frisk så är han 
raderad. (Runes mamma 2005) 
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Hon berättade att kontaktfamiljsinsatsen gav henne möjlighet till avlastning 
och att hon både kunde vila och få egen tid. 

Det innebär som ja, ungefär att hemmet här, det är som en tecknad film och 
huset skakar och så blir det still… Skratt, så jag känner att jag får vila mina 
öron och jag känner att jag kan åka till jobbet och jag kan jobba kväll de 
helger jag gör det och jag blir stimulerad av det, samtidigt som jag önskar att 
jag fick lite egen tid också, men om jag får det då vet jag inte vad jag skulle 
göra! … Men det är väl någonting med att jag får ladda batterierna psykiskt 
liksom. (Runes mamma 2005) 

Kontaktföräldern – Regina 
Hon berättade att hon oroar sig för Rune, för att han har det svårt hemma och 
känner att han inte räknas. Sedan mitt besök i samband med intervjuerna 
hemma hos Rune för ett par månader sedan hade situationen försämrats och 
Rune hade nu därför bott hos kontaktfamiljen på heltid under en period. 

En osäker kille, väldigt otrygg och osäker, försiktig, vågar inte höras eller 
synas vågar inte ta för sig, vågar inte ens prata högt, allt det här är inbyggt, 
kan visa viss svartsjuka mot lillebror Roger både här och hemma. Men han 
tar väldigt mycket hand om lillebror och det märks att han är väldigt van för 
han tar hand om min yngste, lilla O, helt otrolig. Den pojken har fått minst, 
mamman säger att hon har försökt, men det har inte gått så bra tyvärr… 
(Kontaktmamman 2006) 

Regina berättade också att hon och hennes man Ron haft svårigheter i 
relation framför allt till Rune eftersom kontaktfamiljen är något som 
mamman hotar med när hon anser att pojkarna är olydiga mot henne. 

Det är nog inte så jäkla kul, du vet ju att vi är ett hot som hon använder om 
pojkarna inte är snälla. Socialtjänsten har försökt att prata med mamman om 
att det här inte är bra för pojkarna. Mamma ringer och säger” Nu får du prata 
med pojkarna, för jag har sagt att om dom inte sköter sig så får dom åka dit 
till er”… (Kontaktmamman 2006) 

Vid ett antal tillfällen i perioden månaderna innan Rune flyttade hem till dem 
hade Rakel ringt till kontaktfamiljen och sagt att de omgående måste hämta 
honom för att han hade betett sig illa. 

Du ska bara veta vad hon säger när hon är arg, hon ringer och pratar om den 
här ”jävla horungen”… ni får ta honom och han snyftar i bakgrunden... då får 
han ta en taxi och komma hit. Ibland känner jag, han hatar kvinnor... Ron 
(min man) och pojken fungerar bättre tycker jag.… (Kontaktmamman 2006) 

Hon berättade om när hon vid ett tillfälle hade varit arg på Rune för att han 
bråkat med ett av de mindre barnen och då hade han sagt att om hon 
berättade för mamman så skulle följden bli att han blev kvar längre i 
kontaktfamiljen. 

…jag sa att jag måste ta upp det med mamma. ”Ja gör det då måste jag i alla 
fall vara här längre och det är väl lika bra det”. (Kontaktmamman 2006) 
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Kontaktmamman beskriver att det är svårt att komma nära pojken, därför att 
han helst vill få vara hemma med sin mamma men att han känner sig avvisad 
av henne. 

När han har det bra? Myskvällar med sin mamma, att få umgås med henne 
men det får han inte, han tycker om henne men det får han inte. Kan nog vara 
bra hos oss också, men det är svårt att komma nära, att få veta något, är 
kräsen på mat och då kan han säga ifrån vad han tycker... men annars inte. 
(Kontaktmamman 2006) 

Relationer mellan den biologiska familjen och kontaktfamiljen 
Relationen mellan Runes biologiska familj och deras kontaktfamilj, hade 
varierat men periodvis varit mycket god. Den biologiska mamman, Rakel, 
berättade att hon kände stort förtroende för kontaktfamiljen men att hon 
ibland kunde känna sig kritisk mot dem för att de inte ägnade hennes son 
tillräckligt med tid och uppmärksamhet. Hon beskrev att det funnits perioder, 
särskilt när de bägge kvinnorna gick gravida samtidigt, som de hade kunnat 
flyga ihop men att det alltid hade löst sig. Hon beskrev att det var en stor 
trygghet för henne att veta att kontaktfamiljen fanns till hands och tyckte om 
hennes pojkar och att de fanns som en trygg tillflyktsort om något skulle 
hända med henne. Kontaktmamman var inte lika positiv i sin beskrivning av 
relationen. Hon tyckte att Rakel var lynnig och svår att samarbeta med samt 
att hon inte var snäll mot sina barn. Kontaktfamiljen hade nu försökt med en 
ny strategi där pappa Ron kunde stå för en del av kontakten både med 
mamman och med pojken eftersom det hade varit mindre laddat dem emellan. 

Avslutande kommentar – turbulens, kontinuitet och komplexitet 
Rune har haft en förhållandevis turbulent uppväxt. Redan då han var 18 
månader blev han jourhemsplacerad för mamman var psykiskt nergången 
och inte orkade med sitt föräldraskap. När han kom hem fick han en kontakt-
familj, den första av totalt fem som han hade innan kontakten etablerades 
med Regina och Ron, där han hade hunnit vara i ett flertal år innan han blev 
familjehemsplacerad hos dem. Rune har två yngre bröder som mamman har 
fått med olika män som hon varit sammanboende med. Runes pappa har 
egentligen inte funnits till hands för pojken eftersom han har haft missbruks-
problem och därmed blivit avvisad i alla kontakter med modern. Rune har 
inte heller kunnat ha kontakt med sin pappas släkt eftersom mamman mot-
sätter sig detta. Mammans släkt bor inte i Sverige så han har få vuxna att 
relatera till utanför familjen. 

Sammanfattande reflektioner av fallstudien 
Urvalet av de fem fallbeskrivningarna visade sig med tiden inte riktigt 
stämma överens med de ursprungliga intentionerna om kategorier eftersom 
vissa förändringar inträffade i barnens sociala situation. Urvalet av barn till 



Kapitel 8 

188 

de uppföljande intervjustudierna år 2005 gjordes med ambitionen att de 
femton barnen sammantaget skulle vara representativa för hur kontakt-
familjsinsatsen hade utvecklat sig under de fem år som då hade gått sedan 
studien inleddes. På motsvarande sätt skulle de fem fallbeskrivningarna 
beskriva de vanligast förkommande kategorierna, när kontaktfamiljen är att 
främst betrakta som en insats till stöd och avlastning, när kontaktfamiljen 
också erbjuder ett visst stöd i föräldraskapet samt när kontaktfamiljen också 
har haft rollen som familjehem. Men två av de fem barnen blev under år 
2007 familjehemsplacerade i sin kontaktfamilj vilken förändrade bilden 
något för denna grupp. Samtidigt har det över tid blivit mer tydligt att det 
funnits kombinationer av kontaktfamilj, jourhem och familjehem för drygt 
en tredjedel av barnen, vilket kunnat illustreras av dessa fem exempel. 

Teodors fall kan beskrivas som typiskt för flera av barnen i denna studie. 
Han växte upp med en ensamstående förälder och det hade funnits miss-
bruksproblematik i familjen. Han hade ingen kontakt med sin pappa och 
mamman upplevde svårigheter i att bemästra sin situation och i att ensam 
hantera föräldrarollen. Detta särskilt som Teodor hade en viss neuro-
psykiatrisk problematik som gjorde att han också hade behov och fick extra 
stöd och insatser i skolan. Över tid utvecklades familjens situation positivt 
och de inblandade aktörerna ansåg att kontaktfamiljen hade fyllt en viktig 
funktion. Det som dock var speciellt för Teodor var att pojken och hans 
mamma beskrev en annan insats än den som socialtjänsten avsåg. 

Kerstin och hennes bror Karsten har också flera paralleller i det övriga 
materialet. De växte upp med sin ensamstående mamma och med sporadisk 
eller ingen kontakt med sina olika fäder, samt ett dåligt fungerande nätverk, 
med släkten i ett annat land. Livet dominerades periodvis av mammans 
alkoholmissbruk och barnen hade också varit omhändertagna enligt LVU 
samt tidvis vistats i sin kontaktfamilj oplanerat, som en jourhemsplacering. 
Men till skillnad från Teodor kunde betydelsen av insatsen inte sägas vara 
entydigt positiv, eftersom barnen och deras mamma, trots en långvarig insats 
i samma familj, i slutänden kände sig övergivna. Barnen hade inte längre 
någon kontakt med denna familj som de vistats i under en längre tid av sin 
uppväxt. 

Även Rune växte upp i huvudsak upp tillsammans med sin mamma och 
syskon. Fadern som hade missbruksproblem, flyttade ifrån familjen redan 
när Rune var ett år gammal. Runes mamma var psykiskt instabil och hade 
svårigheter att hantera sitt föräldraskap i relation till Rune och hans bägge 
yngre bröder. Rune hade flera olika kontaktfamiljer innan han slutligen fick 
den familj som han sedan hade i ett flertal år, innan han blev omhändertagen 
efter att ha varit jourhemsplacerad i mer än ett år och placerad i sin kontakt-
familj. Runes mamma var mycket positiv till att bli intervjuad för att hon 
gärna ville berätta om sina erfarenheter med kontaktfamilj, att hon tyckte att 
det fungerade mycket bra, men att hon inte tyckte att hon hade haft till-
räckligt stöd från socialtjänsten i sin situation. Rune ville helst få vara 
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hemma med sin mamma men ansåg att allt som var bra för henne också dög 
åt honom. Kort efter intervjuerna med familjen blev Rune jourhemsplacerad 
sedan mamman bestämt att hon inte orkade ha honom kvar hemma. 

I likhet med Rune så blev Svante familjehemsplacerad i sin kontaktfamilj 
efter en mångårig kontakt, men till skillnad från Rune var det Svantes val att 
flytta dit, både för att han kände sig mer trygg där och fick mer stöd av sin 
kontaktmamma, men också för att han vantrivdes hemma och hade en allt-
mer försämrad relation till föräldrarna. Till skillnad från de övriga barnen i 
fallbeskrivningarna, växte Svante upp med bägge sina föräldrar och fick trots 
detta en kontaktfamiljsinsats. Detta förekommer för flera av barnen i total-
studien, men de övriga barnen hade antingen en egen problematik (i form av 
ADHD) eller så tillsattes insatsen till följd av en akut situation i familjen. 
För Svante var det tydligt att insatsen tillsattes för hans skull, även om det 
inledningsvis beskrevs att mamman hade ett behov av avlastning. Även 
Svantes föräldrar separerade dock men fortsatte att bo i samma lägenhet. 
Svantes mamma beskrev vid bägge intervjutillfällena att hon var mycket 
nöjd med att pojken hade sin kontaktfamilj att åka till och kände tillit till 
kontaktfamiljsmamman. 

Titti slutligen, hade under de tidiga småbarnsåren blivit familjehems-
placerad tillsammans med sin halvbror. Detta skedde framför allt på grund 
av moderns missbruk och psykiska ohälsa. Då fosterföräldrarna efter några 
år skildes fick barnen flytta hem till sina respektive fäder och behålla kon-
takten med sin fostermamma, som istället blev kontaktfamilj. Tittis bror blev 
sedermera fosterhemsplacerad hos en släkting, men Titti fortsatte att bo med 
sin pappa, men med kontinuerlig kontakt med sin kontaktfamilj. Både hon 
och fadern beskrev vid intervjutillfället att kontaktfamiljen, både mamman 
och döttrarna, hade en stor betydelse för Titti. De hade en förhoppning om 
att hon skulle få vara kvar där så länge som hon önskade. 

Dessa fem beskrivningar är alla exempel på hur barnens kontaktfamiljer 
på olika sätt använts utöver det som brukar definieras som en ”vanlig 
kontaktfamilj”, en regelbundet återkommande kortvarig vistelse för barnen. I 
både Teodors och Kerstins fall har det handlat oplanerade, akuta vistelser 
som Kerstin också vid något tillfälle blivit en jourhemsplacering. Titti fick 
fortsätta sin familjehemskontakt genom en kontaktfamiljsinsats som också 
vid akuta tillfällen kunde omvandlas till jourhem. Både Svantes och Runes 
kontaktfamiljer omvandlades över tid till att bli familjehem, via jourhems-
placeringar. Handläggarnas handlingsutrymme har möjliggjort dessa skeen-
den, där insatserna omformats för att tillmötesgå nya problem som uppstått. 
Barnens delaktighet framkommer på olika sätt i de fem fallbeskrivningarna. 
Teodor föreföll inte att ta något eget initiativ, men beskrev att det var bra att 
kontaktmamman fanns till hands i akuta situationer. Inte heller Titti var 
delaktig i något beslutsfattande men uttryckte tydligt att hon ville vara där 
och ha en fortsatt längre kontakt även sedan hon blivit vuxen. Kerstin kon-
taktade själv sin kontaktfamilj när hon upplevde situationen som akut 
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hemma, och hon var också delaktig i att få avsluta kontakten när hon inte 
längre ville åka dit. Svante tog initiativ till att åka till sin kontaktfamilj när 
han tyckte att situationen var svår i föräldrahemmet och han valde att sedan 
flytta dit. Dessa bägge teman om handläggarnas handlingsutrymme och 
barnens delaktighet kommer jag att återkomma till i det avslutande kapitlet. 

Fallbeskrivningarna illustrerar också hur kontaktfamiljsinsatsens 
utveckling sker inom ramen för ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Den 
lagstiftning som formulerats på en makronivå, tillämpas på ett varierande 
sätt i de olika kommunerna, något som blir tydligt när insatserna studeras i 
ett längre tidsperspektiv. Relationerna mellan barnens föräldrar och kontakt-
föräldrar påverkar hur barnens situation utvecklas. En närmare analys av 
huruvida kontaktfamiljerna kan ha varit betydelsefulla proximala processer 
för barnens utveckling kan dock inte ske förrän barnen blivit vuxna (se t.ex. 
Helmen Borge 2005, Werner et al. 2001). 

Avslutningsvis några sammanfattande ord om de fem kontaktfamiljerna i 
fallstudierna. Både Svantes och Tittis kontaktfamiljer separerade under tiden 
som barnen hade en insats där men de fortsatte att ha sin insats hos mamman 
i kontaktfamiljen även om det fortsättningsvis även fanns kontakt med 
pappan i familjen. Rune samt syskonen Kerstin och Karsten hade kontakt-
familjer som bestod av två föräldrar samt att det fanns barn i hemmen. 
Teodors kontaktmamma var ensamstående men träffade en partner under 
tiden som insatsen pågick. Dessa exempel, med kontaktfamiljer som bestå av 
både av en- och tvåföräldersfamiljer, med eller utan barn, stämmer väl överens 
med familjekonstellationerna för de övriga barnens kontaktfamiljer i total-
studien. Att det sker sociala förändringar även i kontaktfamiljerna är något 
som har blivit synligt när insatserna har studerats under en längre tidsperiod. 
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DEL IV ANALYS OCH DISKUSSION 

Kapitel 9 Vad är insatsen kontaktfamilj? 

Inledning 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som jag har presenterat i 
kapitlen 5 – 8. De teman som valts ut är tänkta att tillsammans bilda delar av 
en helhet. Detta för att jag vill presentera en helhetsbild av kontaktfamiljs-
insatsens många facetter och med en ambition att besvara frågeställningarna. 

Barns perspektiv och delaktighet 
Barnperspektivet, eller barnens perspektiv kan främst utläsas genom inter-
vjuerna med de totalt 16 barnen. Vid analysen måste hänsyn tas till olika 
förutsättningar för intervjuerna såsom att barnens ålder varierade vid de 
olika intervjutillfällena och att de befann sig i olika skeden av sin kontakt-
familjsinsats. Dessutom kan det förekomma skillnader mellan om föräldern 
var närvarade eller ej vid intervjun. Med dessa olikheter i beaktande är det 
ändå vissa bilder som växer fram. Majoriteten av de intervjuade barnen talade 
om sina kontaktfamiljer med värme och beskrev att de upplevde en form av 
släktskap. Barnen betraktade sin kontaktfamilj som vänner eller någonting 
som liknade att vara släkt. Detta framstod tydligast för de barn som haft 
insatsen under lång tid, men förekom också för barn med en kortare insats. 

Barnens bild av varför de har haft en kontaktfamilj 
Barnen gav en nära nog samstämmig bild av vad de trodde var orsaken till 
att de hade en kontaktfamilj. Det handlade om att insatsen skulle tillgodose 
förälderns behov av avlastning, stöd och vila. Några av barnen beskrev till 
och med att föräldern måste vila från sina bråkiga och besvärliga barn. De 
beskrev att det var synd om föräldrarna som var ledsna, trötta och även 
deprimerade och som måste få hjälp för att orka med. Dessa erfarenheter 
från barnen stämmer väl överens med de bilder som getts i tidigare intervju-
studier med barn (se t.ex. Lindén 2001, Nilsson 2006 och Schantz 2007). 
Detta bekräftar också de vuxnas uppfattningar som tydligt sammanfattas i 
kunskapsöversikten om kontaktfamiljer (Andersson et al. 2001). Hur påver-
kas barnens självuppfattning av vetskapen om att deras föräldrar måste ha 
avlastning för att de är så besvärliga barn? Det förefaller inte att vara ett 
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barnperspektiv som varit vägledande utan snarare som att samhället genom 
sin insats bidrar till att befästa en bild av att det är barnen som är problemet. 
Detta trots att det framgått vara förälderns svårigheter och problem som för-
anleder denna insats. Hur skulle man kunna arbeta på ett alternativt sätt som 
skulle innebära att barnen och deras familjer gavs ett stöd utan att barnet 
definierades som problembärare? Genom att tydliggöra skälen till att tillsätta 
en kontaktfamilj och mer offensivt arbeta för att sätta barnens behov i 
centrum, samt genom att göra barnen delaktiga också under utrednings-
processen skulle denna fråga troligtvis kunna få ett mer tillfredsställande 
svar. 

Förutom den bild som barnen gav om en insats som de hade för att hjälpa 
föräldrarna så var det flera av barnen som kompletterade detta med att det 
kunde vara besvärligt hemma när föräldern drack eller på annat sätt mådde 
dåligt. Om det blev bråkigt och konflikter när föräldern drack hemma till-
sammans med andra så var det skönt att få slippa. Då kunde det vara bra att 
få åka till kontaktfamiljen och detta var något som en del av barnen själva 
kunde ta initiativ till, särskilt när de blivit lite äldre. 

Relationen till kontaktfamiljen 
Trots att de flesta av de intervjuade barnen så klart uttryckte att det var för 
förälderns skull som de var i sin kontaktfamilj så var barnen förhållandevis 
nöjda med sin vistelse i kontaktfamiljen. De tyckte i huvudsak om sina 
kontaktfamiljer även om det fanns en stor variation, från dem som inte 
mindes så mycket av sina upplevelser där eller inte ansåg att vistelsen hade 
haft någon betydelse för dem, till de barn/ungdomar som beskrev kontakt-
familjen som nära och viktiga personer i deras liv. Här bör dock poängteras 
att intervjuerna med barnen främst byggde på deras erfarenheter med deras 
då pågående (eller nyligen avslutade) kontaktfamilj. Flera av barnen hade 
erfarenheter av tidigare kontaktfamiljer där det inte alls hade fungerat lika 
bra, men att det blivit bra med de aktuella familjerna. Det förekom också att 
barn inledningsvis hade haft en god relation med sin kontaktfamilj men att 
det hade försämrats. Detta beroende att de inte kände att kontaktföräldrarna 
längre gav dem uppmärksamhet. 

Barnens delaktighet i kontaktfamiljsinsatsen 
Barnens delaktighet i sin insats har kunnat ses och studeras på flera sätt. Dels 
genom vad som framgår i aktmaterialet, dels genom intervjuerna med barnen 
själva och övriga aktörer. Den bild som växer fram stämmer förhållandevis 
väl överens med vad som framkommit i tidigare forskning. Barnens del-
aktighet har varit begränsad när det gäller val av insats och av utförare, när 
de ska åka dit, hur ofta och hur länge samt skälet för detta. Det var framför 
allt de mindre barnen som inte fick komma till tals och vara delaktiga, något 
som tydligare märktes för den grupp som hade sin insats under en kortare tid 
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och som sedan avslutades. I aktmaterialet och i intervjuerna med social-
sekreterarna framkom beskrivningar av barn som inte tyckte om att vara i sin 
kontaktfamilj men måste acceptera att vara där för att familjerna skulle få 
vila. Det förekom i denna grupp också barn som inte tyckte att kontakt-
familjen var så snälla eller intresserade av dem. Barnens delaktighet föreföll 
i vissa fall snarare att vara negativ eftersom insatsen getts mot deras vilja. 

Vid bearbetning av det samlade materialet kunde jag se tre kategorier av 
barns delaktighet i processen. Dessa var dels i inledningsskedet, dels under 
den tid insatsen pågick samt dels när insatsen avslutades. 

Barnens delaktighet i samband med utredning och beslut om insats 
Den första kategorin handlade om hur barnen fick vara med i utredning och 
beslut om att bevilja en insats. De intervjuade barnen beskrev inte någon 
delaktighet under utredningen eller i beslutet om att tillsätta kontaktfamilj 
eller i val av familj. När det gällde att bestämma om hur ofta och när man 
skulle åka dit så fick barnen i princip inte heller vara med. Det var de vuxnas 
beslut och något som barnen inte fick välja bort även om de hellre velat göra 
något annat. Enligt Shier´s modell om delaktighet (2001) ska handläggare 
inom socialtjänsten arbeta med skapa förutsättningar för att göra barnen del-
aktiga. I intervjuerna med ett av barnen framkom att han själv agerade 
genom, att efter samråd med sin mamma, ta kontakt med en familj i grann-
skapet. Detta verkade dock inte vara ett resultat av socialtjänstens strategiska 
arbete utan snarare en missnöjesreaktion orsakad av dåliga erfarenheter av 
tidigare kontaktfamilj. Det framkom också att ett barn fick vara med och 
föreslå att hans familjehem skulle omvandlas till en kontaktfamilj. Dessa 
bägge pojkar kan sägas nå upp till den översta nivån i delaktighetsstegen 
genom att de fick initiera en åtgärd. I övrigt var det föräldrar och hand-
läggare som kom överens om insatsen. Bronfenbrenner (2005) påpekade 
betydelsen av ekologiska transitioner, dvs. hur barnet kan introduceras in i 
ett nytt mikrosystem på bästa sätt. Även om barnen inte alltid kan vara med i 
ett beslutsfattande så torde deras förutsättningar till en meningsfull insats 
kunna öka om de får vara med och välja den familj som de sedan regel-
bundet ska vistas hos. 

Barnens delaktighet i den pågående kontaktfamiljsinsatsen 
Nästa delaktighetskategori handlar om själva processen, eller barnens 
vistelse i kontaktfamiljen. Här fanns exempel på att barnens delaktighet 
kunde variera. Några av barnen beskrev att de kunde få vara med och be-
stämma vad man skulle göra på helgerna i sin kontaktfamilj och uppfattade 
också att kontaktfamiljen anpassade tiden till aktiviteter som var trevliga för 
dem. Några barn kunde också få bestämma när de ville åka dit och när de 
blev äldre själva sköta kontakterna och planeringen av sina vistelser. I denna 
kategori fanns det därmed flera barn som kom upp på de högre nivåerna av 
Shier´s trappa. När det gällde hur insatsen utvecklades över tid så kunde jag 
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se att flera av barnen blev alltmer delaktiga. Flera barn kunde själva ta kon-
takt och åka till sin kontaktfamilj när de upplevde att föräldern inte var 
kapabel att ta hand om dem. En flicka fick själv välja att hon skulle få bo hos 
sin kontaktfamilj i perioden mellan mammans död och begravningen. Här 
bidrog barnen själva till att insatsen utvecklades till en akut jourhems-
placering. I materialet förekommer också exempel på barn som tog initiativ 
till att medverka till att insatsen omformades till något annat än en kontakt-
familj, t.ex. familjehem och stödboende. För några barn som knutit an till sitt 
familjehem gjordes en form av delat ansvar genom en kontaktfamiljs insats 
under kortare eller längre tid. För dessa barn fanns således en annan typ av 
delaktighet, nämligen en delaktighet i själva den pågående insatsprocessen. 
Dessa hybridformer av kontaktfamiljsinsatsen diskuteras senare i detta kapitel. 

Barnens delaktighet vid avslutning av kontaktfamiljsinsatsen 
Slutligen, i den sista delen av processen, finns det beskrivningar av hur en 
grupp barn kunnat välja när de skulle upphöra med sin insats vilket också 
kan ses som en form av delaktighet. Några flickor fick upphöra med sin in-
sats eftersom de hade hemlängtan och därför kände svårigheter i att åka dit. 
Andra valde till slut att inte åka till sin kontaktfamilj eftersom de hellre ville 
göra andra saker på helgerna och till slut glesades kontakten ut och insatsen 
upphörde. Några barn beskrev att de såg fram emot att få fortsätta att ha kvar 
sin kontaktfamilj upp i vuxen ålder. De exempel som jag givit här kan tolkas 
som att barnen/ungdomarna med något undantag inte varit delaktiga när in-
satsen skulle tillsättas men däremot kunnat vara med och påverka i den på-
gående processen och även avslutning av insatsen. Här bör man dock 
reflektera över om detta visar att det har varit socialtjänstens arbete (vilket 
varit själva utgångspunkten för Shiers trappa), som har gjort barnen del-
aktiga eller om de själva agerat. I ett antal intervjuer beskrev handläggarna 
att det kunde förekomma att barn åkt akut till sin kontaktfamilj eller stannat 
kvar där längre men socialtjänsten hade agerat reaktivt och fattat beslut i 
efterhand om ersättning m.m. Några motsatser till delaktighet också skönjas 
i materialet, med barn som inte fick sina önskemål tillgodosedda men på 
olika sätt. En pojke upplevde att kontaktfamiljen var en bestraffning som han 
fick åka till när mamman blivit missnöjd med honom. Det förekom också att 
barn och deras familjer inte ville avsluta sin kontaktfamiljsinsats, trots 
socialtjänsten hade bestämt detta. Dessa kände sig troligtvis inte delaktiga i 
denna del av processen eftersom deras önskemål inte beaktades. 
 
På vilket sätt barnen hade varit delaktiga i samband med att insatsen upphört 
har det i en majoritet av fallen inte varit möjligt att ta reda på. I akterna före-
kom det att noteringar om avslut saknades. När handläggarna tillfrågades så 
var det ett större antal som inte kom ihåg hur detta hade gått till. Det före-
kom även att de berättade om att föräldrarna inte varit intresserade av 
avslutande samtal och då hade barnen inte fått möjlighet att komma till tals. 
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Bristfälliga rutiner för avslutning av kontaktfamiljsinsatsen med barns del-
aktighet har framkommit i andra intervjustudier med barn (Nilsson 2006, 
Schantz 2005). 

Sammanfattningsvis förefaller det som om barnens delaktighet med två 
undantag varit låg inledningsvis men att för de barn, som hade en längre 
insats, förekom det att delaktigheten kunde öka över tid. Om barnen gjordes 
delaktiga redan i det inledande skedet, när utredning sker kunde detta 
troligtvis bidra till att minska barnets upplevelse av att vara problembäraren i 
relation till sin insats. Barnens synpunkter skulle bidra till att bättre förut-
sättningar skapades för alla parter. 

Vilka familjer ges en insats och varför? 
I det föregående avsnittet diskuterades barnens perspektiv och delaktighet 
eftersom det är barnen som har erfarenheter och upplevelser av att vara i 
kontaktfamilj. I följande text analyseras och diskuteras insatsen kontakt-
familj från de vuxnas beskrivningar både i intervjuer och i aktmaterial. Det 
insamlade materialet har visat oss att det inte förefaller som om barnens 
behov eller deras sociala svårigheter som främst bildar underlag för att 
biståndet beviljas. 

Familjernas sociala situation 
De sammantagna resultaten visar att det förekom en socialt utsatt familje-
situation hos familjerna i den studerade gruppen. Majoriteten (42 st.) barn 
bodde hos en av föräldrarna och dessa var frånskilda eller levde separerade 
från den andre föräldern. Av dessa hade 35 barn ingen eller sporadisk 
kontakt med den andre föräldern. 75 % av barnens familjer hade ett brist-
fälligt nätverk. Drygt hälften av barnen bodde med en förälder som var sjuk-
skriven på längre tid och/eller arbetslös. Dessa uppgifter stämmer väl 
överens med vad forskningen visar om den sociala situationen för de familjer 
som får bistånd från socialtjänsten. (Se t.ex. Social rapport 2007). 

Materialet visar att 40 barn levde i en familj med någon form av missbruk 
eller psykisk problematik hos någon av föräldrarna. Hessle & Vinnerljung 
(1999) redovisade i sin rapport om barns välfärd i Sverige, att för de barn 
som omhändertagits för samhällsvård så hade 25 – 35 % av föräldrarna 
alkohol– eller narkotikaproblem och 20 % hade en psykisk problematik. I 
denna studie var således andelen föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa 
för de barn som beviljades kontaktfamilj lika stor eller större än för de barn 
som omhändertogs för samhällsvård i ovan refererade studie37. Förutom att 
barn med kontaktfamilj beskrevs ha en socialt utsatt situation i sin biologiska 
familj, hade barnen också själva olika typer av social problematik som 

                                                      
37 Se även Sundell et al. 1994, Vinnerljung et al 2005. En reservation måste dock göras för att 
min studie var mycket mer begränsad till sin omfattning än övriga refererade studier. 
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krävde andra insatser förutom kontaktfamilj, främst i form av stöd i skolan 
eller från BUP. 

Förekomsten av familjevåld i barnens familjer 
En väsentlig faktor som framkommit var förekomsten av våld i den under-
sökta gruppen barn. Enligt aktmaterialet hade 29 barn bevittnat eller varit 
utsatta för våld i familjen. Men i handläggarintervjuerna framkom ytterligare 
information. En pojke hade varit med om faderns våld mot modern och 
några barn hade varit med om förälders suicidförsök eller hot om suicid men 
dessa uppgifter framkom aldrig i aktmaterialet. Detta innebär att hemma hos 
30 av de totalt 50 barnen hade det förekommit någon form av våld; mellan 
föräldrarna (eller mellan den ena föräldern och annan vuxen) eller riktat mot 
barnen eller mellan syskon. Men detta våld anfördes inte som ett skäl eller 
en motivering för att bevilja kontaktfamilj för de barn som ingick i kontakt-
familjsstudien utan kan sägas ha framkommit som en dold eller under-
liggande orsak till den sociala situationen. I den inledande studien med inter-
vjuer och aktmaterial från år 2000, var det endast för ett mindre antal barn 
som förekomsten av våld på något sätt angavs som en komponent i barnens 
sociala situation. För en mindre grupp av de barn som detta då nämndes, 
beskrevs våldet som en bakomliggande faktor. I några fall hade barnens far 
tidigare varit våldsam och även om han inte längre bodde kvar i familjen så 
hade detta skapat en otrygghet som både mödrar och barn behövde stöd och 
en trygghet i att hantera. Men för övriga var det var först vid de uppföljande 
intervjuerna, och/eller i det samlade aktmaterialet över tid, som uppgifter om 
våld framkommit. Detta kan antingen bero på att man inte kände till våldet, 
att man inte ville dokumentera våldet eller att våldet skett senare under de 
sju åren som studien varade. De av socialsekreterarna som uttryckte i de 
uppföljande intervjuerna att man kände till att förekom våld i familjerna 
hade en förhoppning om, att barnen genom sin kontaktfamilj skulle få del-
aktighet och inblick i ett familjeliv där det inte förekom något våld i kontak-
ten mellan de vuxna eller riktat mot barnen. Förekomsten av våld i denna 
grupp familjer bekräftades i några av intervjuerna med mammorna, och de 
beskrivningar som några av kontaktföräldrarna gav. 

Annan forskning visar att socialtjänsten i mindre utsträckning känner till 
förekomsten av våld än vad som framkommer på annat sätt t.ex. via polis, 
sjukvårdande instanser eller ideella organisationer, eller via intervjuer inom 
ramen för forskningsprojekt (Cleaver et al. 1999). Olika skäl för detta kan vara 
att föräldrar undviker att ta upp dessa problem av rädsla för att barnen ska 
omhändertas eller att socialarbetare inte kan tolka familjernas signaler på rätt 
sätt. Det förekommer också att man undviker att ställa frågorna antingen för 
att inte skapa en konflikt med föräldrarna och därigenom förlora möjligheten 
till fortsatt kontakt, eller att man saknar resurser för att möta de eventuella 
insatsbehov som då uppstår. (Se även Ekbom 2007; Eriksson 2003, 2007). 
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Förändring – Turbulens eller kontinuitet 
Av de 50 barn som ingått i kontaktfamiljsstudien hade 30 haft en uppväxt 
som i viss mån kunde sägas ha präglats av en turbulent familjesituation, med 
föräldrars separationer och byte av partners och dödsfall. Ett par barnen 
behövde också vara med om att familjen blev vräkt från sin bostad och flytta 
till ett akut boende. Dessa barns sociala situation i familjen hade präglats av 
föräldrars missbruk, psykisk skörhet och andra faktorer som kan ha påverkat 
omsorgsförmågan. Lika många av barnen har också upplevt någon form av 
våld i sin uppväxtmiljö. Dessutom har även de kontaktfamiljer som barnen 
vistats i genomgått separationer. I några fall har barnen då haft kvar kvinnan 
i familjen som kontaktfamilj men det förekom också att denna separation 
varit ett skäl till att avsluta insatsen. Kontaktfamiljerna för en dryg tredjedel 
av barnen hade också haft varierande roller eftersom de både varit kontakt-
familj, jourhem, familjehem och stödboende. Förutom dessa ”placeringar” i 
kontaktfamiljerna har också en grupp barn haft andra familjehem och 
placeringar på HVB. Drygt 60 % av barnen hade också haft någon stödinsats 
i skolan eller genom kontakt med BUP, något som ytterligare stärker bilden 
av utsatthet och turbulens. 

Behov och skäl för insatsen kontaktfamilj 

Vilka behov och vems behov ska tillgodoses? 
Tidigare forskning har visat att kontaktfamilj är en insats som uppfattades 
med positiva förtecken av de vuxna aktörerna även om skälen till varför de 
var nöjda kunde variera (Andersson et. al. 2001). Vari ligger skillnaden 
mellan de olika aktörernas önskemål? Vilka behov hade man förväntat att 
insatsen skulle tillgodose? Går det att jämföra föräldrarnas önskemål, när de 
talar om varför de vill ha insatsen i denna studie, från socialtjänstens bedöm-
ning till varför de tillmötesgår föräldrarnas önskemål? Som det framkommit 
i intervjuerna med socialsekreterare kunde det förekomma att det ibland 
handlade om att man beviljade insatsen för att utredningen visade en befarad 
omvårdnadsbrist hos föräldrarna. Detta blev ur socialtjänstens perspektiv 
framför allt skälet till att den önskade insatsen beviljades, men det var inte 
något som man tog upp med föräldrarna och detta fanns inte heller tydligt 
dokumenterat i akterna. Här fanns således en skillnad mellan vilken för-
väntan som socialtjänsten internt hade på insatsen och vad man förmedlade 
till barnets familj. 

I förarbetena (SOU 1979/80:1) till den första Socialtjänstlagen som 
trädde i kraft år 1982 beskrevs att kontaktfamiljsinsatsen skulle erbjudas till 
familjer i behov av särskilt stöd. I uppföljningar av lagen (se t.ex. SOU 
1994:39, sid. 139) beskrevs att insatsen företrädesvis hade använts som av-
lastning till ensamstående föräldrar men också i familjer med tung social 
problematik. I Andersson et al (2001) beskrevs att målgruppen var barn-
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familjerna och att interventionen skedde genom att barnen lämnade hemmet 
för att vistas i kontaktfamiljen. Det visades dock att insatsen främst inte gavs 
till familjerna på grund av barnens problem, utan att det var förälderns behov 
av avlastning eller bristande förmåga till omvårdnad som var skälet för att 
bevilja insatsen. 

Av aktmaterialet framgick det att föräldrarnas främsta behov med att få 
en kontaktfamilj till sina barn var för att de därigenom själva skulle få avlast-
ning. Det behov som därefter påtalades var en önskan om att barnen också 
skulle få tillgång till andra vuxna och ett alternativt familjeliv. Detta överens-
stämmer med de skäl som socialtjänsten beskrev för att bevilja insatsen och 
även i annan forskning beskrivs detta. Regnér (2006) sammanfattade 
föräldrarnas ”hjälpförväntningar” i sin studie, som att få avlastning för föräld-
rarna skulle få tid för sig själva och för att hinna träffa andra vuxna eller 
behov av att få en manlig förebild för sina barn (a.a. sid. 15). Gemensamt för 
både Regnérs och denna studie är också att bristen på nära släktingar 
beskrivs leda till ett behov av tillskott till nätverket. Detta något som även 
förekommer i annan redovisad forskning. (Se t ex. Andersson et al. 2001, 
Humlesjö et al. 1994, Nilsson 2006). 

De skäl som socialtjänsten ger för att bevilja en insats, bör naturligtvis 
utgå från en helhetssyn med bedömning av familjernas behov. Men från 
vilket perspektiv görs dessa bedömningar? Är det barnens behov eller 
föräldrarnas önskningar som avgör om insatsen beviljas? Vilket syfte for-
muleras och hur bestäms omfattningen? Här kan en konflikt uppstå mellan 
de tre olika intressentperspektiv som finns, nämligen barn, föräldrar och 
socialtjänst. Dessa kan ha olika (ibland motstridiga) föreställningar och för-
väntningar på vad vistelsen i kontaktfamilj kan innebära. Man kan inte utgå 
ifrån att föräldrar och barn alltid delar uppfattning. Betydelsen både av 
barnets möjlighet att komma till tals och av att barnets behov bör vara i 
centrum måste poängteras. Även om det utvecklingsekologiska perspektivet 
baseras på tanken att familjen som enhet är expert på sin situation så vill 
man understryka vikten av att lyfta fram barnens behov (Se t ex. Andersson 
2002; Rasmusson 2009). 

Näst efter avlastning för föräldrarna som mest framträdande skäl så 
kommer den sociala situationen för barnen som ett framträdande skäl för att 
bevilja insatsen (Berg Eklundh 2002, Regner 2006, Sundell et. al. 1994). I 
FoU-rapporten om kontaktfamiljsinsatsen (Berg Eklundh 2005) beskrev 
kommunernas representanter att de kunde se en förskjutning i motivering-
arna för att bifalla en ansökan om kontaktfamilj, från föräldrarnas önskemål 
av avlastning, till barnens behov av stöd och stimulans och att utvecklingen 
hade lett mot att något ytterligare behov än att få avlastning for en ensam-
stående förälder krävdes för att biståndet skulle beviljas. Sammantaget före-
föll föräldrarnas behov att vara i centrum vid bedömningarna i de fyra kom-
munerna i denna studie. Men även här har jag kunnat se en viss förändring 
sett över tid så att socialarbetarna mer talat om att man ska se till barnets 
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behov. Trots detta förändrade synsättet förekom det även vid den sista 
intervjustudiens genomförande att handläggarna talade om ”typiska 
avlastningsärenden”. Ett delvis förändrat synsätt, när man börjar att mer 
arbeta för barnens behov i stället för att utgå från föräldrars önskemål, kan 
förklaras med den förändrade syn på barn och barndom som skett. Ett nytt 
barndomsparadigm har gjort sitt intåg i den svenska kontexten liksom i 
övriga västvärlden (Branner 2002, Eriksson 2008, James et. al. 1990). De 
förändringar av svensk lagstiftning som har skett så att främst barnens bästa 
ska stå i centrum för socialtjänstens beslut om insatser, är en anpassning av 
FN:s Barnkonvention som bygger på detta nya barnperspektiv. 

Jonsson & Regnér (2003) framställde skälen till att bevilja kontaktfamilj 
som ett annat dilemma för socialtjänsten. Enligt dessa författare så beskrev 
socialtjänstens handläggare att det var ett problem med att behöva omdefini-
era en insats, som man bedömde vara till avlastning för föräldrarna, till i 
stället vara ett stödbehov för barnen, för att passa in i gällande lagstiftning. 
Författarna menade här att det borde kunna räcka med att det var förälderns 
behov som skulle tillgodoses genom insatsen. I denna studie har jag kunnat 
se ett rakt motsatt förhållande: Det förekommer att själva beslutet skrivits 
som en avlastning för föräldern, trots att man i utredning har beskrivit att det 
var barnets behov som motiverade att man skulle bevilja en insats. Vid 
läsning av barnens akter kunde jag, i de enskilda fallen, märka skillnader 
mellan de behov som dokumenterades i utredning och journalanteckningar 
och de syften med insatsen som sedan ibland hade skrivits in i besluten. 
Beslut och motivering innehöll inte samma sak sinsemellan och formule-
ringar i utredningen kunde ge en ytterligare annan bild om de behov som 
motiverade insatsen. Om det är de vuxnas behov som man i praktiken avser 
att tillgodose genom att bevilja en kontaktfamilj, något som bägge dessa 
studier gett exempel på, är det rimligt att problematisera hur barn-
perspektivet tolkas. 

Förutom oklarheter om vems behov som styrt beslut om insats så gick 
heller inte i materialet att utläsa om det var orsaker i hemmiljön eller barnets 
eget beteende eller egna sociala behov som legat till grund för en kontakt-
familjsinsats. Socialsekreterarna uttryckte i intervjuerna att man hade svårig-
heter att definiera vad man ville uppnå, eller vad syftet var med att tillsätta 
en kontaktfamilj. Det förekom att socialsekreterare på frågan om vilket syfte 
som funnits med insatsen svarade att det visste man inte, men trots detta 
ansåg man att syftet med insatsen hade uppfyllts! Frågan om det var 
förälderns eller barnets behov som skulle tillgodoses ansåg man inte själv-
klart kunna besvara, men man resonerade sig fram till att det borde vara 
bådas behov som skulle tillgodoses även om detta inte framkom i akt-
dokumentationen. Frågor om vilket syfte eller ändamål som insatsen 
kontaktfamilj har haft för dessa barn, blev dessutom svåra att hitta svar på 
när detta inte fanns formulerat, eller när det förekom varierande svar i 
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dokumentationen. Dessa oklarheter, om och i så fall hur syfte skulle formu-
leras i besluten, förekom i alla de fyra kommunerna. 

Enligt den tidigare beskrivna utredningsmodell som BBIC innebär, så är 
det primärt barnets behov som ska utredas och formuleras, och beslutet ska 
visa, hur detta behov bäst bör bli tillgodosett. Om barnens behov i denna 
studie hade utretts i enlighet med BBIC är det möjligt att valet av insatser 
hade blivit det samma, men med ett mer tydligt fokus på barnets behov hade 
kanske både skäl för och syfte med insatsen sett annorlunda ut. Även för-
väntningarna på vad insatsen ska kunna innehålla kan bli mer noggrant for-
mulerade och kommunicerade med föräldrarna samt ett tydligare uppdrag 
kunna ges till kontaktfamiljerna. Även barnen bör då bli mer delaktiga och 
engagerade i själva insatsens utformning och genomförande. 

Kontaktfamiljen förväntas ge avlastning 
Aktstudien i detta projekt visade att barnens föräldrar i 60 % av fallen 
utryckte ett behov av avlastning i sin ansökan. Detta var också social-
tjänstens främsta skäl om än inte i riktigt lika hög grad. Men vad är innebär 
avlastning och för vem ska den ges? Enligt Andersson et. al 2001) före-
kommer det att insatsen informellt benämnes både som ”avlastningsfamilj” 
och ”stödfamilj” inom socialtjänsten. Kontaktfamiljerna poängterades ge 
framför allt avlastning och även Hessle & Wåhlander (2000 sid. 12) menade 
att det skulle vara ”… för att avlasta problemtyngda föräldrar med svaga 
nätverk”. Det har framgått av tidigare forskning att det främst var föräldrar-
nas behov som avsågs. Föräldrarna behövde avlastning i en tung vardags-
situation för att vila och för att få möjlighet till egna aktiviteter som att träffa 
andra vuxna eller studera. Men i detta projekt framgick det redan från starten 
att även några av barnen kunde behöva avlastning från sin familjesituation. 
Det fanns beskrivningar av socialtjänsten om att barn kunde behöva få vara 
små, att slippa ta ansvar för syskonen och att få bli sedda av de vuxna. Även 
några av barnens föräldrar uttryckte att det kunde vara skönt för barnen att 
slippa en grinig mamma, att avlastningen således också var för barnen, trots 
att de ansökte om avlastning för egen del. Socialsekreterarna resonerade om 
att det som var bra för föräldern skulle gagna barnen, men det var ändå för-
äldrarnas behov som man först såg till när det gällde att besluta om en stöd-
insats och det var barnen som skulle lämna hemmet för att förälderns behov 
av vila och att få vara ifred skulle tillgodoses. 

Avlastning på olika sätt 
Men vad var avlastningen och hur kunde den gestalta sig? Den kategori-
indelning av barnens insatser som gjordes år 2005 utgjorde en utgångspunkt 
inför den kommande intervjustudien. I detta material fanns det en större 
grupp med barn som hade en kontaktfamilj under en längre tidsperiod för att 
ge stöd och avlastning till familjerna. I denna stora grupp kunde jag dock 



Vad är insatsen kontaktfamilj? 

201 

urskilja två undergrupper, där den ena kunde sammanfattas med ”avlastning 
och stöd” men däremot den andra innehöll mer, både ”avlastning, stöd och 
komplettering av familjeliv”. 

I den första ”stödgruppen” fanns det generellt en samstämmighet mellan 
föräldrar och socialtjänst om att det enbart var avlastningen som åsyftades. 
Dessa föräldrar beskrevs av handläggarna som ”good-enough parents”38 som 
behövde denna insats för att kunna hantera en pressad vardagssituation. 
Behovet hade oftast uppstått eftersom föräldern var ensamstående och hade 
svagt nätverk och insatsen planerades fungera som ett alternativ till den 
frånvarande föräldern, genom att barnen kunde åka till sin kontaktfamilj 
någon eller ett par gånger i månaden. För en mindre grupp av barn med 
någon form av neurologiskt funktionshinder, beskrev föräldrarna att kontakt-
familjen var en förutsättning för att de skulle orka med att bemästra barnens 
speciella problem och detta var ett behov som socialtjänsten ville tillgodose 
genom insatsen. För just dessa barn var inte deras egna behov i centrum, 
men handläggarna ansåg att man genom insatsen tillgodosåg ett behov av 
avlastning också för syskonen i familjen. Detta var ett ytterligare barn-
perspektiv som man ville lyfta fram. 

I den andra stora undergruppen (där kontaktfamiljen även skulle stå för 
en komplettering av föräldraskapet) var situationen mer komplex. Här 
uttryckte föräldrarna något mera, andra behov som accentuerades i de senare 
intervjuerna. De beskrev att de behövde en avlastning också i sitt 
föräldraskap, eller ett delat föräldraansvar. Föräldrarna beskrev att de fick 
ett stöd i den föräldraroll som den frånvarande föräldern representerade. 
Förutom detta beskrev några föräldrar också att de kunde få stöd i sitt 
föräldraskap, via kontaktmamman som kunde rycka in och bekräfta givna 
regler och avtal som skulle hållas samt dela uppfattningar om bedömningar 
av olika vardagssituationer. Behovet av stöd i föräldrarollen återkommer 
också i Regnér (2006) som en ytterligare ”hjälpförväntning”, där hon 
beskrev att inget explicit behov av stöd i föräldrarollen uttrycktes av 
föräldrarna men däremot önskemål om råd. Socialsekreterarna ansåg dock i 
högre grad än föräldrarna själva att insatsen inneburit detta stöd (a.a. sid 17). 

En ytterligare aspekt på avlastningen uttrycktes också i många av föräldra-
intervjuerna där man beskrev att kontaktfamiljen innebar tillgång till andra 
vuxna, som tyckte om och såg deras barn, och som skulle kunna rycka in om 
något skulle hända dem själva i en situation utan den andre föräldern eller 
något nätverk att lita till. Både de föräldrar som efterfrågade avlastning, mer 
konkret och den andra kategorin som också ville ha mer stöd och kom-
plettering av föräldraskapet beskrev att vetskapen om den andre familjens 
potentiella möjlighet att ta hand om deras barn hade en stor betydelse för 
dem. Men det fanns också andra former av avlastning av mer påtaglig karak-
tär. När föräldrarna inte orkade med sitt föräldraskap i den praktiska vardagen 

                                                      
38 Se t.ex. Broberg et al 2003, för en definition och genomgång av detta begrepp. 
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hade de också möjlighet att kunna lämna över detta ansvar genom att barnen 
fick vistas i sin kontaktfamilj på annan tid än den planerade. Även barnen 
kunde ta initiativ till denna form av akutplacering men detta fanns sparsamt 
dokumenterat i barnens akter. För några barn slutligen innebar detta över-
lämnande av föräldraansvar däremot att de gradvis flyttade hem till kontakt-
familjen, via återkommande jourhemsplaceringar under en längre tid till en 
mer permanent fosterhemsplacering i sin kontaktfamilj. 

Kontaktfamilj som avlastning – en social service? 
Avlastning som begrepp har inte tidigare problematiserats i förhållande till 
kontaktfamiljen som insats, trots att det förekommit i alla beskrivningar. 
Remissinstanser har vid olika översyner av Socialtjänstlagen diskuterat 
möjligheten av att dela upp insatsen i ”lättare” och ”svårare” ärenden och 
Regnér (2006) argumenterade för en uppdelning mellan ”serviceinsatser” 
och ”stödinsatser”. Enligt detta skulle man definiera föräldrars behov av 
avlastning som ett självklart kriterium för att få en kontaktfamilj och därmed 
skulle en stor del av kontaktfamiljsinsatserna inte längre kräva en bistånds-
prövning, utan behandlas som en serviceinsats. Därmed skulle barnens be-
hov av insatsen inte vara i fokus för en biståndsprövning utan det skulle 
handla om föräldrarnas behov (a.a.). Den studie som genomfördes på upp-
drag av Socialstyrelsen av Forkby et al. (2006) visade dock att de kommuner 
som i den största utsträckningen hade arbetat med att genomföra service-
insatser i stället för bistånd, hade exkluderat insatsen kontaktfamilj. Detta 
eftersom man inte ansåg att detta bistånd uppfyllde de kriterier som man 
hade formulerat samt att barnskyddsaspekter måste vägas in. 

I intervjuerna med handläggare förekom det både i relation till några en-
skilda barn och när man talade om generella aspekter att man resonerade om 
en ”barnvaktsservice”. Dessa handläggare ansåg att detta inte ryms inom 
socialtjänstens ansvarsområde eftersom resurserna ska fördelas på de mest 
socialt utsatta familjerna. Det förekom också föräldrar som i sina intervjuer 
uttryckte ett behov av att få avlastning för att kunna få arbeta eller studera 
men detta var inte heller ett skäl som primärt anfördes av socialtjänsten. Här 
kunde jag se en skillnad mellan föräldrarnas bild och socialtjänstens inten-
tioner i flera olika fall. De intervjuade papporna beskrev att det var en av-
lastning som de fick för att de var ensamstående föräldrar, men motsvarande 
argumentation förekom inte i aktdokumentationen och inte heller hos de 
intervjuade mödrarna. Socialsekreterarna i denna kontaktfamiljsstudie (i 
likhet med FoU-studien 2005) beskrev att det var viktigt att kunna motivera 
besluten om kontaktfamilj med annat än barntillsyn, att det måste finnas 
andra sociala komponenter med. Men som nämnts ovan fanns hos Jonsson & 
Regnér (2003) en annan uppfattning och man gick i analysen av sitt material 
i en motsatt riktning och menade att man borde undersöka möjligheten att 
erbjuda kontaktfamilj som en ”social service” på motsvarande sätt som 
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förskoleplatser. Detta skulle innebära att en förälder inte skulle behöva an-
söka om en insats som krävde en individuell behovsprövning via en utred-
ning av socialtjänsten, innan en kontaktfamiljsinsats kunde beviljas. Sitt 
resonemang byggde de på sin studie och menade att ingen av föräldrarna 
hade begärt hjälp i onödan utan snarare väntat lång tid innan de vänt sig till 
socialtjänsten (a a sid. 137 ff.). I diskussionen om kontaktfamilj som en 
rättighet för föräldrar kan man skönja ett vuxenperspektiv. Frågan om 
kontaktfamilj som serviceinsats kommer troligtvis vara ett återkommande 
spörsmål. Jag skulle dock vilja tillföra ett ytterligare perspektiv. Om behovet 
av avlastning ska göras till en rättighet för föräldrarna utan att behovs-
prövning sker, kommer man då att på motsvarande sätt göra behovet av av-
lastning till en rättighet för de barn som lever som anhöriga till en förälder 
med någon form av omsorgssvikt? 

Barnets behov av andra vuxna och till familjeliv 
Jämte avlastning var barnets tillgång till andra vuxna något som uttrycktes 
som ett behov av föräldrarna och som ett skäl för att bevilja insatsen från 
socialtjänsten. I intervjuerna med handläggarna framkom den stabilitet och 
stimulans men också gränssättning som kontaktföräldrarna kunde ge och 
detta illustrerades också i fallstudierna. Föräldrarna uttryckte detta på två 
delvis skilda sätt. Dels talade man om att man ville att barnen skulle få till-
gång till ett ”normalt familjeliv”, att få se hur relationen mellan flera vuxna 
sinsemellan och i relation till barnen fungerar, dels ville man att barnen ska 
få ”vuxna förebilder”. Flera av de pappor som intervjuats beskrev att de be-
hövde en kvinna att dela sitt föräldraskap med och att barnen saknade till-
gång till en kvinnogestalt som förtrogen och förebild. Men mammorna talade 
i högre grad om det ”normala familjelivet” som det de ville erbjuda sina 
barn, alltså inte primärt om den manlige förebilden för deras barn. Här kunde 
man se skillnad i synsätt mellan papporna och mammorna men det saknas 
tyvärr tillräckligt underlag för någon vidare analys av detta i denna studie. 

En stor grupp av de 50 barnen i denna studie hade enbart hade haft sin 
kontaktfamilj just som en typisk kontaktfamilj, men de hade vistats där 
under en lång följd av år. Dessutom fanns det ett antal barn som haft sin 
kontaktfamilj både som akut placering och familjehem. För dessa grupper 
barn framkommer beskrivningar av goda relationer till de vuxna. För flera av 
de barn som saknade en förälder beskrevs att kontaktfamiljen kunde bidra 
med en känslomässig förstärkning, som komplement till den saknade 
föräldern. Enligt Bronfenbrenner (1992, 1995) är det viktigt att uppmärk-
samma betydelsen av andra vuxna (Significant others) i barnens närmiljö. De 
långvariga och i vissa fall med tiden allt mer nära och ömsesidiga relationer 
som barnen beskrivs ha haft med sina kontaktfamiljer, kan sägas ha varit en 
viktig proximal process (Bronfenbrenner 1998). Om den interaktion mellan 
barnen och deras kontaktföräldrar som uppstått har haft betydelse för barnets 
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utvecklingsmöjligheter får insatsen kontaktfamilj en annan innebörd än att 
enbart vara avlastning för föräldrarna. Kontaktfamiljerna kan också vara en 
känslomässig förstärkning för barnen. 

Socialtjänstens Barbapappa? 
En inledande ambition i detta forskningsprojekt var att studera fenomenet 
kontaktfamilj i syfte att finna en sammanfattande beskrivning för hur insat-
sen över tid hade kommit att utformas, med syfte, innehåll och resultat. 
Relativt snabbt, redan efter den första materialinsamlingen under år 2000, 
gick det dock att skönja konturerna inte bara av en utan av flera olika, paral-
lella inriktningar för insatsen, avseende både omfattning och utformning. 
Trots att det fanns en relativt stor överensstämmelse mellan de olika kom-
munernas motiveringar eller skäl till varför insatsen tillsatts så gick det att i 
praktiken urskilja flera olika sätt som detta behov sedan hade tillgodosetts. 
Dessa olika varianter blev exempel på olika former av insatsen. 

I kunskapsöversikten om kontaktfamilj (Andersson 2001 sid. 108) be-
skrevs insatsen som det enda alternativ till placering som egentligen fanns att 
tillgå för socialtjänsten. Franséhn (2004) beskrev i sin avhandling att 
kontaktfamiljsinsatsen kunde fungera som en form av ”Container för den 
stressade socialsekreteraren”, att det som ofta var vad socialtjänsten haft att 
tillgå, när handläggaren saknat alternativ och känt att man måste göra något 
för barnet. I min tidigare avrapportering (Berg Eklundh 2002) diskuterade 
jag den mängd förväntningar både på innehåll och resultat som social-
sekreterarna beskrev i intervjuerna och gjorde då en benämning av insatsen 
som en ”Barbapappa39”. Tanken var att insatsen i likhet med sin förebild i 
barnserierna, kan förändras och förvandlas till den figur som önskades och 
behövdes av barnen, både avseende form, storlek och innehåll. När det 
saknas alternativ eller när en kontaktfamilj är det enda som föräldrarna vill 
samtycka till, är det då en ”container med Barbapappor” som återstår som 
alternativ för socialtjänsten en insats som kan förväntas anta den form som 
krävs för varje barn? Kan detta ses som ett tecken på flexibilitet i enlighet 
med intentionerna i förarbeten till Socialtjänstlagen, eller en pragmatisk 
hållning som speglar en vardag inom socialtjänsten på 2000-talet? Handlar 
det om att just denna insats är så utomordentlig, eller om att det saknas rele-
vanta alternativ eller om att det medför en låg kostnad i jämförelse med 
andra insatsalternativ? Svaret på dessa frågor som berör en så stor andel av 
socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, skulle kräva en omfattande 
forskning och en genomgripande översyn av praktiken. Jag vill nedan ge en 

                                                      
39 Barbapappa, är både namnet på en karaktär och namnet på en fiktiv familj/art av i en serie 
illustrerade barnböcker från Frankrike av Tison & Taylor. Namnet Barbapappa är en lekfull 
omskrivning av ”barbe à papa” som är franska för spunnet socker. Tanken är att figurerna kan 
anta olika former och färger beroende på barnens önskningar och behov. 
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sammanfattande beskrivning av de olika former som kontaktfamiljsinsatsen 
antagit i denna studie. 

Kontaktfamilj som stödinsats 
Som en inledning gör jag en genomgång av den vanligaste formen för drygt 
hälften av de 50 barnen. För 28 barn40 var kontaktfamiljen det man kan 
benämna ”en vanlig kontaktfamilj”, som hade syftat till att ge stöd och av-
lastning och som varat i två år eller mer. Detta gällde i alla fall under de 
första fem åren av studien, därefter skedde förändringar för en andel av dessa 
barn. Denna grupp kunde dock vid närmare granskning delas in i två under-
grupper: 

Kontaktfamilj som stöd och avlastning 
Den största kategorin i hela materialet var de barn som hade en kontakt-
familjsinsats som var att definiera som ett renodlat stöd till familjen i form 
av avlastning till föräldrarna under en längre tidsperiod. Familjerna beskrevs 
ha en socialt utsatt situation genom att de bestod av en ensamstående 
förälder med barn. De hade ett bräckligt nätverk och inte några möjligheter 
att lösa behovet av avlastning på egen hand. I denna kategori förekom också 
att några av de barn som fick en kontaktfamiljsinsats, själva hade någon 
form av social problematik. Detta gjorde att föräldrarna behövde få avlastas 
sitt ansvar och att även kunna få mer utrymme för att ägna sig åt övriga barn 
i familjen. 

Kontaktfamilj som avlastning och komplement till föräldraskapet 
Den andra stora undergruppen (kategorin) var de familjer där föräldrarna 
förutom stöd och avlastning också behövde någon form av komplettering i 
sin föräldraroll. Både socialsekreterare och förälder beskrev att kontakt-
familjen kunde ge hjälp både med stimulans och med gränssättning för 
barnet samt stöd till föräldern. I denna grupp fanns flera barn till föräldrar 
med psykiska problem och/eller missbruk. 

Insatsen som en hybrid mellan kontaktfamilj, jourhem och familjehem 
Det var en relativt stor andel av barnen som hade kvar samma kontaktfamilj 
under en lång följd av år men denna kunde över tid få olika uppdrag i rela-
tion till barnet. Det förekom att kontaktföräldrarna kunde växla mellan att 
vara kontaktfamilj och jourhem eller familjehem. Jag har placerat in samtliga 
barns insatser på en glidande skala mellan förhållandevis glest före-
kommande vistelser i kontaktfamiljen (en helg var sjätte vecka), via varan-
nan helg och någon veckodag till ett boende i kontaktfamiljen på heltid 
under en kortare tid, som jourhemsinsats eller till en familjehemsplacering. 

                                                      
40 Uppgifterna i detta avsnitt är baserade på beräkningarna för år 2005. 
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Dessutom har ett par kontaktfamiljer också omvandlats till social bostad för 
barnen/ungdomarna. Socialtjänsten i de fyra undersökta områdena hade så-
ledes använt sig av möjligheten att pröva olika former för insatsen med 
variation både i omfattning och över tid. Någon av dessa kombinationer hade 
varit aktuella för samtliga fem barn i fallstudien och för totalt arton av de 
femtio barn som ingår i hela materialet41. Man kan urskilja huvudsakligen 
sex olika varianter av dessa kombinationer: 

Kontaktfamilj som jourhem eller akutinsats 
Kontaktfamiljen hade rekryterats i samförstånd med föräldrarna som en 
insats som primärt skulle ge stöd och avlastning för föräldern. Insatsen på-
gick under förhållandevis lång tid och det förekom att kontaktfamiljen grep 
in i ett akut läge och fungerade som jourhem, men detta var något som sedan 
reglerades i efterhand med socialtjänsten. Denna företeelse beskrevs i inter-
vjuerna med handläggarna, men fanns inte dokumenterat som några sär-
skilda beslut i aktmaterialet (i vissa fall fanns det omnämnt i utredningar om 
tidigare insatser och det kunde förekomma anteckningar om extra utbetal-
ningar, men systematisk dokumentation och beslut saknades). Detta förekom 
för en majoritet av de arton barn som hade någon form av ”hybrid-insats” 
Men jag kunde se att det fanns olika situationer när denna akuta lösning 
användes. Det kunde handla om att konflikter uppstod i familjerna och/eller 
att föräldrarna mådde psykiskt dåligt eller var för påverkade för att ta hand 
om barnen. Dessutom kunde det vara både föräldrarna eller barnen som tog 
kontakten och initiativet till att detta skulle ske. 

Kontaktfamilj som oplanerat familjehem 
För en grupp barn hade föräldrarna ansökt om stöd och avlastning genom en 
kontaktfamilj för sitt barn. Över tid förändrades situationen dock så att 
barnen blev jourhemsplacerade och sedan familjehemsplacerade i sin 
kontaktfamilj. Gemensamt för de bägge barn där detta skedde var att 
placeringen gjordes efter att barnen hade haft en mångårig pågående 
kontaktfamiljsinsats. Innan en familjehemsplacering skedde hade de period-
vis varit familjehemsplacerade i sina kontaktfamiljer och det saknades tydlig 
dokumentation och beslut i bägge fallen. Bägge mödrarna beskrev i intervju-
erna att de uppskattade kontakten och det stöd som de fick av sina kontakt-
familjer, men dessa relationer försämrades över tid i takt med att barnens 
behov av omvårdnad och stöd accentuerades. Men i dessa bägge exempel 
går det också att urskilja stora skillnader. Den ena pojken ville vara i sin 
kontaktfamilj och valde själv att flytta dit men den andre ville inte vara i sin 
kontaktfamilj utan upplevde vistelsen som en bestraffning. Den ena 

                                                      
41 Dessutom tillkom ytterligare fem barn där det i handläggarintervjuerna framkom att barnen 
kunde komma oplanerat, eller akut till kontaktfamiljen, men under vilka premisser detta 
skedde framkom inte. 
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placeringen skedde med föräldrarnas medgivande och den andra var resulta-
tet av en ansökan om tvångsvård enligt LVU. 

Kontaktfamilj med planerad utveckling till familjehem 
För några barn planerade socialtjänsten för en familjehemsplacering. Rekry-
teringen av kontaktfamiljer skedde i samförstånd med föräldrarna, som 
antingen själva hade föreslagit denna insats för sitt barn eller gett sitt sam-
tycke till att det kunde vara en lämplig insats. Men till skillnad från de ovan 
beskrivna insatserna så sökte socialtjänsten efter en familj vilken samtidigt 
utreddes och godkändes både som kontaktfamilj och familjehem. Detta 
skedde utan att föräldrarna var införstådda med planeringen. Fyra av de 
femtio barnen hade haft en insats av denna karaktär. Det fanns således en 
dold agenda mellan socialtjänst och kontaktfamilj (jämför med Bernler et al. 
1997, Billqvist et al 2007, Regner 2006)). Man ville arbeta för att förbereda 
en placering med möjlighet från samtycke från förälder/rars sida, då man 
bedömde att detta gav förutsättningar för en mer lyckad insats. Under en 
period vistades barnen i kontaktfamiljen samtidigt som man övertalade 
föräldern till att samtycka till en placering, vilket sedan skedde. 

Familjehem som blev kontaktfamilj 
I denna kategori handlade det om en familjehemsplacering som vid barnens 
hemflyttning omvandlades till att bli en kontaktfamilj. Av de femtio barnen i 
denna studie hade fem barn först haft en familjehemsinsats under mer än två 
år. I samband med att placeringen avslutades hade man beslutat att låta 
barnen ha kvar sin fosterfamilj som kontaktfamilj under en övergångsperiod. 
Detta beskrevs från socialtjänstens sida vara till fördel för alla de inblandade 
aktörerna eftersom man då kunde ge den biologiska föräldern stöd och 
avlastning och därefter glesa ut kontakten innan insatsen skulle upphöra helt. 
För barnen utformades detta dock på olika sätt. Några barn flyttade hem till 
föräldrarna men fick behålla sin kontaktfamilj över en lång tidsperiod, som 
en kontinuerlig relation. Andra barn hade kvar sitt familjehem som en 
kontaktfamilj under en övergångsperiod, i syfte att underlätta för förälder 
och barn vid hemflyttningen. 

Kontaktfamilj som inackordering eller social bostad 
Ett par av de barn som hade haft insatsen kontaktfamilj under en lång följd 
av år valde själva att flytta hem till sin kontaktfamilj. För att formalisera ett 
boende som pågått under längre period valde socialtjänsten att fortsätta 
kontaktfamiljsinsatsen samt att inackordera ungdomarna där som ett stöd-
boende. 

Kontaktfamilj som komplement till placering 
Avslutningsvis fanns en ytterligare kategori och det var när kontaktfamiljs-
insatsen använts som en stödresurs och komplement till placering, både på 
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institution och i familjehem. Även familjehemmen har beskrivits behöva en 
avlastning för barn med särskilt komplicerade sociala problem. För några av 
barnen redovisades i akterna att de antingen haft ett tidigare familjehem, som 
fanns kvar som kontaktfamilj för att skapa en kontinuitet eller stöd vid en 
förnyad placering, eller att en ytterligare kontaktfamilj rekryterades för detta 
syfte. Att kontaktfamiljeinsatsen också används som komplement till 
placering framkommer i även i annan forskning (Andersson et al. 2001, 
Lindén 2001). 

Sammanfattande reflektioner om praktikens användning av insatsen 
Ovanstående beskrivningar har handlat om hur insatsen kontaktfamilj på 
olika sätt har omformats i praktiken. En tredjedel av barnen/ungdomarna 
hade på olika sätt vistats eller bott i sin kontaktperiod under kortare eller 
längre tid. Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan detta beskrivas som 
att barnen därigenom successivt fick flytta emellan två olika mikrosystem 
eller från ett till ett annat, nämligen från den biologiska familjen till kontakt-
familjen. Denna ekologiska transition byggde på en ömsesidig kontakt på 
mesonivå mellan dessa viktiga vuxna i barnets närhet. Trots att relationerna 
mellan dessa vuxna inte enbart var positiva så hade grunden lagts genom att 
det var föräldrarna som hade valt denna insats och godkänt kontaktfamiljen i 
det inledande skedet (Bronfenbrenner 1992, 1995, Garbarino 1992a, 1992b). 
Lagtextens utformning möjliggjorde detta flexibla användningssätt för 
insatsen och inom de olika exo-miljöerna fanns ett handlingsutrymme som 
möjliggjorde dessa alternativa arbetssätt. Någon juridisk analys av social-
tjänstens handläggning av dessa barn har jag inte gjort, men jag vill dock 
göra en kort reflektion i detta avseende. De tillägg till Socialtjänstlagen 
kapitel 6 som skedde år 2008 (SFS 2007:1315) om godkännande av och 
vistelse i jourhem kräver andra former av handläggning än de som visats för 
ett antal barn i denna studie. 

Kontaktfamilj som insats i det sociala arbetet 

Kontaktfamilj och dess inplacering i det förebyggande arbetet 
Kontaktfamiljsinsatsen har definierats som en förebyggande insats på 
individnivå. Men denna definition kan jag se kompliceras av hur insatsen har 
kommit att användas i socialtjänstens arbete i de fyra studerade kom-
munerna. Detta har i sin tur också påverkat både innehållet i insatsen och 
vilka förväntningar på insatsens resultat, som formulerats både i relation till 
barnets föräldrar och till kontaktfamiljen. 

Vanligtvis används kanske kontaktfamilj mestadels som förebyggande in-
sats, socialtjänsten prövar och i många fall lyckas man med att ge en 
komplettering och avlastning till familjen för att förebygga att en utsatt 
social situation förvärras. Men som jag har kunnat påvisa i denna studie så 
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har det förekommit att kontaktfamiljen omvandlats till en placering eller att 
en kontaktfamilj tillsatts under en pågående placering som ett komplement 
till familjehemmet, eller som en eftervårdande insats, i samband med att en 
familjehemsplacering ska upphöra. När kontaktfamiljen inte används som en 
renodlat förebyggande insats utan blir en del av ett omhändertagande, ökar 
risken för att kontaktfamiljerna som är lekmän måste hantera alltför kompli-
cerade sociala problem samt att det tillkommer förväntningar på att insat-
serna ska ha mer behandlande karaktär. 

Kontaktfamilj i relation till andra insatser 
Något primärt syfte i detta projekt var inte att studera hur insatsen har 
använts som en del i socialtjänstens arbete med samlad planering i form av 
vård- eller insatskedjor för barnen och deras familjer (Humlesjö 1998). Men 
resultaten visar att kontaktfamiljsinsatsen dels har använts i olika kombina-
tioner med andra insatser, dels att kontaktfamiljer kan sägas ha utgjort egna 
insatskedjor genom de olika funktioner de haft för barnen. Enligt Hessle & 
Wåhlander (2000) hade en stor andel (82 %) av en grupp studerade barn på 
Skå haft någon form av stödjande insats, såsom kontaktfamilj42, kontakt-
person eller stödsamtal med socialsekreterare efter sin Skå-vistelse. Skillna-
den var dock att Skåbarnen först hade varit placerade, medan majoriteten av 
barnen i denna studie först hade fått en kontaktfamiljsinsats. Trots att urvalet 
för denna studie gjordes utifrån barn med ett beslut om kontaktfamiljsinsats 
under en given tidsperiod kan man skönja likheter i omfattning och kategorier 
av insatser och insatskedjor som barnen i denna studie hade fått jämfört med 
Skå-barnen. Om intentionen i denna studie hade varit att granska barn som 
först hade haft en placering innan de fick en kontaktfamilj hade urvalet och 
därmed gruppen barn troligtvis sett annorlunda ut, men faktum kvarstår att 
detta fenomen uppstår och har uppstått över tid också för denna grupp. 

En inplacering av kontaktfamiljsinsatsen i den sociala barnavården 
För att illustrera bredden och även komplexiteten av kontaktfamiljsinsatsen 
som synliggjorts i kontaktfamiljsprojektet har jag valt att återvända till den 
tidigare nämnda modellen enligt Hessle & Vinnerljung (1999), se sid. 64. 

                                                      
42 Hur många av dessa 104 barn som just haft en kontaktfamilj framgår ej i texten. Dessutom 
är det av dessa uppgifter svårt att avgöra om det är kontaktfamilj enligt intentionerna i 
Socialtjänstlagen som åsyftas eftersom en andel av dessa barn fick denna insats innan år 1982 
då denna lagstiftning trädde i kraft. Med dessa reservationer, kan man ändå anta att en relativt 
stor andel fick just denna insats. Dessutom utgör denna beskrivning en indikation på 
relevansen av en femte nivå/kategori, nämligen eftervård. 
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Figur 3. Tabell för nivåer, målgrupper och insatser för den sociala barnavården 
enligt Hessle & Vinnerljung (1999)  

Nivå Målgrupp Insats Potential (omvandling) 

Prevention  Barn i riskzonen 
generellt 

Generellt förebyggande; 
Information, rådgivning, 
självhjälpsgrupper. 

 

Utredning Barn i riskzonen 
specifikt 

Utredning med ev, fortsatt 
stödverksamhet eller 
omhändertagande. 
Kontaktfamilj  

Kontaktfamilj/ 
Kontaktfamilj/jourhem 

Stödverksamhet i 
hemmet 

Högriskbarn Hemmahos, kontaktperson, 
Familjeterapi.  
Kontaktfamilj/jourhem 

Kontaktfamilj 
Kontaktfamilj/Jourhem 

Omhändertagna för 
samhällsvård 

Högriskbarn Placering av barn eller familj.
Ev. med kontaktfamilj 

Kontaktfamilj blir  
familjehem 

Eftervård, efter 
placering 

Högriskbarn Kontaktfamilj samt andra 
eftervårdande insatser. 

Familjehem blir 
kontaktfamilj 

 
De beskrivna nivåerna/kategorierna användes som en skala på hur utveck-
lingen kunde ses över tid både i förhållande till målgrupp och insatstyp och i 
förhållande till det enskilda barnet. De ursprungliga fyra nivåerna/kate-
gorierna i modellen har i enlighet med de resultat som framkommit i denna 
studie, här kompletterats med en femte kategori; Eftervård. Dessutom har 
modellen utökats med en kolumn där begreppet Potential (omvandling) får 
illustrera dessa olika användningsområden för insatsen. 

Denna bild kan sägas vara en illustration av fenomenet Barbapappa, med 
kontaktfamilj som förekommer som en insats på nästan samtliga nivåer av 
den sociala barnavården. Eftersom behovet av eftervård för placerade barn 
ytterligare accentuerats genom tilläggen till Socialtjänstlagen 2008 (Bergstrand 
2008) om åläggande för kommunerna att bevaka detta kan eventuellt både 
kontaktfamilj och kontaktperson komma att bli insatser med en ytterligare 
betydelse, något som framkommit i denna studie. 

Kontaktfamilj som en svensk variant av ”Shared responsibilities” 
Hos många av de familjer som idag har insatsen kontaktfamilj förekommer 
en social problematik som kan härledas till missbruk och psykisk ohälsa 
samt med en hög förekomst av våld. Det kan därför vara en realitet att valet 
av insats ibland kan stå mellan kontaktfamiljsinsats, en mer ”tillfällig placer-
ing” eller en mer omfattande insats som placering i familjehem. Som visats i 
denna studie, hade en tredjedel av barnen varit med om att deras kontakt-
familj över tid haft flera olika roller, trots att denna familj hade tillsatts som 
en ”vanlig” förebyggande insats. I sin slutrapportering av sitt longitudinella 
projekt om placerade barn diskuterade Andersson (2008b) om det inte skulle 
kunna vara till hjälp både för föräldrarna och barnen med någon form av 
alternativ mellan att vistas hemma eller vara placerad, genom möjlighet till 
”Delat ansvar” (Shared responsability) mellan förälder och annan vårdare 
såsom förekommer t.ex. i Storbritannien. I Aldgate et al. (1999) redovisades 
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olika former av delad omsorg för barn i socialt utsatta situationer samt resul-
taten av olika former av ”Shared care” (en typ av korttidsvistelser) i öppen-
vård och ”Through Care” som innebär en form av ”genomgående vård” där 
familjehemmet delar ansvaret med föräldrarna även efter avslutad insats. Att 
insatsen kontaktfamilj för en grupp barn i denna studie i realiteten fungerat 
som en svensk variant av dessa brittiska former av omsorg har jag tidigare 
diskuterat i en publikation om internationellt förebyggande socialt arbete 
(Berg Eklundh i Borodkina et. al. 2008). Exempel på denna svenska tillämp-
ning av kontaktfamilj som en alternativ mellanvårdsform i denna studie är 
barn som akut kunnat komma till sin kontaktfamilj när problem uppstått i 
deras familj, varit jourhemsplacerade när svåra sociala situationer uppstått i 
den biologiska familjen, samt barn som efter avslutad familjehemsvistelse 
fått sitt familjehem omvandlat till kontaktfamilj för kortare eller längre tid, 
för en fortsatt kontakt och kontinuitet. Dessa barn beskrevs ha fått en större 
kontinuitet i sin uppväxt genom de regelbundna vistelserna i kontakt-
familjen. Några föräldrar beskrev också att de ansåg sig ha fått möjlighet till 
ett ”delat föräldraansvar” för sina barn med mamman i kontaktfamiljen. I det 
nyligen publicerade förslaget till ny socialtjänstlag (SOU 2009:68) diskute-
ras behovet av mellanvårdsformer, men kontaktfamiljen nämns inte i detta 
sammanhang och någon förändring i användning eller utveckling av insatsen 
föreslås inte heller. Däremot diskuteras att man bör se över barns möjlighet 
till boende i två familjer. 

Vid avslutning av vården kan exempelvis barnets situation behöva tryggas 
genom att barnet får tillgång till boende i två familjer, i ursprungsfamiljen 
och familjehemmet. Det kan ses om en motsvarighet till växelvis boende för 
barn till separerade föräldrar” (SOU 2009:68 sid. 509). 

Detta diskuteras i anslutning till familjehemsvården och är inte något som 
sätts i relation till insatsen kontaktfamilj och dess användningsområde. I en 
pågående FoU-utvärdering om implementeringen av BBIC har jag kunnat 
notera förekomsten av denna blandade insatsform i samtliga de sju kom-
muner som ingår i studien (Berg Eklundh et al. kommande). 

Om handlingsutrymme och barnens delaktighet 
För att närma sig ett svar på frågan om hur insatsen kontaktfamilj formats 
och utvecklats över tid för denna grupp barn har beslutstriangeln enligt 
Backe-Hansens modell (2004) befunnits kunna ge viss vägledning. Innan en 
insats kunde börja måste ett biståndsbeslut ha fattats. Familjens problem och 
behov formulerades i en barnavårdsutredning som skulle leda fram till ett 
beslut om lämplig insats. Hur detta beslut fattades var beroende av gällande 
kontext både på samhällsnivå och på den lokala nivån inom respektive 
kommun. När insatsen skulle omprövas förekom det att situationen hade 
förändrats vilket kunde medföra att insatsen måste omformuleras för att an-
passas till problemet, (Barbapappa) eller att problemet måste omformuleras 
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för att passa in till gällande insatser. Den process som kontaktfamiljs-
insatsens genomförande innebar, blev i dessa fall en omvandling43 till något 
annat, trots att samliga aktörer var desamma. Denna omvandling av insatsen 
var inte något som beskrevs eller accentuerades i det empiriska materialet. 
Inte ens i intervjuerna med socialsekreterarna kommenterades detta trots att 
det för den utomstående betraktaren ter sig som en anmärkningsvärd före-
teelse. Förutom komponenterna problem, beslut och kontext har de olika 
aktörerna med sina varierande bilder av vad en kontaktfamilj ska utföra och 
för att därmed kunna tillgodose barnens olika problem i vissa fall varit en 
bidragande orsak till de förändringar som har skett både kortsiktigt och över 
tid. Barnens eller föräldrarnas önskningar om att kontaktfamiljen skulle 
kunna ställa upp med kort varsel och när akuta situationer uppstått i familjen 
hade inte varit möjliga att genomföra om inte kontaktfamiljerna varit 
beredda att tillgodose dessa behov och dessutom velat göra detta. Att dessa 
insatser sedan har legitimerats av socialtjänsten har också varit en förut-
sättning för att dessa önskningar kunnat realiseras. 

Handläggarnas handlingsutrymme 
En av de förutsättningar som möjliggjort att insatserna har kunnat ges så 
olika utformning med variation över tid för en del av barnen torde vara 
handläggarnas handlingsutrymme. Genom att socialarbetarens profession ska 
innehålla ett flexibelt tänkande med utrymme för en reflekterande dialog 
mellan aktörerna så har framför allt föräldrarnas, men även barnens önske-
mål om en omformning av insatsen under kortare eller längre tid hörsammats 
och varit möjligt att iscensätta. Även kontaktfamiljernas bild av sitt uppdrag 
har kunnat påverka hur insatsen i praktiken har utformats samt deras flexi-
bilitet i förhållande till den biologiska familjen. Professionens bilder av vad 
som varit barnens bästa har troligtvis varit vägledande för de beslut som har 
fattats men det har förekommit att den faktiska händelseutvecklingen gått 
före beslut om både placeringar och mer akuta korttidsinsatser. För några 
barn har det funnits en förväntan från socialtjänsten om att kontaktfamiljen 
skulle kunna ställa upp akut och det har då även skrivits in en sådan överens-
kommelse för en pågående insats, men för majoriteten av de barn där detta 
förekom fanns något sådant uppdrag inte uttalat. 

Den förhållandevis sparsamma information om vad en kontaktfamilj ska 
syfta till och vad deras insatser ska innehålla har medfört en möjlighet för de 
olika aktörerna att forma en insats för att tillgodose olika behov, så att det 
därigenom har kommit att bli en stor variation inom ramen för denna insats-
typ. Det har också framkommit i vissa fall att socialtjänstens motiv för att 

                                                      
43 Se Vedung (2009). I sin senast utkomna bok om arbetet med utvärderingar diskuterar han 
fenomenet med omvandling. Han analyserar när en process över tid inte enbart innehåller det 
som är planerat att ske, utan också kan medföra en förändring, en omvandling till något annat 
än som inledningsvis var intentionen när processen startades.  
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tillsätta en kontaktfamilj skilt sig från föräldrarnas bild. Handläggarna kan då 
sägas ha haft ”dolda agendor” genom att inte tala om för föräldrarna att det 
främsta skälet för att tillsätta en kontaktfamilj har varit en oro för föräldrar-
nas omvårdnadsbrist, och man har då valt att istället sägas tillgodose för-
älderns behov av avlastning. Är det förenat med ett barnperspektiv och till 
fördel eller nackdel för barnen att denna otydlighet i uppdraget i kombina-
tion med flexibilitet relaterat till den aktuella situationen förekommer? Att en 
insats ligger nära barnets behov och kan förändras efter de rådande om-
ständigheterna borde vara till fördel för barnet. Men jag anser att barnen i 
högre grad måste göras medvetna och vara delaktiga i det som sker. För både 
yngre och äldre barn kan ovissheten om vad som ska hända, t.ex. när man 
ska träffa sina föräldrar igen och var man ska bo, vara skrämmande.  

Barnens delaktighet 
En ytterligare aspekt i detta sammanhang är på vilket sätt som barnen gjorts 
delaktiga. Det arbete som pågått med att förändra socialtjänstens arbete i 
enlighet med barnkonventionens intentioner har endast i viss utsträckning 
haft något genomslag i det praktiska genomförande av denna insats. Detta är 
ett konstaterande som kan göras främst kopplat till barnens egna utsagor, 
men också för att de vuxna aktörernas utsagor framkom att man ansåg att 
barnets behov ibland kunde åsidosättas för att tillmötesgå föräldrarnas behov 
och på detta sätt skapa möjligheter till samarbete. Oavsett om barnens önske-
mål tillgodoses eller om man bedömer att barnets bästa kan uppnås på annat 
sätt, bör barnen alltid göras delaktiga i vad som sker, både under pågående 
utredning, när beslut ska fattas och i den fortsatta processen. 

I de beslut som fattats i samband med att en kontaktfamilj tillsattes hade 
några mål för insatsen inte formulerats för majoriteten av barn. I alla fall har 
detta inte framgått i socialtjänstens dokumentation för de enskilda barnen 
och socialsekreterarna resonerade inte heller i dessa termer vid de olika 
intervjutillfällena. Någon regelbunden uppföljning med utvärdering av insat-
sernas effekt för barnen och deras föräldrar har inte heller redovisats. Det har 
också kunnat utläsas vissa brister i kontinuiteten från socialtjänstens sida i de 
pågående insatserna, detta till stor del troligtvis beroende på de många 
bytena av handläggare som skett, både beroende på personalomsättning men 
också på organisatoriska förändringar. I det nya förslaget till barnavårds-
lagstiftning (SOU 2009:68) finns det inskrivet att regelbunden uppföljning 
ska ske även i ”öppenvårdsinsatser” vilket kan leda till en förbättring i detta 
avseende eftersom en uppföljning förutsätter att det finns formulerade mål 
att utvärdera mot. Dessutom diskuteras där möjligheten till att utse särskilda 
handläggare för de barn och ungdomar som placeras i familjehem, detta i 
syfte att öka kontinuiteten i arbetet med dessa insatser. Med tanke på att 
kontaktfamiljsinsatsen visats ha en stor omfattning både avseende intensitet 
och tidslängd för en stor andel barn i denna studie, skulle det finnas anled-
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ning att diskutera om detta förslag till en lösning för att uppnå kontinuitet 
från socialtjänsten även kunde innefatta denna form av insats. 

Valet av en kontaktfamilj som insats 
I akterna men också i socialsekreterarintervjuerna beskrevs att föräldrarna i 
många fall hade ansökt om en kontaktfamilj, men det förekom också att för-
äldrar mer opreciserat ansökte om någon form av avlastning eller stöd i en 
trängd social situation. I många fall kunde det vara ett okomplicerat för-
hållande som låg bakom beslutet. Föräldrarna ansökte om en viss insats, det 
beskrivna behovet ansågs kunna styrkas i socialtjänstens utredning, och in-
satsen tillsättes i enlighet med föräldrarnas önskemål. Men det förekom 
också att föräldrarna inte föreslagit någon insats alls (t.ex. när utredning in-
letts till följd av en anmälan) och att det då varit socialtjänsten som bedömt 
att detta kunde vara en lämplig insats. Några föräldrar hade också rekom-
menderats att vända sig till socialtjänsten för att få någon form stöd (via tex. 
BUP, förskola eller skola) och att när behovet utretts så bedömdes kontakt-
familj kunna vara en lämplig insats. Oavsett om föräldrarna föreslagit detta 
eller ej, så visar denna studie och annan forskning att just kontaktfamilj är en 
insats som är lätt att få ett samtycke till av föräldrarna. Detta skulle kunna 
innebära att man som handläggare kunnat känna antingen att man gav det 
som föräldrarna önskade eller att detta i alla fall inte var något de motsatte 
sig. Socialtjänsten presterade ett bistånd och man kunde därmed känna en 
tillfredsställelse med att man i alla fall ”gjort något” för familjen. I rollen 
som gräsrotsbyråkrat ingår att i största möjliga mån balansera myndighetens 
uppdrag med den enskildes önskemål. Handlingsutrymmet kan sägas då ha 
använts för att erbjuda den insats som klienten önskade sig. Men det kan 
också ha berott på att det var en insats man tillgrep när annat alternativ inte 
fanns. Det odefinierade behovet av stöd bedömdes kunna ges genom en 
kontaktfamilj som insats. Den familj som rekryterades fick därmed upp-
draget att forma en insats för att passa till detta barns individuella behov 
samt att hantera relationen till barnets familj. 

Kan kontaktfamiljsinsatsen vara till skada för barnet? 
I de fall, när om alternativa insatser saknades eller om det var den enda 
insats som föräldrarna samtyckte till kan frågan ställas om insatsen på något 
sätt kan ha varit till skada för barnen och i så fall hur? I intervjuerna med 
främst handläggarna men också även i viss mån med kontaktföräldrarna så 
framförde man en uppfattning om att insatsen inte hade varit tillräcklig. För 
fem av barnen uttrycktes direkt att de hade behövt placeras långt tidigare än 
vad som skedde. Genom att ge en insats som föräldrarna gav sitt samtycke 
till hade barnets återhämtningsprocess eventuellt fördröjts bortom det möjli-
gas gräns. Alla dessa fem barn blev omhändertagna under den studerade 
tidsperioden. Men det fanns ytterligare en mindre grupp barn där hand-
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läggarna gjorde en tillbakablick och då ifrågasatte de beslut som social-
tjänsten hade fattat. De beskrev att kontaktfamiljen hade varit en bra för-
stärkning för barnen men inte tillräcklig i förhållande till den socialt utsatta 
situation som de levde i. De var bekymrade över att insatsen hade varit ett 
otillräckligt substitut som inte gynnat barnen i deras utveckling. 

I den grupp som hade sin kontaktfamilj även som jourhem eller familje-
hem förekom exempel på flera barn som genom ett flexibelt arbetssätt med 
sin kontaktfamilj gavs en kombination av komplement och ersättning för 
föräldraskap. Några av barnen i denna grupp hade under kortare eller längre 
perioder därigenom troligtvis fått det stöd som behövdes för att föräldern 
sedan skulle kunna fortsätta att vara en tillräckligt bra förälder. 

Insatsen kontaktfamilj är en frivillig insats 
Den omformning eller den flexibla användningen av kontaktfamiljsinsatsen 
som jag har kunnat se i denna studie beror inte enbart på hur handlings-
utrymmet hos handläggarna har använts utan också på hur uppdragstagarna, 
dvs kontaktfamiljerna har ställt upp på dessa förändrade uppdrag. Kontakt-
familjerna i denna studie kunde sägas vara av olika kategorier, de som fick 
uppdraget genom en formell rekrytering, de som engagerades via familjernas 
eget nätverk, eller de som varit familjehem och efter avslutat uppdrag blev 
kontaktfamilj. I vissa fall har ett stort och långvarigt ansvar lagts på dessa 
familjer som gjort en frivilliginsats. Oavsett förutsättningarna för uppdragets 
inledning så har omfattning och krav på deras ansvar i vissa fall ökat väsent-
ligt. Dessa lekmän har ställt upp på att på fritiden bjuda in barnet att bo i 
deras hem och att deltaga i deras vardag, med en mindre ersättning för sin 
insats. Ingen kan försörja sig på att vara kontaktförälder utan uppdraget 
måste ha andra incitament för den familj som ställer upp. Ett skäl för att ta 
denna form av uppdrag kan vara den tillgivenhet för barnen som de inter-
vjuade kontaktfamiljerna beskrev, liksom att de kände att de fick tillit och 
uppskattning tillbaka. Detta är något som överensstämmer med tidigare 
forskning på området. (Se tex. Andersson et al. 2001, Regnér 2006). Det 
förekom också bland den intervjuade gruppen kontaktföräldrar att de kände 
ett ansvar för barnen för att just de hade blivit tillfrågade eller beroende på 
släktskap. Några kontaktföräldrar hade också valt denna typ av uppdrag för 
att de ville göra nytta för andra. 

Bland de barn som hade denna insats under en längre tidsperiod beskrevs 
kontaktfamiljerna både i aktstudie och intervjuer ha goda relationer till ”sina 
kontaktbarn” oavsett hur den sociala situationen i övrigt såg ut. Det fanns 
dock en större variation avseende kontakten mellan de vuxna aktörerna och 
flera av kontaktfamiljerna uttryckte svårigheter i relationen till barnens 
föräldrar. Kontaktfamiljerna uppfattade att socialtjänsten ibland visade en 
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nästan obegränsad tillit till deras förmåga och kompetens och att de då kunde 
lämnas att sköta uppdraget utan att tillräcklig uppföljning skedde44. 

På motsvarande sätt som i reflektionerna om insatsen som förebyggande 
insats framkommer här en svårighet i att balansera fördelarna med att ha 
lekmän som erbjuder sina insatser med nackdelarna i att svårighetsgraden i 
hur uppdraget utvecklas inte alltid går att förutse. Glädjen men också svårig-
heten i detta som i andra frivilliguppdrag är möjligheten till nära och även 
livslånga relationer med barn, att både kunna ta emot och finnas till hands 
men att också ha en beredskap för att relationen inte längre kan fortsätta av 
olika skäl. Kontaktföräldrar förväntas kunna skapa tillit och goda relationer 
både till barnen och till deras föräldrar utan att kunna kräva något i gengäld. 
Men bekräftelse och uppskattning för dessa frivilliginsatser borde kunna ges 
som en del av den kontinuerliga uppföljning som ges av socialtjänsten i 
högre grad än vad som framkommit i denna studie. 

Slutligen kan jag konstatera att frivilligheten i denna typ av insats blir 
relativ eftersom denna typ av ideellt arbete kräver ett beslut om insats samt 
behöver regleras och ersättas med samhällets hjälp. Den ursprungliga modell 
för insatsen som skissades i förslaget till ny socialtjänstlag (Prop 1979/80:1) 
handlade om att på sikt göra om kontaktfamiljerna till en renodlad frivillig-
insats. De skulle administreras via frivilligorganisationer såsom idrotts-
föreningar och politiska organisationer. Dessa intentioner har inte realiserats 
och omnämns inte heller i förarbeten till senare revideringar av lagen. Där-
igenom har man inte närmat sig den form av mer renodlat frivilligarbete som 
denna insats kan liknas med i andra europeiska länder utanför Norden. 

Socialtjänstens praktik – skillnader mellan de olika kommunerna? 
Socialarbetarnas handlingsutrymme kan också studeras i förhållande till hur 
de olika kommunerna i praktiken hade använt insatsen kontaktfamilj. Fram 
till år 2006 då intervjustudierna avslutades, var en av de mest framträdande 
skillnaderna mellan kommunerna hur kontaktfamiljsinsatsen användes i 
kombination med jourhem och familjehemsplacering. Aktstudien visade att i 
kranskommunen hade drygt 60 % av barnen haft sin kontaktfamilj också 
som jour- och/eller familjehem, till skillnad från de tre övriga områdena med 
några enstaka barn. Men när den sista materialinsamlingen för år 2007 
skedde så hade en viss förändring skett. Detta kunde jag se bl.a. genom att 
två barn, från kommundelen respektive den lilla kommunen hade fått sin 
kontaktfamiljsinsats omvandlad till ett familjehem. En annan förändring som 
skett så att två barn/ungdomar fått en social bostad eller inackordering i sina 
förutvarande kontaktfamiljer i respektive stadsdelen och kranskommunen. 
Denna skillnad mellan kommunerna när det gällde att omvandla kontakt-

                                                      
44 Kontaktfamiljernas perspektiv beskrivs och analyseras i en artikel under arbete. (Berg 
Eklundh, kommande) 

 



Vad är insatsen kontaktfamilj? 

217 

familjen till en annan insats hade därmed minskat över tid. Att behålla kon-
takten med ett tidigare familjehem genom att denna insats omvandlades till 
kontaktfamilj för barnen förekom i högre utsträckning i kranskommunen än i 
de andra områdena, liksom att tillsätta en kontaktfamilj som komplement till 
familjehems- eller institutionsplacering. I den lilla kommunen och stadsdelen 
hade en större andel av barnen endast hade en kontaktfamiljsinsats och inget 
annat, till skillnad från de övriga två. 

Val av insats i förhållande till social problematik i barnens familjer 
Det handlingsutrymme som handläggarna har när det gäller val av insats 
styrs av faktorer på exonivå såsom genom att formulera vilka kriterier som 
används för att använda en kontaktfamiljsinsats i de olika kommunerna. Som 
ett exempel kan nämnas att det fanns en skillnad i hur man använde insatsen 
i relation till förekomsten av familjevåld hos barnens familjer. Andelen barn 
i undersökningsgrupperna som hade utsatts för någon form av våld i sin 
familj i kranskommunen och kommundelen var väsentligt större jämfört med 
de andra kommunerna. Någon uttalad strategi om att inte använda kontakt-
familj som insats i familjer där det förekommer våld framkom inte i någon 
av kommunerna. Här skulle ett intressant tema för en fördjupad analys vara 
att studera vilka kriterier som används vid val av insatsen45. Det fanns också 
en skillnad avseende antal barn med egen social problematik, även här fanns 
majoriteten i kranskommunen och kommundelen. 

När det gällde familjernas sociala situation avseende tex. antal föräldrar 
med missbruks- eller psykisk problematik, förekomsten av våld, långtids-
sjukskrivning samt arbetslöshet, fanns det en övervägande samstämmighet 
mellan de fyra kommunerna. Längden på kontaktfamiljsinsatserna var också 
samstämmiga, med fördelningen mellan antingen en kortare insats än två år 
eller avsevärt längre insatser. 

Skillnader i delaktighet mellan kommunerna 
En framträdande skillnad mellan kommunerna var hur kontaktfamiljerna 
rekryterades. I kommundelen och kranskommunen hade majoriteten barn fått 
en kontaktfamilj genom socialtjänstens rekrytering och denna familj var inte 
någon som barnen kände innan insatsen startade. I de bägge övriga var för-
hållandet det motsatta, där hade föräldrarna själva föreslagit någon i 
familjens egna nätverk. Här var således familjerna mer delaktiga men det var 
främst de vuxnas perspektiv som styrde valet av kontaktfamilj. 

Aktstudien visade att barnen i kranskommunen hade gjorts delaktiga i 
avsevärt högre grad än i de andra kommunerna. Majoriteten av barn hade här 
tillfrågats och deras uppfattning hade haft betydelse för den fortsatta hand-

                                                      
45 I Berg Eklundh (2005) beskrevs en undersökning av kriterierna för att tillsätta 
kontaktfamilj. En majoritet av de 15 kommunerna använde inte kontaktfamilj som insats i 
familjer där det förekom våld. 
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läggningen. I stadsdelen hade endast ett av barnens formulerade önskemål 
fått inverkan på den fortsatta utvecklingen och enligt aktsammanställningen 
hade åtta barn inte tillfrågats om sin uppfattning. Mot detta påstående måste 
dock ställas det faktum att fem av dessa barn endast haft insatsen under en 
kortare period, och varit förhållandevis små när insatsen avslutades. 
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Kapitel 10 Avslutning 

Avslutande reflektioner 
Detta avhandlingsprojekt har syftat till att ringa in fenomenet kontaktfamilj. 
Genom granskning av lagstiftning och tidigare forskning på området samt 
genom insamling av ett empiriskt material har intentionen varit att hitta svar 
på de inledande frågeställningarna. Dessa handlade om vilken användning 
och utveckling som insatsen kontaktfamilj hade haft över en tidsperiod av 
sju år, hur barnen gjorts delaktiga samt hur socialarbetarnas handlings-
utrymme påverkat utformningen av insatsen. 

Den befintliga lagstiftningen har inte gett någon specifik definition, den 
beskriver bara att det ska vara en familj som ska ”… hjälpa den enskilde och 
hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter…”(SFS 2001:453). 
Den nyligen publicerade ”Barnskyddsutredningen” (SOU 2009:68) har 
behållit formuleringen från tidigare lagtext. Tidigare forskning inom området 
beskrev det som en förebyggande insats primärt för att ge avlastning och 
förstärkning av nätverket till ensamstående föräldrar med framför allt mindre 
barn samt att kontaktfamiljerna bestod av ”hela familjer”. 

Hur stämde denna gängse bild överens med detta material? Ja, urvalet 
barn som ingick i studien då den inleddes var åldrarna 6 – 12 år, inte små-
barn, men ett mindre antal av dessa hade haft en kontaktfamiljsinsats även 
under sin småbarnstid. Eftersom resultatet av studien visade att flera av 
barnen hade en pågående insats under en lång följd av år, kunde jag konsta-
tera att det här visade sig att även äldre barn hade denna insats. Nätverket för 
den biologiska familjen föreföll förstärkas endast för något enstaka barn. 
Barnen i de familjer som fick kontaktfamilj bodde till en övervägande 
majoritet med en ensamstående förälder, men det förekom i flera fall att 
barnen hade en kontaktfamilj med en ensam förälder och att några av 
kontaktfamiljerna separerade under insatstiden. Ensamma vuxna förekom 
också som kontaktfamilj. Även om insatsen var att betrakta som en före-
byggande insats för en stor andel av barnen så fanns det exempel på att 
insatsen gavs som komplement till en placering och dessutom som en efter-
vårdande insats i samband med att en placering avslutades. Det som dock 
stämmer väl överens med både lagstiftning och tidigare forskning är att ett 
skäl för att bevilja insatsen i stort sett för alla barn handlade om avlastning. 

Men insatsen kontaktfamilj och dess utveckling över tid har i denna 
studie visat sig vara betydligt mer komplex än detta. Som tidigare diskuterats 
kunde avlastningen ges till både föräldrarna och deras barn och ha en mycket 
varierande omfattning samt också ha olika betydelse för barnen och deras 
föräldrar. Från att vara en ”ordinär stödinsats” under en begränsad tid, kunde 
barnens vistelse i kontaktfamiljen förändras till att vara både jourhem, foster-
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hem samt med olika former av delat föräldraansvar på ett sätt som kan jäm-
föras med det brittiska begreppet ”Shared Responsibilities”. I stället för att 
barnet antingen haft en kontaktfamilj eller varit familjehemsplacerat har 
denna studie visat ett behov av andra former av insatser, med en större 
kontinuitet, delat föräldraansvar, korttidsvistelser och akutplaceringar. Då 
kontaktfamiljerna i denna studie har visats ha en så pass varierande betydelse 
för en tredjedel av barnen torde det finnas anledning att diskutera möjlig-
heten till att synliggöra och iscensätta en ”mellanvårdsform” motsvarande 
den som finns i den brittiska lagstiftningen i form av ”Short-term-care”. 

Den förhållandevis sparsamma information om vad en kontaktfamilj ska 
syfta till och vad deras insatser ska innehålla har medfört en möjlighet för de 
olika aktörerna att forma en insats för att tillgodose olika behov, så att det 
därigenom har kommit att bli en stor variation inom ramen för denna insats-
typ. Är det förenat med ett barnperspektiv och till fördel eller nackdel för 
barnen att denna flexibilitet i kombination med otydlighet i uppdraget före-
kommer och utan att barnen gjorts delaktiga? 

Vidare behöver uppmärksamhet riktas mot förutsättningarna för de barn 
som fick en kontaktfamilj, samt hur villkoren kunde förändras över tid. 
Enligt lagstiftarens intentioner så skulle insatsen inte ges till familjer med för 
svår social problematik, då det bedömdes att en lekmannainsats inte var rele-
vant i dessa situationer. Men, en stor andel av barnen i den studerade gruppen 
hade föräldrar som hade problem med missbruk eller psykisk instabilitet och 
barnen upplevde förändrade villkor med turbulens i form av separationer, 
flyttningar och även dödsfall i sina familjer. Dessutom var det en förvånans-
värt stor andel av barnen som hade upplevt någon form av våld i sin bio-
logiska familj. Ett stort ansvar för barnen hade lagts på kontaktfamiljerna 
och intervjuerna med socialsekreterarna visade också att det fanns stora för-
väntningar på vad en kontaktfamilj skulle kunna erbjuda till barnet och dess 
familj. Fördelarna med denna typ av lekmannainsatser torde vägas mot de 
svårigheter i uppdragen som kontaktfamiljer kan ställas inför. Vikten av både 
kontinuerligt stöd och uppföljning med samtliga aktörer bör poängteras. 

Även om denna studie har visat att det fanns en stor variation av behov, 
skäl, syfte och omfattning av insatsen kontaktfamilj kan det ändå beskrivas 
en samstämmighet så till vida att inte någon av insatserna skulle kunna be-
traktas som en renodlad serviceinsats eller för att tillgodose föräldrars behov 
av barntillsyn. Således bör insatsen även fortsättningsvis vara en bistånds-
prövad insats, med en utredning som noggrant tillvaratar barnens behov. 
Deras perspektiv bör redovisas och de behöver bli delaktiga i val av utförare 
och utformning av insats samt kommuniceras skälen till varför denna insats 
beviljas. Framför allt bör det göras tydligt att det inte är barnen som är pro-
blemet, att det inte är deras beteende som gör att de har en kontaktfamilj och 
att insatsen primärt ska ges för att tillgodose deras behov. 

Detta har inte varit en utvärdering med primärt syfte att mäta effekterna 
av kontaktfamiljsinsatsen för de 50 barnen. Det empiriska materialet har 



Avslutning 

221 

dock i såväl aktstudie som intervjuer visat att kontaktfamiljsinsatsen har haft 
en väsentlig betydelse för en stor andel av barnen under den period som den 
pågick. Eftersom barnens upplevelser under uppväxten kommer att ha bety-
delse för barnens fortsatta liv och då kontaktfamilj utgör en omfattande andel 
av de insatser som ges av socialtjänsten till barn i Sverige så bör insatsen 
fortsättningsvis i hög grad vara föremål för uppmärksamhet och dess förut-
sättningar och villkor betonas ytterligare. 

Förslag till fortsatt forskning 
Den förväntade, kommande tillgången till en statistikrapportering som delar 
upp insatserna kontaktfamilj och kontaktperson i den nationella statistiken, 
kommer att vidga möjligheterna till att studera insatsen kontaktfamilj och 
dess användning över tid både i relation till andra insatser och i förhållande 
till olika riskgrupper. Den forskning som hittills haft denna ansats (se tex. 
Lundström et.al. 1999, 2001, Franzén et. al. 2007, Vinnerljung et al. 2004, 
2005) kan ge ytterligare intressanta implikationer för socialtjänstens arbete 
när statistiken kan förfinas på detta sätt. Det vore också önskvärt med större 
kvantitativa studier som kan visa vad som hänt barnen med kontaktfamilj 
över tid, på motsvarande sätt som genomfördes av dåvarande FoU-byrån i 
Stockholms stad (se t.ex. Humlesjö 1997; Sundell et al. 1994, 1999) men som 
då också byggde på den sammanlagda statistiken för olika kontaktinsatser. 

De identifierade perspektiven, genus och etnicitet som faktorer i arbetet 
med kontaktfamiljer är viktiga områden för fortsatt forskning. Mödrar och 
fäders olika syn på vad insatsen ska innebära har här berörts fragmentariskt 
men behöver ytterligare belysas liksom de olika behov som flickor och 
pojkar kan ha av stöd under sin uppväxt. Hur insatsen kan användas som 
stöd för familjer med annan etnisk bakgrund behöver belysas samt att 
användningen av kontaktfamiljer för de ensamkommande flyktingbarnen 
som ökar. 

Trots att barnen har varit en av aktörsgrupperna och deltagit i de inter-
vjuer som gjorts inom ramen för denna studie finns det all anledning att 
accentuera ett behov av ytterligare forskning inom området där barnen görs 
till medforskare. Detta gäller både återkommande intervjustudier med barn 
som har kontaktfamilj och genomförandet av intervjuer av personer i 30-
årsåldern med egna erfarenheter av att ha kontaktfamiljsinsatser. Dessa inter-
vjuer borde kunna ge värdefulla inblickar i vilken betydelse insatsen kan ha 
haft i ett livsperspektiv och i vilken mån det kan ha varit en skyddsfaktor för 
dessa barn under sin uppväxt. Avsikten är att denna studie ska följas upp med 
en tioårsuppföljning genom intervjuer med en grupp av studiens barn senare 
under år 2010. Dessa kommer då att vara ungdomar eller unga vuxna i 
åldrarna 17 – 24 år med omfattande erfarenheter av denna insats. 

Avslutningsvis torde det vara värdefullt att starta forskningsprojekt som 
syftar till att studera hur och i vilken omfattning som det förekommer att 
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kontaktfamiljsinsatsen i nuläget används som en mellanvårdsform. Detta 
skulle kunna ge värdefulla kunskaper i det fortsatta arbetet med att utveckla 
alternativ till placeringar, samt att en bättre kontinuitet kunde uppnås för 
barnen. Internationella jämförelser med andra länders erfarenheter, t.ex. med 
Storbritannien som har en annan infallsvinkel via olika former av ”short-
term-care” med koppling till familjehemsvård kunde då användas. Den 
mångfacetterade användning av kontaktfamiljsinsatsen som denna studie har 
illustrerat genom exempel från fyra olika kommuner, visar ett behov av in-
satser mellan öppenvård och placering. 
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Summary 

Introduction 
The contact family is a special method for supporting children in families 
with social problems. The child receives an ‘extra family’ with whom he or 
she can spend limited periods, such as one or two weekends every month, 
one or two weekday nights and several holiday weeks during the year. This 
form of social support is the one most frequently used in social work with 
children and their families in Sweden. Some 22,000 children each year are 
recipients of this form of support, providing relief for both the children and 
their parents. Contact family support is decided on and paid for by the social 
welfare service in the municipality where the child lives with the biological 
family. Although it is the most commonly used form of support and has been 
available for more than 20 years, knowledge of its effects and outcome is 
limited, and only a few research projects have had contact families as their 
main area of enquiry. 

Background 
The contact family measure was formally introduced in the Social Services 
Act of 1982 (SoL), but the roots can be traced back to the first Children’s 
Act in 1902 in which the terms used to describe support measures were 
supervision and probation. Also in the laws to follow (1924 and 1960), other 
measures of support to children and their parents were introduced, but they 
all were of an imperative nature; it was first with the Social Services Act of 
1982 that this form of support was made voluntary and was to be planned, 
decided and implemented in cooperation with the family. The contact 
measures are considered as a kind of preventive family support on the 
tertiary level – the individual or family level (tertiary prevention) – which 
pertains to interventions on behalf of the family or the child when the 
problems have already been identified but are of limited character and where 
particular measures implemented on a voluntary basis are considered to be 
sufficient. In the contact family measure, the child is the sole recipient of the 
support and spends overnight periods in another home on a regular basis. 

The social board can assign a special person (contact person) or a family with 
the assignment to help the individual and his closest related in personal 
concerns if the individual applies for or agrees to it. The Social Services Act 
2002, Chapter 3, § 6 (SFS 2001:453) 

Usually, the social service actively seeks a suitable contact family, for 
example through advertising campaigns and information meetings. On 
occasion, however, the parent suggests a possible family, for example a 
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neighbour, a relative or a person working in the child’s day care centre or 
school. The contact family receives economic reimbursement (not a salary as 
this commission is considered to be performed on a voluntary basis); there is 
no cost to the biological family for this form of social support. 

Some statistics on contact family support in Sweden: 

Figure 29. Children in Sweden with a contact person or contact family46. 
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The contact family measure can be briefly described as follows: 
• It is a back-up measure, i.e. an extra resource for parent and child. 
• The child stays with the contact family for one/two weekends a month, 

and perhaps also some weekdays and holiday weeks. 
• The child is treated as a family member and participates in the contact 

family’s everyday life.  
 
This support measure has some similarities to foster care. The child stays 
with the extra family for shorter or longer periods and participates in the 
family’s everyday life, including social activities, and the contact parents 
follow the same rules of upbringing as for their own children. The main 
difference to foster care is that the contact family measure is based on the 
idea that the child should be able to stay permanently in his/her biological 
family, with the contact family giving some relief and support to both the 
child and the parents.  

                                                      
46 In the only available statistics, the contact person and contact family measures are 
combined. The number of implementations increased steadily from 1982 to 2004 when it 
peaked at 23,000 a year. Since then, the number has remained nearly on the same level at 
22,000 a year. 
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The aims and questions of the research study 
The aims of the research study were to analyse and discuss:  
• how utilisation of the contact family measure has changed and developed 

over a period of seven years; 
• how the social workers’ scope of action has affected the development of 

the contact family measure; 
• to what extent the intentions of the legislation on contact families have 

been fulfilled in the practical reality for these children; and 
• if and, in that case, how the children have participated in the contact 

family arrangement. 
 
These are the questions that were investigated: 
• Which design does the contact family support have for the 50 children?  
• What were the children’s reactions to the intervention and to what extent 

were they able to participate in the decision-making process?  
• How did the social workers’ scope of action affect the development of the 

contact family measure? 
• What were the intentions of the adult actors and did these intentions 

differ in any way?  
 

Other crucial questions treated in the study were: What were the social 
workers’ reasons for recommending a contact family as the main form of 
support for the children who were living in families with social problems; 
was it primarily for the sake of the child or the parent? What was the 
understanding between the social worker and the family as to why the family 
was given this form of support? What were their respective expectations of 
the support, and what was the outcome? 

Children’s experiences and conception of their life with their contact 
family is a crucial perspective in understanding the child perspective; this 
was a key issue in the research project.  

Design of the research study 

Introduction and description  
This research study is a qualitative investigation conducted over a period of 
seven years, with the aim of compiling longitudinally based material 
concerning the contact family measure. The main empirical data consisted of 
qualitative interviews with the various actors concerned, i.e. the children, 
their parents, the contact families and the social workers. A further source of 
data was the documentation on the children contained in the social service 
registers.  
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The sample and material 
Participating in the study were 50 children (aged 6–13 years) from 38 
families who had a contact family in year 2000. The children and their 
families come from four communities, two of which are districts of two large 
cities, one is a medium-sized municipality and one a small municipality in 
the province.  

The documentation study was based on material contained in the social 
service dossiers on each of the 50 children containing notations and the 
decisions made in each of the cases. 

The interview study consisted of 50 interviews with the social workers 
(conducted in 2000, 2003 and 2005) as well as interviews with a sample of 
children (n=12), their parents and their contact families (conducted in 2000 
and 2005). 

Theoretical framework  
The bioecological model of human development, formulated by Urie 
Bronfenbrenner, was used as a framework for understanding this form of 
social intervention and the context in which it is implemented. 
Brofenbrenner’s model contains four levels; the linkage between them forms 
the bioecological model of human development. The levels can be described 
as circles within circles with the child and the micro-level in the middle. 
Children are directly affected in their everyday life by their family, relatives, 
friends and the people they meet in day care, at school etc (micro-level). But 
this existence is also indirectly influenced by the ideologies, values, norms 
and legislation prevailing in society on a general level (macro-level). 
Between these are two additional levels: the first is the exo-level which 
contains the rules, regulations and other important factors affecting the 
child’s development on the local level that have an indirect impact on the 
child (e.g. the social services, the parent’s workplace etc.); the second is the 
meso-level which concerns the relations between the persons important to 
the child on the micro-level. The links between the different levels of society 
form the context for the child and that of his or her parents. 

The bioecological model of human development was a key to 
understanding the role of the contact family both as a support and a relief for 
the children and their biological families. This study has shown that within 
this framework the contact family can be considered as a ‘significant other’ 
and could thereby have the possibility to influence the child’s development, 
as part of a ‘Proximal Process’. 

The social workers’ actions and decision-making were examined in 
relation to their scope of action in their role as ‘street-level bureaucrats’. 
They are obliged to follow what the laws and legislation proscribe while, at 
the same time, obtaining the voluntary consent of the parents in an attempt to 
find the best solution for the child. 
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The third perspective applied in the study concerns to what extent the 
children were given an opportunity to participate in the decision-making 
process. That children have the ability to act and participate is linked to the 
theories of the new paradigm of childhood and family life in late modern 
society. Furthermore, the Children’s Perspective as formulated in the 
Convention of Right for the Child is a cornerstone in the Swedish legislation. 

Some results 
The empirical material from the study is quite extensive, comprising the 
documentation contained in the social service registers for 50 children 
complied over a period of seven years, as well as interviews conducted on 
various occasions over several years. For this reason, the results reported in 
this summary have been starkly summarised. First, several of the variables 
used in the screening of the register material are presented. This is followed 
by a compilation of the interviews, from the perspective of a group of the 
children and that of the social workers. 

Summing up the facts obtained from the documentation study  
• 40 children were living with only one parent 
• 34 children had poor or non-existing contact with the other parent  
• 34 children had at least one parent with a drug or mental health problem 
• 40 children had a weak or non-existent social network  
• 30 children had experienced violence in the family 
• 33 children had social problems (in school, neurological disorders etc). 
• 35 children had an additional form of support (in school, at home or in 

foster care) 
• 42 children had experienced social changes including separations and 

death in their biological or contact families 
• 16 children had been placed in their contact family also as a foster family 

for shorter or longer periods 
• 17 children had had a contact family support for more than five years. 

The interview studies conducted in 2000, 2003 and 2005 

The social workers 

The interviews with the social workers showed that the reasons for granting 
this kind of support were: 
- the parents had a mental health problem or alcohol or drug abuse problems 
- the parents needed some degree of complementary support in taking care 
of their children 
- the children had an illness (such as ADHD/DAMP) or other developmental 
problems. 
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The most important expectation of what the support was supposed to contain 
was primarily to give support and relief to the parents, but also some of the 
children were described as being in need of some periods of relief from their 
families.  

Important expectations for the children were that they would thereby 
have an opportunity to spend time with other grown-ups and to have good 
role models for parenthood and family life. For some of the children, a 
structured everyday life with leisure-time activities and stimulation seemed 
to be what they most expected of their stay with the contact family. 

The Children 

The child perspective was a key issue of this research project. The children 
described their contact families as friends, extra families and/or ‘half-way 
relatives’, and found them to be mostly friendly and kind. Five of the 
children said that they longed to be with their contact family. Other children, 
however, commented that being with the contact family was all right as 
planned, but that sometimes they wanted to do something else, such as spend 
time with their friends or visit their other parent. They were not part of the 
decision-making process and could not choose where to go and whom to 
visit. The majority of the children commented that the main reason for their 
having a contact family was their parent’s need to have a rest and relief from 
their everyday life. Nevertheless, they accepted the situation and experienced 
that staying with the contact family also gave them some relief for themselves. 

Analysis and conclusions  
In that the sample was obtained from four different communities in Sweden 
and that the 50 children were followed continuously over a period of seven 
years, a number of conclusions of interest can be drawn from the study. 

The families who received the contact family intervention were all, to 
some extent, socially vulnerable. The proportion of children whose parents 
had addiction or mental health problems or who were the victims of 
domestic violence was comparable to, or even higher than, the proportion of 
children in foster home care, which has been shown in comparisons with 
both national and international research. One of the protective factors that is 
known to contribute to children’s ability to manage and cope with their 
situation is having access to one or more significant others. Earlier research 
has shown that this kind of causality can be studied only after the children 
have grown up and established a life as adults. But several of the criteria 
considered to be essential in supporting children in vulnerable situations, for 
example access to other adults, predictability, continuity, encouragement and 
confirmation, are the same factors that define the intentions behind the 
contact family intervention.  
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The adult actors in this study were satisfied with the actions taken, which 
is a finding in earlier research as well. The interviews showed, however, that 
there was some ambiguity regarding the intervention which resulted in 
diverging views among the respondents concerning the scope and content of 
the intervention and the expected results for the children.  

Parents perceived that the support was given to satisfy their need for 
relief. The social services sometimes had a different agenda, including, for 
example, giving children confirmation, encouragement and support, or 
preparing them for future placement in foster home care. Several of the 
families also had an own agreement with the contact family to provide them 
with extra help in an emergency situation, without having informed the 
social services and without having the agreement included in their contract 
with the social services. 

The children’s participation in the decision-making process and the 
ongoing placement was limited. The data analysis revealed three stages in 
the children’s participation in deciding on and implementing the contact 
family intervention: 
- The beginning, comprising the social service investigation and decision-

making: The majority of the children did not participate at all in this 
phase.  

- The content of the ongoing process, what to do and when to go to the 
contact family: Some of the children did have some influence here, but 
mostly they did as they were told.  

- The termination of the contact family measure, how and when to 
terminate the intervention or to decide on other forms of support: Several 
of the older children were able to make some of the decisions. 

 
To sum up the findings regarding the children’s participation: The children 
were generally not able to influence or affect their situation; they went to 
their contact family just as the adults had decided. However, the vast 
majority were relatively happy to spend time with their contact family and 
some also expressed a longing to be with them. For some children, however, 
the support was suspended because the child was dissatisfied with the 
contact family. Another group of children were granted their wish to leave 
home and move to the contact family because they found their situation at 
home to be untenable. This last example shows that some of the children 
were able to participate in the decisions concerning what interventions were 
made on their behalf. 

The majority of the children in the study had a fairly straightforward form 
of contact family support with regular visits to the contact family during 
longer or shorter periods of time. But for 17 of the children, the contact 
family sometimes served other functions as well, such as providing short-
term care, acting as a foster family or providing supported housing. British 
researchers such as Aldgate et al. (1999) and Sinclair (1999) have discussed 
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the need for a range of care forms where children would be able to have 
some degree of continuity during periods when their parents’ caring capacity 
was failing. This would, in turn, besides supporting the parents, also give 
them a feeling of security about their children’s care when they themselves 
were unable to provide it. The description of these various interventions, i.e. 
short-term care, shared care and through care, represents the practical 
application of the contact family intervention for these 17 children. Also 
Andersson (2008) showed in her longitudinal research on children in foster 
family care in Sweden that alternative treatment, ‘shared relationships’ or 
‘midway positions’ must be created to give children access to better 
continuity and security in their upbringing (ibid. p. 89 ff).  

The differences between the four communities in the study decreased 
during the seven years of the research project. All four had at the end of the 
period children who received some form of contact family support. Although 
the material is too small to make any generalisations, there is reason to 
assume that this diversity of uses for the contact family intervention also 
exists in other municipalities.  

In closing 
A final question is whether the flexibility of the contact family intervention, 
which has been developed and transformed over time by the needs of the 
children and/or their parents, is in the best interests of the child in 
accordance with the UN Convention on the Rights of the Child? If the 
answer is yes, there is reason to review the existing legal text so that these 
different ways of implementing the contact family intervention are made 
visible in light of the current practical applications of the legislation. In 
applying this intervention, it would be beneficial to consider both the 
children’s and their parents’ legal status and to clarify the mandate for the 
contact families. 
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Bilaga 2 Förteckning över material för de 50 barnen år 2000 – 2007 
Kod- Akt- Socialsekreterare Barn/ungdom Förälder Kontaktfamilj 
namn mat. 2000 2003 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2006 
Samuel x x x        
Solveig x x x        
Svante x x x x x x x x x x 
Sven x x x        
Sune x x x        
Sture  x x x x       
Sofia x x x x    x  x 
Stig  x x x        
Siv x x x        
Sixten x x x        
Sonja x x x        
Sören x x x        
Sonny x x x x x x x x x x 
Katarina x x x        
Karin x x x  x  x  x  
Karl x x x        
Klas x x x        
Karsten x x x x x x x x x x 
Kerstin x x x x x x x x x x 
Knut x x x x       
Karina x x x   x  x  x 
Kaj x x x        
Kristina x x x        
Konrad  x x x        
Kristian x x x        
Kajsa x x x x       
Tage x x x  x  x  x  
Tryggve x x x        
Torsten x x x x  x  x  x 
Tyra x x x x  x  x  x 
Teodor x x x x x x     
Ture x x x        
Tuva x x x        
Tanja x x x        
Thomas x x x x       
Titti x x x x  x  x  x 
Therese x x x        
Torbjörn x x x x x x x x x x 
Thorleif x x x        
Ragnar x x x x x x x x x x 
Ralf x x x        
Ronny x x x        
Ruben x x x x x x x x x x 
Rita x x x        
Rut x x x        
Robert x x x        
Rune x x x x  x  x  x 
Rudolf x x x  x  x  x  
Rosanna x x x        
Rigmor x x x        
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Bilaga 3 Blankettmall47 för aktstudie om kontaktfamilj 
 
Kodnr. Kodnamn  Kommun 
 Aktstudie (datum) 
   
 
Ansökan/Anmälan: (Av vem och datum) 
 
 
Beskrivning av utredningen 
 
 
Beslut, datum och innehåll, beslutsfattare 
 
 
Föräldrars skäl för ansökan: (Inklusive beskrivning av social situation) 
 
 
 
Förekomst av våld i barnets hemmiljö 
När och mot vem? 
 
 
Barnens sociala situation och hälsotillstånd 
 
 
Barnets eget perspektiv (Hur framgår detta?) 
 
 
 
Barnets familjeförhållanden och nationalitet 
Barnet bor med: Mamma ( ) Pappa ( ) Annan vuxen ( ) Familjehem ( ) 
Syskon ( ) Antal: 
 
Nationalitet: Mamma………………………. Pappa 
Barnet……………………………. 
 
 
Barnets relation till den andre föräldern 
 
 
Syfte med insatsen (Vad ska den leda till?) 
Finns det formulerade mål för insatsen? (Hur uppfylls de?) 
 
 

                                                      
47 I själva blanketten fanns obegränsat med skrivutrymme inom varje fält. Detta framgår dock 
inte i den tomma mallen. 
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Förväntat innehåll (Var och hur beskrivs det?) 
 
 

För vem tillsätts denna insats? Finns det angivet? Var/hur? 
Förälder ( ) Barnet ( ) Både föräldrar och barn( ) 
 
 
Hur har kontaktfamiljen rekryterats? 
 
 
Relation mellan föräldrar och kontaktfamiljen 
        
 
Sammanfattning av händelseförloppet 
 
 
Kontaktfamiljen som utvecklingsbar resurs? (Uppgifter och förändringar över tid) 
 
 
Övriga insatser/ Flera kontaktfamiljer 
 
 
Avslutning av insatsen (tillvägagångssätt, medverkande) 
 
 
Övriga kommentarer Beskrivning av aktmaterialet 
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Bilaga 4 Intervjumallar 

Intervjufrågor för socialsekreterare om kontaktfamiljer 

Intervju med:  Område: 
Kodnamn:   Kod: Datum: 
 
A. Uppföljande frågor som handlar om ärendets aktualitet, andra insatser 
samt handläggare 
Beskriv ärendets status: är det fortfarande aktuellt eller om det är avslutat – 
datum? 
Beskriv andra insatser, vilka och under vilken tidsperiod ? 
Vem är handläggare, samma eller ändrad? 
 
B. Uppföljande frågor som är direkt konvertibla med det tidigare materialet 
Vem föreslog insatsen kontaktfamilj? 
Varför föreslogs just denna insats? 
Vad var skälet till att just insatsen kontaktfamilj tillsattes för just detta barn? 
Har skälen till detta förändrats över tid? 
Hur ser det ut nu? 
Och för vems skull tillsattes denna insats? 
4. Innehållet i insatsen 
Vad förväntade Du Dig ursprungligen för innehåll för denna insats? 
Vad förväntar Du Dig för innehåll för denna insats i nuläget? 
5. Resultat av insatsen 
Vad förväntade Du Dig ursprungligen för resultat av denna insats? 
Vad förväntar Du Dig för resultat av denna insats i nuläget 
6. Hur har insatsen fungerat över tid, och hur fungerar den nu? 
7. Hur fungerar kontakten mellan barnets familj och kontaktfamiljen? 
Hur har kontakten fungerat över tid, och hur fungerar den nu? 
8. Hur tror Du att barnet uppfattar sin kontakt med sin kontaktfamilj? 
a. Hur tror Du att barnet har uppfattat kontakten över tid? 
b. Hur uppfattar han/hon den nu? 
9. Längd på insatsen 
Hur länge skulle Du önska att kontakten ska/fick pågå med kontaktfamiljen? 
10. Barnets nätverk 
A. Hur ser familjens övriga nätverk ut? Förändringar över tid? 
B. Om föräldrarna inte lever ihop hur ser barnets kontakt med den andra 
föräldern ut? Förändringar över tid? 
C. Om föräldrarna inte lever tillsammans, har kontaktfamiljen också kontakt 
med den andre föräldern? Förändringar över tid? 
D. Vad tycker den andre föräldern, om denna insats? 
11. Barnets vardagsliv 
Om Du gör Dig en föreställning: 
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A. Hur har barnets vardagsliv i kontaktfamiljen gestaltat sig? 
B. Hur har barnets vardagsliv i den biologiska familjen gestaltat sig? 
C. Hur tror Du han/hon upplever att ha vardagsliv i två familjer? 
 
12. Har familjen något annat bistånd förutom kontaktfamilj? 
a. Har man haft något annat bistånd över tid 
b. Har man något annat bistånd just nu? 
 
C. Frågor för utvärdering 
1. Vilka var målen med kontaktfamiljsinsatsen? Har de uppnåtts? 
2. Vad har varit positivt och vad har varit negativt för 
a) Barnet b) Föräldern/na c) Kontaktfamiljen  
d) Socialsekreteraren 
3. Vad hade kunnat göras annorlunda? 
I relation till kontaktfamiljen? 
I övrigt? 
4. Har kontaktfamiljsinsatsen varit till nytta? (Poängsättning 1 – 7 där 7 
anger bästa utfallet) 
5. Sett i backspegeln dvs nu efter drygt 2 år sedan den föregående intervjun, 
var det här rätt insats, eller borde man ha valt någon annan insats och i så fall 
vad? 
D. Frågor som anknyter till innehållet i insatsen ”Generella frågor” 
Beskriv hur en bra kontaktfamilj ska vara? 
Vad är det bästa och vad är det sämsta med denna insats? 
Vad är det man gör när man ”kontaktfamiljar”? 
Övriga synpunkter på insatsen kontaktfamilj? 
 

 

 

 
Tack för din medverkan. 
Om du har frågor kan du enklast kontakta mig via e-mail: 
lotta.berg.eklundh@socarb.su.se
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Intervjuguide – barnintervjuer 
Kod: Kodnamn på barnet:  
 Område: 
Datum för intervju:  Intervjuform: 
 
Inledande samtal: 
a. Låt oss tillsammans göra en lista där du räknar upp vilka personer som 
finns i ditt hem 
b Låt oss tillsammans göra en lista där du räknar upp vilka personer som 
finns i din kontaktfamilj 
c. Låt oss tillsammans göra en lista där du räknar upp vilka personer som är 
viktiga för dig 
d. Låt oss tillsammans göra en lista där du räknar upp vilka personer som du 
och dina föräldrar umgås med (släkt och vänner) 
 
Del 1 Uppföljning av tidigare intervju 
Vilka är kontaktfamiljen för Dig, vad är de för några? 
Vem hittade på att Du ska åka och hälsa på i kontaktfamiljen? 
Varför hittade man på detta, vet du det? 
Varför åker du dit och hur ofta? 
Vad gör du när Du är där och hälsar på? 
Vad hoppas Du på att Ni ska göra? 
Skulle Du vilja få göra något annat istället för att besöka kontaktfamiljen och 
i så fall vad? 
Vad tycker Din familj om kontaktfamiljen? 
 
Vad tycker du om kontaktfamiljen? Beskriv din relation till din 
kontaktfamilj. 
Brukar Din pappa/mamma också träffa kontaktfamiljen? 
Talas de vid i telefon? Hur ofta? 
Hur länge skulle Du vilja fortsätta att hälsa på i kontaktfamiljen? 
Är det något annat Du vill säga om kontaktfamiljen? 
 
Del 2 Teman om vardagslivet i kontaktfamiljen 
Vad tror du är meningen med att du åker och hälsar på i kontaktfamiljen? 
Vad tycker du om den idén? 
Hur ofta är/var du i din kontaktfamilj? 
Vilka veckodagar är du där? 
Vad brukar du ta med dig (packning) till kontaktfamiljen? (Särskilt gosedjur, 
kläder, bok etc). 
Hur bor du när du är i kontaktfamiljen, med eget rum, egen säng, 
vardagsrummet? 
Berätta om en lördag, söndag och en vardag i kontaktfamiljen, beskriv hela 
dagen! 
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(Att gå upp på morgonen, frukost, lunch, aktiviteter, gäster, utflykter, 
middag, göra kväll) 
Berätta om en lördag, söndag och en vardag i hemma i familjen, beskriv hela 
dagen! 
(Att gå upp på morgonen, frukost, lunch, aktiviteter, gäster, utflykter, 
middag, göra kväll) 
a) Vilka är du tillsammans med; a) hemma b) i kontaktfamiljen? 
b) Det du har beskrivit att du gör, dina olika aktiviteter, vad är skillnaden, 
mellan att göra det hemma och i kontaktfamiljen? 
Regler och rutiner? a) hemma b) i kontaktfamiljen? 
Vad tycker du är roligast att göra, a) hemma, b) i kontaktfamiljen? 
När har du tråkigt; a) hemma, b) i kontaktfamiljen? Hur gör du då? 
Vad leker du/ni a) hemma, b) i kontaktfamiljen? Vem tar initiativet? 
Hur har du det när du har det bra; a) hemma, b) i kontaktfamiljen? 
a) Vilka konflikter har ni; a) hemma, b) i kontaktfamiljen? 
b) Hur beter ni er då; a) hemma, b) i kontaktfamiljen? 
c) Hur reagerar du och de andra; a) hemma, b) i kontaktfamiljen? 
d) Hur löser ni konflikterna; a) hemma, b) i kontaktfamiljen? 
Vem går du till när du vill prata; a) hemma, b) i kontaktfamiljen? 
Vad pratar du med din a) mamma b) pappa c) syskon om? 
Vad pratar du med din a) KF-mamma b) KF-pappa c) KF-syskon om? 
Vad tycker du om att ha ”två familjer” att vara i? Är det bra? Är det svårt? 
För vem är det till? Föräldern eller barnet? 
Är det något mer jag borde ha frågat om? 
Vad tycker du om själva kontaktfamiljsinsatsen, är det bra eller dåligt? 
 
 
Tack för din medverkan. 
Om du har frågor kan du enklast kontakta mig via e-mail: 
lotta.berg.eklundh@socarb.su.se 
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Kontaktfamiljsintervju48 
 
Kod: Kodnamn på barnet:  Område: 
Kontaktförälder: 
Datum för intervju:  Intervjuform: 
 
1. Hur inleddes kontakten med socialtjänsten? 
 
2. Hur rekryterades Ni för detta uppdrag? 
 
3. Hur uppfattar Du Ditt uppdrag med avseende på insatsens 

innehåll? 
 
4. Hur uppfattar Du Ditt uppdrag med avseende på resultat av 

insatsen? 
 
5. Hur länge anser Du att detta uppdrag ska vara? 
 
6. Hur tror Du att barnen uppfattar sin kontakt med Er som 

kontaktfamilj? 
 
7. Hur fungerar Din kontakt med de övriga i barnens familj? 
 
8. Hur ser familjens övriga nätverk ut? 
 
a) Om föräldrarna inte lever tillsammans, har Ni också kontakt med 

den andre föräldern? 
 
9. Har (eller har tidigare haft) Din familj något annat 

kontaktfamiljuppdrag än just detta? 
 
10. Hur fungerar Din kontakt med socialtjänsten? 
 
11. Har Du fått någon utbildning för Ditt uppdrag? Önskemål om 
detta? 
 
12. Något annat som Du vill tillägga, ev frågor eller funderingar? 
 

                                                      
48 En intervjumall med motsvarande frågor användes för intervjuerna med barnens föräldrar. 
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Del 2 Teman om vardagslivet i kontaktfamiljen 
 

1. Vad tror du är meningen med att han/hon  åker och hälsar på 
hos er i kontaktfamiljen? 

 
2. Vad tycker du om den idén? 

 
3. Hur ofta är/var han/hon  hos er i kontaktfamiljen? 
 
4. Vilka veckodagar är han/hon där? 

 
5. Vad brukar han/hon ta med sig (packning) till  er i 

kontaktfamiljen? 
6. (Särskilt gosedjur, kläder, bok etc) 

 
7. Hur bor han/hon hos er i kontaktfamiljen? 

 
8. Som du uppfattar det, Berätta om en lördag, söndag och en 

vardag hos er i kontaktfamiljen, beskriv hela dagen! 
(Att gå upp på morgonen, frukost, lunch, aktiviteter, gäster, 
utflykter, middag, göra kväll) 
 
9. Som du uppfattar det, berätta om en lördag, söndag och en 

vardag i hemma i barnets egen familj, beskriv hela dagen! 
(Att gå upp på morgonen, frukost, lunch, aktiviteter, gäster, 
utflykter, middag, göra kväll) 
 
10. a) Vilka tror du att han/hon är  tillsammans med; a) hemma b) 

hos er i kontaktfamiljen? 
 
11.   b) Vilka skillnader tror du att det är med det som de har 

beskrivit att de gör, sina olika aktiviteter mellan att göra det 
hemma och hos er i kontaktfamiljen? 

 
12. Regler och rutiner? a) hemma b) hos er i kontaktfamiljen? 
 
13. Vad tror du att han/hon tycker är roligast att göra, a) hemma, 

hos er i kontaktfamiljen? 
 
14. När har de tråkigt; a) hemma, b) hos er i kontaktfamiljen? Hur 

gör de  då? 
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15. Vad tror du att de leker a) hemma, b) hos er i kontaktfamiljen? 

Vem tar initiativet? 
 

16. Hur har barnen  det när de har det bra; a) hemma, b) hos er i 
kontaktfamiljen? 

 
17. a) Vilka konflikter har man  a) hemma ,b) hos er i 

kontaktfamiljen? 
  b) Hur beter man sig då; a) hemma, b) hos er i kontaktfamiljen? 
  c) Hur reagerar man; a) hemma, b) hos er i kontaktfamiljen? 

  d) Hur löser man konflikterna; a) hemma, b) hos er i 
kontaktfamiljen? 

 
18. Vem tror du att han/hon går till  när de vill prata; a) hemma, 

b) hos er i kontaktfamiljen? 
 
19. Vad tror du att han/hon  pratar med a) mamma b) pappa c) 

syskon om? 
20. Vad tror du att han/hon  pratar med a) KF-mamma b) KF-

pappa c) KF-syskon om? 
 

21. Vad tror du att hon/han tycker om att ha ”två familjer” att vara 
i? Är det bra? Är det svårt? 

 
22. För vem är det till? Föräldern eller barnet? 

 
23. Vad tycker du att det finns för a) fördelar, b) nackdelar med 

att ha kontaktfamilj till detta barn? 
 

24. Hur tror du att föräldrarna kan  använda tiden när barnen är i 
sin kontaktfamilj? 

 
25. Övriga synpunkter, frågor eller kommentarer? 

 
Tack för din medverkan. 
Om du har frågor kan du enklast kontakta mig via e-mail: 
lotta.berg.eklundh@socarb.su.se 
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Bilaga 5 presentation av de fyra undersökningsområdena. 

Den lilla kommunen 
En mindre kommun belägen utan direkt anslutning till större stad. 
Folkmängd: C:a 18.000 personer 
Fördelning på boendetyper (Antal personer): Småhus: 4.800 st. 
Flerbostadshus: 1.600 st. 
 
Verksamhetsdata (1999) 
Antal kontaktfamilj/kontaktpersonsinsatser: 24 st. i åldern 2 – 12 år, 7 st. i 
åldern 13 – 19 år 
Familjehemsplaceringar: 35 st. för åldern 1 – 19 år, fördelning på 
åldersgrupper redovisas ej. 
 
Utdrag ur verksamhetsbeskrivning 
Kommunens vision är att behålla sin karaktär av småskalighet med en socialt 
stabil befolkning. Särskilda satsningar görs på att upptäcka problem tidigt 
och med en tydlig prioritering på förebyggande insatser. Det ska vara 
självklart att samverka mellan olika ansvarsområden, både internt inom 
kommunens olika verksamheter och externt med andra myndigheter med en 
strävan att bygga upp gemensam och samlokaliserad verksamhet. 
 
Utdrag ur riktlinjer 
Här beskrivs insatsen som betydelsefull i det förebyggande arbetet inom 
barn- och ungdomsvården. Syftet med insatsen är att ge en vanlig 
medmänsklig kontakt, en god förebild för vardagslivet, avlastning och 
miljöombyte. Riktlinjer för när biståndet ska beviljas ges inte men det 
beskrivs att majoriteten av de som får insatsen är ensamstående mammor 
som därigenom ges hjälp och avlastning med barnen. Insatsen ska också 
kunna ges till familjer med tung social problematik samt vara en 
förebyggande åtgärd för barn i familjer med psykosocial problematik. I 
utredningen ska tydligt framgå vilket behov som tillgodoses genom insatsen 
samt hur uppdraget till kontaktfamiljen formuleras. Utvärdering ska ske var 
sjätte månad. 

Stadsdelen 
En stadsdel i storstad, belägen utanför innerstaden. 
Folkmängd: C:a 30.000 personer 
Fördelning på boendetyper (Antal personer) Småhus: 2.334 st. 
Flerbostadshus: 14.004 st. 
Verksamhetsdata (1999) 
Antal kontaktfamilj/kontaktpersonsinsatser: 36 st. i åldern 0 – 12 år, 11 st. i 
åldern 13 – 19 år. 
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Familjehemsplaceringar: 22 st. för åldern 1 – 19 år, fördelning på 
åldersgrupper redovisas ej. 
Utdrag ur verksamhetsbeskrivning 
I nämndens inriktningsmål för verksamheten gällande barn, ungdomar och 
deras familjer märks bl.a att alla barn ska bli sedda, hörda och bekräftade av 
någon vuxen, ha rätt till psykisk och fysisk trygghet samt att barn och 
ungdom ska få stöd utifrån sina individuella behov. Grundläggande 
värderingar för stadsdelens verksamhet ska vara helhetssyn, öppenhet, 
realism och tydlighet. 
Utdrag ur riktlinjer 
I ”stadsdelen” gäller de riktlinjer som gemensamt har utarbetats för hela 
stadens verksamhet. Insatsen ska erbjudas de familjer som saknar ett eget 
socialt nätverk eller vars nätverk inte kan bistå med det stöd som familjen 
behöver. En prövning bör göras om insatsen motsvarar familjens adekvata 
behov samt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, tex genom att den 
”frånvarande föräldern” eller anhöriga kan ta ett större ansvar. Uppdraget 
ska alltid tidsbegränsas och följas upp var sjätte månad. Kontaktfamiljens 
viktigaste uppgift är ”att fungera som ett personligt stöd och en god 
förebild…samt även avlastning”. 

Kranskommunen 
En kranskommun, belägen i nära anslutning till storstad. 
Folkmängd: C:a 60.000 personer 
Fördelning på boendetyper (Antal personer): Småhus: 11.500 st. 
Flerbostadshus: 12.500 st. 
Verksamhetsdata (1999) 
Antal kontaktfamilj/kontaktpersonsinsatser: 
94 st. för åldern 1 – 19 år, fördelning på åldersgrupper redovisas ej. 
Familjehemsplaceringar: 98 st. för åldern 1 – 19 år, fördelning på 
åldersgrupper redovisas ej. 
Utdrag ur verksamhetsbeskrivning 
I nämndens inriktningsmål för verksamheten gällande barn, ungdomar och 
deras familjer ingår bl.a följande: Att arbeta för att föräldrar ska ta sitt 
föräldraansvar, att samverka med familjen samt att verka för att insatser i 
hemmet, i nätverket eller i andra öppenvårdsinsatser övervägs i första hand. 
Särskilda medel har tilldelats för att utveckla förebyggande arbete. 
Kvaliteten på utredningar rörande kontaktfamiljer och familjehem ska 
utvecklas och höjas. 
I verksamhetsberättelsen beskrivs att man har gjort en särskild satsning på en 
kontaktsekreterare som ska rekrytera familjer samt handleda och utveckla 
verksamheten. Svårigheten att rekrytera kontaktfamiljer poängteras och som 
en följd därav så överstiger behovet tillgången, med en ständig kö som följd. 
Utdrag ur riktlinjer 
Kontaktfamilj tar regelbundet emot barn och ungdomar i sitt hem. Insatsen 
ges till familjer där föräldrarna som behöver stöd och avlastning. Orsaken till 
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att familjen ges stöd kan vara t.ex att familjen har ett glest socialt nätverk, 
föräldrarna behöver avlastning, föräldrarna kan ha missbruks- eller psykiska 
problem. Det kan också handla om att barnen behöver ytterligare 
vuxenkontakter. Uppdraget utformas så att både avlasta föräldrarna och att 
”…vara de som tillsammans med föräldrarna utgör en tryggheten i en för 
ungdomen kanske kaotisk värld.” 
Insatsen kan både innebära att stimulera barnet och erbjuda aktiviteter och 
att stanna hemma och leva vanligt familjeliv så att barnet ges en bild av hur 
en annan familj kan fungera. Utbildning och handledning erbjuds till 
kontaktfamiljerna. 

Kommundelen 
En kommundel i en större stad, belägen utanför stadskärnan. 
Folkmängd: C:a 22.000 personer 
Fördelning på boendetyper (Antal personer) Småhus: 1.200 st. 
Flerbostadshus: 9.000 st. 
Verksamhetsdata (1999) 
Antal kontaktfamilj/kontaktpersonsinsatser: 70 st. i åldern 2 – 12 år, 29 st. i 
åldern 13 – 19 år 
Familjehemsplaceringar: 61 st. för åldern 1 – 19 år, fördelning på 
åldersgrupper saknas. 
Utdrag ur verksamhetsbeskrivning 
Nämnden har sedan 1990-talets början satsat på förebyggande arbete som 
riktas mot barn och ungdom, kostnaderna för strukturerade 
öppenvårdsinsatser har till följd av detta stigit kraftigt. Som en väsentlig del 
av denna prioritering har ingått att etablera ett områdesarbete i vilket 
samtliga nämndens verksamheter riktade mot barn och ungdom ingår. 
Utdrag ur riktlinjer 
Målet för kontaktfamiljsinsatsen är att barnet ska få sitt nätverk utökat på ett 
positivt sätt och att föräldern ska få avlastning och stöd i sin föräldraroll. 
Innan biståndet beviljas ska andra alternativa lösningar ha utretts. 
Kontaktfamiljsinsatsen delas upp i olika kategorier och förutom den 
”vanliga” beskrivs också ett mer kvalificerat uppdrag där det förväntas ett 
större ansvar från kontakthemmet. Detta gäller barn i riskzon med stora 
problem i hemmiljön där familjehemsplacering kan bli aktuell i ett senare 
skede. För varje barn ska en individuell arbetsplan göras upp för vad som 
ska gälla i kontakthemmet. Rekrytering ska ske i nära samarbete med 
föräldrarna och med stor lyhördhet för deras önskemål. Verksamheten ska 
regelbundet utvärderas genom sk. trepartssamtal där den biologiska familjen 
(med barnet om det bedöms lämpligt)och kontaktfamiljen tillsammans med 
socialsekreteraren följer upp arbetsplanen. 

Arbetet med kontaktfamiljsinsatsen i de fyra kommunerna 
I anslutning till den första empiriinsamlingen år 2000 gjordes också 
intervjuer med en samordnare för kontaktfamiljsinsatserna i vardera av de 
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fyra områdena. Följande text är en sammanfattning av dessa intervjuer, 
avseende arbetets organisering och genomförande i praktiken. 
 
I alla fyra kommuner handläggs ärenden om barn, ungdom och familj i 
särskilda enheter, separerade från handläggning av ekonomiskt bistånd och 
missbruksvård. En ansökan om att bevilja insatsen kontaktfamilj handläggs 
av den socialsekreterare som har ett utredningsansvar och bör vanligtvis ske 
i enlighet med en genomförd utredning om biståndsbehovet. I beslutet om att 
bevilja en kontaktfamilj ska anges både skälen för att bevilja biståndet samt 
omfattningen av insatsen, dvs. hur ofta och hur länge som barnet ska vistas i 
sin kontaktfamilj. Hur kontakten ska gå till regleras ofta i en handlingsplan 
eller arbetsplan. Där skrivs också in hur uppföljning och utvärdering av 
insatsen ska ske. 
Sedan beslut om kontaktfamilj fattats, överlämnas ärendet till en särskild 
handläggare som har till uppgift att rekrytera en lämplig kontaktfamilj. 
Dessa kontaktsekreterare arbetar med rekrytering, utbildning och utveckling 
av insatsen kontaktfamilj och i kombination med motsvarande uppgifter som 
rör familjehem. Kontaktsekreteraren har också en samordnande funktion och 
medverkar i utformning av riktlinjer och ger underlag för verksamhets-
beskrivningar. 
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