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Abstrakt 

 

The purpose of this study was to describe and analyse a group of young adults’ childhood 

experiences of the intervention “contact family”. The used methods were qualitative 

interviews and a standardised formulary with life questions, to strengthen the interviews and 

to compare data. The theoretical frame was taken from Bronfenbrenner’s child development 

theory and Antonovsky’s salutogenic perspective, which we supplemented with Hilchen 

Sommerschild’s theory about the “conditions of control”. The results showed that all of the 

interviewed clients were positive to the intervention. They got to do things with their contact 

families that they did not do at home – the opportunity to an environmental change, the 

feeling of appreciation and a better every-day life with new perspectives. Some felt that it was 

negative that their contact families lived on the country side, that the contact family itself had 

problems of their own, and that it was hard to adapt to the new roles of the family. The 

conclusion was that the intervention of the contact families mainly was positive and seemed 

to be significant for the clients.  
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Förord 
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1. INLEDNING 

”Varje år får cirka 10 000 barn i åldrarna 0-12 år en kontaktfamilj, det vill säga en familj som 

barnet får besöka en eller ett par helger i månaden. Barnen kommer ofta från socialt mycket 

utsatta miljöer med missbruk och psykisk ohälsa i familjen. Trots detta är kunskapen om 

insatsen och dess effekter mycket begränsad.” (Svenska dagbladet, 14 feb 2012). 

 

I år har insatsen kontaktfamilj funnits i Sverige i 30 år och är en av socialtjänstens vanligaste 

insatser för barn och unga. År 2010 hade ungefär 20 700 barn och unga i åldern 0-20 år 

kontaktperson eller kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) 3 kapitlet 6§ 

tredje stycket, vilket motsvarar ca 1 % av befolkningen i åldern 0-20 år. (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

Om någon utanför en familj upplever att en förälder inte kan ta hand om sitt barn fullt ut kan 

en anmälan till socialkontoret göras, eller om föräldern själv upplever detta kan denne ansöka 

om en stödinsats. Efter att anmälan eller ansökan inkommit till socialkontoret öppnas ett 

barnavårdsärende. I ett barnavårdsärende ska socialsekreteraren utreda barnets situation och 

om behov av stöd- och hjälpinsatser finns. Det som socialsekreteraren främst undersöker är 

om föräldern kan tillgodose barnets fysiska, psykiska och sociala behov samt hur familjens 

sociala nätverk ser ut. (Andersson, 1991).  

 

Barn till ensamstående mammor är vanligast förekommande inom social barnavård 

(Andersson, 2004). Majoriteten av de insatser som beviljades av socialtjänsten menade 

Regnér (2006) hade getts till familjer som bestod av ensamstående mammor. Att detta också 

gäller insatsen kontaktfamilj stärks i Lindéns (2001) studie. Där framkom det att barn som 

hade insatsen oftast bodde med sin mamma (jfr Andersson, 1998, Nilsson, 2005a, Schantz, 

2005). Hakegård och Kangeryd (2007) menade i sin studie att insatsen kontaktfamilj var en 

klassfråga, då de fann att majoriteten av de barn som hade en kontaktfamilj bodde hos sin 

mamma som hade låg ekonomi.  

 

Schantz (2005) fann i sin studie att kontaktfamiljsinsatsen vanligast beviljades till barn som 

var 5 år eller äldre. I Lindéns (2001) FoU-rapport kunde hon se att barnen oftast besökte sin 

kontaktfamilj en helg i månaden (jfr Andersson, 1998). Vidare var det vanligast att barnen 

hade insatsen mellan ett till tre år (jfr Schantz, 2005).  

1.1 Lagstiftning 

Barnavårds-, barnomsorgs-, nykterhetsvårds- och socialhjälpslagen slogs ihop år 1982 och i 

och med det tillkom socialtjänstlagen. Intentionen med detta var att i det sociala arbetet skapa 

en helhetssyn av människors behov och förutsättningar (Prop. 2000/01:80). Barnavårdslagen 

(SFS 1960:97) innehöll tvångsåtgärder och ett antal direktiv i 26§ som kunde fungera 

övervakande och förebyggande (Andersson, 1992). Idag bygger socialtjänstlagen på frivillig 

grund. Kontaktfamilj är en behovsprövad insats på individnivå som ska vara förebyggande.  
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Kontaktfamiljer ska vara frivilliga och ”vanliga” familjer som inte har någon specifik 

utbildning. Insatsen kontaktfamilj ska inte heller användas i allt för tunga ärenden där det kan 

finnas en risk för att barnet kan bli omhändertaget. Men å andra sidan ska det inte heller vara 

för enkla ärenden som kan tillgodoses på annat sätt i det egna nätverket (Prop. 1979/80:1). 

Trots detta är det vanligt att familjer som beviljas insatsen har relativt allvarliga problem, 

bland annat missbruk hos föräldrarna (CUS, 1996, jfr Andersson, 1992, Nilsson, 2005a). 

Nilsson (2005a) fann i sin studie att de familjer som beviljades insatsen kontaktfamilj också 

hade fått andra insatser från socialtjänsten och tolkade detta som att kontaktfamiljsinsatsen 

gavs till familjer med större problematik än vad tanken var från lagstiftarens sida. Tanken 

med en renodlad förebyggande insats är att förhindra problem innan de uppkommer. Berg 

Eklundh (2010) ställer sig frågan om kontaktfamiljsinsatsen kan definieras som en renodlad 

förebyggande insats eller inte, då den beviljas till familjer med redan identifierade problem. 

 

Insatsen kontaktfamilj beviljas med stöd av socialtjänstlagen 4 kapitlet 1§ och 3 kapitlet 6§. 

 

I 4 kap. 1§ första stycket står det att ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 

dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.” 

 

Vidare står det i 3 kap. 6§ tredje stycket att ”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.” 

 

Ett problem för läsaren kan vara att kontaktfamiljsinsatsen ryms under samma paragraf som 

insatsen kontaktperson. Kontaktfamiljsinsatsen som ryms under socialtjänstlagen kan även 

likna den kontaktperson- och stödfamiljsinsats som ryms i lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387). Vidare kan kontaktperson som tvångsåtgärd också 

beviljas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (SFS1990:52). 

Dessutom slås insatserna kontaktfamilj och kontaktperson ihop till en insats i Socialstyrelsens 

statistik. Därför vill vi poängtera att vi fortsättningsvis i uppsatsen endast kommer att 

fokusera på insatsen kontaktfamilj som beviljas enligt socialtjänstlagen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera en grupp unga vuxnas upplevelser av att 

ha haft insatsen kontaktfamilj som barn. 

 

Vi har använt oss av följande frågeställningar: 

 Vad beskrevs som anledning till kontaktfamiljsinsatsen? 

 Har vistelsen i kontaktfamiljen haft någon betydelse i de unga vuxnas liv, och i så fall 

på vilket sätt? 

 Hur upplevdes insatsen, vad var bra och vad var dåligt? 

 Hur har de unga vuxna känt sig delaktiga i beslut som rört insatsen och om vistelsen i 

kontaktfamiljen? 

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/lagenomstodochservicetillvissa
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/lagenomstodochservicetillvissa
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1.3 Problemformulering och relevans för socialt arbete 

Vid studier av tidigare forskning har vi sett att det främst är professionellas bedömningar, 

barnens föräldrar och kontaktfamiljsföräldrarna som fått stort utrymme när det gäller insatsen 

kontaktfamilj (jfr Berg Eklundh, 2010). I Nilssons (2005b) studie visade det sig att det främst 

var de biologiska föräldrarnas och kontaktfamiljsföräldrarnas åsikter som efterfrågades och 

värdesattes av socialsekreterarna och barnen var ofta inte närvarande vid möten med 

socialsekreterarna. Trots detta trodde majoriteten av de intervjuade socialsekreterarna att 

barnen var positiva till insatsen (jfr Andersson, 1998).   

 

Det främsta skälet till att bevilja kontaktfamiljsinsatsen i Nilssons (2005b) studie var främst 

föräldrarnas behov (jfr Lindén, 2001). Detta styrks också i Berg Eklundhs (2010) studie som 

fann att avlastning för föräldern var det främsta skälet till att insatsen beviljades (jfr 

Andersson, 1992). Andra vanliga anledningar till beviljandet av insatsen var föräldrarnas 

brister i omsorgen på grund av bland annat tunt nätverk, psykisk sjukdom, 

utvecklingsstörning, fattigdom och missbruk (CUS, 1996, jfr Andersson, 2004).  

 

I Anderssons (1992) studie var ett vanligt syfte med insatsen att föräldern också skulle stöttas 

i sin roll som mamma eller pappa (jfr Svenska kommunförbundet, 2000).   

 

Majoriteten av socialsekreterarna i en intervjustudie av Berg Eklundh (2010) hade en tanke 

om att barnen, i och med kontaktfamiljsinsatsen skulle få tillgång till andra vuxna och en 

annan familj där problem som barnen upplevde i sin biologiska familj inte fanns. Denna tanke 

framkom också i Anderssons (1998) intervjumaterial där majoriteten av de intervjuade 

socialinspektörerna tyckte att det var lika normalt för barnen att vara hos en kontaktfamilj 

som att vara hos sina mor- och farföräldrar (jfr Berg Eklundh, 2010). Dessutom ansåg de 

flesta socialinspektörerna att det som var bra för mamman också var bra för barnet (jfr 

Andersson, 1992, Regnér, 2006). Men det fanns också de socialinspektörer som inte ansåg att 

det var bra för ett barn att vistas hos en annan familj någon helg i månaden. 

 

I Sundell, Humlesjö & Carlssons (1994) FoU-rapport var både barnens biologiska föräldrar 

och kontaktfamiljen överens om att barnets behov uppfylldes om han/hon besökte 

kontaktfamiljen var tredje helg. I en annan intervjustudie (Johnsson & Regnér, 2003) med 

socialsekreterare och kontaktfamiljsföräldrar kände sig socialsekreterarna i hälften av sina fall 

osäkra på vilken betydelse insatsen har för barnen.  Kontaktfamiljsföräldrarna å andra sidan 

hade en klar uppfattning om att insatsen hade en positiv betydelse för barnen.   

 

Kontaktfamiljsinsatsen är en av socialtjänstens vanligaste insatser, men ändå är insatsen 

relativt okänd utifrån barnens perspektiv trots att det i 1 kap. 2§ SoL står att ”När åtgärder rör 

barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.” (jfr Andersson, 1992, 

Andersson & Bangura Arvidsson 2001, Berg Eklundh, 2002, CUS, 1996). Vidare är en stor 

del av de studier som vi har studerat inom området baserade på professionellas bedömningar, 

och en förekommande tanke bland dessa var att det som var bra för föräldrarna också var bra 

för barnet (Andersson, 1998). Vi anser därför att det är viktigt att fortsätta lägga fokus på 
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kontaktfamiljsinsatsen och framför allt barnens upplevelser av insatsen för att i framtiden 

kunna bidra till en god utveckling av insatsen. 

1.4 Begreppsdefinition 

Insats: En handling som sätts in med ett mål att förbättra eller förändra en situation.”I SoL är 

insatserna eller åtgärderna strukturellt, generellt eller individuellt inriktade. De individuellt 

inriktade insatserna är alltid individuellt behovsprövade.” (Socialstyrelsen, 2006).  

I uppsatsen fokuserar vi på insatsen kontaktfamilj som beviljas med stöd av SoL. 

  

Kontaktfamilj: ”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” 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Unga vuxna: Inom sjukvården (Capio Maria, 2012) och i Stockholm stad (2012) används 

begreppet unga vuxna för de mellan 18-25 år. Då intervjupersonerna i denna studie är mellan 

18 och 28 år har vi valt att kalla dessa unga vuxna, genom att förlänga ålderspannet till 18-28 

år.
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Nedan kommer vi börja presentera hur vi gått tillväga för att finna tidigare forskning, sedan 

presenterar vi det svenska forskningsområdet kring kontaktfamiljsinsatsen samt liknande 

insatser i Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratur har vi hittat genom att söka i olika databaser. Databaserna som vi har sökt i är 

Libris, Diva, Googlescholar och Proquest. De sökord som vi har sökt på i databaserna, i olika 

kombinationer som gav träffar var: ungdom*, barn*, gymnas*, tonår*, kontaktfamilj*, 

extrafamilj, socialt arbete*, insats*, föräldrar, boende*, kontakt*, upplevelse*, anknytning*, 

respite care, short term-care, children, contactfamily och støttekontakt. 

 

I tidigare forskning som vi har läst och funnit relevant har vi också, i dessa referenslistor, 

funnit intressant material som vi har använt oss av. På så sätt har vi också använt oss av 

kedjesökning för att finna relevant litteratur. Även om det har varit svårt att finna relevanta 

internationella studier, då kontaktfamiljsinsatsen är ett nordiskt fenomen (Andersson & 

Bangura Arvidsson, 2001) har vi i uppsatsen försökt att använda oss av både internationella 

och nordiska studier utöver de svenska studierna för att få en bredd på uppsatsen. Men med 

tanke på att det finns relativt få studier om kontaktfamiljsinsatsen har vi också valt att 

använda oss av uppsatser på högre akademisk nivå samt FoU-rapporter. 

2.2 Det svenska forskningsfältet 

2.2.1 Anledning till kontaktfamiljsinsatsen 

I en intervjustudie (Berg Eklundh, 2010) med barn sa en majoritet av barnen att de trodde att 

de besökte sin kontaktfamilj på grund av förälderns behov av avlastning och inte för sin egen 

skull (jfr Lundman-Völker, 2000). Vidare berättade de bland annat att deras föräldrar var 

trötta på grund av dem och att de behövde vara ensamma och få umgås med sina vänner (jfr 

Andersson, 1998), föräldern hade ett alkoholproblem som gjorde att barnet måste åka till 

kontaktfamiljen samt att de inte hade någon pappa som kunde hjälpa mamman.  

 

I olika akt- och intervjustudier (Andersson, 1992 & 1998, Berg Eklundh, 2005 & 2010, 

Schantz, 2005) framkom det att förälderns behov av avlastning var främsta anledningen till 

varför insatsen beviljades åt en familj. Detta då en paus kunde bidra med att föräldern kunde 

hämta nya krafter, för att på bästa sätt orka ta hand om barnet (Andersson, 1998). Andra 

anledningar var förälderns bristande omsorgsförmåga, handikapp, psykisk eller fysisk 

sjukdom, psykosociala problem och missbruk samt sjukdom eller beteenden hos syskon (Berg 

Eklundh, 2002, Lindén, 2001). Barn, i andra intervjustudier (Nilsson, 2005a, Schantz, 2005) 

med en ADHD diagnos trodde att deras föräldrar och syskon var positiva till att de vistades 

hos sin kontaktfamilj ibland, för då fick familjen en chans till vila och kunde hämta nya 

krafter.  
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Regnér (2006) tolkar det som att barnens biologiska familjs svaga nätverk eller föräldrarnas 

behov av avlastning på grund av att han eller hon var trött inte var skäl nog för att 

socialsekreterarna skulle bevilja insatsen kontaktfamilj. Det avgörande skälet till att insatsen 

beviljades ansåg Regnér var på grund av förälderns omsorgsförmåga - om socialsekreteraren 

bedömde att mamman eller pappan brast i sitt föräldraskap eller inte. 

2.2.2 Målen med kontaktfamiljsinsatsen 

Det var vanligt att det saknades mål med kontaktfamiljsinsatsen (Johnsson & Regnér 2003, 

Berg Eklundh, 2010). Enligt Schantz (2005) aktstudie var några uttalade mål med insatsen att 

undvika familjehemsplaceringar i framtiden samt utöka barnens nätverk.  

 

I en intervjustudie (Andersson, 1992) med socialsekreterare uppgav några av dessa att deras 

förhoppningar med insatsen var att barnen skulle få tillgång till en miljö som skilde sig från 

den hemma, en miljö som innehöll struktur och aktiviteter. Vidare beskrevs att de 

förhoppningar, som socialsekreterare i en annan intervjustudie (Berg Eklundh, 2002) hade 

med insatsen, var att barnen vars biologiska familj inte hade så stort nätverk skulle vidga sitt 

sociala nätverk, få tillgång till andra förebilder, få avlastning från problem som fanns hemma 

samt att relationen mellan barnet och den biologiska familjen skulle bli bättre. 

 

Att ett mål med kontaktfamiljsinsatsen var att undvika familjehemsplaceringar kan ses som att 

insatsen ska vara förebyggande. Med nationella register har Vinnerljung tillsammans med 

Franzén (2005) därför studerat sambandet mellan kontaktfamilj/kontaktperson och placering i 

dygnsvård. De kunde dra slutsatsen att risken för barn som haft kontaktfamilj/kontaktperson i 

framtiden skulle placeras i dygnsvård var väldigt hög. 18-25 % av undersökningens 6 åringar, 

30-33 % av 12 åringarna och 41-47 % av 18 åringarna som haft kontaktfamilj/kontaktperson 

hade också varit placerade. Undersökningen visade också att 16 % av de som haft 

kontaktfamilj/kontaktperson i åldern 0-2 år under förskoleåren hade blivit placerade i 

dygnsvård. För de som i förpuberteten haft kontaktfamilj/kontaktperson var det 21 % som 

under tonåren varit placerade i dygnsvård. Studiens undersökningsgrupp hade betydligt större 

risk än jämförelsegruppen, som inte haft kontaktfamilj/kontaktperson att i framtiden placeras i 

dygnsvård.  

 

En av dessa två forskare gjorde sedan en ny studie tillsammans med andra forskare 

(Vinnerljung, Brännström & Hjelm, 2011) för att i en registerdataanalys undersöka om 

insatsen kontaktfamilj minskade risken för placering i dygnsvård, ogynnsam utveckling på 

lång sikt samt minskade risken för placering i dygnsvård och/eller ogynnsam utveckling på 

lång sikt för barn vars föräldrar har indikationer på missbruk. De fann att 

kontaktfamiljsinsatsen kraftigt ökade risken för placering i dygnsvård i framtiden. Barn som 

haft insatsen hade även större risk än barn som inte haft insatsen för ogynnsam utveckling. 

Vidare fann de att insatsen inte minskade risken för placering i dygnsvård och/eller ogynnsam 

utveckling för barn vars föräldrar hade indikationer på missbruk utan istället kunde de se en 

högre risk för barn som haft kontaktfamilj/kontaktperson. 
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2.2.3 Barn och ungdomars upplevelser av kontaktfamiljsinsatsen 

I en intervjustudie (Lundman-Völker, 2000) var det inga barn eller ungdomar som sa sig vara 

negativa till insatsen, hade känt oro eller ångrat att de tagit emot insatsen. För dessa barn var 

upplevelsen att insatsen tillsattes på frivilliga grunder och kontaktfamiljen/kontaktpersonen 

kom in i deras liv som ett efterlängtat stöd och med ett hopp om att deras situation kunde bli 

bättre.   

 

I Hakegård & Kangeryds (2007) och Nilssons (2005a) intervjustudier med barnen som har 

eller har haft en kontaktfamilj var majoriteten av dessa positiva till insatsen (jfr Berg Eklundh, 

2002). Det som barnen tyckte var bra med att ha en kontaktfamilj var bland annat att det fanns 

tydliga regler hos kontaktfamiljen, de fick träffa andra vuxna, vistas i en miljö som skilde sig 

från den hemma, de fick hitta på roliga aktiviteter med kontaktfamiljen och när de var hos 

kontaktfamiljen behövde de inte ansvara för hur deras biologiska familjer mådde. (a.a.). Att 

kontaktfamiljen hade husdjur var också en faktor som påverkade barnens positiva upplevelser 

av att åka till kontaktfamiljen (Andersson, 1998). Vidare bidrog kontaktfamiljen också till att 

barnen, med nya perspektiv, kunde se på både sin biologiska familjs och kontaktfamiljens 

problem. Detta då kontaktfamiljerna inte heller var helt fria från problem (Hakegård & 

Kangeryd, 2007).  

 

Lindén (2001) drog slutsatsen utifrån sitt intervjumaterial med socialsekreterare, 

kontaktfamiljer, barnens biologiska föräldrar och barnen själva att insatsen kontaktfamilj hade 

bidragit till att barnen och deras biologiska familjer på ett positivt sätt hade kunnat förändra 

sin situation, jämfört med hur den såg ut innan insatsen beviljades (jfr Hakegård & Kangeryd, 

2007). För många utav barnen i Hakegård & Kangeryds (2007) intervjustudie hade 

kontaktfamiljen bidragit med ett nytt sätt att se på familjelivet, vilket de trodde kunde vara 

positivt att ha i bagaget den dagen dem själva blev föräldrar.  

 

I tidigare nämnd intervjustudie av Lindén (2001) uppgav flera barn att kontaktfamiljen hade 

varit betydelsefull för dem på grund av det stöd som de känt från kontaktfamiljen. Dessutom 

var det några barn som hade upplevt att vistelsen hos kontaktfamiljen hade varit en 

tillflyktsort där de var ”skyddade”. Kontaktfamiljen har också bidragit med nya värderingar 

och positiva erfarenheter som stärkt barnen som personer (jfr Schantz, 2005).   

 

I en annan intervjustudie (Lundman-Völker, 2000) sa majoriteten av barnen och ungdomarna 

att stödet från kontaktfamiljen/kontaktpersonen hade varit betydelsefullt för dem och de flesta 

hade efter avslutad insats fortfarande kontakt med sin kontaktfamilj/kontaktperson.  

Kontaktfamiljen beskrevs av en ungdom som en stor trygghet på grund av de nya relationer 

som insatsen bidragit med och som ungdomen än idag hade kvar. Även en 

kontaktfamiljsmamma lyftes fram av en annan ungdom, då hon hade betytt mycket på grund 

av att hon var snäll och hade gjort saker med ungdomen som känts bra. (a.a.)   

 

I ett par intervjustudier (Hakegård & Kangeryd, 2007, Nilsson, 2005a) var det inte bara 

positiva upplevelser av att ha haft en kontaktfamilj som presenterades. Vissa barn hade känt 
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sorg över att behöva ha en kontaktfamilj på grund av sin situation hemma. Andra hade känt att 

de var tvungna att åka till kontaktfamiljen trots att de egentligen inte hade velat, orkat eller 

känt för det ibland. Vidare tyckte vissa barn att det var jobbigt att de inte hade ett eget rum 

hos kontaktfamiljen. Dessutom upplevde några att det var svårt att smälta in bland 

kontaktfamiljens egna barn och att få leka och umgås med dem (a.a.). Hemlängtan uppgav 

barnen också var något som var jobbigt med kontaktfamiljsinsatsen samt att de var tvungna 

att förhålla sig till regler, till exempel sovtider som inte fanns hemma hos den biologiska 

familjen (Andersson, 1998). Några föräldrar som intervjuades i en annan studie av Johnsson 

& Regnér (2003) berättade också att vissa barn var ledsna och hade svårt med separationen 

från dem när de skulle åka till kontaktfamiljen.  

 

Trots att majoriteten av barnen i olika intervjustudier var positiva till kontaktfamiljsinsatsen 

och trivdes hos kontaktfamiljerna var det några barn som hade en önskan om att få tillbringa 

mer tid med sin biologiska förälder och vara hemma mer med sin familj än att åka till 

kontaktfamiljen, eller att bara får hitta på någonting annat än just åka till kontaktfamiljen 

(Berg Eklundh, 2002, Nilsson, 2005a). 

2.2.4 Barn och ungdomars delaktighet i kontaktfamiljsinsatsen 

I tidigare nämnd intervjustudie av Berg Eklundh (2010) upplevde inte barnen att de varit 

delaktiga när själva beslutet om kontaktfamiljsinsatsen fattades. Däremot upplevde 

majoriteten av barnen att de kunde vara delaktiga när det gällde deras vistelse hos 

kontaktfamiljen (jfr Hakegård & Kangeryd, 2007). De kunde önska när de ville åka till 

kontaktfamiljen samt vad de ville/inte ville göra hos kontaktfamiljen. I en annan 

intervjustudie (Nilsson, 2005a) fanns en skillnad mellan barnens upplevelser av delaktighet i 

och/eller kring kontaktfamiljsinsatsen beroende på barnets ålder. De äldre barnen kände i 

högre grad att de hade varit delaktiga i beslutet om kontaktfamiljsinsatsen samt att de själva 

hade fått bestämma över när de skulle besöka kontaktfamiljen och vilka aktiviteter de ville 

hitta på där. De yngre barnen däremot upplevde att de inte i lika stor utsträckning hade kunnat 

bestämma när de vill besöka kontaktfamiljen (jfr Schantz, 2005).  

 

I Schantz (2005) aktstudie framkom det inte i majoriteten av barnens utredning om barnen 

varit delaktiga eller om socialsekreterarna hade haft någon kontakt med barnen. Endast en 

minoritet av barnen hade fått möjlighet att testa att ha en kontaktfamilj för att sedan avgöra 

om de ville vistas hos den kontaktfamiljen eller inte. I samtliga utredningar var det vanligast 

att barnen och socialsekreterarna inte hade haft någon kontakt alls (jfr Andersson, 1991). 

Vidare var det i akterna vanligast att det var barnen som bestämde när insatsen ska avslutas. 

Barnen valde bland annat själva att vistas hos kontaktfamiljen mindre och mindre för att 

sedan inte vistas där alls och i dessa fall tolkade Schantz det som att barnens biologiska 

föräldrar låtit barnen bestämma, även om det framkom i utredningarna att föräldrarna i vissa 

fall önskat att insatsen skulle fortsatt. Efter avslutad insats framgick det inte i barnens akter 

om socialsekreterarna haft någon kontakt med barnen. I samma studie intervjuade också 

Schantz barn som haft insatsen kontaktfamilj. Några av dessa, där insatsen hade avslutats 

hastigt, upplevde inte att de visste varför insatsen hade avslutats eftersom ingen hade förklarat 
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det för dem. Dessa barn önskade att de hade fått säga hej då till kontaktfamiljen och andra 

personer som de hade lärt känna genom kontaktfamiljen, men upplevde att de inte kunde 

påverka detta (a.a.). 

 

En majoritet av barnen i tidigare nämnd intervjustudie av Lundman-Völker (2000) kände sig 

delaktiga i beslutet och samtyckte till att avsluta insatsen. Det var också en ungdom som 

önskade att kontakt med kontaktfamiljen skulle ha fortsatt. Vidare fanns det också en annan 

ungdom som haft insatsen under en längre tid, som tyckte det var både skönt och tråkigt att 

avsluta insatsen då han/hon nu själva kunde bestämma vad han/hon ville göra efter till 

exempel skolan. 

 

Barn i social barnavård kan vara mer känsliga för uppbrott än andra just på grund av att de 

oftast lever med sin ensamstående mamma, som kanske träffar nya partner som hon bryter 

upp med. Barnen kan ha sporadisk eller ingen kontakt med sin pappa och det är inte ovanligt 

att barnen har ett litet eller inget socialt nätverk alls. Vidare är barn som har en kontaktfamilj 

med om flera uppbrott, inte bara då insatsen avslutas utan också vid de tillfällen då barnet 

vistas hos kontaktfamiljen i några dagar för att sedan åka hem igen. För att lindra dessa barns 

uppbrott är det viktigt att göra barnen medvetna om dem genom att berätta varför de sker och 

för att förbereda barnen inför det. (CUS, 1996, jfr Berg Eklundh, 2010).  

2.3 Det internationella forskningsfältet 

 

Andersson & Bangura Arvidsson (2001) påtalar det faktum att kontaktfamiljsinsatsen är en 

nordisk företeelse. Men en jämförelse med liknande insatser i andra länder har vi kunnat göra. 

Nedan kommer vi att presentera tillgänglig internationell forskning som handlar om 

jämförbara insatser i Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. 

2.3.1 Storbritannien  

I Storbritannien kallas en jämförbar insats för ”short-term accommodation”, på svenska 

korttidsboende. Ursprungligen kallades denna insats för ”respite care”, som på svenska menas 

avlösare (Aldgate & Bradley, 1999). Insatsen har funnits under en kortare tid i Storbritannien 

och är inte lika vanlig som kontaktfamiljsinsatsen är i Sverige (Johnsson & Regnér, 2006). 

2.3.1.1 Lagstiftning 

Short-term accommodation är reglerad i lagen ”Children Act 1989”. Fram till att den nya 

barnavårdslagen trädde i kraft år 1991 omfattades främst funktionshindrade barn av denna 

insats, men sedan den nya lagen trädde i kraft ska alla barn omfattas (Aldgate & Bradley, 

1999, Andersson & Bangura Arvidsson, 2001).  

 

I Storbritannien, till skillnad från i Sverige, är tiden för insatsen short-term accommodation 

bestämd i lagstiftningen. I en brittisk studie gjord av Aldgate & Bradley (1999) visade detta 

på goda resultat då föräldrarna fortfarande kunde känna en viss kontroll över situationen (jfr 

Johnsson & Regnér, 2006). Vidare visade resultatet i studien på att föräldrarna gärna hade 
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önskat sig insatsen i ett tidigare skede men att deras ansökningar i praktiken oftast avslogs 

tills situationen blev försämrad.  

2.3.1.2 Anledning till insatsen 

I flera studier som Aldgate & Bradley (1999) refererar till visade det sig att det var en stor 

fördel för föräldrar att ha insatsen short-term accommodation. Resultatet i deras egen studie 

visade att insatsen kunde ge stöd till föräldrarna i form av mer tid till andra barn i familjen, 

möjlighet att vila upp sig samt att komma ikapp med hushållsarbete. Det poängterades också 

att insatsen kunde öka livskvaliteten hos både barnet och föräldrarna. De föräldrar som deltog 

i intervjustudien ansåg att insatsen kunde befria dem från olika påfrestningar i föräldraskapet 

och att deras barn kunde få ett miljöombyte (jfr Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). 

Andra orsaker till att insatsen beviljades enligt socialarbetarna i intervjustudien var att den 

kunde lindra familjens sociala isolering och minska på den stress som vissa familjer i 

fattigdom kunde uppleva. 

 

Vidare framkom det i Aldgate & Bradleys (1999) studie att det, likt kontaktfamiljsinsatsen i 

Sverige, är många ensamstående föräldrar som får insatsen short-term accommodation. Dessa 

familjer hade också vanligtvis en låg inkomst och majoriteten var beroende av 

försörjningsstöd. 

2.3.1.3 Mål med insatsen 

Insatsen short-term accommodation används för att undvika längre placeringar utanför 

hemmet och tanken med insatsen är att den ska verka förebyggande. En fördel med insatsen är 

att den varar under kortare perioder, ibland några dagar med möjlighet till övernattning. 

Denna form av korttidsboende har visat sig fungera bättre i jämförelse med längre vistelser 

(Aldgate & Bradley, 1999). Enligt socialarbetarna i Aldgate & Bradleys intervjustudie kunde 

insatsen ses som en ”beredskapsplan”, det vill säga ett sätt för socialarbetaren att vara 

förberedd på att ingripa ifall värre händelser skulle inträffa i familjen.  

 

En annan tanke med insatsen, som framkom i Aldgate & Bradleys (1999) studie, var att den 

skulle lindra föräldrarnas stress som i längden kunde gå ut över barnen. Föräldrarna i 

intervjustudien ansåg att insatsen hade levt upp till deras förväntningar och att de i högre grad 

hade kunnat ta itu med sina problem tack vare insatsen. Vidare visade studien på att insatsen 

hade förbättrat relationen mellan barnet och föräldern i en mer positiv riktning. 

2.3.1.4 Upplevelser av insatsen 

Upplevelserna av insatsen short-term accommodation har varit liknande dem som presenterats 

om kontaktfamiljsinsatsen i svenska studier (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). I 

Aldgate & Bradleys (1999) intervjustudie med barn som haft insatsen framkom det att 

majoriteten hade kommit bra överens med sin ”korttidsfamilj” och gillade ”korttidsfamiljen”. 

Det som uppskattades mest hos barnen när det gällde vistelsen hos ”korttidsfamiljen” var den 

uppmärksamhet som de fick och nya aktiviteter som de fick uppleva. Det som barnen 

uppskattade mindre med vistelsen hos ”korttidsfamiljen” var vissa regler som fanns hos dessa 

och att de inte alltid fick göra som de ville.  
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2.3.1.5 Barns upplevelser av delaktighet 

Flera barn i intervjustudien (Aldgate & Bradley, 1999) kände oro över att bo med människor 

som de inte riktigt kände samt avsaknaden av uteblivna rutiner som fanns hemma. Barnen 

upplevde också att de hade svårt att prata om sin oro och mindre än hälften kände att de kunde 

vända sig till sina föräldrar. Några barn fann det svårt att berätta för sina vänner att de 

brukade tillbringa någon eller några dagar hos en annan familj på grund av rädslan för att bli 

stigmatiserade. De slutsatser som man kan finna i Aldgate & Bradleys studie (1999) är att det 

är viktigt att göra barnen delaktiga i insatsen, att prata om deras oro och ge dem möjlighet till 

att påverka. 

2.3.2 Danmark, Norge och Finland 

Motsvarigheten till den svenska kontaktfamiljsinsatsen i Finland kallas för ”tukiperhe”, som 

på svenska menas stödfamilj. Sin ”tukiperhe” besöker barnen en gång i månaden för ett 

veckoslut. Likt i Sverige är det i Finland socialtjänsten som fattar beslut om ett barn ska få en 

”tukiperhe” eller inte. (Keränen, 2004). 

 

I Norge kallas jämförbara insatser för ”støttekontakt” och ”besøkshjem”/”avlastningshjem” 

och i Danmark för ”personlig rådgiver”, ”fast kontaktperson” och ”avlastningsophold”. Syftet 

med insatserna i Norge och Danmark är liknande de som finns för kontaktfamiljsinsatsen i 

Sverige. Dessa jämförbara insatser är inte lika vanliga som kontaktfamiljsinsatsen är i 

Sverige. Vidare finns det endast ett fåtal studier och utvärderingar av insatserna i både Norge 

och Danmark, liksom kontaktfamiljsinsatsen i Sverige. (Andersson & Bangura Arvidsson, 

2001). 

 

I Danmark har insatsen avlastningsophold under åren ökat, likt kontaktfamiljsinsatsen i 

Sverige. Tanken med insatsen avlastningsophold är att ge råd och stöd till föräldrarna för att 

förhindra att deras barn placeras utanför det egna hemmet. Olika orsaker till att insatsen 

beviljas kan vara olika sociala problem i familjen, såsom arbetslöshet, fattigdom, konflikter, 

missbruk och våld i hemmet. (Christofferssen, 2002). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis finns det olika skäl till att bevilja kontaktfamiljsinsatsen. Enligt några 

intervjuade socialsekreterare skulle barnen i och med insatsen få ett miljöombyte, en vardag 

som innehöll struktur och aktiviteter samt ett vidgat socialt nätverk. Vidare är det vanligt att 

det saknas mål med insatsen, men ett uttalat mål är att insatsen ska förebygga längre 

placeringar utanför hemmet. Vinnerljung & Franzéns studie visade dock att 

kontaktfamiljsinsatsen till och med kan öka placeringar i dygnsvård. När det gäller 

upplevelser av insatsen finns det en stor samstämmighet hos barnen i den tidigare 

forskningen, då majoriteten hade positiva upplevelser. Mindre positiva upplevelser som 

nämndes var hemlängtan, separationsångest från föräldrarna och upplevda svårigheter med att 

behöva förhålla sig till nya regler hos kontaktfamiljen. Den tidigare forskningen visar också 

på att flertalet barn inte varit delaktiga när det beslutats om kontaktfamiljsinsatsen. Flera barn 
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kände däremot att de fått vara delaktiga och bestämma när de ville åka till kontaktfamiljen 

samt vad de ville göra under vistelsen hos kontaktfamiljen. Även internationell forskning 

visar på att jämförbara insatser med kontaktfamiljsinsatsen i Sverige finns i länder som 

Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Vi kommer att analysera data enligt utvecklingsekologi samt tankegångar enligt det 

salutogena perspektivet (KASAM) och perspektiv på bemästrandets villkor. 

Utvecklingsekologin kan hjälpa oss att förstå varför en kontaktfamilj tillsätts och vad det kan 

innebära för individens utveckling. KASAM använder vi för att studera 

kontaktfamiljsinsatsens påverkan på intervjupersonerna idag och för att studera det som både 

var bra och dåligt med insatsen tar vi hjälp av bemästrandets villkor. 

3.1 Utvecklingsekologi  

Bronfenbrenner (1979) har utvecklat en teori, vilken han benämner som utvecklingsekologin. 

Teorin fokuserade på interaktionen mellan individen och miljön och hur det påverkar den 

mänskliga utvecklingen. Bronfenbrenner menade att människans samspel med olika faktorer i 

sin omgivning påverkade dennes utveckling. Människans utveckling var inte enbart något 

som kom inifrån utan var också beroende av sitt sammanhang (a.a.). 

 

Bronfenbrenners teori utgörs av fyra nivåer/system, vilka är mikro-, meso-, exo- och 

makrosystemet.  

 

 
Figur 1. Anderssons (2002, s. 187) tolkning av Bronfenbrenners modell. 

 

I mikrosystemet befinner sig individen i mitten och runtomkring denne finns olika närmiljöer, 

bland annat familjen, förskolan, skolan, fritids, grannar och kamrater. Ju äldre barnet blir 

desto fler närmiljöer kommer denne att tillhöra, till exempel kommer denne att gå i skolan och 

ingå i kamratgrupper. När barnet kommer i kontakt med de olika närmiljöerna skapas olika 

roller, aktiviteter och nätverk av relationer som har betydelse för barnets utveckling. Det är av 

stor vikt att ha en förståelse för hur olika relationer hänger samman och vilken betydelse dessa 

kan tänkas ge barnet och dennes utveckling. Ett barns mående kan till exempel förknippas 
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med dåliga relationer i familjen, skolan eller till kamraterna. (Andersson, 1986, 

Bronfenbrenner, 1979). 

 

En interaktion mellan de olika närmiljöerna (relationen mellan de vuxna aktörerna i 

närmiljöerna) sker i mesosystemet och skapar en helhet för individen (Bronfenbrenner, 1979). 

Om de olika närmiljöerna kompletterar och stödjer varandra gällande sociala relationer, roller 

och aktiviteter sker en god utveckling för individen (jfr Andersson, 1986 & 2002). 

 

Exosystemet omsluter mesosystemet och omfattas av olika typer av fenomen som indirekt 

påverkar barnets utveckling. Dessa är bland annat kommunala riktlinjer och olika stödinsatser 

för familjer. Något som till exempel har betydelse för barnets utveckling vid yngre ålder 

brukar vara förälderns arbetsförhållande. (Andersson, 1986). 

 

Det yttersta systemet är makrosystemet som omfattas av olika samhällsförhållanden på 

nationell nivå såsom, normer, ideologiska-, ekonomiska-, historiska- och politiska 

värderingar. Andersson tolkar nivån som att den ger ”vissa ramar och förutsättningar för 

faktorer på underliggande nivå” (Andersson, 1986, s. 29). 

3.2 Det salutogena perspektivet (KASAM) och perspektiv på 

bemästrandets villkor 

3.2.1 Det salutogena perspektivet (KASAM) 

Den medicinske sociologen Aron Antonovsky menade att det läggs för stor uppmärksamhet 

på det patogena synsättet, som har fokus på att beskriva ohälsan, särskilt i hälso- och 

sjukvården. Utifrån detta tankesätt myntade han det salutogena perspektivet som tar tillvara på 

det som bringar hälsa (FRN, 1998). Det salutogena fokuserar dels på vilka faktorer som 

främjar hälsa och dels vad som är förklaringen till att individen trots påfrestande situationer 

klarar sig (Gassne, 2008). Enligt Antonovsky har alla individer vissa generella 

motståndsresurser för att dels kunna hantera olika spänningar och dels för att få ett inre 

sammanhang. Med salutogenes vill Antonovsky inte fokusera på vad som gör att en individ är 

frisk eller sjuk, utan han vill se detta i ett kontinuum. Med andra ord vill han inte enbart 

fokusera på individer i hälso- eller ohälsopolen, utan han lägger sin vikt på individer som är så 

nära friskhetsskalan (hälsopolen) som möjligt (Sfph, 1999). 

 

Det salutogena synsättet formulerades genom att Antonovsky ställde sig frågan: ”varför 

hamnar människor i den positiva polen i dimensionen hälsa - ohälsa, eller vad får dem att röra 

sig mot denna pol, var de än befinner sig vid ett visst tillfälle?”(Antonovsky, 1991, s. 12). För 

att besvara frågan skapade han begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang).  Enligt 

Antonovsky är det tre grundkomponenter (begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet) som 

förklarar hur individen klarar av olika påfrestande situationer. Om individen har höga värden 

av dessa har hon stark känsla av sammanhang (a.a.). 
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3.2.2 Bemästrandets villkor  

Hilchen Sommerschild (Sfph, 1999) har inspirerats av Antonovsky när hon myntade 

bemästrandets villkor. Hon har dessutom studerat tidigare studier om barn som trots 

påfrestande situationer har klarat sig med hälsan i behåll. Bemästrandets villkor utgår ifrån ett 

barnperspektiv, det vill säga hur barn kan bemästra olika situationer trots påfrestningar.  

 

Sommerchild (Sfph, 1999) nämner samhörighet och kompetens som två villkor för att kunna 

bemästra en påfrestande situation. Ju högre grad av samhörighet och kompetens barnet känner 

desto starkare känsla av egenvärde har denne, och därmed motståndskraft. Om barnet har en 

stark motståndskraft kan denne bemästra en påfrestande situation. 

 

 
 

Figur 2. Modell över Sommerchilds perspektiv om bemästrandets villkor (Sfph, 1999, s. 67). 

 

Samtliga faktorer som finns under samhörighet och kompetens kommer vi att komplettera 

Antonovskys (1991) tre grundkomponenter med, enligt följande:  

 

Begriplighet: ”syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerande 

och tydlig snarare än som brus- dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig” 

(Antonovsky, 1991, s. 39). En individ som har hög begriplighet känner inte att situationer som 

denne hamnar i är kaotiska, utan denne finner lösningar i situationen. Vidare kan en hög 

begriplighet innebära hög förutsägbarhet. Har en individ låg begriplighet kan denne känna sig 

som en ”olycksfågel”, medan de som har hög begriplighet ser den negativa situationen som en 

utmaning och en ny erfarenhet (a.a.).  För att situationen ska bli gripbar kan det vara aktuellt 

att ”känna samhörighet och förutsägbarhet, att ha gemensamma värderingar [hos 

kontaktfamiljen] och att bli bekräftad” (Sfph, 1999, s. 67). 

 

Hanterbarhet: ”den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med 

hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av” 

(Antonovsky, 1991, s. 40). Det kan vara resurser som individen själv har eller resurser som 

kan kontrolleras av till exempel en förälder, kamrat eller andra närstående. De individer med 
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hög hanterbarhet som utsätts för en svår situation känner sig inte som ett offer eller upplever 

situationen som orättvis utan kan gå vidare (a.a.). För att en situation ska bli hanterbar är det 

bra om kontaktbarnet ”får och tar ansvar, kan bemöta och hantera kriser, och få hjälp med att 

kunna någonting och känna ett socialt stöd i sitt nätverk” (Sfph, 1999, s. 67). 

 

Meningsfullhet: ”i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer än inför är värda att investera 

energi i, är värda engagemang och hängivelse” (Antonovsky, 1991, s. 41). Individer med hög 

meningsfullhet har vissa intressen som är betydelsefulla för dem. Om en svår situation sker 

inom dessa, anser individen att denne förstår meningen och tycker det är värt besväret att 

känslomässigt engagera sig. För att uppnå en hög känsla av meningsfullhet är det viktigt att 

individen får vara delaktig i olika beslut som rör denne (a.a.). För att kontaktbarnen ska känna 

meningsfullhet är det viktigt att ”vara till nytta, utveckla kärlek till nästan, ha nära förtrogna 

och en god och trygg relation till sina föräldrar eller andra nära människor” (Sfph, 1999, s. 

67).
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4. METOD 

 

Nedan kommer vi att redogöra för vald metod som är kvalitativa intervjuer med komplettering 

av ett standardiserat livsfrågeformulär, KASAM – 29. 

4. 1 Kvalitativ metod  

Vi ville med uppsatsen få beskrivande och personliga upplevelser från unga vuxna som haft 

insatsen kontaktfamilj, vilket vi tyckte den kvalitativa metoden hanterade bäst. Med en 

kvalitativ metod kunde vi få olika beskrivningar av insatsen som vi sedan kunde tolka och 

förstå utifrån individernas egna upplevelser. Detta kan sägas ge upphov till ett 

fenomenologiskt synsätt. Vidare har vi använt oss av metodtriangulering genom att vi både 

använt oss av intervjuer samt låtit intervjupersoner fylla i ett standardiserat livsfrågeformulär 

för att dels förstärka intervjuerna och dels för att kunna jämföra data. (Larsson, 2005). 

4.1.1 Datainsamling – Intervjuer och KASAM - 29 

Vi har intervjuat sex personer och samtliga intervjuer var halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer, då vi har använt oss av tematiskt öppna intervjuer där vi har fokuserat på 

några i förväg bestämda teman. Samtidigt hade vi en öppenhet och kunde utveckla samtalen i 

olika riktningar. När vi utformade intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) hämtade vi 

inspiration från intervjuguider i tidigare forskning för att få tips om frågor som har fungerat 

bra i tidigare gjorda studier. Dessa intervjufrågor korrigerades sedan så att de besvarade 

frågeställningarna. Vidare har vi gjort en pilotintervju för att undersöka om intervjufrågor 

kunde vara svåra att förstå samt för att ta reda på hur lång tid en intervju skulle ta ungefär. 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Samtliga intervjuer genomfördes per telefon, då fyra intervjupersoner hade det som krav och 

två intervjupersoner bodde för långt bort för att någon fysisk kontakt skulle kunna ske. Med 

detta kan vi säga att vi har fått en liten geografisk spridning på intervjupersonerna. Alla 

intervjupersoner valde också att befinna sig i sina hem under intervjun. 

 

Ett livsfrågeformulär (se bilaga 3) mejlades till samtliga intervjupersoner då vi ansåg att detta 

var det snabbaste och smidigaste sättet att kommunicera med dem. Alla livsfrågeformulär 

besvarades och mejlades tillbaka till oss inom kort. Det standardiserade livsfrågeformuläret är 

ett självskattningsformulär med 29 frågor som heter KASAM-29 (Antonovsky, 1991). Varje 

fråga besvarades på en sjugradig skala (likhert). Intervjupersonerna kunde få mellan 29 och 

203 poäng. Desto högre poäng ju högre KASAM-värde. De som har ett lågt KASAM-värde 

ligger under 122 poäng, måttligt ligger mellan 123-162 poäng och starkt KASAM-värde är 

allt över 163 poäng. Normalpopulationen har ett KASAM-värde mellan 130-150 poäng 

(Gassne, 2008). Livsfrågeformuläret använde vi oss av som ett komplement till intervjuerna 

för att se graden av KASAM hos intervjupersonerna idag. En jämförelse mellan 

intervjupersonernas KASAM-värde och normalpopulationen kunde vi sedan göra samt 
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undersöka om det fanns någon koppling till hur länge intervjupersonerna haft insatsen och tid 

sedan insatsen avslutades.  

4.1.2 Urval 

Urvalet i studien har vi avgränsat till personer över 18 år som har haft insatsen i minst 1 år 

och idag har avslutat insatsen sedan minst 1 år tillbaka. 

 

Vi har kommit i kontakt med intervjupersonerna dels genom att vi har fått hjälp av 

socialsekreterare på fältet och dels genom att vi har fått hjälp av både intervjupersonerna samt 

bekanta till oss som har tipsat om personer som de känner som har haft insatsen. Detta kan 

beskrivas som ett icke slumpmässigt snöbollsurval, som är ”en teknik där de analysenheter vi 

får tag i kan hjälpa oss att hitta andra enheter som i sin tur kan hjälpa oss att hitta ytterligare 

nya enheter, och så vidare” (Esaiasson, 2007, s.216).  Totalt tillfrågades 17 personer (5 män 

och 12 kvinnor). Av dessa ville endast 6 kvinnor delta i studien.  

 

Vi frågade oss om resultatet kan ha påverkats av att det endast var 6 av 17 personer som ville 

delta i studien. Vad kan ha varit orsaken till att 11 personer inte ville delta? Kan de ha haft 

negativa upplevelser av insatsen som gjort att de inte velat tänka på det igen? Eller var 

upplevelserna så positiva att de kände att de inte kunde tillföra studien någonting?  

4.1.3 Avgränsning 

I socialtjänstlagen (SoL) ryms insatsen kontaktperson och kontaktfamilj under samma 

paragraf och insatserna slås även ihop i dels Socialstyrelsens statistik och dels i viss tidigare 

forskning. I uppsatsen har vi endast fokuserat på de som fått insatsen kontaktfamilj med stöd 

av socialtjänstlagen, det vill säga inte de som fått liknande insatser med stöd av lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). 

4.1.4 Analys av data 

Uppsatsen har utgått ifrån ett induktivt perspektiv, vilket innebär att vi har varit styrda av 

empiriska data. Insamlingen av data har inte utgått från någon specifik teori eller hypotes då 

tolkningen av materialet har växt fram efterhand. Vi hade från början ett par teoretiska 

utgångspunkter som vi tänkte att vi skulle kunna använda oss av men med ett induktivt 

förhållningssätt har vi varit öppna för att dessa har behövts ändras under arbetets gång. 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

 

Alla intervjuer bandades och även om detta skedde genom telefon blev det bra och tydliga 

intervjuer som sedan kunde transkriberas. Sedan meningskoncentrerades och 

meningskategoriserades samtliga intervjuer så att vi skulle kunna kategorisera det som 

intervjupersonerna sagt under intervjuerna. Kategorierna utgick ifrån frågeställningarna och 

utgör teman i resultatdelen. Efter att vi hade meningskoncentrerat och meningskategoriserat 

intervjumaterialet meningstolkade vi också detta för att finna en djupare betydelse eller 
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mening i intervjupersonernas uttalanden och för att kunna lyfta deras beskrivningar från den 

”allmänna framträdandenivån”. (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.1.5 Teoretiska överväganden 

I ett tidigt stadium funderade vi på olika teoretiska utgångspunkter som vi trodde skulle kunna 

hjälpa oss vid analys av data. Dessa var bland annat systemteori, utvecklingsekologi, 

KASAM, rescilience och coping. Under studiens gång ställde vi oss frågan om det skulle vara 

möjligt att använda sig av ett utvecklingsekologiskt förhållningssätt, eller om systemteorin 

skulle passa bättre in på det vi ville studera. Slutligen kom vi fram till att de olika nivåerna i 

utvecklingsekologin och KASAM med kompletteringar från perspektivet om bemästrandets 

villkor bäst kunde besvara frågeställningarna.  

 

KASAM valde vi som teori då vi var intresserade av att se om insatsen varit förebyggande 

och meningsfull samt för att få en kompletterande bild av de unga vuxnas upplevelser av 

insatsen. Från början tänkte vi komplettera KASAM med recilience, det vill säga risk- och 

skyddsfaktorer. Men vi märkte att detta inte var genomförbart då recilience lämpligast passar 

på longitudinella studier där man över tid kan se vilka faktorer som varit riskfyllda eller 

skyddande. Istället valde vi att använda oss av perspektivet om bemästrandets villkor som 

komplement till KASAM, då Sommerchild (Sfph, 1999) har vidareutvecklat KASAM utifrån 

ett barnperspektiv. Detta tänkte vi skulle kunna vara en god komplettering då 

intervjupersonerna var barn när de fick kontaktfamiljsinsatsen. 

4.2 Kvalitet i kvalitativ forskning 

Om vi med studien kan utveckla en metod och/eller teori eller bidra med ny kunskap menar 

Aspers (2007) att det kan vara möjligt att studien kan vara av god kvalitet.  

4.2.1 Validitet 

Med validitet menar Kvale & Brinkmann (2009) ”om vi mäter det vi avser att mäta och om 

det finns en frånvaro av systematiska fel” (s. 270). För att försäkra oss om att vi har mätt det 

som vi har avsett att mäta har vår ambition varit att under arbetets gång återvända till syftet 

och frågeställningar med jämna mellanrum. Intervjufrågorna har varit viktiga för validiteten, 

om vi då har använt oss av frågor som varit svåra att förstå kan det ha inneburit att 

intervjupersonerna tolkat dem på ett annat sätt än vad vi menat. För att förhindra ett sådant 

missförstånd har vi försökt använda oss av frågor som är formulerade med ett enkelt språk. 

(a.a.). Vi har vidare använt oss av förstahandskällor i uppsatsen för att undvika systematiska 

fel (Esaiasson, 2007).  

 

I och med att vi har låtit andra personer i vår omgivning läsa och kommentera studien har vi 

flera gånger både kontrollerat och ifrågasatt studien vilket Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver är olika steg i validitetsprocessen.  
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Våra tidigare uppfattningar, som vi fått genom tidigare erfarenheter, fördomar och tidigare 

forskning har vi försökt att inte medvetet styrka genom att söka vissa svar hos 

intervjupersonerna, då det hade kunnat leda till att resultatet inte skulle vara giltigt (selektiv 

tolkning). Vidare skulle resultatet kunna sägas vara tillförlitligt då det överensstämmer med 

tidigare forskning som har gjorts inom studiens område. (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Vi har under studiens gång tagit del av internationell litteratur vilket har inneburit att vi varit 

tvungna att översätta engelsk-, dansk-, norsk- och finskspråkig litteratur till svenska. Det kan 

därför ha funnits en risk att vi har uppfattat vissa ord felaktigt samt att översättningen inte har 

blivit korrekt. (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Vi har utöver intervjuerna även använt oss av ett standardiserat livsfrågeformulär. Det kan ha 

varit så att frågorna i detta har varit formulerade på ett sådant sätt att 

undersökningspersonerna haft svårt för att förstå vad som menats, vilken kan ha inneburit att 

de har tolkat frågorna felaktigt. En sak som har kunnat försvåra detta ytterligare var att 

samtliga livsfrågeformulär mejlades till undersökningspersonerna och att vi därmed inte var 

närvarande när de fylldes i. Hade vi varit det hade vi kanske kunnat undvika feltolkningar. En 

fördel med livsfrågeformulär kan däremot ha varit att undersökningspersonerna har känt att de 

kunnat vara mer öppna och ärliga i sina svar då de har varit ”gömda” bakom ett papper och 

inte har behövt uttrycka sig verbalt. (Elofsson, 2005). 

4.2.2 Reliabilitet 

Definitionen av reliabilitet enligt Kvale & Brinkmann (2009) är ”frånvaro av slumpmässiga 

fel samt i vilken grad upprepade mätningar ger samma resultat” (s. 263). Att vi har intervjuat 

tre personer vardera är en faktor som kan ha påverkat resultatet, då vi troligtvis har olika 

intervjutekniker. Intervjuerna har dessutom gjorts under olika tidpunkter och i olika miljöer, 

vilket kan försämra reliabiliteten. Att samtliga intervjuer gjordes per telefon har medfört att vi 

inte har kunnat se intervjupersonerna i ansiktet eller kunnat se något kroppsspråk. Vi försökte 

att undvika missförstånd genom att ställa relevanta följd- och tolkningsfrågor. På så sätt fick 

intervjupersonerna tillfälle att direkt rätta det som vi dels hade missförstått och tolkat fel och 

dels det som intervjupersonerna sagt men velat uttrycka på ett annat sätt. (Esaiasson, 2007). 

Med telefonintervjuer har vi också försökt frigöra intervjupersonerna från stressande och 

obekväma miljöer. Det standardiserade livsfrågeformuläret mejlades också till 

intervjupersonerna så att de i lugn och ro kunde läsa igenom det och besvara frågorna. 

(Elofsson, 2005).  

 

Intervjupersonerna i denna studie har berättat om sina upplevelser av kontaktfamiljsinsatsen 

som barn, vilket kan ha varit för flera år sedan. Vi har därför varit medvetna om att de på 

grund av detta kanske inte minns allt från kontaktfamiljstiden idag, och att det kan ha 

påverkat datainsamlingen. Det kan också ha funnits en risk att intervjupersonerna inte har 

talat sanning i sina berättelser om kontaktfamiljsinsatsen. Men då vi endast varit intresserade 

av intervjupersonernas upplevelser av insatsen har vi inte problematiserat frågan om de talat 

sanning eller inte. Det som också kan ha påverkat datainsamlingen är hur intervjupersonens 
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mående var vid intervjutillfället. Vidare delade vi upp transkriberingen av intervjuerna 

emellan oss och det kan ha påverkat reliabiliteten. Istället hade vi båda kunnat transkribera 

samtliga intervjuer och sedan jämfört dessa, s.k. kvantifierad reliabilitetskontroll. (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen kan det även ha varit så att vi på grund av hörfel har 

orsakat missförstånd när vi fört över det inspelade materialet till skrift (Esaiasson, 2007).  

4.2.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet innebär huruvida en studies resultat kan överföras från en lokal kontext till 

andra liknande sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). Möjligheten att generalisera 

forskning som har en kvalitativ metod är begränsad på grund av att grupperna som studeras är 

relativt små eller icke-slumpmässigt utvalda och då vi har använt oss av dels ett icke-

slumpmässigt urval och dels ett relativt litet urval kan resultatet ha blivit svårt att generalisera. 

(Larsson, 2005). Men om resultatet till stor del skulle stämma med tidigare forskning skulle 

resultatet kunna ge vägledning i hur unga vuxna som haft kontaktfamiljsinsatsen i barndomen 

har det idag. 

4.3 Etiska överväganden  

Det är viktigt att som forskare tidigt tänka över värdet med att utföra en studie. Det bör också 

finnas en tydlig motivering kring utgångspunkten för studien. Vi har därför utformat syfte och 

frågeställningar som intervjupersonerna har fått ta del av genom att vi har skickat ett skriftligt 

brev (se bilaga 1) till dem. Vi har även beskrivit att det är en kvalitativ intervjustudie och 

vikten av att de deltar samt på vilket sätt resultatet kan ge ett bestående värde för andra 

personer som i framtiden kommer att få insatsen kontaktfamilj. Efter en kort presentation av 

studien har vi frågat om ett informerat samtycke, som har varit muntligt via telefon. 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Vidare har vi beaktat begreppet konfidentialitet genom att ha berättat för intervjupersonerna 

hur vi kommer att gå tillväga för att skydda deras personuppgifter. Vi har i uppsatsen valt att 

ersätta intervjupersonernas namn med fiktiva namn. Det är bara uppsatsens författare som 

tagit del av det inspelade materialet som efter transkribering har raderats. Av etiska skäl har vi 

inte heller valt att nämna var intervjupersonerna bor. (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

När vi har presenterat resultatet från intervjuerna har vår ambition varit att framställa 

intervjupersonernas uttalanden på ett så rättvist sätt som möjligt. Vid transkriberingen ville vi 

inte ändra eller ta bort mer än vad som var nödvändigt, till exempel olika läten som 

hummanden. (Kvale & Brinkmann, 2009).
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5. RESULTAT  
 

I detta kapitel börjar vi med att kort presentera intervjupersonerna för att sedan, utifrån vad 

intervjupersonerna sagt under intervjuerna, besvara syfteet och frågeställningarna under fyra 

underrubriker. Vi avslutar med att presentera resultatet från livsfrågeformuläret.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna  

5.1.1 Micaela 

Micaela (f. 1993) studerar idag och jobbar extra vid sidan av skolan. På fritiden umgås hon 

med sina kompisar. År 2006 gick Micaelas mamma bort och sin pappa har hon helst inte 

kontakt med idag. Det var bråkigt i Micaelas familj när hon var liten på grund av att pappan 

var alkoholist och mamman tung drogmissbrukare. När Micaela var 3 år gammal blev hon 

omhändertagen och fick bo i ett familjehem. Sedan skilde sig föräldrarna och situationen 

tycktes vara bättre. Då fick Micaela flytta hem till sin pappa och vistades varannan helg hos 

mamma och varannan helg hos kontaktfamiljen. Detta ändrades sedan till att Micaela bodde 

varannan vecka hos pappan och varannan vecka hos kontaktfamiljen. Idag är hon 

familjehemsplacerad hos sin tidigare kontaktfamilj.  

5.1.2 Tania 

Tania (f. 1988) arbetar idag och trivs bra med det. Hon umgås gärna med sin sambo och sin 

stora familj. Tania har också två kompisar från grundskolan som hon träffar ofta. Då Tanias 

mamma var 15 år när hon fick Tania har hennes biologiska pappa aldrig funnits med i bilden, 

på grund av att han och Tanias mamma inte hade någon relation efter att hon blev gravid med 

Tania. Från dess att Tania var 1 år tills hon var 14-15 år vistades hon hos sin kontaktfamilj 

varje helg.  

5.1.3 Victoria 

Victoria (f. 1983) arbetar idag och bor tillsammans med sin sambo och dotter. På fritiden 

ägnar hon sig åt att spela teater. Vid tiden för när Victoria fick en kontaktfamilj bodde hon 

med sin mamma, som var sjukpensionär och fyra syskon. Sin biologiska pappa hade Victoria 

nästan ingen kontakt med alls vid denna tidpunkt. Hennes mamma hade också andra insatser 

från socialtjänsten i form av kontaktperson som sedan blev Victorias kontaktfamilj. Victoria 

hade en kontaktfamilj under två år från dess att hon var 10 år. Hon var hos kontaktfamiljen en 

helg varannan månad.  

5.1.4 Jannike 

Jannike (f. 1992) studerar idag, umgås med sina kompisar och är i stallet på fritiden. När hon 

var 16 år fick hon kontaktfamilj. Vid denna tid var hennes föräldrar skilda och hon bodde hos 

sin pappa. Jannike hade ingen kontakt med sin biologiska mamma, då hon upplevde att hon 

kontrollerade henne. När Jannike bröt kontakten med mamman blev hon orolig över Jannike 
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och kontaktade därför socialtjänsten så att de kunde utreda Jannikes mående. Socialtjänsten 

erbjöd Jannike en kontaktfamilj som hon under cirka ett års tid spenderade varannan helg hos.  

5.1.5 Caroline 

Caroline (f. 1993) bor hos sin mamma tillsammans med sina två systrar idag. På fritiden 

studerar och umgås hon med sina kompisar. När Caroline var 14 år fick hon en kontaktfamilj 

(som tidigare varit hennes kontaktperson). När kontaktfamiljsinsatsen tillsattes hade hennes 

mamma andra insatser från socialtjänsten i form av försörjningsstöd och Caroline hade ingen 

kontakt med sin biologiska pappa. Kontaktfamiljsinsatsen varade under cirka två års tid och 

Caroline vistades hos kontaktfamiljen varannan helg.  

5.1.6 Fanny 

Fanny (f. 1992) är arbetssökande idag. Hon har ingen kontakt med sina biologiska föräldrar 

och har ingen fast punkt i sitt liv utan hon flyttar runt hos olika kompisar. På sin fritid umgås 

Fanny med sina kompisar, söker jobb och boende. Fanny bodde på behandlingshem när hon 

var 15 år tills hon fyllde 18 år och under den tiden hade hon en kontaktfamilj som hon 

vistades hos varje helg. 

5.2 Anledning till kontaktfamiljsinsatsen 

Under intervjun frågade vi vilka anledningar de fått höra eller själva trodde var orsaken till att 

de fick en kontaktfamilj.  

5.2.1 Micaela 

Micaela beskrev sin hemsituation som anledning till kontaktfamiljsinsatsen. 

 

Det var mycket slagsmål hemma mellan mamma och pappa. Men det var mest på grund av 

deras beroenden trodde socialtjänsten. Pappa var alkoholist och mamma tung 

drogmissbrukare. Mamma bodde på behandlingshem… socialtjänsten ville att vi skulle 

flytta hem igen när dom hade fått bort sina beroenden. 

 

Det var Micaelas mormor som gjort en anmälan till socialtjänsten som ledde till att hon fick 

en kontaktfamilj. 

 

När jag fick reda på att det var mormor som anmält det till socialtjänsten blev jag sur på 

henne men sen fick jag reda på varför hon gjort det och vilka omständigheter det hade 

kunnat bli. Då kände jag att det var bra gjort av henne… jag var tacksam för det.  

 

Förutom föräldrarnas beroenden trodde Micaela att kontaktfamiljsinsatsen tillsattes för att 

föräldrarna inte kunde ta hand om Micaela på egen hand även om de gärna ville det.  
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Jag kommer ihåg att mamma försökte få mig att må så bra som möjligt. Hon tänkte ju på 

mig men hon hade aldrig tillräckligt med pengar för att försörja mig och inte pappa heller 

för dom la alla sina pengar på alkohol och droger.  

 

Micaela beskrev att föräldrarna ville göra det så bra som möjligt för henne men att deras 

beroenden ibland satte stopp för detta. 

5.2.2 Tania 

Tania beskrev att anledningen till att hon fick en kontaktfamilj var för att hennes mamma, 

som fick Tania när hon var 15 år, behövde extra stöd. 

 

Mamma kände att hon var ung och att hon behövde en annan person som hjälp, för hon 

hade hört någonstans att man kunde få ett sådant stöd och tyckte att det skulle passa 

jättebra. Mamma hade tagit upp det redan när jag var nyfödd och sagt att hon funderade 

på att skaffa en kontaktfamilj och då hade min kontaktmamma ropat ”Toppen! Jag vill, 

jag vill!”. Så då hörde dom av sig till socialtjänsten och så blev det så.  

 

Men Tania menade också att kontaktfamiljsinsatsen tillsattes för att bidra med upplevelser 

som hon annars inte hade kunnat få uppleva. 

 

Jag vet att jag fick mycket mer av att ha en kontaktfamilj för varje sommar fick jag åka till 

Gotland och varje vinter åkte vi till fjällen. Hade jag inte haft någon kontaktfamilj hade 

det varit det som varit skillnad, att jag inte fått åka dit eller vara någon annanstans på 

helgerna. 

 

Tania beskrev att insatsen gav henne möjligheten att få uppleva nya miljöer. 

5.2.3 Victoria 

Victoria berättade att hon trodde att insatsen beviljades för att hennes mamma skulle få 

avlastning. 

 

Hon var borta på dans och då såg hon till att hon hade någon avlösare via kommunen 

som passade oss någon kväll.  

 

Vidare berättade Victoria att hennes bröder hade olika svårigheter som dyslexi och epilepsi, 

vilket hon trodde bidrog ytterligare till att kontaktfamiljsinsatsen beviljades.  

 

Jag tror att det var så att socialen… alltså mina bröder hade väldiga problem… de hade 

dyslexi och epilepsi och då tyckte väl dom att mamma skulle få avlastning. 

 

Att kontaktmamman ville ha jobb trodde Victoria var en annan anledning till att 

kontaktfamiljsinsatsen beviljades. 
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I vuxen ålder så tror jag det var så att mammas kontaktperson låg på om det, alltså 

tjatade. Hon ville ha jobb. Men jag tror allvarligt att det var så. För mamma upplevde 

aldrig att det var jobbigt att vara med oss. Så nu tror jag att hon övertalade mamma att 

hon behövde avlastning. Jag tror att mamma gick med på det för att vara schysst. 

 

Victoria beskrev att det var både hennes mammas behov av avlastning och 

kontaktmammans behov av ett jobb som hon uppfattade var anledningar till att insatsen 

beviljades. 

5.2.4 Jannike 

Jannike hade inte så bra relation till sin pappa när kontaktfamiljsinsatsen beviljades. Hon 

menade att deras dåliga relation var en av flera anledningar till att hon började må dåligt och 

blev erbjuden en kontaktfamilj.  

 

Han har ju fått låna en massa pengar så vi har haft det ganska svårt med pengar. Det 

påverkade ganska mycket både mitt och pappas mående. För när han mådde dåligt så tog 

han ut det på mig och då mådde jag dåligt över det. 

 

Vidare menade Jannike att det även berodde på att hon mådde psykiskt dåligt. 

 

Alltså det var ju hemsituationen och sen har jag ju ganska lätt för att få depressioner... så 

jag har ju mått ganska dåligt… jag har ju gått på antidepressiva och på barn- och 

ungdomspsykiatrin… men det var väl mest hemmasituationen. 

 

Jannike upplevde att både hemsituationen och hennes psykiska mående var bidragande 

orsaker till att insatsen beviljades. 

5.2.5 Caroline 

Caroline var en tillbakadragen tjej med ett fåtal vänner och en dålig relation till sin mamma. 

Detta gjorde att Caroline ville utveckla sitt sociala nätverk.  

 

Anledningen var att just då hade jag inte så mycket vänner och jag såg det som en 

tillfällighet att skaffa nya kontakter, för jag låg ju bara hemma i mitt rum. 

 

Caroline berättade för sin mamma att hon hade hört talas om insatsen kontaktfamilj och att 

hon gärna ville ha en sådan. Efter det tog Carolines mamma kontakt med socialtjänsten och 

ansökte om en kontaktfamilj. 

5.2.6 Fanny 

Enligt Fanny fick hon en kontaktfamilj som hon kunde åka till på helgerna när hon bodde på 

behandlingshemmet för att få komma bort från den miljön, då hon inte kunde åka hem till sina 

biologiska föräldrar.  
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I: Vad var anledningen till att du fick en kontaktfamilj? 

IP: Jag kunde inte åka hem till min familj.  

I: Vad var det hemma som gjorde att du inte kunde åka hem? 

IP: Mina föräldrar gillade inte hur jag betedde mig och ville inte umgås med mig. 

 

Fannys föräldrar ville inte umgås med henne på grund av att de inte kunde acceptera hennes 

beteende.  

5.3 Målen med kontaktfamiljsinsatsen 

Intervjupersonerna fick under intervjun berätta om det fanns några mål med insatsen, vilken 

hjälp de trodde att de skulle få i och med insatsen samt vilken betydelse insatsen haft för dem.  

5.3.1 Micaela 

Micaela berättade att i och med kontaktfamiljsinsatsen skulle någon ta hand om henne och 

hon skulle få ett nytt perspektiv på saker och ting samt få en bättre vardag. 

 

Det var mest bara att dom skulle ta hand om oss och det kunde vara mycket bättre. Det 

kändes som att de var en familj.  

 

Men samtidigt som Micaela hade en tanke om att kontaktfamiljsinsatsen tillsattes för att hon 

skulle få det bättre menade hon också att insatsen på något sätt skulle hjälpa hennes föräldrar. 

 

Jag skulle få en bättre uppväxt. Eller mamma och pappa skulle få bort sina beroenden. 

Dom skulle må bättre, må psykiskt bra. 

 

Micaela har tyckt att det varit jobbigt att ha vuxit upp i en familj med problem då hon upplevt 

det som att alla andra vuxit upp i normala familjer. Men hon har valt att på senare tid berätta 

om sin situation för nära kompisar. 

 

Nu när jag berättade för folk som jag har känt ganska länge, om hur min situation i mitt 

liv har sett ut hade de aldrig kunnat gissa att den sett ut som den gjort. Det tar jag positivt 

att det inte har synts på mig att jag har haft en dålig uppväxt. Ingen som inte kände mig 

visste att hon var min kontaktmamma utan alla trodde att hon var min riktiga mamma. Så 

det var väldigt bra. Hon tog hand om mig som sin egen dotter och det känns jättebra. 

 

I och med kontaktfamiljsinsatsen har Micaela kunnat bli mer öppen om sin uppväxt. 

5.3.2 Tania 

Då Tanias mamma blev gravid när hon var väldigt ung och ännu inte hade en trygg 

ekonomisk plattform för henne och Tania, hade Tania en tanke om att kontaktfamiljsinsatsen 

skulle få henne att lära sig pengarnas värde. 
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Av både mamma och kontaktmamman fick jag bidrag när jag fyllde år för att till exempel 

köpa en mobil… och jag fick veckopeng också. Jag visste att det kostade pengar att åka 

till fjällen och fick själv spara till att åka till fjällen. Jag lärde mig att gratissaker också 

kunde vara kul. Jag skulle lära mig pengarnas värde och det har gett mig mycket idag. 

 

Enligt Tania skulle hon lära sig att bli en ansvarsfull person med hjälp av 

kontaktfamiljsinsatsen.  

 

Det var väl att jag skulle bli väldigt ansvarsfull. Hade jag ätit klart så skulle jag ta bort 

min tallrik. 

 

Trots den låga ålderskillnaden mellan Tania och hennes mamma och att de idag har en mer 

kompisrelation än mamma - dotter relation tycker Tania att kontaktfamiljsinsatsen har bidragit 

med en viktig bild.  

 

Det kändes mer som att hon var min mamma. Det var mer tydligt vad en mamma var när 

jag fick känna vad en kontaktfamiljsmamma var. Då visste jag att det var min mamma, 

även om kontaktfamiljsmamma var jättebra. Men då vet man i alla fall att mamma är 

mamma. 

 

Tania upplevde att kontaktfamiljsinsatsen hade bidragit med en tydligare bild av hennes 

mammas roll. 

5.3.3 Victoria 

Victoria tyckte att målen med insatsen var diffusa efter att hon fått tillgång till sin akt hos 

socialtjänsten. Hon hade därför svårt för att beskriva vad hon ansåg varit förebyggande i och 

med kontaktfamiljsinsatsen. 

 

Det är också väldigt roligt för det står ingenting om några mål förutom underlättelse för 

mamma, alltså det här med sociala relationer. Alltså förstår du, det är så diffust. 

 

Victoria uppfattade aldrig att kontaktfamiljen skulle hjälpa henne med någonting. 

 

Jag trodde att dom passade oss som barnvakt. 

 

Att kontaktfamiljen skulle hjälpa Victoria med någonting upplevde hon inte, hon trodde 

bara att de var hennes barnvakt. 

5.3.4 Jannike 

Jannike förväntade sig att må bättre i och med insatsen, vilket hon gjorde till en början. 

 

Mina mål var att må bättre men jag fick ju inte må bättre, det var ju nästan sämre. 
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Jannike berättade att hon till en början mindes att hon mådde mycket bättre tack vare insatsen 

men att hon under tiden som insatsen varade till slut mådde sämre, då kontaktmamman drack 

alkohol när hon var där. 

 

Bara att jag liksom fick komma ut, iväg och komma bort hemifrån. Det är en stor grej för 

mig att komma bort… men det var ju inte så bra där heller för hon drack ju. 

 

Trots Jannikes ibland negativa upplevelser av insatsen kände hon att insatsen ändå hade hjälpt 

henne mycket.  

 

Den hjälpen vi fick hjälpte ju ändå ganska mycket. Om vi inte hade fått denna hjälp 

överhuvudtaget tror jag att det hade varit lika dåligt som det var då, så det är en väldigt 

stor skillnad. Nu är jag ute och är med kompisar. Jag känner mig som en mycket gladare 

person och jag har en ganska bra relation med min pappa. Jag har blivit starkare som 

person. 

 

Jannike beskrev att hon hade blivit starkare som person, mer social, umgicks mer med sina 

vänner och var gladare tack vare kontaktfamiljsinsatsen. Dessutom hade relationen till 

hennes pappa blivit bättre.  

5.3.5 Caroline 

Caroline berättade att ett mål med insatsen var att hon skulle prestera bättre i skolan och det 

tyckte hon uppnåddes.  

 

Jag tyckte inte om skolan, jag skolkade nästan hela tiden. Insatsen skulle hjälpa mig att 

prestera bättre i skolan, så att mina läxor blev gjorda och det målet uppnåddes. 

 

Ett annat mål med insatsen var att Caroline skulle lära känna fler människor. Även detta 

tyckte Caroline uppnåddes och relationen med hennes mamma blev också bättre.  

 

Jag fick mer självförtroende, mer självkänsla och jag började prata med folk igen. Jag 

träffade mer människor och kom ut mer. Relationen till mamma blev också bättre för vi 

pratade mer och kom närmare varandra. 

 

Caroline tyckte att hon tack vare kontaktfamiljsinsatsen inte längre var lika tillbakadragen 

utan hon var en mer framåt person idag. 

 

Jag har vuxit som människa och personlighetsmässigt. Man kan säga att jag kommit ur 

skalet och blivit mer framåt. 

 

Carolines uppfattning var att insatsen hade hjälpt henne att växa som människa.
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5.3.6 Fanny 

Det fanns inga direkta mål med kontaktfamiljsinsatsen enligt Fanny, utan hon vistades hos 

kontaktfamiljen varje helg för att få en paus från behandlingshemmet.  

 

Det fanns inga mål. Jag skulle få chansen att få komma ut lite. Det var inte att jag skulle 

få hjälp utan jag skulle bara få komma ifrån behandlingshemmet lite. 

 

Fanny tyckte inte att relationen till hennes föräldrar ändrades under tiden hon hade 

kontaktfamilj, snarare tvärtom.  

 

IP: Nej faktiskt inte. Det blev lite värre bara. 

I: Varför blev den det? 

IP: Jag har ingen aning. Så känns det för mig i alla fall. Kontakten som vi hade förut… vi 

tappade kontakten mer och mer bara. 

 

Trots att Fanny var glad när hon vistades hos kontaktfamiljen upplevde hon ändå att hon blev 

mer deprimerad när hon var där. 

 

Om jag ska vara ärlig blev jag mer deprimerad under den tiden för om dom kunde visa 

mig kärlek och värme undrade jag varför inte min egen familj också kunde göra det. 

 

Fanny trodde att depressionen berodde på att kontaktfamiljen kunde visa henne kärlek men 

att hennes egna föräldrar inte kunde göra det. 

5.4 Unga vuxnas upplevelser av kontaktfamiljsinsatsen 

Intervjupersonerna fick berätta vad som varit bra och dåligt med insatsen samt vad de brukade 

göra hos kontaktfamiljerna.  

5.4.1 Micaela 

När Micaela var hos kontaktfamiljen brukade de hitta på olika saker, som enligt Micaela var 

”vanliga”.   

 

Vi brukade gå på bio, sådant som man brukar göra. Vi hittade på så mycket som möjligt 

för att ha någonting att göra. Vi åkte utomlands också genom åren. 

 

Det som var det bästa med att få vara i kontaktfamilj enligt Micaela var att hon kände sig 

uppskattad när hon var hos dem, de ställde alltid upp för henne och de fick henne att se på 

saker och ting på andra sätt. 

 

Det är att få känna sig uppskattad på ett annat vis. Man får hjälp med att tänka på ett helt 

annat sätt. Och dom har alltid ställt upp för mig. Dom försökte göra det bästa av 
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situationen och ge mig ett bättre liv. Dom ville mig inget illa, dom tänkte bara på mitt 

bästa.  

 

Micaela gillade också att hon hos kontaktfamiljen umgicks med föräldrarna, för det gjorde 

hon aldrig när hon var hemma hos sina biologiska föräldrar. 

 

Jag umgicks med föräldrarna. Vi umgicks ju hela familjen hos kontaktfamiljen och det 

gjorde vi aldrig när jag var hemma hos mina biologiska föräldrar. 

 

Hos kontaktfamiljen fanns det en regel om att komma hem en viss bestämd tid. Detta 

upplevde Micaela som negativt när hon var yngre men idag tycker hon att regler bara är 

positivt.  

 

Det var mest tidsmässigt att man skulle komma hem en viss tid. Så var det aldrig hemma 

men egentligen är det positivt med regler men just då ansåg jag att det var negativt... Men 

när man inte har regler i familjen blir man bara ett bortskämt barn. 

 

Micaela kände en skillnad mellan sin biologiska familj och kontaktfamiljen. 

 

Jag vågade inte säga samma saker till dom som jag sa till mina egna föräldrar… inte 

fråga om pengar... det kändes helt fel eftersom dom inte var mina föräldrar. Jag ville inte 

utnyttja dom för dom var så bra. 

 

Trots att Micaela hade positiva tankar kring kontaktfamiljsinsatsen mindes hon att hon var 

rädd för att någonting skulle hända hennes mamma när hon skulle åka till kontaktfamiljen. 

 

Det hände ganska många gånger att polisen fick komma hem till oss och då fick 

kontaktfamiljen komma och hämta mig. Då ville jag inte åka hemifrån för jag visste inte 

vad som skulle hända med mamma. 

 

Det var inte alltid som Micaela var glad över att få åka till kontaktfamiljen. 

 

Jag har alltid tänkt att jag hade kunnat vara med vänner istället efter skolan. Jag blev ofta 

sur när kontaktmamman hämtade mig i skolan och jag inte fick vara med mina kompisar. 

 

Ibland hade Micaela hellre velat vara med sina kompisar än att åka till kontaktfamiljen efter 

skolan. 

5.4.2 Tania 

Tanias kontaktmamma var en vän till familjen och Tania tyckte att det bara var positivt, för 

hon kände att kontaktfamiljen på så sätt var mycket närmare än en kontaktfamilj. 
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Jag har sett det mer som en extrafamilj, det har aldrig varit en kontaktfamilj. Min 

kontaktmamma var mormors bästa väninna. Så det var inte som en främling utan familjen 

visste vem det var. Det var därför det kändes så nära. 

 

För Tania har rutiner hos kontaktfamiljen varit tryggt och betytt väldigt mycket för henne. 

 

Mitt bästa minne från kontaktfamiljstiden är att jag varje fredag visste att vi skulle äta 

spagetti och köttfärssås. Jag brukade komma på fredagen och då satte vi oss ner och 

pratade och ritade. Sedan åkte vi och handlade spagetti och köttfärssås. När vi kom hem 

från affären fick jag ett halvt ballerinapaket och så fick jag titta på tv. På lördagen gick vi 

till ett inomhusbad om det var vinter och på sommaren gick vi till Gröna lund.  

 

Tania såg det som en lyx att ha två olika vardagsliv.  

 

Det var lyxigt varje gång jag bytte. När jag bytte till kontaktmamman visste jag att jag 

skulle till kontaktmamman och få lite omväxling över helgen och sedan när helgen började 

ta slut ville jag åka hem, så då var det lyxigt att få komma hem till mamma. 

 

Tania som aldrig har haft någon kontakt med sin biologiska pappa kände att hon kunde sakna 

en fadersfigur hos kontaktfamiljen, just på grund av att hon hade velat se hur en sådan familj 

fungerade. 

 

I: Var det något som du saknade hos kontaktfamiljen? 

IP: Jag tänker på en fadersfigur. Inte för att jag ville ha en pappa utan för att jag ville se 

hur en sådan familj fungerade för min riktiga pappa var ju inte med någonstans. 

 

Tania är väldigt positiv till kontaktfamiljsinsatsen och säger att hon nästan alltid var glad över 

att få åka till kontaktfamiljen, förutom en period då hon var väldigt orolig. 

 

Jag var alltid väldigt glad när jag skulle dit men så var det en period som jag inte var så 

glad på grund av att jag var orolig för att någonting skulle hända mamma.  

 

Kontaktmamman var väldigt pratsam berättade Tania vilket hon tyckte var skönt.  

 

En sak som kontaktmamman alltid sa till mig var att jag skulle säga vad jag kände. Ville 

jag ringa mamma skulle jag göra det istället för att tänka på det. Då gjorde jag det så var 

det över. Det var skönt. 

 

Tania upplevde att kontaktmamman tyckte det var bra om hon berättade hur hon kände 

inombords.
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5.4.3 Victoria 

Victoria tycker idag att det är svårt att tänka tillbaka på sina upplevelser av 

kontaktfamiljsinsatsen, då hon fortfarande har kontakt med kontaktmamman eftersom de idag 

är släktingar. 

 

Kontaktfamiljen var trevlig och vänlig men kontaktmamman vänder kappan efter vinden 

och har egenskaper som jag inte uppskattar. Man behöver en rak och ärlig människa i en 

sådan situation… det är svårt att tänka tillbaka då jag fortfarande träffar dom i 

släktsammanhang. Jag tyckte inte dom var dåliga men dom var inte jättebra. Det var 

roligt att vara där för det var skönt och kul att komma hemifrån men man saknade 

mamma. 

 

Victoria tyckte det var kul att kontaktfamiljen bodde på landet och hade djur. 

 

Vi ville ju åka dit, dom bodde ju på landet och dom hade en hund som vi älskade och en 

katt och det hade ju inte vi hemma. Det var helt annorlunda mot lägenhetslivet.  

 

Något som Victoria inte uppskattade med kontaktfamiljen var att de rökte och rullade 

cigaretter framför de och att dem hade det stökigt. 

 

Dom rökte, det tyckte vi var konstigt, vi har aldrig varit utsatta för rökare. Det var inte en 

optimal miljö för barn när de satt och rullade cigaretter. Dom var halvslarviga, dom hade 

det rörigt och höga diskstaplar. 

 

Något annat som Victoria tyckte var jobbigt var omställningen att flytta till kontaktfamiljen 

över helgen. Hon tyckte inte att kontaktfamiljen hade lika tydliga regler som det fanns 

hemma.  

 

Mamma var hårdare. Hemma gick vi och la oss klockan åtta och vi åt klockan fem. 

Läxorna skulle vi göra innan vi fick leka med kompisar. Kontaktfamiljen var mer slapp, 

man visste inte när det var mat… jag gillar regler, jag har alltid gillat regler. 

 

Victoria tycker det var skönt att åka till kontaktfamiljen och få ett miljöombyte samt att 

kontaktfamiljen fanns där om det var någonting. 

 

Det var bra att få ett miljöombyte… Kontaktfamiljen fanns ju där om det var någonting 

och dom var också bra på att ifrågasätta. Dom var lite som en förstående mormor och 

morfar. 

 

På frågan om Victoria hade velat åka oftare till kontaktfamiljen svarade hon att det räckte. 
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Det räckte absolut. Om jag skulle välja skulle jag hellre vilja vara hemma med mamma. 

Jag kände mig trygg med henne. Med kontaktfamiljen var det inte samma trygghet även 

om dom kramade oss mycket. 

 

En anledning till att Victoria inte ville åka oftare till kontaktfamiljen var att hon kände sig mer 

trygg i den biologiska familjen. 

5.4.4 Jannike 

Jannike hade en ensamstående mamma som kontaktfamilj, som hon kände inte var så stabil då 

hon hade egna problem som hon hade behövt få hjälp med. 

 

Hon var tillbakadragen och hon drack mycket… Jag saknade mer kontakt. Jag kände att 

det här kanske inte var rätt. 

 

Det bästa med att ha kontaktfamilj enligt Jannike var att få komma iväg. Något som hon inte 

hade fått uppleva hemma var att skratta, vilket hon fick i kontaktfamiljen och dem hittade på 

en massa saker. 

 

Det var ju bara att få komma iväg hemifrån, man kände att man fick det att funka och sen 

var det ju att man fick vara i en annan familj och se hur dom hade det. Skratta var något 

jag inte gjorde hemma men fick göra hos dom. Och vi hittade på massa aktiviteter… vi 

ritade, åkte iväg och simmade, bowlade, kollade på film, var ute och shoppade. 

 

Enligt Jannike fanns det skillnader i att bo hos kontaktfamiljen jämfört med att bo hemma. 

 

Det var väldigt olikt. Hos kontaktfamiljen fanns det inga regler, man kunde bara vara sig 

själv. När jag kom till pappa var jag tvungen att vara någon annan. Det var jobbigt för 

det blev ett rollspel. Jag var den här låtsaspersonen hos pappa och den jag egentligen var 

hos kontaktfamiljen. Jag visste inte hur jag skulle bete mig… jag mådde dåligt för jag var 

förvirrad. 

 

Den dubbla vardagen upplevde Jannike var jobbigt och påverkade enligt henne hennes 

mående. 

5.4.5 Caroline 

Caroline är positiv till kontaktfamiljsinsatsen.  

 

Jag fick träffa nya personer. Jag tyckte det var jättebra med kontaktfamilj. Jag värdesätter 

den högt. Jag såg fram emot att träffa dom varje gång. Allting var bäst, det var jätteroligt, 

det var ingenting som var dåligt och jag saknade inget. 

 

Caroline berättade om vad de brukade göra i kontaktfamiljen och om betydelsefulla stunder. 
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Jag kom dit på eftermiddagen. Då käkade vi middag, tittade vi på tv, åt godis och umgicks. 

Fredagsmyset var särskilt betydelsefullt för mig… att vi satt och debatterade och bara 

umgicks, det var väldigt mysigt. Annars gick vi på bio eller badade ibland. 

 

Hos kontaktfamiljen kände Caroline att hon kunde få tid till sig själv. 

 

Jag fick ett eget personligt rum hos kontaktfamiljen... lite privat, alltså någonting för mig 

själv som jag inte riktigt fick hemma. 

 

Caroline berättade om skillnaderna i att vistas i två familjer.  

 

En skillnad var ju att det fanns både en mamma och en pappa. Mina föräldrar skilde sig 

när jag var fem, så det har alltid varit främmande för mig, så jag blev fascinerad över att 

det fanns en pappa i familjen. Jag blev ganska överrumplad… så här kunde en familj 

vara. 

 

Kontaktfamiljen gav Caroline en ny bild av hur en familj kunde fungera med både en 

mamma och en pappa. 

5.4.6 Fanny 

Fanny tyckte det var skönt att få komma ifrån behandlingshemmet ibland och få åka till 

kontaktfamiljen. 

 

Det var skönt att komma ut från behandlingshemmet och eftersom jag inte kunde åka hem 

till mina egna föräldrar var det skönt att komma hem till en annan familj.  

 

Att kontaktfamiljen gav Fanny kärlek och fanns där för henne var saker som Fanny 

uppskattade med kontaktfamiljsinsatsen. 

 

Dom var jättegulliga mot mig och ville mitt bästa. Jag fick kärlek från dom och eftersom 

jag inte fick det från min familj var det bra. Dom fanns där för mig när jag behövde dom. 

 

Fanny tyckte att de gjorde vanliga saker i kontaktfamiljen som familjer brukar göra. 

 

Vi brukade gå ut, gå på danskurser, shoppa, kolla på bio eller tv… och sådana där saker 

som man gör. 

 

Kontaktfamiljen bodde på landet och trots att Fanny tyckte det var positivt att vistas hos 

kontaktfamiljen var deras boendesituation något som Fanny inte trivdes med. 

 

Jag trivdes där på så sätt att jag fick komma ut från behandlingshemmet men jag trivdes 

inte där eftersom dom bodde så långt ut på landet. 
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Hos kontaktfamiljen fick Fanny inte röka, använda sin mobil eller sitta vid datorn. 

 

I: Var detta positivt? 

IP: Nej… eller det beror på. Det är bra att det finns regler men inte alldeles för mycket. 

Att man inte fick röka gillade jag inte för jag ville ju röka. Jag fick inte ha min mobil eller 

använda datorn där så det blev lite tråkigt för mig. 

I: Varför hade kontaktfamiljen dessa regler? 

IP: Vi hade sådana regler på behandlingshemmet och dom utgick från dom. 

 

Hos kontaktfamiljen fanns det samma regler som på behandlingshemmet, vilket Fanny inte 

uppskattade. 

5.5 Unga vuxnas delaktighet i kontaktfamiljsinsatsen 

Intervjupersonerna fick berätta hur det gick till när beslut som rörde dem fattades och om de 

fick vara med och bestämma kring vistelsen i kontaktfamiljen. Vi frågade även hur deras 

kontakt med socialtjänsten såg ut under insatstiden. 

5.5.1 Micaela 

Micaela var så pass ung när hon fick kontaktfamilj att hon inte mindes vad socialtjänsten sagt 

till henne. Men hon mindes att hon hade träffat socialtjänsten tillsammans med sin mamma 

och pappa.  

 

I tidig ålder… men det är ingenting jag minns. Men jag var alltid där, i samma rum som 

mamma och pappa. Jag visste vad dom snackade om men jag var inte intresserad. 

 

Enligt Micaela träffade hon representanter från socialtjänsten med jämna mellanrum under 

hela kontaktfamiljstiden, men träffarna trodde hon främst berodde på att det var en regel inom 

socialtjänsten.  

 

Ja, enligt deras regler inom socialtjänsten måste dom komma till kontaktfamiljen varje 

halvår och kolla till. 

 

Micaela fick inte vara med och bestämma vem som skulle bli hennes kontaktfamilj, vilket kan 

bero på att hon var så ung vid tiden för beslut om kontaktfamiljsinsatsen. Men Micaela har 

fått det berättat av sin mormor i efterhand om hur det gick till. 

 

Enligt mormor var det bara ett samtal och sen kom det en bil och hämtade oss. 

 

Micaela hade velat vara oftare hos sin kontaktfamilj men på grund av att hon inte ville såra sin 

pappa valde hon att aldrig nämna det för varken pappan, kontaktfamiljen eller socialtjänsten.  
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Jag ville bo hos kontaktfamiljen på heltid men jag kände mig elak mot pappa om jag skulle 

säga det så jag lät det vara. Jag sa inte att det var så dåligt som det var hemma hos pappa 

till varken socialtjänsten eller kontaktfamiljen. 

 

Insatsen kom att avslutas när Micaela var 15 år för att övergå till en familjehemsplacering 

hos kontaktfamiljen. 

5.5.2 Tania 

Tania berättade att hon under kontaktfamiljstiden aldrig träffade någon från socialtjänsten, 

men hon visste att kontaktmamman hade haft kontakt med socialtjänsten. 

 

Nej inte jag. Men jag tror att man måste ha någon kontakt med socialtjänsten för att ha en 

kontaktfamilj. Jag vet att kontaktmamman hade kontakt med socialtjänsten men det var 

ingenting som man tog upp med mig. 

 

Om det var så att Tania en helg kände att hon inte ville åka till sin kontaktfamilj kunde hon 

säga det till sin mamma och visste då att hon fick stanna kvar hemma. 

 

IP: Ibland ville jag kanske vara hemma med mamma istället och då fick jag det.  

I: Så om du inte ville åka till kontaktfamiljen fick du vara hemma hos mamma istället? 

IP: Ja men jag kan inte minnas att jag ville det någon gång. Men jag visste att jag inte 

behövde åka om jag inte ville.  

 

Innan kontaktfamiljsinsatsen avslutades hade Tanias mamma pratat med henne om att 

insatsen skulle sägas upp. Enligt hennes mamma hade Tania blivit stor och det hade gått bra 

för henne.  

 

Nej jag visste inte, men jag hade hört att dom pratat om att det inte skulle behövas mer för 

att jag hade blivit så pass stor och jag hade kommit på rätt spår. 

 

Trots att Tania inte kände sig delaktig i beslutet om att säga upp insatsen kände hon sig ändå 

delaktig efter insatsen.  

 

I: Fick du vara med och bestämma det? 

IP: Nej det kändes det inte som att jag fick. Men mamma berättade att den enda skillnaden 

som skulle bli var att kontaktmamma inte var min kontaktmamma på papper längre. Om 

jag ville fick jag vara där på fredagar och det ville jag tills jag blev lite äldre när 

kompisarna blev viktigare. Så då var jag mer lugn. Det kändes mer okej och det kändes 

bra att jag fick välja själv om jag ville gå dit eller inte. 

 

Efter att insatsen avslutats beskrev Tania att hennes grad av delaktighet ökade, vilket hon 

upplevde som positivt. 
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5.5.3 Victoria 

Victoria kände sig inte delaktig i beslutet om att hon skulle få en kontaktfamilj. Hon kunde 

inte heller minnas att hon träffade någon från socialtjänsten under hela kontaktfamiljstiden.  

Jag kan inte minnas att vi träffade någon inom socialtjänsten överhuvudtaget. Det var min 

mamma som var på möten men dom träffade aldrig mig. 

 

Victoria tyckte att det hade varit bra om socialtjänsten hade träffat henne för att förklara och 

berätta om insatsen. 

 

De kanske skulle ha träffat oss och förklarat, jag upplever det liksom… jag upplever ju 

inte att jag träffade någon från socialtjänsten. 

 

Om Victoria inte ville åka till kontaktfamiljen kände hon att hon kunde säga det till sin 

mamma.  

 

Mamma frågade om vi ville åka och om vi tyckte om att vara hos dom. Om det kändes bra 

för mamma ville ju veta… hon frågade ofta om det kändes okej och så. 

 

Victoria beskrev att mammas intresse för hennes uppfattning om insatsen bidrog till att hon 

kände sig mer delaktig. 

5.5.4 Jannike 

När Jannike var på ett möte på socialtjänsten erbjöd de henne insatsen. De berättade också 

vad det innebar att vara i en kontaktfamilj. I och med detta kände sig Jannike delaktig i 

beslutet eftersom det var någonting som socialtjänsten hade erbjudit henne och hon hade själv 

fått tacka ja till det.  

 

Dom berättade vad kontaktfamilj innebar och jag tyckte att det lät bra för då fick jag både 

vara hemma samtidigt som jag fick komma iväg när jag kände att jag inte klarar av det 

längre. 

 

Under kontaktfamiljsperioden gick Jannike på olika möten hos sin socialsekreterare för att 

prata om vad hon tyckte om insatsen och om hon ville fortsätta eller avsluta insatsen. 

 

Jag var ju där på möte en till två gånger i månaden. 

 

När insatsen avslutades kände Jannike sig mindre delaktig. 

 

Kontaktmamman var hos läkaren och kom tillbaka och sa att hon hade halsfluss och bad 

mig åka hem… sen skickade jag sms till henne och sa att hon skulle höra av sig när hon 

blivit bättre så att vi kunde bestämma en ny tid. Men hon hörde inte av sig och vi fick inte 

tag på henne. 
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Kontaktmamman avbröt kontakten med Jannike utan att meddela henne varför och varken 

Jannike eller socialtjänsten lyckades få tag på henne. 

5.5.5 Caroline 

Caroline kände sig väldigt delaktig i beslutet om att hon skulle få en kontaktfamilj, då det var 

hon som bett sin mamma att ansöka om det. Hon träffade därefter socialtjänsten tillsammans 

med sin mamma där de fick en beskrivning av vad kontaktfamiljsinsatsen innebar. 

 

Det var jag som sa till mamma att jag vill ha det här och jag pratade med socialtjänsten 

tillsammans med min mamma. 

 

Under tiden som Caroline hade kontaktfamiljsinsatsen var hon på möten på socialtjänsten 

tillsammans med sin mamma. 

 

Ja, vi hade möten. Jag tror det var en gång i månaden eller kanske en gång varannan 

månad. 

 

Caroline visste om när insatsen skulle avslutas då det sedan tidigare fanns ett datum uppsatt 

för detta.  

 

Jag visste när insatsen skulle avslutas och när vi inte skulle träffas mer vilket jag tyckte 

var bra. Och dom frågade mig om jag ville fortsätta och jag tackade nej på grund av att 

jag hade fått så många vänner. 

 

När datumet närmade sig fick Caroline möjlighet att välja om hon fortsättningsvis ville ha 

insatsen eller inte. Detta beskrev Caroline bidrog till att hon kände sig delaktig i beslutet. 

5.5.6 Fanny 

Att Fanny skulle få en kontaktfamilj var någonting som kom upp på behandlingshemmet och 

det var Fanny själv som föreslog det, då hon sedan tidigare visste vad en kontaktfamilj var. 

 

I: Fick du vara med och bestämma om att du skulle få en kontaktfamilj? 

IP: Ja. Det var jag som föreslog det på behandlingshemmet eftersom jag inte kunde åka 

hem till mina föräldrar.  

 

Fanny hade en handläggare på socialtjänsten som hon träffade efter att det blivit bestämt att 

hon skulle få en kontaktfamilj. De träffades även en gång under tiden som 

kontaktfamiljsinsatsen varade.  

 

I: Under tiden du hade kontaktfamilj träffade du din socialsekreterare då? 

IP: Ja en gång kanske. Det var sällan jag träffade min socialsekreterare. 
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Fanny upplevde att hon fick vara med och bestämma vad de skulle hitta på när hon vistades 

hos kontaktfamiljen. 

 

I: Fick du vara med och bestämma om vad ni skulle göra när du var hos kontaktfamiljen? 

IP: Ja det tycker jag absolut. 

 

Fanny mindes inte hur insatsen avslutades, hon trodde att den bara avslutades.  

 

I: Vad var anledningen till att du slutade åka till kontaktfamiljen? 

IP: Jag har ingen aning om varför det avslutades, det bara avslutades. 

I: Bodde du fortfarande på behandlingshemmet när insatsen avslutades? 

IP: Ja… Nej jag stack därifrån då, jag rymde från behandlingshemmet. 

I: Träffade du din socialsekreterare efter att insatsen avslutats? 

IP: Ja. Vi sa bara att den hade avslutats, ingenting mer.  

 

Avslutandet av insatsen upplevde Fanny som väldigt diffust, men hon träffade sin 

socialsekreterare för att konstatera att insatsen avslutats. 

5.6 KASAM – 29 

KASAM-värdet är ett mått på intervjupersonernas känsla av sammanhang idag. Har individen 

ett KASAM-värde under 122 poäng visar det på en svag känsla av sammanhang. Måttlig 

känsla av sammanhang har individen om denne ligger mellan 123-162 poäng och har man en 

stark känsla av sammanhang ligger KASAM-värdet över 163 poäng. (Gassne, 2008).  

Nedan kommer vi att presentera resultatet av det standardiserade livsfrågeformuläret 

KASAM–29 i en tabell. 

 

Tabell 1: I tabellen redovisas intervjupersonernas poängresultat från livsfrågeformuläret, 

antalet frågor som inte besvarades, under hur lång tid intervjupersonerna hade insatsen samt 

hur länge sedan insatsen avslutades. 

 
 

Ur tabellen kan vi utläsa resultat som att Jannike och Fanny har en svag känsla av 

sammanhang (< 91). Micaela och Caroline har en måttlig känsla av sammanhang (< 135).  

En stark känsla av sammanhang har Tania och Victoria (< 188). Medelvärdet för samtliga 

intervjupersoner är 133 poäng vilket motsvarar en måttlig känsla av sammanhang, som ligger 
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inom normalpopulationen. Vi har i tabellen valt att redovisa intervjupersonernas placeringstid 

och antalet år sedan insatsen avslutades för att kunna undersöka om dessa kan ha påverkat 

intervjupersonernas KASAM-värde.  
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6. ANALYS 

6.1 Utvecklingsekologi 

Nedan kommer vi att presentera utvecklingsekologin i underrubrikerna mikro- och 

mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. Vi har valt att skriva ihop mikro- och 

mesosystemet för att ge läsaren en tydligare helhetsbild. Anledning till detta är att det som 

sker i barnets närmiljö i mikrosystemet påverkar relationerna i mesosystemet. 

6.1.1 Mikro- och Mesosystemet 

Samtliga anledningar som intervjupersonerna hade till att kontaktfamiljsinsatsen tillsattes kan 

förstås med hjälp av Bronfenbrenners (1979) mikro- och mesosystem. Jannike och Caroline 

beviljades kontaktfamiljsinsatsen för att de bland annat hade ett svagt socialt nätverk med ett 

fåtal eller inga vänner alls. Sett utifrån mikrosystemet kan detta tyda på att de inte skapade 

roller, aktiviteter eller nätverk av relationer i sina olika närmiljöer som kunde påverka deras 

utveckling. Enligt Bronfenbrenner kan också ett svagt nätverk och/eller en dålig relation till 

sin förälder vara en orsak till att individen mår dåligt eller presterar dåligt i skolan. För både 

Jannike och Caroline utvecklades dels deras sociala nätverk och dels deras relation till sin 

förälder tack vare kontaktfamiljsinsatsen. De fick tillgång till fler närmiljöer i sitt 

mikrosystem som i mesosystemet kunde utvecklas till ett större socialt nätverk. Detta i sin tur 

kunde påverka dels deras mående och dels Carolines prestationer i skolan. 

 

I mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979) kunde vi se att kontaktfamiljsinsatsen fungerade som 

en komplettering till föräldrarna i de allra flesta fall. Med kontaktfamiljerna skedde en 

interaktion mellan intervjupersonernas närmiljöer (biologiska familj och kontaktfamilj) så att 

dessa kunde komplettera och stödja varandra. Detta då föräldrarna inte själva klarade av att ta 

hand om barnen fullt ut på grund av till exempel alkohol- och drogproblem eller ekonomiska 

problem. Dessa problem hos några av föräldrarna påverkade i sin tur relationen till den unga 

vuxna. Med hjälp av tillsättandet av en kontaktfamilj kunde dessa brister påverkas och 

förhoppningsvis leda till en förbättring. I mesosystemet kan tillsättandet av en kontaktfamilj 

ses som en interaktion mellan intervjupersonernas närmiljöer (biologiska familj och 

kontaktfamilj). I de familjer där föräldrarna inte klarade av att själva ta hand om barnen fullt 

ut tillsattes en kontaktfamilj för att främja barnets utveckling (jfr Andersson 1986 & 2002). 

Andra anledningar till att främja en god utveckling var att det fanns en dålig relation mellan 

barnet och föräldern samt ett svagt socialt nätverk. För de flesta av intervjupersonerna tolkar 

vi det som att det lyckades bli en god utveckling. Till exempel tog Micaelas kontaktfamilj 

hand om henne på ett sätt som hennes biologiska föräldrar inte fullt ut klarade av själva. Tania 

fick lära sig pengarnas värde och att bli ansvarsfull och Jannike och Caroline fick ett större 

nätverk och en bättre relation till sin förälder. I mesosystemet kan man säga att detta var saker 

som intervjupersonerna inte hade fått om kontaktfamiljerna inte hade kompletterat den 

biologiska familjen i mikrosystemet (en utökad närmiljö). Vidare tolkar vi det som att 

kontaktfamiljsinsatsen hade fungerat som ett komplement för samtliga intervjupersoner då 



42 

 

alla hade olika positiva upplevelser från kontaktfamiljstiden. Upplevelser som de hade 

uppskattat var bland annat att de fått hitta på saker hos kontaktfamiljen som de inte kunde 

göra hemma (Bronfenbrenner 1979, Andersson 1986 & 2002). 

 

Fanny tyckte att kontaktfamiljen hade varit ett komplement till behandlingshemmet men 

däremot tyckte hon inte att kontaktfamiljen hade kompletterat hennes biologiska familj. För 

Fanny kändes det som att kontaktfamiljen och den biologiska familjen inte samspelade med 

varandra. Vi tolkar det som att kontaktfamiljens uppgift att ”komplettera” relationen mellan 

Fanny och hennes föräldrar övergick till att helt ”ta över” Fannys föräldrars relation. I och 

med det ansåg Fanny att relationen till föräldrarna blev sämre under kontaktfamiljstiden, då 

de bara tappade kontakten ännu mer. Detta tolkar vi som att det inte har skett någon 

interaktion mellan kontaktfamiljen och den biologiska familjen i Fannys mesosystem 

(Bronfenbrenner, 1979) som kan ha skapat en helhetsbild för henne. Trots att 

kontaktfamiljsinsatsen skulle främja god utveckling för Fanny mådde hon sämre under 

insatstiden på grund av att hon började fundera på varför hennes familj inte kunde visa henne 

kärlek när kontaktfamiljen kunde göra det.    

 

Vi tolkar, utifrån Bronfebrenners (1979) mesosystem att det hos Tania och Caroline fanns 

olika relationella behov, såsom en närvarande pappa i egen familj. Tania och Caroline, som 

inte hade en närvarande pappa i sin biologiska familj var nyfikna på att se hur en familj med 

en pappa fungerade. Tania hade ingen pappa i sin kontaktfamilj men berättade att hon ibland 

hade önskat att hon haft det för att få se hur en sådan familj fungerade. I Carolines 

kontaktfamilj fanns det en pappa och hon berättade hur hon fascinerades av att se hur en 

mamma och en pappa fungerar i vardagen.  

 

Vi tolkar det som att Micaela nämner en annan sorts relationell konsekvens i sitt mikrosystem. 

Hon berättade bland annat att hon kände att hon inte kunde säga samma saker till 

kontaktfamiljen som hon kunde säga till sina biologiska föräldrar. Hon skulle till exempel 

aldrig vågat fråga kontaktfamiljen om pengar på grund av att de inte var hennes riktiga 

föräldrar. 

 

Slutligen kunde vi se att samtliga intervjupersoner var positiva till det miljöombyte som de 

fick med kontaktfamiljsinsatsen. Vi tolkar det som att en bidragande orsak till detta kan ha 

varit en god interaktion mellan hemmet och kontaktfamiljen i intervjupersonernas 

mesosystem. Detta då miljöombytet kändes positivt och naturligt för intervjupersonerna, 

vilket vi tolkar kan bero på interaktionen och skapandet av en helhet (Bronfenbrenner 1979, 

Andersson 1986 & 2002). För Victoria och Fanny tolkar vi det som att interaktionen mellan 

närmiljöerna inte hade fungerat lika bra som för övriga intervjupersoner. Detta då Victoria 

inte hade känt samma trygghet hos kontaktfamiljen som hemma hos den egna föräldern, samt 

att Fanny tyckte att kontaktfamiljen hade tagit över den biologiska familjens funktion.
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6.1.3 Exosystemet 

Faktorer inom exosystemet som indirekt kan påverka barnens utveckling är till exempel 

föräldrarnas arbetsförhållanden och stödinsatser till föräldrarna (Andersson, 1986).  

För Micaela tolkar vi det som att kontaktfamiljsinsatsen beviljades för att hennes föräldrar 

skulle få tid över till att bli alkohol- och drogfria och på så sätt bidra till att Micaela skulle må 

bättre. Micaelas mamma bodde på behandlingshem en tid för att bli drogfri och en drogfri 

mamma hade kunna innebära att Micaela inte haft den sortens problem som hon hade i sin 

biologiska familj. Det hade också medfört att Micaelas mamma inte lagt alla sina pengar på 

droger eller lagt all fokus på att droga, utan istället hade fokuserat på Micaela. Detta i sin tur 

hade kunnat ge Micaela en trygg anknytning till sina föräldrar. 

 

För Tanias mamma tolkar vi det som att kontaktfamiljsinsatsen också var en stödinsats. Detta 

då hon i och med insatsen kunde få extra stöd och hon kunde dessutom få hjälp med att bli 

avlastad då hon inte hade den möjligheten i sitt sociala nätverk. Kontaktfamiljen kunde hjälpa 

Tanias mamma i sin roll som ung mamma och bidra med ”pauser” från sin nya roll. Detta då 

Tanias mamma fortfarande också var ett barn. Denna ”paus” kan ha bidragit till att Tanias 

mamma kunde hämta kraft, ork och självförtroende i sin nya roll, som gjorde att hon på ett 

bättre sätt kunde och orkade ta hand om Tania. 

 

Victoria, som också beviljades insatsen dels för att hennes mamma behövde avlastning och 

dels för att hennes bröder hade dyslexi och epilepsi, tolkar vi också kan ha påverkats av att 

hennes mamma fick en paus ibland. Detta då hennes mamma kunde hämta nya krafter för att 

på bästa sätt orka ta hand om barnen när de var hemma. 

6.1.4 Makrosystemet 

I makrosystemet ryms all lagstiftning (Andersson 1986). I 1 kap. 2§ SoL står det att barn ska 

vara delaktigt i beslut som rör dem. Trots detta var det i intervjumaterialet endast Jannike, 

Caroline och Fanny som kände sig delaktiga i beslutet att de skulle få kontaktfamilj. Vidare 

framkom det i intervjuerna att det endast var Caroline som varit delaktig i beslutet om att 

insatsen skulle avslutas. Av samtliga intervjupersoner var det bara Micaela, Jannike, Caroline 

och Fanny som träffade representanter från socialtjänsten under insatstiden.   

 

Varken Victoria eller Fanny tyckte att det inte fanns några direkta mål med 

kontaktfamiljsinsatsen, eller att målen var diffusa. Att de upplevde det så här tror vi bland 

annat skulle kunna bero på att socialtjänstlagen är en ramlag och att det inte konkret står i 

lagen vad målen med insatsen ska vara. 
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6.2 Det salutogena perspektivet (KASAM) och perspektiv på 

bemästrandets villkor  

 

Vi kommer under detta kapitel att komplettera Antonoskys teori om KASAM med 

Sommerchilds perspektiv om bemästrandets villkor. 

6.2.1 Begriplighet 

Antonovsky (1991) beskriver i sin teori begreppet ”begriplighet”. Med det menar han hur 

förutsägbar eller gripbar en situation är. Samtliga intervjupersoner nämnde att det fanns en 

skillnad i att vistas hos kontaktfamiljen, och det var att det antingen fanns eller inte fanns 

regler hos kontaktfamiljen. Detta tolkar vi som att det var olika regler hos kontaktfamiljen och 

den biologiska familjen. För intervjupersonerna tror vi att det kan ha känts oordnat och 

kaotiskt när det inte var likadant hos kontaktfamiljen och den biologiska familjen, vilket kan 

ha bidragit till att de inte kände att situationen var gripbar. 

  

För Tania var kontaktfamiljsinsatsen begriplig då det blev tydligt för henne vilken roll 

kontaktfamiljen hade och vilken roll hennes mamma hade. Bland annat blev hennes mammas 

roll mycket tydligare och hon förstod på ett tydligare sätt vad mamma var och vad 

kontaktfamiljen var. Vi tolkar det också som att Tania kände att kontaktfamiljsinsatsen var 

förutsägbar då hon dels sedan tidigare kände kontaktfamiljen och dels för att vistelsen hos 

kontaktfamiljen hade blivit en rutin för henne, då upplägget hos kontaktfamiljen såg likadant 

ut varje helg. För Tania blev det därför förutsägbart vad som skulle ske när hon vistades hos 

kontaktfamiljen och det var någonting som hon kände sig trygg i. Utifrån Sommerchilds 

(Sfph, 1999) perspektiv om bemästrandets villkor tolkar vi det som att Tania, i och med 

kontaktfamiljsinsatsen kände en förutsägbarhet och att hon i och med det kände både 

bekräftelse och samhörighet. Victoria å andra sidan tyckte inte att insatsen var begriplig, då 

hon inte tyckte att det fanns några tydliga mål samt att hon aldrig förstod kontaktfamiljens 

roll. (Antonovsky, 1991). 

  

Micaela nämnde att hon ibland fick åka till kontaktfamiljen på grund av att polisen hade fått 

komma hem till föräldern. Detta bidrog till oro och förvirring hos Micaela. Detta då hon inte 

visste vad som skulle hända med föräldern när hon åkte till kontaktfamiljen. Med hjälp av 

Antonovskys (1991) begriplighetsbegrepp kan vi förstå Micaelas oro, då vi tror att hon kunde 

finna situationen som osammanhängande, oväntad och oförklarlig.  

  

Enligt Victoria upplevde hon inte sin kontaktmamma som en ärlig person vilket vi tolkar var 

viktigt för att hon skulle kunna känna att situationen var gripbar. När Victorias 

kontaktmamma var oärlig blev Victorias yttre stimuli negativt påverkad som i sin tur 

påverkade hennes inre stimuli, på så sätt att hon inte kan utläsa situationen som förutsägbar. 

Detta kan ha inneburit att det inte blev begripligt för henne. (Antonovsky, 1991). 
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I Micaelas, Tanias och Fannys kontaktfamiljer fanns det regler. Detta kan vara bra enligt 

Sommerchild (Sfph, 1999), då barn med regler kan få och ta ansvar vilket kan vara ett steg 

mot att kunna bemästra en påfrestande situation.  

 

Vi tolkar det som att Carolines alltigenom positiva upplevelser av insatsen bland annat kan 

bero på att hon kände att situationen var begriplig. Detta då hon visste varför hon var hos 

kontaktfamiljen. Vidare upplevde inte Caroline att det var några skillnader mellan henne och 

barnen i kontaktfamiljen. Med hjälp av Sommerchilds (Sfph, 1999) perspektiv om 

bemästrandets villkor tolkar vi det som att Caroline kände dels bekräftelse i denna, för henne, 

begripliga situation och dels samhörighet med samtliga familjemedlemmar i kontaktfamiljen. 

6.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet beskriver Antonovsky (1991) som resurser som en individ har eller vill få hjälp 

med av närstående att komma åt. Caroline berättade hur kontaktfamiljen hade blivit en resurs 

för henne. De hade bland annat hjälpt henne med läxorna så att hon hade kunnat prestera 

bättre i skolan, vilket kan förknippas med Sommerchilds (Sfph, 1999) begrepp ”kunna 

någonting”. Genom att Caroline gjorde sina läxor och presterade bättre i skolan kunde hon 

också någonting. För Tania skulle kontaktfamiljsinsatsen lära henne att förstå pengarnas värde 

samt hjälpa henne att bli ansvarsfull genom att hon bland annat skulle sätta in sin disk i 

diskmaskin efter att hon ätit klart. Då Tania uppfyllde dessa mål, tolkar vi det som att hon 

uppfyllde Sommerchilds begrepp ”kunna någonting”, ”vara till nytta” och ”få och ta ansvar”. 

För både Caroline och Tania skulle detta innebära att de kanske skulle kunna klara av att 

bemästra en påfrestande situation. Sommerchild menar dock att individen både måste känna 

samhörighet och ha kompetens för att kunna bemästra en påfrestande situation, och då 

Caroline och Tania uppfyller villkoret kompetens är de på god väg.  

  

Jannike däremot upplevde att hennes kontaktmamma själv inte var stabil och att hon hade 

egna problem som hon hade behövt få hjälp med att hantera innan hon skulle kunna bli en 

resurs för henne. 

6.2.3 Meningsfullhet 

Med begreppet meningsfullhet menar Antonovsky (1991) att individen anser att en situation 

är värd att känslomässigt engagera sig i. Intervjupersonerna nämnde olika saker som varit 

betydelsefulla för dem i och med kontaktfamiljsinsatsen. De hade bland annat fått känna sig 

uppskattade, fått umgås med föräldrarna i kontaktfamiljen, fått ha två vardagsliv, träffat nya 

människor och fått hitta på saker som de inte gjorde hemma. Micaela och Tania nämnde att de 

periodvis kunde känna oro när de vistades hos kontaktfamiljen på grund av att de var rädda 

för att någonting skulle hända föräldern. Jannike kände att det ibland inte var så bra hos 

kontaktfamiljen eller att hon inte mådde så bra där som hon velat göra. Men trots detta vägde 

de bra upplevelserna av kontaktfamiljsinsatsen upp det negativa. Vi tolkar det som att detta 

bidrog till att Micaela, Tania och Jannike också kände att kontaktfamiljsinsatsen var 

meningsfull.  

  



46 

 

Det är viktigt att de som får insatsen kontaktfamilj dels är delaktiga i beslut som rör dem och 

dels är delaktiga i vistelsen hos kontaktfamiljen. Detta då det kan ha stor betydelse för hur 

meningsfull individen upplever att insatsen är. Det kan också bidra till att individen får en 

känsla av meningsfullhet när denne får möjlighet att själv ta egna beslut som rör denne 

(Antonovsky, 1991). I intervjumaterialet kan vi se att intervjupersonerna varit delaktiga i 

olika grad. En anledning till att Micaela, Tania och Victoria inte var med och beslutade om 

insatsen skulle tillsättas eller inte, tror vi kan ha varit för att de bedömdes vara för unga för att 

kunna ta egna beslut. För dem tolkar vi det som att det därför var extra viktigt att någon i 

efterhand försökte begripliggöra situationen, genom att berätta varför de fick insatsen och 

varför de inte fick vara delaktiga i vissa beslut som rört dem. Detta tänker vi oss skulle ha 

kunnat bidra till en mer förutsägbar situation för de som kanske kunde ha hjälpt de att höja sin 

känsla av sammanhang. Victoria hade till exempel önskat att någon från socialtjänsten 

beskrivit detta för henne. Jannike och Caroline å andra sidan som varit delaktiga i de beslut 

som rörde dem tyckte att det varit väldigt tydligt för dem då de fått detta förklarat för sig 

innan beslut fattades. De kände därmed också en större förståelse för insatsen och kände att 

situationen var gripbar, de kände ett sammanhang.  

 

Utifrån Sommerchilds (Sfph, 1999) bemästrandeperspektiv kan detta, för Jannike och 

Caroline ha bidragit till att de fick ta och få ansvar, vilket kan ha varit positivt på så sätt att de 

känt att de varit till nytta. De hade också tack vare kontaktfamiljsinsatsen fått en bättre 

relation till sin förälder och ett större socialt nätverk. Att en individ känner att denne får och 

tar ansvar, är till nytta, har en god relation till en förälder samt ett större socialt nätverk menar 

Sommerchild är viktigt för att kunna bemästra svåra situationer. Eftersom både Jannike och 

Caroline uppfyllde båda villkoren (samhörighet och kompetens) skulle det kunna innebära att 

de kan bemästra en påfrestande situation.  

6.3 KASAM – 29 

Resultatet visar att Jannike och Fanny har en låg känsla av sammanhang. Micaela och 

Caroline har en måttlig känsla av sammanhang, och Tania och Victoria har högst känsla av 

sammanhang. För Tania har det gått 9 år sedan insatsen avslutades och för Victoria har det 

gått 17 år. Vi frågar oss därför om det kan finnas en koppling mellan ett högt KASAM-värde 

och tiden sedan insatsen avslutades.  

 

Jannike och Fanny var både positiva och negativa till kontaktfamiljsinsatsen. Detta tycker vi 

oss kunna se i deras låga KASAM-värde, då vi utifrån deras låga KASAM-värde tolkar det 

som att insatsen inte bidrog till en känsla av sammanhang för dem.  

 

Medelvärdet för samtliga intervjupersoners KASAM-värde var 133 poäng. För 

normalpopulationen ligger detta på 130-150 poäng (Gassne, 2008). Med en liten marginal kan 

vi utläsa att medelvärdet för intervjupersonerna ligger närmare Antonovskys (1991) hälsopol 

och därmed utgör en god hälsa. Då medelvärdet för samtliga intervjupersoner ligger närmare 

hälsopolen kan det visa på att dem till viss del har kunnat få hjälp med att lära sig hantera en 

påfrestande situation.  
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Medelvärdet, som tyder på att intervjupersonerna är nära hälsopolen, kan till viss del stämma 

överens med deras utsagor. Men å andra sidan bygger studien på ett litet urval, vilket gör det 

svårt att säga att detta resonemang är mättande. Detta då vi har två intervjupersoner, Fanny 

och Jannike, med ett lågt KASAM-värde som är närmare ohälsopolen. Vid analys av 

genomförda intervjuer tolkade vi det som att Jannike kunde bemästra en påfrestande situation, 

samtidigt som hennes KASAM-värde tyder på att hon ändå har en låg känsla av sammanhang.  

 

Att Fanny och Jannikes KASAM-värde ligger närmare ohälsopolen tolkar vi som att 

kontaktfamiljen inte har hjälpt dem med motståndsresurser fullt ut. Utifrån KASAM-värdet 

hos övriga intervjupersoner tolkar vi det som att kontaktfamiljerna kan ha hjälpt dessa med 

olika motståndsresurser, till exempel socialt stöd, självförtroende och självkänsla, för att 

hantera svåra situationer. Slutligen tolkar vi det som att hälsan hos intervjupersonerna kan ha 

påverkats på olika sätt i och med kontaktfamiljsinsatsen.
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7. DISKUSSION 

 

Nedan kommer vi att diskutera resultatet, utifrån frågeställningarna, kopplat till tidigare 

forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Vad beskrevs som anledning till kontaktfamiljsinsatsen? 

Resultatet visar att kontaktfamiljsinsatsen bland annat beviljades för att komplettera de 

biologiska föräldrar som själva inte fullt ut klarade av att ta hand om sina barn. Detta på grund 

av till exempel alkohol- och drogproblem samt ekonomiska problem. Regnér (2006) menade 

dock att liknande anledningar som har presenterats i denna studie inte endast kan vara 

avgörande skäl till att kontaktfamiljsinsatsen beviljas. Utan enligt henne är föräldrarnas 

omsorgsförmåga det som är mest avgörande för om kontaktfamiljsinsatsen ska beviljas eller 

inte. Vidare var det en av våra intervjupersoner som spenderade större delen av sin tid i sitt 

rum och beviljades kontaktfamiljsinsatsen, då hon bland annat hade ett svagt nätverk som hon 

ville utveckla. Aldgate & Bradleys (1999) intervjustudie visade också på att insatsen short-

term accommodation, enligt några socialarbetare beviljades för att lindra familjens sociala 

isolering, vilket också var tanken för vår intervjuperson i detta fall. 

 

För Micaela, Tania och Victoria kan vi i resultatet se att kontaktfamiljsinsatsen bland annat 

beviljades för att deras föräldrar skulle få tid över, antingen till att bli alkohol- och drogfria 

eller för att kunna hämta kraft till att orka ta hand om dem. I flera studier (Andersson, 1992 & 

1998, Berg Eklundh, 2005 & 2010, Schantz, 2005) framkom det att främsta anledningen till 

att kontaktfamiljsinsatsen beviljades berodde på att föräldern var i behov av avlastning. 

Aldgate & Bradleys (1999) resultat visade vidare på att insatsen short-term accommodation 

kunde öka livskvaliteten hos både barnet och föräldern. Utifrån vårt resultat tänker vi oss att 

kontaktfamiljsinsatsen kan ha gjort detta. Till exempel slapp Micaela, under perioder som hon 

var hos kontaktfamiljen, vara närvarande i föräldrarnas alkohol- och drogproblematik. En 

tanke med insatsen var också att den skulle bidra med en paus för föräldern så att denne 

orkade ta hand om barnet (Andersson, 1998). I vårt resultat kan vi se att Tanias mamma, tack 

vare kontaktfamiljsinsatsen fick hjälp i sin roll som ung mamma. Detta genom små pauser 

från sin nya roll, då hon själv fortfarande var ett barn, vilket bidrog till att hon kunde hämta 

kraft, ork och självförtroende i sin nya roll. Detta gjorde att hon kunde och orkade ta hand om 

Tania när hon var hemma. Att föräldrarna ska stöttas i sina roller var också ett syfte med 

insatsen, som framkom i Anderssons (1992) studie. I Berg Eklundhs (2005) FoU-rapport 

framkom det också att beteende hos syskon var en anledning till att insatsen beviljades. För 

Victoria, som fick insatsen dels för att hennes mamma behövde avlastning och dels för att 

hennes bröder hade dyslexi och epilepsi, tycker vi oss kunna se att insatsen har ökat 

livskvaliteten hos både Victoria och mamman. Detta då Victorias mamma fick en paus och 

kunde hämta nya krafter, så att hon på bästa sätt orkade ta hand om barnen när de var hemma 

hos henne.  
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7.1.2 Har vistelsen i kontaktfamiljen haft någon betydelse i de unga vuxnas liv, och i 

så fall på vilket sätt?  

Vi tycker att kontaktfamiljsinsatsen för de flesta av våra intervjupersoner lyckades att 

komplettera de biologiska föräldrarna. Samtliga intervjupersoner berättade olika saker med 

kontaktfamiljsinsatsen som hade varit positiva och betydelsefulla för dem, bland annat att de 

fått umgås med föräldrarna i kontaktfamiljen, möjlighet till ett miljöombyte, nya perspektiv 

på livet, en bättre vardag och lärdomar om ansvarsfullhet. Resultatet i flera studier (Berg 

Eklundh, 2002 & 2010, Hakegård & Kangeryd, 2007, Lindén, 2001, Lundman-Völker, 2000, 

Nilsson, 2005a, Schantz, 2005) visade också på att majoriteten av barnen varit positiva till 

insatsen och tyckt att den varit betydelsefull för dem på olika sätt.  

 

I Storbritannien används insatsen short-term accomodation, som kan ses som en jämförbar 

insats med den svenska kontaktfamiljsinsatsen.  En jämförbar insats med 

kontaktfamiljsinsatsen i Danmark är insatsen avlastningsophold. Dessa jämförbara insatser 

används för att förebygga placeringar utanför hemmet (Aldgate & Bradley, 1999, 

Christofferssen, 2002 ). De flesta av våra intervjupersoner uttalade flera faktorer som vi tolkar 

kan ha varit förebyggande med kontaktfamiljsinsatsen, till exempel att de har fått ett större 

socialt nätverk. 

 

Trots dessa olika kompletteringar har det visat sig i Vinnerljungs, Brännströms & Hjelms 

(2011) studie att det dels finns större risker för ogynnsam utveckling och placering i 

dygnsvård för personer som har haft insatsen. Deras resultat visade också på att 

kontaktfamiljsinsatsen ökade risken för placering i dygnsvård och/eller ogynnsam utveckling 

för barn vars föräldrar hade indikationer på missbruk. Av vårt intervjumaterial kan vi se att 

Micaela, som hade föräldrar med alkohol- och drogproblem placerades i dygnsvård efter 

kontaktfamiljsinsatsen, vilket stämmer överens med Vinnerljungs, Brännströms och Hjelms 

resultat, samt i viss mån kan man säga att deras resultat även stämmer in på Fanny. 

7.1.3 Hur upplevdes insatsen, vad var bra och vad var dåligt? 

I Andersson & Bangura Arvidssons (1999) studie framkom det att de upplevelser, främst 

positiva, som fanns om kontaktfamiljsinsatsen i Sverige också fanns i Storbritannien. 

Majoriteten av våra intervjupersoner hade en positiv upplevelse av insatsen. Det som varit bra 

med insatsen var bland annat att de hade fått hitta på aktiviteter som de inte gjorde hemma 

samt träffat nya människor. I intervjustudie av Andersson (1992) med socialsekreterare 

framkom det att målen med kontaktfamiljsinsatsen bland annat var att barnen skulle få 

tillgång till en annan miljö. Ur vårt resultat kan vi också se att samtliga intervjupersoner var 

positiva till det miljöombyte som de fick med kontaktfamiljsinsatsen. Men fem av våra 

intervjupersoner påpekade också den skillnad som de upplevde av att bo hos två familjer. Det 

var framför allt att de upplevde att det fanns eller inte fanns regler hos kontaktfamiljen, vilka 

kunde skilja sig från föräldrahemmet och antingen göra det förvirrande för intervjupersonerna 

eller inte påverka dem alls. I både Anderssons (1998) intervjustudie och Aldgate & Bradleys 
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(1999) studie framkom det att några barn hade tyckt det varit jobbigt att behöva förhålla sig 

till nya regler hos kontaktfamiljen som inte fanns hemma. 

 

När det gäller mål med kontaktfamiljsinsatsen framkom det i både Johnsson & Regnérs 

(2003) och Berg Eklundhs (2010) studier att det vanligtvis saknades mål. Detta 

överensstämmer med både Fannys och Victorias upplevelser, att målen med 

kontaktfamiljsinsatsen var diffusa eller saknats.  

7.1.4 Hur har de unga vuxna känt sig delaktiga i beslut som rört insatsen och om 

vistelsen i kontaktfamiljen? 

Vi har under tidigare rubrik i början av denna uppsats tagit upp en anledning till varför vi valt 

att fokusera på barns upplevelser av kontaktfamiljsinsatsen. Detta då det i tidigare studier har 

visat sig att fokus främst läggs på föräldrarnas och socialsekreterarnas bedömningar (Berg 

Eklundh, 2010, Nilsson, 2005b).  

 

I Berg Eklundhs (2010) hade barnen varit delaktiga i olika grad under 

kontaktfamiljsprocessen. Vanligast var att barnen inte hade varit delaktiga när beslut om 

insatsen hade tagits, men att de hade känt sig mer delaktiga i vistelsen hos kontaktfamiljen. 

Även i vårt resultat kunde vi se att intervjupersonerna varit delaktiga i beslut som rörde dem 

och vistelsen i kontaktfamiljen i olika grad. Till exempel var det bara Caroline som uppgav att 

hon hade känt sig delaktig i beslutet att avsluta insatsen. I Schantzs (2005) aktstudie 

redovisades det inte, i majoriteten av akter om socialsekreterarna haft någon kontakt med 

barnen eller inte under kontaktfamiljsinsatsen, men vanligast var att de inte hade haft det. 

Jämfört med vårt resultat kan vi se att 2/3 av våra intervjupersoner någon gång under insatsen 

hade träffat en socialsekreterare. Vidare framkom det i Schantzs (2005) aktstudie att barnen 

ofta varit delaktiga och fått besluta om när insatsen skulle avslutas. Utifrån vad våra 

intervjupersoner har berättat kan vi bara utläsa att en person, Caroline, känt sig delaktig i 

beslutet att avsluta kontaktfamiljsinsatsen. 

 

Det var bara Caroline av våra intervjupersoner som visste när insatsen skulle avslutas, övriga 

var ovetandes. Detta då det inte hade funnits någon bestämd tid för hur länge insatsen skulle 

vara. Vidare kan vi i vår intervjustudie se att det funnits så kallad turbulens (jfr Berg Eklundh, 

2010) hos Fanny som bodde på behandlingshem och Micaela som idag är 

familjehemsplacerad. En intressant jämförelse till Berg Eklundhs (2010) studie är att det varit 

så kallad turbulens hos 1/3 av både hennes och våra intervjupersoner. Även om detta inte är 

siffror som på något vis är generaliserbara visar detta ändå på en intressant tendens. Vi tror att 

den så kallade turbulensen i och med olika uppbrott kan bli lindrigare för individen om denne 

får vara delaktig och förberedd på uppbrottet. I Storbritannien är till exempel insatsens längd 

bestämd i lagstiftningen, vilket har visat sig vara bra (Aldgate & Bradley, 1999). Vi ställer oss 

därför frågan om intervjupersonernas känsla av delaktighet hade kunnat stärkas om de 

tillsammans med socialsekreteraren i förväg hade bestämt insatsen längd, och då varit 

förberedda på uppbrottet.
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7.2 Metoddiskussion 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ville få ta del av intervjupersonernas egna 

upplevelser av kontaktfamiljsinsatsen, och vi ansåg att kvalitativa intervjuer skulle ge oss mer 

djupare och beskrivande svar än om vi hade gjort en kvantitativ studie. Det har varit svårt att 

få tag på personer som velat ställa upp i studien vilket också visar sig, då vi av 17 tillfrågade 

personer endast fick möjlighet att intervjua sex av dessa. Detta kan ses som ett litet urval, och 

är också någonting som vi ser som en svaghet. Men trots det känner vi oss mättade med det 

insamlade materialet, då intervjupersonerna hade liknande upplevelser av insatsen. Sedan får 

vi tänka på att studien görs under en kort tid och därför tror vi inte heller att vi hade kunnat 

göra så många fler intervjuer sett utifrån studiens storlek. Vidare ser vi det som en 

begränsning att vi endast fick möjlighet att undersöka kvinnors upplevelser av insatsen, då 

samtliga intervjupersoner är kvinnor. Vi tycker det hade varit intressant att även få ta del av 

mäns upplevelser av insatsen men å andra sidan har vi inget genusperspektiv på studien och 

därför påverkar inte det vårt resultat. Hade vi däremot gjort en kvantitativ studie hade vi 

kunnat ta med sådana bakgrundsvariabler i resultatet, vilket vi tror hade varit intressant att 

göra. Då hade det kanske kommit fram andra intressanta faktorer som kan ha påverkat 

personernas upplevelser av insatsen. Med en kvantitativ metod hade vi även haft ett större 

urval och förhoppningsvis haft med både kvinnor och män i urvalet, vilket hade kunnat ha en 

viss grad av generaliserbarhet.  

 

Vi känner att vårt resultat från livsfrågeformuläret är lite tunt. Trots att vi kände oss mättade 

med data från intervjuerna känner vi att det hade behövts ett större urval på 

livsfrågeformuläret, för att på individnivå kunna utläsa några slutsatser. Vidare tänker vi att 

livsfrågeformuläret hade behövts fyllas i innan insatsen påbörjades, samt efter avslutad insats 

för att kunna dra några slutsatser av insatsens påverkan. 

 

Samtliga intervjuer är gjorda per telefon. Detta tillvägagångssätt ser vi som både positivt och 

negativt. Det kan vara positivt i det avseendet att intervjupersonerna själva valde var de ville 

genomföra intervjun samt tidpunkt för denna. Kanske vågar de vara mer ärliga i telefon och 

inte kände sig lika konfronterade. Vidare låg maktfaktor hos intervjupersonerna då de fick 

bestämma plats och tidpunkt. Nackdelen med intervjuer per telefon är att vi båda inte kunde 

medverka och hjälpa varandra med relevanta följdfrågor. Att vi inte heller kunde se 

intervjupersonernas kroppsspråk tycker vi är en begränsning med att göra intervjuer per 

telefon.  

 

En annan nackdel med att använda sig av en kvalitativ metod kan vara att vi som intervjuare 

är vårt egna verktyg och att studiens resultat till viss del är beroende av intervjuaren. En 

begränsning som vi upplevde med att vara vårt egna verktyg, var att vi inte har en utvecklad 

intervjuteknik, vilket kan ha medfört att vi har missat relevant information.
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7.3 Förslag till framtida forskning 

 

Ett förslag är att bygga vidare på vår tanke om att mäta känslan av sammanhang hos personer 

som har haft kontaktfamiljsinsatsen. Detta då vi upplever att vår studie är för liten att kunna 

dra några slutsatser. En kvantitativ studie med ett större urval hade därför varit intressant att 

göra. Förhoppningsvis skulle detta kunna visa på generaliserbara slutsatser som kan dras 

mellan kontaktfamiljsinsatsen och personers känsla av sammanhang. 

 

Då majoriteten av de som tillfrågades samt ville delta i studien var kvinnor, har vi under 

processens gång funderat på varför det är så. Varför var det inga av de fem unga männen (av 

17) som ville delta i vår studie, då vi de facto bokade tid för intervju med två av dessa? Kan 

det vara så enkelt att kvinnor är mer benägna att prata om sina känslor? En liknande studie 

med ett genusperspektiv skulle därför vara intressant att göra för att se skillnader och likheter 

mellan könens upplevelser av kontaktfamiljsinsatsen. 
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Bilaga 1 

Följebrev 

Till dig med erfarenheter av att ha vistats i en kontaktfamilj i mer än ett år 

 

Hej!  

Vi är två tjejer som studerar på socionomprogrammet på Stockholms universitet. Just nu 

skriver vi vår C-uppsats som handlar om unga vuxnas upplevelser av insatsen 

kontaktfamilj. För att kunna genomföra denna uppsats behöver vi intervjua ett antal 

personer med upplevelser av insatsen.  

Därför är vi väldigt intresserade av att få höra Dina upplevelser av 

kontaktfamiljsinsatsen. 

 

Forskning visar att kontaktfamilj är en av de allra vanligaste insatserna inom 

socialtjänsten. Trots detta har man liten kunskap kring hur insatsen upplevs av barnen. 

Syftet med vår uppsats är att ge mer kunskap till främst socialsekreterare och 

kontaktfamiljer så de kan arbeta med insatsen för att på ett bättre sätt, med en större 

förståelse göra kommande upplevelser ännu bättre för barn som ska få en kontaktfamilj. 

Vi vänder oss till Dig som haft insatsen under en längre period (minst ett år) och som 

avslutat insatsen för mer än ett år sedan. 

 

Hur upplevdes insatsen? Vad var bra och vad var dåligt? Vad tycker du var betydelsefullt 

med insatsen? Vad tror du var anledning till kontaktfamiljsinsatsen? Har vistelsen i 

kontaktfamiljen haft någon betydelse för dig i ditt liv? Detta är exempel på frågor som vi 

vill ställa till Dig. 

 

Allt Du berättar kommer att anonymiseras, så du kommer inte att kunna identifieras. 

Med det menas att varken kontaktfamiljen, socialsekreteraren eller dina föräldrar 

kommer veta vad just Du berättat. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 1-1½ timme 

och intervjun kommer att bandas. Efter att vi transkriberat intervjun (skrivit ner viktiga 

reflektioner som kommit upp under intervjun som kan vara användbara i vår uppsats) 

kommer vi att förstöra bandet.  

 

Har du några frågor får du gärna höra av dig. Vi hoppas att Du vill delta!  

 

Yegane och Jessica
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Presentation 

Berätta om C-uppsatsen och dess syfte och varför deras upplevelser är viktiga!  

Begära samtycke och tala om konfidentialitet, anonymitet och rätten att avstå och inte behöva 

svara på frågor om man inte vill.  

 

Allmänna uppgifter 

Ålder? 

Kan du berätta något om hur du har det idag? 

Vad gör du idag? (studerar/arbetar) 

Hur bor du? 

Vilka ingår i din familj idag? 

Finns det andra viktiga personer för dig? 

Vad gör du på din fritid? (Fritidssysselsättning, kamrater) 

Hur gammal var du när du fick kontaktfamilj? 

 

Bakgrund 

Kan du beskriva din biologiska familj när du fick kontaktfamilj? 

Hur hade ni det i din familj? (ekonomi, hälsa, bostad, arbete) 

Hade din familj andra insatser/bistånd från socialtjänsten? 

Fanns det några andra personer som stod dig nära?  

 

Introduktion av insatsen  

Har du haft flera kontaktfamiljer? 

Hur länge var du i kontaktfamiljen/kontaktfamiljerna? 

Visste du hur länge du skulle vara i kontaktfamiljen? Hur bestämdes det?  

Berätta för oss hur det gick till när det blev bestämt att du skulle vara hos en kontaktfamilj.  

Hur förklarades anledningen till att du skulle få en kontaktfamilj? 

Hade du några egna tankar om anledningen till att du fick en kontaktfamilj? 

Kände du familjen som skulle bli din kontaktfamilj? 

Vad fick du veta/visste du om kontaktfamiljen innan du träffade dem? 

Vilka var målen med kontaktfamiljsinsatsen? Uppnåddes dem? 

 

Vistelsen i kontaktfamiljen  

Kan du beskriva din kontaktfamilj? 

Gjorde kontaktfamiljen något särskilt för att du skulle trivas? 

Var det någon i familjen som du tyckte speciellt mycket om? 

Var det någon i familjen du inte tyckte om? 

Lärde du känna någon annan än familjen när du var där? Grannar, släktingar, kamrater etc. 

Vad gjorde ni i kontaktfamiljen när du var där?  
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Vad var det bästa med att vara i kontaktfamiljen? 

Var det något som inte var bra? Berättade du det för dem/någon annan? 

Var det något som du saknade i kontaktfamiljen?  

Fanns det något som du bara brukade göra hos kontaktfamiljen och inte hemma? Regler? 

Var det olika att vara hos kontaktfamiljen och att vara hemma?  

Hur upplevde du det att ha vardagsliv i två familjer? 

Hur ofta åkte du till kontaktfamiljen? 

Hur många dagar var du där varje gång? 

Ville du åka oftare/mer sällan? 

Hur kändes det att åka iväg? 

Hur tror du din familj (mamma/pappa/ syskon) kände det när du åkte iväg till 

kontaktfamiljen? 

Vad gjorde dina föräldrar och eventuella syskon när du var hos din kontaktfamilj?  

Vad tyckte dina föräldrar om insatsen?  

Pratade någon socialsekreterare med dig under tiden kontaktfamiljsinsatsen var aktuell? 

Beskriv hur det gick till när kontaktfamiljen upphörde?  

 

Reflektioner över insatsen 

Berättade du för någon att du hade en kontaktfamilj? 

Hur skulle du beskriva att det var att vara i en kontaktfamilj? 

Ändrades din situation till dina föräldrar, kompisar och skola i och med 

kontaktfamiljsinsatsen?  

Har du någon kontakt med kontaktfamiljen idag?  

Vad tycker du att din kontaktfamilj gjorde bra? Vad kunde de ha gjort bättre? 

Vilken betydelse tycker du att kontaktfamiljen har haft för dig? 

Berätta om konkreta händelser som var särskilt betydelsefulla. 

Är det någon person eller något annat som har betytt något särskilt för dig? 

Har du lärt dig något från den tiden som du har nytta av idag? 

Hur värderar du tiden i kontaktfamiljen? 

Tycker du att det var rätt att du fick komma till en kontaktfamilj? 

Hade du velat göra någonting annat istället för att åka till kontaktfamiljen? 

 

Avslutning 

Är det någon fråga som du tycker att vi borde ha ställt till dig?  

Är det något mer som du vill berätta? 



60 

 

Bilaga 3 

Livsfrågeformulär 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och 

markera den siffran som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du 

instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om du instämmer i det som står under 7, så 

ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffran som bäst överrensstämmer med din 

känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. För poängräkning slår du ihop alla svaren du får på varje 

fråga och addera dessa med varandra. Innan du börjar räkna dina poäng ska du omvandla alla 

frågor som har en nolla ”0” bredvid sig till motsatt svar. Så om du har valt 3 poäng på en fråga 

omvandlas den till motsatsen och blir 5 poäng. 

___________________________________________________________________________ 

 

(0) 1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig      har alltid 

den känslan      den känslan 

 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då 

en känsla av att det 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommer säkert      kommer säkert 

inte att bli gjort      att bli gjort 

 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 

närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

1 2 3 4 5 6 7 

Tycker att      känner dem 

de är främlingar      mycket väl 

 

(0) 4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket sällan      mycket ofta 

eller aldrig 

 

(0) 5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände 

väl? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig      har  

hänt      ofta hänt 

 

(0) 6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig      har  

hänt      ofta hänt 
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7.  Livet är: 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltigenom      Fullständigt  

intressant      enhanda 

 

8. Hittills har ditt liv: 

1 2 3 4 5 6 7 

Har saknat      genomgående 

mål och mening      haft mål och 

      mening 

 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta                       Mycket sällan/aldrig 

 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av för-                         Helt förutsägbart 

ändringar utan                         utan överraskande 

att du visste                          förändringar 

vad som skulle  

hända härnäst 

 

(0) 11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt      Fullkomligt 

fascinerande      uttråkiga 

 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket sällan/ 

      aldrig 

 

(0) 13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 

1 2 3 4 5 6 7 

Det går alltid att     Det finns ingen 

finna en lösning      lösning på  

på livets svårigheter     livets svårighet 

 

(0) 14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

1 2 3 4 5 6 7 

Känner                              Frågar dig själv 

hur härligt                              varför du        

det är att leva                              överhuvud taget  

                              finns till 
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15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltid      Fullständigt 

förvirrande och      solklart 

svår att finna 

 

(0) 16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

1 2 3 4 5 6 7 

Glädje och djup      Smärta och 

tillfredsställelse      leda 

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av                       Helt förutsägbarhet 

förändringar utan                                              och utan 

att du vet vad                       överraskande 

som händer härnäst                                                                                                                    förändringar 

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

1 2 3 4 5 6 7 

Älta det om                       Säga ”Det var det” 

och om igen                       och sedan gå

                       vidare 

 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket sällan/ 

      aldrig 

 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl tillmods: 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommer du säkert                            Kommer det 

att fortsätta att                             säkert att hända 

känna dig väl                             något som  

till mods                             förstör den goda  

                             känslan 

 

21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket sällan/ 

      aldrig 

 

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt utan mål      Fyllt av mål 

och mening      och mening 
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23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är du      Det tvivlar 

säker på      du på 

 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket sällan/ 

      aldrig 

 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur 

ofta har du känt det så? 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig      Mycket ofta 

 

26. När något har hänt har du vanligtvis funnit att: 

1 2 3 4 5 6 7 

Du över- eller      Du såg saken i 

undervärderande     dess rätta 

dess betydelse      proportion 

 

(0) 27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden 

i ditt liv, har du då en känsla att: 

1 2 3 4 5 6 7 

Du alltid kommer                            Du inte kommer 

att lyckas                                                                                                                                           att lyckas 

övervinna svårigheter                                                                                                                       övervinna 

                             svårigheterna 

 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket sälla

      aldrig 

 

29. Hur ofta känner du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta      Mycket sällan/ 

      aldrig 

 

 


