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Abstract 

 

The main aim of this bachelor thesis is to describe through a quantitative study the extent of 

support received by foster families, their opinion of the support and any areas that might need 

improvement. The foster families receive foster care support through a private agency. We 

concentrated on the following areas of support; education, health, contact with the children’s 

biological relatives and behavioral difficulties. These four areas have, in previous research, 

shown to be problematic for foster children. Foster care support through private agencies is a 

new phenomenon in Sweden where foster care has traditionally been the government’s 

responsibility. The data was collected through a survey sent to 149 foster families. Our 

research showed that the vast majority of the foster families are satisfied with the support 

received and they consider it to cover their needs. Most of the families surveyed answered 

that they would like to continue receiving the same level of support as they do today and that 

they don’t find any areas to be lacking. Previous research on foster children, focusing on the 

four areas mentioned above, conflicts with our results since it showed that these four areas are 

particularly problematic for foster children. 
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Tack! 

 

Till och börja med vill vi tacka familjehemmen som har tagit sig tid att svara på vår enkät. Ett 

stort tack till INOM Innovativ Omsorg för ert stöd och engagemang och för att ni har gjort 

den här studien möjlig. Tack också till vår handledare Bo Vinnerljung för uppmuntrande ord 

och för att du har delat med dig av din erfarenhet och kunskap. 
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1. Inledning 

Familjehem är idag den vanligaste formen av heldygnsvård för unga och antalet unga som blir 

placerade i familjehem har de senaste åren ökat något för varje år (Socialstyrelsen, 2011). 

Rapporter har visat att placering i familjehem är att föredra framför institutionsvård när ett 

barn inte längre kan bo hemma (Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens & Doreleijers, 2006). I 

Sverige beräknas 3-4 % av alla svenskfödda ha varit placerade i familjehem någon gång under 

sin uppväxt (Vinnerljung, 1996). En rapport från SOU pekar dock på att det råder brist på 

familjehem i hela landet och att behovet av familjehem ökar. Den visar också att det är svårt 

att rekrytera familjehem och att de familjehem som fungerar bra ofta blir överbelastade 

(Statens offentliga utredningar (SOU) 2005:81). Enligt en granskning av Riksdagens revisorer 

leder detta i förlängningen till att många barn och ungdomar bor i miljöer som är olämpliga 

(Riksdagens revisorer, 2002/03). 

 

Wåhlander och Högdin (2003) beskriver att familjehemmets roll har förändrats. Idag 

förväntas familjehemmen arbeta med barnens eventuella psykosociala problematik och ofta 

finns det krav på att de ska arbeta efter specifika modeller vilket kräver utbildning. 

Familjehemmen har också krav på sig att involvera det placerade barnets ursprungsfamiljer. I 

och med att en rad nya förväntningar ställs på familjehem innebär det också ett nytt behov av 

stöd. I en rapport framgår att uppdragsgivande kommuner ställer nya krav både på 

familjehemmen och på rekryteringen av familjehemmen (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle-

Westermark, 2001). Barnombudsmannen anser att familjehem bör få stöd både med 

problematik kring utsatta barn och med problematiska situationer som kan uppstå i 

familjehemmet (Riksdagens revisorer 2002/03). Enligt Socialstyrelsen (2011) minskar risken 

att familjehemmet avsäger sig uppdraget om de får stöd och hjälp. I Socialtjänstlagen 

fastställs att det är det varje kommuns skyldighet att stödja och följa upp placeringar i 

familjehem (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Utbildning, hälsa, beteendeproblematik och kontakt med det biologiska nätverket har i 

tidigare forskning visat sig vara kritiska områden för placerade barn. Barn och ungdomar som 

har växt upp i fosterhem underpresterar i skolan i förhållande till sin begåvning 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt internationell forskning löper fosterbarn större risk att lida av 

somatisk ohälsa (Hjern & Vinnerljung, 2002) och drabbas i högre utsträckning av psykisk 
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ohälsa och beteendeproblem än jämnåriga barn (McCann, James, Wilson & Dunn, 1996). Att 

barnet får ha kontakt med sin biologiska familj har visat sig öka barnets välbefinnande 

(Sanchirico & Jablonka, 2001) men många fosterbarn återförenas aldrig med sina biologiska 

föräldrar utan växer upp i familjehem (Höjer, 2001). En studie har visat att ju längre tid ett 

barn är placerad i familjehem ju större är risken att barnet ska förlora kontakten med sitt 

biologiska nätverk (Vinnerljung, 1996). 

 

Enligt en uppföljning av familjehemsplaceringar i Västmanland och tre kommuner i Uppland 

hade antalet placeringar i konsulentstödda familjehem fördubblats mellan 2003 och 2004 

(Engström, 2005). En kartläggning på Gotland visade att placeringar i familjehem med 

konsulentstöd hade ökat mellan 2010 och 2011 (Lönngren, 2012). 

 

Konsulentstödda familjehem är ett nytt och outforskat område där privata aktörer har blivit en 

del av familjehemsvården som traditionellt sett enbart har varit kommunens ansvar. De studier 

som finns kring stöd och familjehem behandlar främst familjehem som är kopplade till 

socialtjänsten. Vi anser att det är relevant att fenomenet familjehem med konsulentstöd lyfts 

fram och beskrivs. Indikationer finns på att familjehemmen med konsulentstöd blir fler och 

därför krävs forskning i området (Engström, 2005, Lönngren, 2012). Vi har inte funnit några 

tidigare studier om familjehem med konsulentstöd och vi vill med denna studie bidra till att 

utöka kunskapen kring den här formen av familjehemsvård. 

 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva i vilken utsträckning familjehemmen som 

är knutna till INOM Innovativ omsorg får stöd, hur nöjda de är med stödet, i vilket 

utsträckning de önskar ytterligare stöd och om de saknar något specifikt stöd. Syftet är också 

att undersöka om faktorer som familjehemmens erfarenhet eller uppdragstyp påverkar vilket 

stöd respondenterna anser sig få. Uppsatsen är inriktad på stöd inom fyra områden; de 

placerade barnens utbildning, hälsa, kontakten mellan barn och biologiska föräldrar och 

syskon samt beteendeproblematik. 
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1.2 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning får familjehem konsulentstöd från INOM när det gäller placerade 

barns utbildning, hälsa, kontakt med biologiska föräldrar och beteendeproblematik? 

 Är familjehemmen nöjda med det nuvarande stödet inom dessa områden? 

 Vill familjehemmen ha ytterligare stöd? 

 Saknar familjehemmen någon specifik stödinsats inom något av dessa områden? 

 Finns det skillnader i svaren beroende på om respondenten är familjehem eller 

jourhem? 

 Finns det skillnader i svaren beroende på hur lång erfarenhet familjehemmen har? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom inget av familjehemmen som fyllde i enkäter var ett s.k. släktinghem, dvs. när ett 

barn är placerad hos släkt, kommer vi inte att behandla denna typ av familjehemsvård i 

uppsatsen.  

 

1.4 Definitioner av begrepp 

 

Familjehem 

Enligt socialtjänstförordningen (SoF 1981:750) har familjehem ett uppdrag på 

socialnämndens vägnar som är att emot barn för vård och uppfostran. Benämningarna 

fosterbarn och fosterhem försvann i samband med att socialtjänstlagen trädde i kraft, dock 

används dessa begrepp fortfarande i allmänt språkbruk (Nationalencyklopedin). 

 

Orden familjehem, fosterhem, familjehemsplacerade barn, fosterhem och fosterbarn kommer 

att användas i uppsatsen för att undvika upprepningar.  

 

Jourhem 

I uppsatsen kommer jourhem att ingå i begreppet familjehem. Jourhem tar akut emot barn när 

de inte längre kan bo hemma p.g.a. hemmiljön eller eget beteende (Nationalencykopledin). 

 



9 

 

Stöd 

Begreppet stöd i uppsatsen syftar bland annat till att få hjälp i kontakt med myndigheter, råd i 

olika frågor gällande barnet, handledning samt att få verktyg för att kunna hantera olika 

situationer som kan uppkomma i arbetet som familjehem.  

 

Utbildning 

Med begreppet utbildning syftar vi i den här uppsatsen på förskola, grundskola och 

gymnasieskola. 

 

Hälsa 

Begreppet hälsa rymmer både somatisk- och psykisk hälsa. 

 

Beteendeproblem 

I den här uppsatsen kommer vi att definiera beteendeproblem som allvarligt normbrytande 

beteende, t.ex. skolk, missbruk, kriminalitet och utåtagerande beteende. 
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2. Bakgrund 

2.1 Historik 

Den första fosterbarnsstadgan i Sverige kom år 1785 och i den ansågs det att barn skulle 

placeras i fosterhem framför barnhusinrättningar. Motivet till detta var främst av ekonomisk 

art. I Sverige finns en lång tradition av att placera övergivna eller föräldralösa barn i 

fosterhem. Många av dessa barn levde under svåra förhållanden då deras föräldrar inte kunde 

stå för omsorgen. Fosterbarnen utnyttjades inte sällan som arbetskraft och kunde därmed fara 

illa. Detta uppmärksammades och man krävde starkare kontroll. Detta ledde till nya lagar 

gällande fosterbarn (Höjer, 2001). 

 

År 1902 antogs ”lagen om fosterbarns vård” och “lagen om uppfostran åt vanartade och i 

sedligt avseende försummade barn”, den senare nämnda lagen gällde för barn under 15 år och 

innebar i korthet att samhället hade möjlighet att ingripa mot föräldrarnas önskan. Syftet var 

inte att se till barnets säkerhet i hemmet utan man ville istället förebygga brottslighet (Höjer, 

2001). 

 

År 1924 kom en ny barnavårdslag och den medförde förändringar som innebar att synen 

förändrades ifrån att söka barnets problem hos samhället till att istället söka problemets grund 

hos individen. Kommunala barnavårdsnämnder tillsattes i samband med att lagen kom till och 

de hade nu till uppgift att ansvara för Sveriges sociala barnavård (Matsson, 2006). Detta ledde 

till en fokusering på individen och familjen vilket gjorde att samhället tog över en del av 

ansvaret från barnet och hemmet (Höjer, 2001). Det fanns i princip två anledningar i 

barnavårdslagen till att barn placerades i fosterhem. Den ena byggde på ett 

samhällsingripande där föräldrar och barn inte accepterade en fosterhemsplacering. Det 

innebar att barnavårdsnämnden gjorde så att föräldrarna förlorade det direkta ansvaret för 

barnet, § 25 och 29 Barnavårdslagen (Börjesson, Magnberg, Nordin & Persson, 1976). Detta 

kunde ske om det rådde missförhållanden i hemmet eller på grund av barnets eget beteende 

och kan ses som den tidens tvångsplacering (Vinnerljung, 1996). Sedan fanns också en så 

kallad ”frivillig” familjehemsplacering, § 31 Barnavårdslagen, vilken innebar att familjen på 

eget initiativ begärt placeringen (Börjesson et al., 1976). 
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År 1960 kom en ny barnavårdslag som fastställde att personer upp till 18 års ålder ansågs vara 

barn (Holmdahl, 2000). Lagen tog också upp vikten av ett grundligt utredande och frågor om 

hur arbetet skulle fortgå kring barnavården (Höjer, 2001). Sent 1960-tal tillsattes 

socialutredningen som fick till uppgift att göra en allmän översikt av hur 

socialvårdslagstiftningen såg ut. Detta gjorde att ett omfattande reformarbete kom att ske som 

bidrog till dagens sociala barnavårdslagar (Norström & Thunved, 2005). 

 

År 1980 kom Socialtjänstlagen (2001:453) som idag är den lag som är aktuell inom arbetet 

som sker inom den sociala barnavården. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52) är ihop med socialtjänstlagen de lagar som reglerar den svenska barnavården 

(Höjer, 2001). Enligt den tidigare barnavården var kontroll och tillsyn av familjehemmet av 

stor vikt. Den nuvarande lagstiftningen är utformad efter ett synsätt som är mer inriktat på 

behandlingsideologi och fokuserar bland annat på att fosterbarnet ska ha kontakt med sin 

biologiska familj (Höjer, 2001). I Socialtjänstlagen (2001:453) 6 kap § 7 framgår att 

socialnämnden ska verka för att familjehemsplacerade barn ska få en lämplig utbildning. 

Sedan 2013 är det också lagstadgat i samma lagrum att socialnämnden ska verka för att 

familjehemsplacerade barn ska få den hälso- och sjukvård de behöver. 

 

I de tidigare fosterbarnsstadgarna har lagstiftaren inte nämnt “privat familjehemsvård” och 

man kan tolka det som att de inte övervägt att konstruktioner som privat familjehemsvård 

skulle kunna uppstå. I Socialtjänstlagen 6 kap. § 10 finns ett uttryckligt förbud mot privat 

familjehemsvård: “Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamheter 

som syftar till att förmedla barn till familjehem”. Tillsynsmyndigheter har tolkat de 

konsulentstödda familjehemsverksamheterna som att de förmedlar familjehem och inte barn. 

 

2.2 Familjehem med konsulentstöd 

Det är socialtjänsten som ytterst är ansvarig när en minderårig inte längre kan bo hemma och 

flyttar till ett familjehem. Enskilda kan dock bedriva verksamheter som har till syfte att 

rekrytera och stötta familjehem och socialtjänsten har möjlighet att använda sig av dessa 

privata anordnare. Därmed är det företaget som ansvarar för att familjehemmet ska erhålla 

relevant utbildning, stöd och handledning. Konsulentstödda familjehem bedöms och utreds på 

samma sätt som familjehem i kommunal regi (Socialtjänstförvaltningen, 2004). Socialtjänsten 

har samma ansvar för barnen i de konsulentstödda familjehemmen som för alla placerade barn 

när det gäller tillsyn och uppföljning av vård. Detta uppdrag kan inte överlåtas från 
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socialnämnden till de privata verksamheterna (Rapport om familjehemsvård 2005:5). När en 

placering sker i ett familjehem som är knutet till en privat verksamhet är det socialnämndens 

ansvar att skriva ett avtal om vården och detta sker direkt med familjehemmet. Ett särskilt 

avtal skrivs med anordnaren om det ansvar denne har gällande bland annat utbildning, 

handledning och kostnaderna för företagets tjänster (Socialtjänstförvaltningen, 2004). 

 

2.3 Samspelet mellan INOM Innovativ Omsorg och familjehemmen 

Enligt Lotta Haak (personlig kommunikation, 2 januari 2012) är INOM en privat anordnare 

som arbetar med bl.a. konsulentstödd familjehemsvård i hela Sverige. De kan genom sina 

familjehem erbjuda kommuner placeringar för barn och unga i jourhem och familjehem. 

INOM har s.k. familjehemskonsulenter som arbetar med att ge stöd åt familjehemmen. 

Familjehemskonsulenterna är socionomer som är anställda av INOM för att rekrytera, utreda, 

utbilda och handleda familjehemmen. Familjehemmen är inte anställda av INOM, utan är s.k. 

uppdragstagare. Detta innebär att familjehemmen inte är försäkrade kontinuerligt arbete men 

även att de kan tacka nej till uppdrag. Familjehemmen har samma ställning emot 

uppdragsgivaren oavsett om de är knutna till en kommun eller en privat anordnare. 

Familjehemmen erhåller ett arvode som ersättning för själva jobbet de utför och 

omkostnadsersättning för de kostnader de har för barnets t.ex. mat, kläder och fritid. Arvodet 

familjehemmet får är pensions- och sjukpenningsgrundande, men det ger inte rätt till 

tjänstepension eller A-kassa. INOM har avtal med och betalar ersättning till jour- och 

familjehemmen och fakturerar sedan en dygnskostnad till kommunen. Den kan variera en del 

beroende på hur uppdraget ser ut. Grunden är att INOM för den dygnskostnaden 

tillhandahåller ett utrett familjehem, som man stöttar och handleder i sitt uppdrag. INOM 

vidareutbildar även familjehemmen och erbjuder grupphandledning. Det finns 

familjehemskonsulenter tillgängliga dygnet om, alla dagar på året, så att familjehemmen kan 

få stöd då de behöver det. Vidare ska familjehemskonsulenten ha tät och kontinuerlig kontakt 

med familjehemmen. 

 

2.4 Samspelet mellan INOM Innovativ Omsorg och kommunerna 

Enligt Lotta Haak (personlig kommunikation, 2 januari 2012) får INOM in ärenden genom att 

en socialsekreterare i kommunen ringer till INOM:s familjehemskonsulenter och beskriver ett 

ärende och efterfrågar ett jour- eller familjehem som passar. Kommunen får familjehemmet 

beskrivet eller läser familjehemsutredningen för att bedöma om det är ett lämpligt familjehem. 

Kommunen måste även göra en egen bedömning av familjehemmet eftersom de är ytterst 
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ansvariga för placeringen. Är det en jourplacering kan placeringen ske omgående medan man 

vid familjehemsplaceringar besöker den tilltänkta familjen tillsammans med 

socialsekreteraren från kommunen, den som ska placeras och det ev. nätverket. Därefter ska 

socialsekreteraren skicka en genomförandeplan till INOM för att de ska veta vad som 

förväntas under placeringen. Genomförandeplanen går familjehemkonsulenten igenom med 

familjehemmet så att de vet vilka förutsättningarna är. Kommunen får regelbundet 

uppföljningsrapporter om hur placeringen fortskrider och en slutrapport när placeringen 

upphör. Familjehemskonsulenten finns mellan familjehemmen och kommunen och 

kommunikationen ska gå via dem även om socialsekreteraren på kommunen ibland har 

direktkontakt med familjehemmet. Familjehemskonsulenten är vidare involverad i övriga 

kontakter kring barnen beroende på typ av ärende och vad som överenskommits med 

kommunen och familjehemmet. 

 

3. Tidigare forskning 

I nedanstående kapitel redogörs för tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet 

efter följande struktur: konsulentstödd familjehemsvård, stöd och utbildning för familjehem, 

fosterbarn och utbildning, fosterbarn och hälsa, fosterbarn och beteendeproblematik och 

avbrutna placeringar där risk- och skyddsfaktorer också ingår och slutligen fosterbarn och 

kontakt med det biologiska nätverket. 

 

3.1 Sökprocess 

För hitta relevant forskning, och därmed ge oss en bild av hur det aktuella kunskapsläget ser 

ut inom ämnet för vår undersökning, har en litteratursökning genomförts. Sökningen 

genomfördes i följande databaser: Libris, ProQuest och Google scholar. De sökord vi använt 

oss av på svenska var stöd*, utbildning*, hälsa*, fosterfamilj*, familjehem*, konsulent*, 

föräldrar* fosterbarn samt fosterföräldrar vilka sedan kombinerades med varandra i olika 

sammansättningar. De sökord på engelska som användes var foster family, foster care*, 

support*, education*, school* health*, parents* vilka också kombinerades i olika 

sammansättningar. Viss forskning har vi fått genom att titta på referenslistor. Vi har främst 

använt oss av nyare forskning men vi har även tagit med äldre böcker och artiklar som varit 

av betydelse för vår studie. 
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3.2 Konsulentstödd familjehemsvård 

Det finns forskning kring privat institutionsvård t.ex. Marie Sallnäs (2005), men detta ligger 

utanför vårt forskningsområde. Så vitt vi vet finns det ingen svensk forskning om 

konsulentstödda familjehem. Vi har rådfrågat forskare inom familjehemsvård som bekräftar 

vår bild av bristen på forskning inom familjehem med konsulentstöd. Vi har dock funnit en 

internationell studie som till viss del berör vårt forskningsområde. Detta i form av en engelsk 

undersökning som kom fram till att det fanns begränsat med bevis som stödde argument för 

omlokaliseringar av fosterhemsvården från offentliga sektorn till den privata sektorn. Studien 

bekräftar det fortsatta ömsesidiga beroendet mellan den offentliga- och privata sektorn i 

England. Den privata sektorn är ofta mer innovativ än den offentliga sektorn som snarare 

fungerar som en källa för expertis och resurser. Studien menar också att den offentliga sektorn 

erbjuder kunskap, färdigheter och omhändertagande vilket därmed skulle kunna göra den 

offentliga sektorn mer lämpad att kunna svara på den ovisshet som finns rörande 

fosterhemsplacerade barns behov (Stanely et al., 2013).  

 

3.3 Stöd och utbildning för familjehem 

Av svensk forskning har det framkommit att många familjehem tycks vara nöjda med det stöd 

och utbildning som erbjuds (SoU 2005:81, Wåhlander & Högdin, 2003). I en kartläggning 

bland medlemmar i “Familjehemmens riksförbund” genomförd av SCB för Sociala barn- och 

ungdomskommittén visade att majoriteten av familjehemmen träffade en representant från 

socialtjänsten högst två gånger per år. 19 % av familjehemmen uppgav att de inte erhöll 

någon handledning. 79 % av de som fick handledning var relativt eller mycket nöjda med den. 

Kartläggningen visade att ungefär hälften av familjehemmen hade erhållit en särskild 

utbildning för att utföra familjehemsuppdraget (SOU 2005:81).  

 

En svensk rapport som undersökt familjehem i Solna stad visade att kontakt med barnets 

biologiska familj var ett av de områden som familjehem önskade mer stöd inom. Studien 

visade också på att majoriteten av familjehemmen ansåg att de hade behov av stöd från sin 

socialsekreterare men att de också i stor utsträckning fick stöd. De områden familjehemmen 

tyckte sig behöva mest hjälp inom var kontakt med den biologiska familjen och i kontakten 

med PBU/BUP (Wåhlander & Högdin, 2003).  
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Vidare kunde man utläsa i Wåhlander och Högdins studie att drygt hälften av de 35 

familjehemmen i undersökningen genomgått någon typ av ”familjehemsutbildning”, Sex 

familjehem önskade vidareutbildning efter att ha genomgått grundutbildningen, dock var det 

lika många familjehem som inte önskade ytterligare utbildning. Huvuddelen av 

familjehemmen i studien angav att familjehemssekreteraren ringde dem från ett tillfälle per 

månad till ett tillfälle per halvår. Majoriteten av familjehemmen ville inte att telefonkontakten 

skulle förändras. Några få familjehem önskade utökad telefonkontakt och inget av familjerna 

hade svarat att de ville att kontakten skulle minska. 

 

Familjehemmen fick också uppskatta hur ofta de själva ringde till familjehemssekreteraren. 

Drygt hälften av familjehemmen uppskattade att de kontaktade familjehemssekretaren vid ca 

ett tillfälle per månad. Enligt de flesta familjehemmen kontaktade de familjehemsekretaren 

oftare än vad de blev kontaktade av familjehemsekretaren. Slutligen menade familjehemmen 

att det inte fanns något behov ifrån deras sida att ringa oftare. 

 

Den största delen av familjehemmen hade möten med familjehemsekretaren vid ett tillfälle 

per kvartal eller vid ett tillfälle per halvår. Ett fåtal familjehem önskade ytterligare möten. 

Majoriteten av familjehemmen var nöjda med det stöd och hjälp de fick av 

familjehemssekreteraren. Sex familjehem uppgav att de varken fick stöd eller hjälp och 

hälften av dessa önskade mer hjälp. Inget av familjehemmen uppgav att de var missnöjda med 

hur hjälpen och stödet fungerade (Wåhlander & Högdin, 2003).  

 

I internationell forskning har det visat sig att familjehemmen ville ha ökat stöd och utbildning 

för att kunna fortsätta med familjehemsuppdraget. En amerikansk studie beskrev den 

nationella trend som visade att tillgängliga fosterhem sjunker. Studien visade att om 

fosterföräldrarna hade kontakt med en stödperson tre gånger i veckan och gruppmöten med 

andra fosterföräldrar där beteendeövningar och metoder gällande fosterbarn ingick, minskade 

risken för att fosterföräldrarna skulle upphöra med att vara familjehem (Chamberlain, 

Moreland & Reid, 1992). Forskning visade också på att familjehem behövde ytterligare stöd 

och att familjehemsföräldrarna utgjorde en mycket viktig del av den vård som gavs till barn 

som inte kunde bo hemma av någon anledning. Forskning konstaterade även att ett barns 

placering i familjehem kunde få en stor inverkan på barnets liv och att det därför krävs att 

kunskapen om fosterbarnsvården ökar. Både fosterföräldrar och fosterbarn bör få möjlighet att 
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erhålla stöd så att vården i familjehemmet ska bli den bästa för barnet (Höjer, 2001, 2002, 

Kessler, Pecora, Williams, Hiripi, O’Brien & English, 2008.  

 

3.4 Fosterbarn och utbildning 

Internationell forskning från flera länder har under många år funnit att barn som växer upp i 

familjehems- eller institutionsvård underpresterar i skolan i förhållande till deras begåvning 

och att de riskerar att få en låg utbildning som vuxna (Forsman & Vinnerljung, 2012, 

Tideman, Vinnerljung, Hintze & Aldenius Isaksson, 2011). I studier har man jämfört 

svenskfödda barn som fått insatser från socialtjänsten med barn som inte fått några insatser 

under barn-och ungdomsåren. Studien kom fram till att de barn och ungdomar som haft 

socialtjänstinsatser och hade mödrar som högst hade grundskoleutbildning, låg cirka en 

tvåfaldig till en fyrfaldig högre risk att bli lågutbildade unga vuxna än de jämnåriga i 

normalgruppen (Socialstyrelsen, 2006, 2010). Rapporten tog också upp de samband som finns 

mellan låga betyg ifrån grundskolan och de höga överriskerna för ogynnsamma utfall som den 

familjehemsplacerade gruppen har. Bland de som hade lägre skolbetyg var ogynnsamma 

utfall, förutom självmordsbeteende, två till tre gånger så vanligt än bland de som lämnade 

grundskolan med bättre skolresultat. 

 

En brittisk studie visade på att socialtjänstens intresse att följa upp placerade barns 

problematik inte är högprioriterat samt att ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och skola 

är otydlig. Det finns också studier där det har framkommit att familjehemsföräldrar och lärare 

har låga förväntningar på att det ska gå bra för barnen i skolan (Socialstyrelsen, 2010). Detta 

trots att det finns stadgat i skollagen att elever som har svårigheter med skolarbetet p.g.a. 

emotionella eller sociala problem har rätt till stöd och hjälp från skolan. 

 

En amerikansk studie (n=472) undersökte en grupp med fosterbarn som var mellan 6 och 12 

år gamla och valdes ut slumpmässigt. Det visade sig att 69 procent av barnen i studien hade 

någon typ av beteendeproblematik, underpresterande i skolan i förhållande till begåvning eller 

att de inte kunde gå i skolan. 34 procent visade på att ha någon typ av beteendeproblematik i 

klassrummet. Barn som var i fosterhem under längre perioder var mer sannolika att bli 

avstängda eller relegerade från skolan än barn som inte bodde i fosterhem. De barn som varit 

med om ett flertal förändringar i sitt fosterhem var också i hög grad associerade med att ha 

åtminstone en allvarlig försening gällande skolan (Zima, Bussing, Freeman, Yang, Belin, & 

Forness, 2000).  
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3.5 Fosterbarn och hälsa 

En studie från USA har visat att barn som har varit placerade i familjehem ofta inte får den 

hälsovård de behöver och har rätt till. En studie fann att 60 % av familjehemsplacerade barn 

led av en kronisk sjukdom och 20 % av minst tre kroniska sjukdomar. Det finns lite forskning 

om europeiska fosterbarns hälsa till skillnad från i USA där forskningen har kommit längre i 

ämnet. Att många fosterbarn lider av hälsoproblem kan bl.a. härledas till att barn som ofta 

byter familjehem inte har någon vuxen som kontinuerligt tar ansvar för barnets hälsa. 

Familjehemsplacerade barn i Europa har inte bara har blivit förbisedda av sina föräldrar utan 

även till viss del av samhället när det gäller hälsofrågor (Vinnerljung & Hjern, 2002). 

 

I flera studier har det framkommit att det finns en hög förekomst av somatiska hälsoproblem 

hos de barn som blivit placerade på familjehem eller institution. Det saknas till stor del svensk 

forskning angående detta. Dock gjordes en undersökning (n=108) med hjälp av ett nytt 

dokumentationssystem som visade på oroväckande data. Barn och ungdomar boende i 

familjehem intervjuades och det framkom att två tredjedelar av dessa hade någon typ av 

hälsoproblematik. Hälften av barnen hade varit placerade under i tre år eller längre 

(Socialstyrelsen, 2006). En dansk studie stödjer den svenska forskningen och visade på att det 

var mycket vanligare att fosterbarn led av långvarig sjukdom jämfört med sina jämnåriga 

(Egelund et al, 2008). Delar av resultatet från en studie, där 121 fosterbarn- och ungdomar 

ingick, visade på att vartannat av dessa barn minst fick en remiss efter läkarundersökning. 

Detta kunde tyda på att dessa barn försummats dels på grund av bristande dokumentation av 

socialtjänsten och dels brister i kommunikation mellan socialtjänst och hälsovård (Kling, 

2012). 

 

En engelsk studie som undersökt hur stor del som lider av psykisk sjukdom bland ungdomar i 

åldern 13-17, som är omhändertagna av samhället jämfört med en kontrollgrupp av jämnåriga 

som inte är omhändertagna av samhället. Studien kom fram till att barn och unga som är 

omhändertagna av samhället har en ökad risk för psykiska sjukdomar och 

beteendeproblematik jämfört med andra grupper i samhället. I studien framkom det att 67 

procent av ungdomarna som var i samhällets vård led av psykisk sjukdom medan 15 procent 

av ungdomarna i kontrollgruppen gjorde det. En viktig men kanske skrämmande upptäckt i 

studien var att många av ungdomarna led av psykiska sjukdomar som är fullt möjliga att bota 

men som inte hade blivit uppmärksammade tidigare (McCann, James, Wilson & Dunn, 1996). 
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En svensk studie har undersökt risken att läggas in på sjukhus för självmordsförsök eller på 

grund av psykiatrisk diagnos hos unga som blivit placerade i social dygnsvård före tonåren. I 

undersökningen deltog ca 22 000 personer och de blev jämförda med en population på ca 995 

000 som ingått i normalgruppen och då inte varit föremål för socialtjänsten. Risken för 

självmord var 4-5 gånger högre, både i vuxen ålder och som tonåring, jämfört med en 

normalgrupp (Socialstyrelsen, 2006).  

 

3.6 Fosterbarn och kontakt med det biologiska nätverket 

Svensk och internationell forskning har visat på att fosterbarnets välbefinnande och möjlighet 

att återvända hem efter placeringen, är förknippat med att den unge har kontakt med sina 

biologiska föräldrar under familjehemsplaceringen (Sanchirico & Jablonka, 2001, 

Vinnerljung, 1996). Engelsk forskning har påvisat de goda effekterna för barnets 

välbefinnande och även utveckling under placeringens gång, om barnet får ha kontakt med 

sina biologiska föräldrar (Vinnerljung, 1996). Enligt svensk lag ska fosterbarnet återförenas 

med sin biologiska familj då familjehemsuppdraget är slutfört (SOU 2005:81). 

 

I 6:e kapitlet i Socialtjänstlagen finns bestämmelser om hur vården bör vara i familjehem: 

“Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 

närstående samt kontakt med hemmiljön” (SoL 6:1). Dock har det har visat sig att en stor 

andel av barn som placeras i familjehem blir kvar där under en längre tid. Många barn växer 

därmed upp i sina familjehem (Höjer, 2001). Både svensk och internationell forskning visar 

på att ju länge tid barnet befunnit sig i fosterhem desto större risk finns att de ska tappa 

kontakten med biologisk familj. Detta trots att barnen själva anser att det är viktigt att 

bibehålla kontakt med sin biologiska familj, även de barn som varit långtidsplacerade och 

därmed förlorat samhörigheten med sin biologiska familj, ansåg att kontakten var viktig 

(Vinnerljung, 1996). 

 

En stor amerikansk studie beskriver också vikten av att barnet har kontakt med de biologiska 

föräldrarna för att upprätthålla familjebanden under placeringen. Fosterföräldrar förväntas 

bidra till att kontakten upprätthålls mellan fosterbarn och dennes biologiska föräldrar 

(Sanchirico & Jablonka, 2001).  

 

Socialarbetaren spelar också en viktig roll då flera studier visar på att socialarbetarens 

förhållningssätt och insatser har en viktig roll angående hur kontakten kommer att bli mellan 
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barn och biologiska föräldrar under fosterhemsplaceringen (Vinnerljung, 1996). En studie där 

socialarbetare intervjuats drog slutsatsen att fosterföräldrarna har en viktig roll i hur ofta 

fosterbarn och biologiska föräldrar träffas. Fosterföräldrarnas inblandning kan bli negativ just 

när det gällde möten mellan barn och biologiska föräldrar. Socialarbetare själva menade att 

det kunde bero på att socialarbetaren minskade tätheten på besöken i ärenden där de varit 

oroliga att fosterföräldrarnas missnöje med besöken kunnat leda till att placeringen skulle 

riskeras att avbrytas. Som tidigare nämnts, kan sammanbrott i familjehemmet vara skadligt 

för barnet (Hess, 1988). 

 

En stor amerikansk studie (n=1200) fann att stöd och träning åt fosterföräldrarna bidrog till 

mer kontakt mellan barn och biologiska föräldrar jämfört med fosterföräldrar som varken fick 

stöd eller träning. Att ge träning och stöd åt fosterföräldrar bidrar till att göra dem mer 

medvetna om att de har en stor inverkan på hur kontakten mellan barn och föräldrar blir 

(Sanchirico & Jablonka, 2001).  

 

3.7 Fosterbarns beteendeproblem och avbrutna placeringar 

Flera utländska studier har visat på samband mellan beteendeproblem hos fosterbarnet och 

avbrutna placeringar (Everson-Hock et al., 2011, Gilbertson & Barber, 2003, Newton, 

Litrownik & Landsverk, 2000). Vidare beskriver en artikel från England att fosterbarn- och 

ungdomar ses som en ”högriskgrupp” att drabbas av beteende- och emotionella problem. 

Beteendeproblematik hos fosterbarn kan leda till att många fosterföräldrar upphör med 

uppdraget (Everson-Hock et al., 2011). En amerikansk studie (n=415) undersökte vad som 

skedde när en fosterhemsplaceringen kom att ändras för den unge och därmed om det 

påverkade beteendeproblemtiken hos denne. Studien kom fram till att kortvariga och flyktiga 

placeringar bidrog negativt till den unges beteende. Ett fosterbarn som varit med om ett flertal 

ändrade placeringar kunde anses ha särskilt hög risk för skadliga effekter gällande 

beteendeproblematik. Beteendeproblematik var dock en anledning till och konsekvens av 

avbrutna placeringar (Newton, Litrownik & Landsverk, 2000).  

 

Svensk forskning styrker den internationella forskningen genom svensk studie (n=776) som 

har undersökt ungdomar i åldern 13-16 som påbörjade en placering 1991. Studien har visat att 

den vanligaste orsaken till sammanbrott vid tonårsplaceringar är beteendeproblem. Studien 

visade på att sammanbrott vid en placering påverkar familjehemmet negativt då de känner sig 

handfallna och maktlösa. I studien var 45 % av sammanbrotten utlösta av att ungdomen 
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avbröt placeringen genom att t.ex. rymma. Oftast var anledningen att ungdomen var emot den 

kontroll som utfördes av familjehemmet. Rapporten har påvisat att 40 % av de familjehem 

som haft erfarenhet av ett sammanbrott inte ville fortsätta som familjehem. Det finns mindre 

studier som har visat på ännu högre siffror. I 35 % av fallen i studien var det institutionen som 

avbröt placeringen. Det har visat sig att de vanligaste orsakerna var att man ville skydda andra 

barn boendes på institutionen/familjehemmet, att man inte ansågs sig orka/vilja fortsätta och 

att man inte ansågs sig klara av uppdraget (Vinnerljung et al., 2001). 

 

Forskning har visat på att stöd och hjälp till fosterföräldrar kan bidra till att placeringen ska 

kunna fortsätta trots beteendeproblematik hos barnet. I en australiensisk studie där man 

intervjuade 19 fosterföräldrar och 16 fosterbarn som alla varit med om avbrutna placeringar 

på grund av beteendeproblematik. Studien fick fram att om fosterföräldrar blir noggrant 

informerade, förbereds inför vad det innebär att ta emot ett fosterbarn och erbjuds stöd kunde 

detta leda detta till att fosterföräldrarna får möjlighet att bidra till en stabilitet för fosterbarn 

med beteendeproblematik och därmed eventuellt kunna förhindra ett sammanbrott av 

placeringen (Gilbertson & Barber, 2003). Detta stöds av engelsk forskning där det 

framkommit att fosterföräldrar önskade ett omfattande ökat stöd, psykologisk rådgivning samt 

trygghet och uppmuntran i sin roll som fosterförälder (Everson-Hock et al., 2011). 

 

3.8 Risk- och skyddsfaktorer 

Både internationell och svensk forskning har visat på att risk- och skyddsfaktorer är 

förknippade med familjehemsplacerade barns beteendeproblem. I den nederländska artikeln 

beskrivs det att mellan 20 och 50 procent av de unga som befinner sig i fosterhem under lång 

tid får uppleva att deras planerade vistelse upphör i förtid. Fosterbarn har redan en förhöjd 

risk för beteendeproblematik, hälsoproblem samt en underpresentation sett till begåvning hos 

den unge. Detta gör att ännu en risk som ett uppbrott ifrån fosterföräldrarna bör undvikas i 

största mån. Bland annat ökar risken för att placeringen av barnet inte ska fungera om barnet 

är äldre, beteendeproblem samt erfarenhet för barnet av tidigare placering är även dem starka 

riskfaktorer för att placeringen inte ska fungera. Kvaliteten på fosterhemmet är en möjlig 

skyddande faktor, där man sett att motiverande, involverade och vårdande fosterföräldrar 

minskar uppbrott av placeringen (Oosterman et al., 2006). En svensk avhandling beskriver 

risk- och skyddsfaktorer som att en individ får en mängd olika riskfaktorer kring sig kan detta 

leda till en ökad risk av att drabbas av beteendeproblem. Om dessa riskfaktorer finns i flera 

olika nivåer och sammanhang under samma tid, exempel inom familjen och i närområdet, är 
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risken ännu högre för framtida beteendeproblematik hos individen (Khyle-Westermark, 

2009). 

 

3.9 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi har presenterat en rad studier som pekar på att fosterbarn ofta underpresterar i skolan i 

förhållande till begåvning, i större utsträckning lider av psykisk och somatisk ohälsa och har 

beteendeproblem. Det har också visat sig att många fosterbarn inte får kontinuerlig kontakt 

med sina biologiska föräldrar och därför riskerar att växa upp i familjehemmen. Den 

forskning vi har hittat har alla pekat i den riktningen. Det som kan vara problematiskt är att 

den internationella forskningen möjligen inte är av samma relevans eftersom 

familjehemsvården troligtvis ser annorlunda ut i vissa avseenden. Dock har vi sett att det rör 

sig om samma resultat och om samma problematik, svensk forskning stödjer de 

internationella resultaten och visar på liknande utfall för de familjehemsplacerade barnen 

(Socialstyrelsen, 2006, 2010, Vinnerljung & Hjern, 2002, Kling, 2012,   

 

Det som har framkommit av forskningsgenomgången är att det till stor del saknades studier 

om fosterhemsvården sett ur fosterföräldrars perspektiv, det fanns få svenska studier om detta 

(SoU 2005:81, Wåhlander & Högdin, 2003). Wåhlander och Högdins studie var liten med ett 

relativt stort bortfall men vi valde ändå att ha med relativt stora delar av den i 

forskningsgenomgången. Detta beror på att vi inte har funnit liknande studier som har berört 

vårt ämne. Denna studie fann att de flesta familjehem fick det stöd de ville ha (Wåhlander & 

Högdin, 2003). Annan svensk forskning visade att majoriteten av fosterföräldrar som får 

handledning är nöjda med den (SoU 2005:81). I Amerikanska studier framkom att 

fosterföräldrar vill ha ökat stöd (T.ex. Chamberlain, Moreland & Reid, 1992). I flera studier 

och en metaanalys (Oosterman et al., 2006, Vinnerljung & Hjern, 2002) framgick att många 

(20%-50%) placeringar avbröts i förtid. Forskning har funnit att beteendeproblem bland 

fosterbarn var en vanlig anledning till att placeringen avbröts i förtid (Everson-Hock et al., 

2011, Vinnerljung et al., 2001). En amerikansk studie visade att 69 procent av barnen i 

studien hade någon typ av beteendeproblematik vilket påverkade deras utbildning då 

underpresterade i skolan sett till begåvning eller att de inte kunde gå i skolan (Zima, Bussing, 

Freeman, Yang, Belin, & Forness, 2000).  

 

En avhandling har funnit att en stor andel av de barn som placeras i familjehem blir kvar där 

under en längre tid eller växer upp i familjehemmet (Höjer, 2001). Både svensk och 
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internationell forskning har visat att ju länge tid barnet hade befunnit sig i fosterhem desto 

större risk fanns att de ska tappa kontakten med biologisk familj (Vinnerljung, 1996). Enligt 

en annan studie fanns det också en risk enligt studien att socialarbetare inte uppmuntrade 

kontakt mellan fosterbarn och biologiska föräldrar av rädsla för att fosterföräldrarnas missnöje 

kring detta skulle leda till att placeringen avbröts (Hess, 1988). 

 

Vi tycker att forskningen om familjehemsplacerade barns skolgång, hälsa, beteendeproblem 

och kontakt med biologisk familj presenterar liknande resultat både i Sverige och utomlands. 

Två svenska studier har visat att familjehem är nöjda med stöd respektive handledning de får, 

vi är dock tveksamma om resultatet är generaliserbart med tanke på den ena studiens 

omfattning. Enligt en amerikansk undersökning önskar fosterföräldrar mer stöd och hjälp. Det 

har även visat sig i mer omfattande studier att många placeringar avbryts i förtid vilket vi till 

viss del tolkar som att det kan ha samband med behov av mer stöd.  

 

4. Teoretiska perspektiv 

 

4.1 Utvecklingspsykopatologi - teori om risk- och skyddsfaktorer 

En teoretisk ansats som är av intresse för vår studie är utvecklingspsykopatologin som är 

kopplad till risk-och skyddsfaktorer. Vi valde att belysa den tidigare forskningen med den här 

teorin och utbildning, hälsa, kontakt med biologiska föräldrar och syskon samt 

beteendeproblematik stod ut som starka risk- och skyddsfaktorer för fosterhemsplacerade 

barn. 

 

Med hjälp av utvecklingspsykopatologin kan man se närmre på individers utveckling under 

förhållanden där denne är utsatt och sårbar, och då försöka förstå individuella olikheter och 

variation, under en period i ett invecklat samspel mellan individ och omgivning (Andersson, 

2008). Utvecklingspsykopatologin ser inte till olika karaktäristiska drag och tanken är inte 

heller att sätta diagnoser utan man ser istället djupare på individuell variation. Tidigare 

forskning har visat på att det inte är svårighetsgraden en viss risk besitter som avgör utfallet 

för individen, utan snarare antalet risker individen utsatts för (Rutter & Sroufe, 2000). 

Riskfaktorer kommer också sällan ensamma, desto fler riskfaktor ökar risken för en negativ 

utveckling (Lagerberg & Sundelin, 2000). En riskfaktor kan beskrivas som en händelse, 

egenskap, ett förhållande eller en typ av process som bidrar till att en negativ utveckling kan 
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komma att ske. Vissa riskfaktorer går det att påverka medan andra inte går att ändra, 

exempelvis händelser som redan skett (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Riskfaktorer som riskerar att leda till bristande anpassning eller störning kan riskera att finnas 

inom själva familjen eller belägen i den sociala omgivningen vilket leder till ökad sårbarhet. 

Riskfaktorer är därmed ett dynamiskt samspel där man inte kan dela upp riskfaktorer hos 

individen och riskfaktorer som finns i omgivningen. Sedan finns det också de skyddande 

faktorerna som kan ha en kompenserande styrka och därmed bidra till barnets 

anpassningsförmåga och motverka effekten av de risker som finns. Ett barns utsatthet när det 

gäller risk kan vara av tillfällig eller mer bestående art och beroende på sammanhang kan de 

också ha olika betydelse. Något annat som är viktigt att se till när det gäller barn är vid vilken 

tidpunkt i barnets utveckling som risk uppkommer eftersom som det kan ha väldigt stor 

betydelse. Det är viktigt att se till hela bilden när vi talar om risk- och skyddsfaktorer det vill 

säga att vi inte endast ska se till familjen, utan också i barnets vänskapsgrupp och samhället 

runt omkring (Andersson, 2008).  

 

4.2 Risk och skydd 

Skolan får stor betydelse i tidigare forskning om skyddande faktorer. Om barnets egna familj 

erbjuder barnet en bristfällig omsorg och vård eller om det råder missförhållanden i hemmet 

så kan skolan ses som en kompenserande miljö där barnet får möjlighet att stärka sitt 

självförtroende, ges förebilder samt socialt stöd. Däremot så anses skolan öka barnets 

sårbarhet och de mer utsatta barnens självbilder vilket därmed leder till svårigheter när det 

gäller deras möjligheter i arbetslivet. Den tidigare forskningen har ju visat att barn i 

familjehem riskerar att prestera svagt i skolan och de riskerar att bli lågutbildade som vuxna. 

Barn som växer upp i familjer där exempelvis fattigdom eller där föräldrarna har en svag 

anknytning till arbetsmarknaden är en riskfaktor för barnet. Andra riskfaktorer som kan 

påverka barnet är om denna växt upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa och om barnet 

upplevt övergrepp, som tidigare nämnts spelar antalet risker individen utsatts för, roll 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Riskfaktorer kan förminskas av skyddsfaktorer som är 

tillräckligt starka och finns kvar tillräckligt länge för barnet. Tidig anknytning är ett starkt 

skydd för senare svårare händelser i barnets liv (Andersson, 2008).  Ålder kan vara både risk- 

och skydd för barnet. Ålder har betydelse för vilka miljöer och personer barnet har tillgång till 

vilket därmed spelar en roll för vilka risker de exponeras för. Samhällets insatser, även 

placering i familjehem kan vara skydd för barn, men som vi nämnt kan det också skapa nya 
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risker och svårigheter (a.a, 2008). Barn och ungdomar har ett behov av att ha människor kring 

sig som kan ge dem en trygg grund. Forskning visar på att om föräldrarna är frånvarande eller 

inte har möjlighet att ge trygghet åt barnet, så kan andra människor ta den rollen istället. Det 

kan handla om bland annat nära grannar, lärare och äldre syskon (Werner & Smith, 2003). 

Sammanbrott av familjehemsplaceringen eller att placeringen upphör i förtid är en tydlig risk 

för barnet. En del risker kan motverkas av ett fungerande samarbetsförhållande mellan 

fosterföräldrar och biologiska föräldrar. Detta minskar barnets eventuella lojalitetskonflikt 

och bidrar till att kontakten mellan barn och biologiska föräldrar bibehålls under 

placeringen.(Andersson, 2008).  

 

Det har också visat sig att oavsett vilken risk det rört sig om, har de resulterat i väldigt olika 

utfall för individen. Exempel så kan ett barn utveckla en beteendeproblematik när ett annat 

barn som utsatts för liknande risker undkommer relativt skadefritt. En osäker anknytning kan 

också få väldigt olika följder för olika individer då det handlar om individuella förmågor och 

vilken situation det rör sig om (Andersson, 2008).  

 

4.3 Systemteori 

Vår empiri handlar om samspelet mellan familjehem och deras uppdragsgivare, INOM. Vi 

anser därför att systemteori är en lämplig teori att applicera på dessa två system och deras 

samspel. 

 

4.4 Generell systemteori 

Systemteorin är kopplad till cybernetiken som började få sin framfart vid 1940- och 50 talet, 

då militärindustrin fann ett ökat behov av att kunna ha makt över missiler. Cybernetiken 

bygger på jämvikt och används när det gäller slutna maskinsystem. Något av det kanske 

viktigaste Cybernetiken förde med sig, förutom starten på datorepoken, är begreppen 

feedback som kan ses som själva fundamentet rörande naturens kretslopp. Detta innebar att 

det tidigare mekaniska tänkande, som handlat om orsak och verkan i fysiken, fick nya 

uppfattningar som tidigare inte funnits. Den moderna systemteorin härstammar ifrån 1960-

talet och handlar inte längre om det mekaniska tänkandet utan har istället inriktat sig på hur 

samhället och organisationer verkar (Öquist, 2008). Enligt de moderna systemteoretikerna 

som Senge och Von Bertalanffy försöker systemteorin ge en förklaring av vad som sker i 

olika system exempel biologiska och sociala (Klefbeck & Ogden, 2003). Dessa teoretiker 

fokuserar på öppna, aktiva system och tillstånd utanför jämvikt. Man kan se själva 
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systemtänkandet på ett cirkulärt vis, allt är knutet- och förhåller sig till varandra i ett kretslopp 

(Öquist, 2008). En viktig förgrundsgestalt inom systemteorin var Bateson och han menade att 

allt måste ses i ett sammanhang (Bateson, 1972). Även Von Bertalanffy, menade att det 

viktigt att se till samband och helheten och inte till enskilda ting (Öqust, 2008).  

 

4.5 Helhet 

Generell systemteori beskrivs av hur olika system, bestående av mindre komponenter, är 

sammanbundna med varandra och hur olika system hänger ihop. Ett system är en helhet som 

kan verka med hjälp av det gemensamma beroendet som existerar mellan de olika delarna 

(Klefbeck & Ogden, 2003). Det vill säga att helheten alltid går förde de olika delarna (Öquist, 

2008). Man bör inom systemteorin fokusera på hur de olika komponenterna interagerar med 

varandra i systemet snarare än att endast se till den enskilda komponenten. Exempelvis tittar 

man närmre på kommunikationen mellan familjemedlemmarna för att förstå deras beteende 

istället för att studera deras egenskaper. Mänskliga system medverkar i ett komplicerat 

samspel med de övriga system som finns och de påverkas och blir påverkade av andra system 

(Hårtveit & Jensen, 2012). 

 

4.6 Grundsystem 

Det finns fyra grundsystem i en människas liv och dessa är familjen, vännerna, släkten samt 

arbetet. Vidare finns det givetvis mindre system som exempelvis ”träningen” (Fred & Olsson, 

2002). Det vill säga att systemen är av hierarkisk ordning (Bernler & Johnsson, 2001). De 

olika delarna är till viss del separerade men är också sammanbundna till varandra. Om man 

exempelvis försöker undvika kontakt med sin släkt, så påverkas man av detta i alla fall. De 

minnen man har kvar av släkten påverkar individens liv. Människan hänger samman med allt 

som omger denne. Om man ska skilja sig ifrån sin partner påverkar detta ens arbetssystem 

även om man inte talar om det på arbetet (Fred & Olsson, 2002). 

 

En del kritik som ibland kan framkomma när det gäller användandet av systemteorin är att 

den kan framstå som att, den har en alltför harmonisk syn på samhället. Att man förbiser de 

verkliga konflikter och problem i samhället. Men systemteorin handlar snarare om att se till 

lösningar. Man vill bredda synsättet på problem och med det försöka kunna se nya 

sammanhang och mönster framträda vilket kan leda till nya handlingsalternativ och nya 

perspektiv. Systemteorin har fokus på det som sker nu, att se hur strukturer och funktioner 

förändras i levande system genom samspel med det omgivande (Öquist, 2008).  
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5. Forskningsmetod 

 

Studien är genomförd med enkel kvantitativ metod eftersom undersökningen gjordes med 

hjälp av enkätundersökning bland familjehem med konsulentstöd. Denna metod valdes därför 

att syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra stödet som familjehemmen får från sin 

uppdragsgivare. Vi utgår delvis från explorativt förhållningsätt i studien eftersom vi ägnar oss 

åt beskrivande statistik med hjälp av univariat analys för att sedan med hjälp av bivariat 

analys undersöka om det finns samband mellan några av variablerna i den beskrivande 

statistiken. Konsulentstödd familjehemsvård är ett område med lite tidigare forskning vilket 

kräver en studie som är av explorativ art. Vi utgår från fyra områden inom familjehemsvård 

som vi funnit relevanta i tidigare forskning vilket gör studien delvis deduktiv (Djurfelt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

 

5.1 Urval 

Vår population är familjehem och jourhem vars uppdragsgivare är konsulentstödda 

familjehemsverksamheter. Vi har gjort ett klusterurval i studien eftersom respondenterna alla 

är knutna till samma företag. Urvalet för studien är alla familjehem som hade pågående 

placeringar i oktober och som är knutna till INOM Innovativ Omsorg (Byström, 1998). I 

urvalet ingår både familjehem och jourhem. Vi har inte kunnat finna aktuella siffror på hur 

många konsulentstödda familjehem eller privata anordnare det finns i Sverige. 

 

5.2 Instrument 

Materialet har samlats in genom en enkät som skickades ut till 149 familjehem i olika delar av 

Sverige. När vi utformade enkäten valde vi att begränsa antalet frågor till 26 stycken. Detta 

gjorde vi för att enkäten inte skulle bli för lång och då riskera ett stort externt och internt 

bortfall. 

 

Enkäten (se bilaga 2) är uppbyggd på följande sätt: ett begränsat antal bakgrundsfrågor där 

respondenterna fick besvara frågor om kön, civilstatus och utbildningsnivå. I avsnitten efter 

frågar vi om respondenternas erfarenheter som familjehem, b.la. hur länge de har varit 

familjehem/jourhem, om det är familjehem, jourhem eller båda. Sedan ställs frågor angående 

hur ofta de de har kontakt med sin familjehemskonsulent, dessa frågor är direkt tagna från en 
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enkät som är framtagen för en undersökning bland familjehem i Solna (Wåhlander & Högdin, 

2003). Enkäten är uppdelad i kategorierna utbildning, hälsa, kontakt med biologiska föräldrar 

och syskon samt beteendeproblematik som vi kommer att ställa frågor kring. Inom de fyra 

kategorierna återkom samma frågestruktur så att det blev ett tydligt mönster i enkäten. Först 

fick respondenterna ta ställning till hur mycket stöd de tyckte sig få inom varje område. De 

fick sedan utvärdera hur nöjda de är med stödet de får och ytterligare hur mycket stöd de 

önskar från sin familjehemskonsulent. Vi har använt Likert-skalan där respondenterna har fått 

ta ställning till olika påståenden kring stöd på en skala med 6 alternativ (Ejlertsson, 2005). De 

kunde välja bland två positiva alternativ (t.ex. Mycket nöjd och ganska nöjd), två negativa 

alternativ (t.ex. Mycket missnöjd och ganska missnöjd) samt Får ej stöd och Vet ej.  

 

Den sista frågan inom varje område var en öppen fråga där respondenterna själv kunde 

besvara om det var något stöd de saknar. Ett alternativ hade varit att senare dela in dessa i 

kategorier, men eftersom det var 6-12 % som svarade på frågan valde vi istället att presentera 

återkommande svar eftersom vi uppfattade ett tydligt mönster inom varje kategori i svaren vi 

fick. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Genom samarbetet med INOM Innovativ Omsorg har vi fått tillgång till en lista med namn 

och adresser på de familjehem som tog emot placeringar under oktober 2012. INOM skickade 

ut ett brev till familjehemmen och informerade om att de skulle få hem en postenkät. Enkäten 

skickades ut per post den 23:e november tillsammans med ett följebrev (se bilaga 1) där vi 

berättar vilka vi är och syftet med undersökningen. Sista dag att skicka in enkäten sattes till 

4:e december men enkäter som togs emot upp till ca två veckor efter det datumet ingår i 

resultatredovisningen för att minska bortfallet. Ungefär fyra dagar efter att vi hade skickade ut 

enkäten skickade vi ut påminnelser (se bilaga 3) till de familjehem som inte hade svarat. Vi 

kontaktade också INOM för att deras familjehemskonsulenter skulle påminna familjehemmen 

om att fylla i enkäten. INOM erbjöd biobiljetter till de familjehem som svarat för att 

ytterligare öka svarsfrekvensen (Ejlertsson (2005). 

 

5.4 Bearbetning av materialet 

Studien baseras på ett empiriskt underlag i form av tidigare forskning och materialet som är 

insamlad med hjälp av en enkätundersökning bland familjehem. 
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Materialet har bearbetats i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 20). 

Analysen har genomförts på univariat nivå och presenteras i frekvenstabeller samt på bivariat 

nivå där resultatpresentationen visas i korstabeller (Byström, 1998). I resultatredovisningen 

har de två positiva alternativen (t.ex. Mycket nöjd och ganska nöjd) och de två negativa 

alternativen (t.ex. Mycket missnöjd och ganska missnöjd) slagits samman för att skapa en 

tydligare bild av materialet. I resultatdelen där vi har presenterat erfarenhet och uppdragstyp 

på bivariat nivå har variabler lagts samman för att skapa större grupper. Vi valde att jämföra 

de respondenter som bara tar emot längre placeringar och de som även tar emot kortare/akuta 

jourplaceringar för att se om det fanns skillnader i stödet de får beroende på typ av placering. 

Samma sak gäller den andra jämförelsen som genomfördes mellan de som har mindre än fem 

års erfarenhet och de som har mer än fem års erfarenhet. 

 

5.5 Generaliserbarhet 

Studien är baserad på en grupp familjehem som är uppdragstagare i samma verksamhet och 

därför är ambitionen inte att generalisera resultatet utan att beskriva och jämföra 

respondenternas erfarenheter av stöd (Byström, 1998). Det finns inte heller någon tidigare 

forskning inom området vilket gör att vi inte vet om liknande resultat har framkommit bland 

andra konsulentstödda familjevårdsverksamheter.  

 

5.6 Bortfall 

64 % av respondenterna svarade på enkäten och således har vi ett externt bortfall på 36 %. En 

av nackdelarna med att skicka ut en postenkät, vilken vi var medvetna om redan innan är 

svårigheten att få en hög svarsfrekvens (Ejlertsson, 2005). 

 

I Ingrid Höjers avhandling har hon också samlat in materialet med hjälp av postenkäter till 

familjehem och fick ett bortfall på 34 %. Efteråt skickade hon ut en enkät till de som inte hade 

svarat för att undersöka orsaken till detta. Vi tror att vissa av hennes slutsatser går att 

applicera på de bortfall vi har. Några av familjehemmen kände sig inte som fosterföräldrar till 

barnet utan hade haft barnet sedan det var spädbarn. Andra svarade att de inte litade på 

anonymiteten då Höjer, liksom vi, hade numrerat enkäterna för att kunna skicka ut 

påminnelser till de som inte svarat (Höjer, 2001). 

 

Det interna bortfallet låg på 0-7 % på de olika frågorna. Mest internt bortfall fick vi på 

frågorna där familjehemmen skulle uppskatta hur ofta de har kontakt med sin 
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familjehemskonsulent. I de fallen hade några kryssat i mer än ett alternativ vilket gjorde att vi 

inte kunde använda svaret. Ett enkelt sätt att undvika detta hade varit att förtydliga att man 

endast skulle kryssa i ett alternativ. Förutom dessa bortfall var det ett par respondenter som 

ansåg att det varit familjehem för kort tid för att kunna ta ställning till vissa frågor. 

 

Vi närvarade inte när respondenterna genomförde enkätundersökningen. Detta tror vi kan ha 

lett till ett visst bortfall eftersom vi inte fanns tillgängliga direkt vid eventuella frågor. Det är 

även lätt att glömma att fylla i en enkät som man har fått hemskickad och inte gör på plats i 

något sammanhang. För att förebygga ett internt bortfall formulerade vi enkätfrågorna så 

tydligt och enkelt som möjligt samt begränsade antalet frågor till 26. För att förebygga ett 

extern bortfall skickade påminnelser till respondenterna några dagar efter att enkäten 

skickades ut samt att ha en kort svarstid (Byström, 1998). Enkäten skickades ut till 

familjehemmen den 23:e november och blev ombedda att svara innan den 4:e december. Det 

var viktigt att respondenterna hade god tid på sig att fylla i enkäten några veckor innan jul då 

risken annars var att enkäten inte fylldes i p.g.a. tidsbrist (Ejlertsson 2005). Många svarade 

efter den 4:e december och det kanske hade varit lättare att få svar om vi hade haft möjlighet 

att skicka ut enkäten ännu tidigare. 

 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att undersökningen mäter det den avser att mäta. I det här fallet innebär det 

att mätinstrumentet, vår enkät, mäter det som den avser att mäta (Byström, 1998). När vi 

utarbetade enkätfrågorna tittade vi på Ingrid Höjers avhandling “Fosterfamiljens inre liv” 

(2001) samt Wåhlander och Högdins rapport “Familjeliv som yrkesliv” (2003) som båda har 

gjort enkätundersökningar bland familjehem. Genom att titta på enkätfrågor som använts i 

tidigare forskning fick vi idéer om vilka frågor som vi skulle kunna använda i vår 

undersökning och vilka som har fått dåligt gensvar och som vi bör undvika. Vi anser att 

validiteten i uppsatsen stärks då vi använder enkätfrågor som tidigare har visat sig fungera i 

forskning kring familjehem. Genom att kontakta och rådfråga familjehemskonsulenter som 

arbetar inom konsulentstödd familjehemsvård har vi försökt att utarbeta svarsalternativ som 

stämmer överens med familjehemmens verklighet. 

 

Reliabilitet innebär att någon annan ska kunna upprepa samma undersökning och få samma 

resultat. Undersökningens resultat får högre trovärdighet om den har hög reliabilitet. 

Reliabiliteten bestäms av hur noggrant undersökningen utförs och datan bearbetas och målet 
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är att mätningarna ska ske på exakt samma sätt oavsett var de utförs (Eliasson, 2010). 

 

Att göra en studie med hjälp av en enkät styrker reliabiliteten i bemärkelsen att 

respondenterna svarar på exakt samma frågeformuleringar och att samma enkät kan skickas ut 

vid ett annat tillfälle. Vid intervjuer kan intervjuarens sätt att intervjua och formulera frågorna 

påverka hur respondenterna svarar. Eftersom vi är två författare till uppsatsen skulle vi med 

största sannolikhet varit tvungna att dela upp intervjuerna p.g.a. storleken på urvalet vilket 

skulle kunna påverkat reliabiliteten negativt. För att öka reliabiliteten i materialet har vi varit 

noggranna när vi har matat in data och skapa rutiner kring hur detta ska ske. Datan har 

kontrollerats och gåtts igenom totalt tre gånger av båda författarna (Eliasson, 2010). 

 

Ett problem med att göra en enkätundersökning är att frågorna och svarsalternativen är 

framtagna eller utvalda av oss och därför är resultatet i viss mån också är styrt av oss. För att 

förhindra att detta ger ett snedvridet resultat har vi i största möjliga mån att använt oss av 

Likert-skalan där respondenten får ta ställning till påståenden istället för att välja ett 

svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). En risk med enkätundersökningar är också att 

respondenterna kan missuppfatta frågorna och att svaren därför inte blir tillförlitliga (Eliasson, 

2010). 

 

5.8 Etiska överväganden 

Vi anser att det finns problem med att vi skickade ut enkäten i samarbete med 

familjehemmens uppdragsgivare då detta kan ställa krav på respondenterna att svara på 

frågorna på ett sätt som tillfredsställer uppdragsgivaren. Vi informerade respondenterna om 

att enkäten är frivillig att delta i och att deras uppdragsgivare kommer att få del av uppsatsen 

där resultatet av enkäten kommer att presenteras i tabellform och att enskilda svar inte går att 

utläsa. Det var också viktigt att påpeka att det endast är författarna till uppsatsen som har 

tillgång till materialet och att de ifyllda enkäterna skickas till Socialhögskolan och att de inte 

är tillgängliga för deras uppdragsgivare.  

 

Varje enkät fick ett nummer för att identifiera respondenterna vilket vi också informerade 

dem om i följebrevet. Detta gjorde vi för att kunna skicka ut påminnelser utan att behöva 

skicka ut det till dem som redan svarat. Vi försäkrade respondenterna om att det endast är 

författarna till uppsatsen som kommer att mata in enkätsvaren och när materialet är inmatat är 

svaren avidentifierade (Ejlertsson, 2005). Vi hade tillgång till listor på namn och adresser till 
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respondenterna. Dessa förstördes efter att vi matat in resultatet i SPSS. När materialet var 

inmatat i SPSS fanns det inga uppgifter som kunde identifiera enskilda respondenter. 

 

Ekonomisk ersättning är ett stöd till familjehemmen som vi inte kommer att beröra i den här 

uppsatsen. Vi tagit det beslutet eftersom vi anser att frågor kring den ekonomiska ersättningen 

kan vara känsliga och därför problematiska att dra några slutsatser från.  

 

Vi har medvetet valt att inte definiera stöd närmare än att ge några exempel i följebrevet (se 

bilaga). Detta för att minimera internt bortfall och ett snedvridet resultat. Hade vi definierat 

olika stödinsatser hade vi troligtvis inte lyckats identifiera alla typer av stöd som 

familjehemmen får. I den här studien var vi ute efter en inblick kring de stöd familjehemmen 

får och därför efterfrågar vi deras subjektiva upplevelse av stöd. 
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6. Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår enkätstudie som är genomförd 

bland 96 familjehem i hela Sverige. Av läsbarhetsskäl har vi avrundat procenttalen till heltal. 

 

6.1 Undersökningsgruppen 

I följande tabell presenteras deskriptiv data kring undersökningsgruppens bakgrund och 

erfarenhet som familjehem. 

 

Tabell 1: Deskriptiv data (n=93-96) 

                                    % N 

Kvinna 88 78 

Gift/sambo 84 81 

Utbildning   

Grundskola 11 10 

Gymnasieutbildning 67 62 

Högskola/Universitet 21 23 

Typ av familjehem   

Familjehem 52 50 

Jourhem 14 13 

Familjehem & Jourhem 34 33 

Erfarenhet av att vara familjehem   

0-5 år 53 51 

>5 år 47 46 

 

Det framgår av tabell 1 att det är flest kvinnor (82 %) som har svarat på enkäten. En majoritet 

av respondenterna (84%) är gifta eller sammanboende. Tabellen visar också att ungefär två 
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tredjedel av familjehemmen har gymnasieutbildning som högst avslutade utbildning. Drygt 

hälften av respondenterna är familjehem och 14 % är jourhem. En tredjedel är både 

familjehem och jourhem. Hälften av respondenterna har varit familjehem eller jourhem i över 

5 år och hälften i under 5 år. 

 

6.2 Kontakt med familjehemskonsulenten 

I nedanstående tabell presenteras resultatet från enkätfrågorna som bl.a. rör frekvensen i 

kontakten mellan familjehemmet och familjehemskonsulenten. 

 

Tabell 2. Kontakt med familjehemskonsulenten (n=89-94) 

                                    % N 

Hur ofta ringer du din familjehemskonsulent?   

1 ggr/vecka eller oftare 27 25 

Varannan vecka 38 36 

1 gång/månaden 23 22 

1 gång/kvartal eller mer sällan 12 11 

Hur ofta ringer din familjehemskonsulent dig   

1 ggr/vecka eller oftare 26   24 

Varannan vecka 47 43 

1 gång/månaden 22 20 

1 gång/kvartal eller mer sällan 5 5 

Hur ofta önskar du att din familjehemskonsult ska ringa?   

Oftare 12 11 

Oförändrat 85 80 

Mer sällan 3 3 
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Hur ofta träffar du din familjehemskonsulent?   

1 ggr/vecka eller oftare 7  6 

Varannan vecka 32 28 

1 gång/månaden 49 44 

1 gång/kvartal eller mer sällan 12 11 

Hur ofta önskar du träffa familjehemkonsulenten?   

Oftare 7 7 

Oförändrat 89 84 

Mer sällan 3 3 

 

Tabell 2 visar att 38 % av familjehemmen tar kontakt med sina familjehemskonsulenter per 

telefon varannan vecka. Lika stora delar av respondenterna, ungefär en fjärdedel, ringer oftare 

än en gång i vecka som en gång i månaden. Familjehemskonsulenterna tar kontakt med 

familjehemmen i ungefär samma mönster. Nästan hälften av familjehemkonsulenterna (47 %) 

tar kontakt med familjehemmen varannan vecka. Drygt en fjärdedel av familjehemmen blir 

uppringda mer än en gång i veckan och knappt en fjärdedel en gång i månaden. Det är något 

fler som uppger att de själva kontaktar sin familjehemskonsulent sällan än de som uppger att 

familjehemskonsulenten kontaktar dem sällan. En majoritet (85 %) av familjehemmen anser 

de är tillfredställda med frekvensen som familjehemskonsulenten kontaktar dem.  Drygt en på 

tio vill att familjehemskonsulenten kontaktar dem oftare och ett fåtal vill ha kontakt mer 

sällan. 

 

 

Från tabell 2 kan också utläsas att nära hälften av familjehemmen träffar sin 

familjehemskonsulent en gång i månaden. En tredjedel träffar familjehemskonsulenten 

varannan vecka. Nästan nio av tio familjehem vill träffa familjehemskonsulenten i oförändrad 

utsträckning. 
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6.3 Hur mycket stöd får familjehemmen 

I tabellen nedan framgår hur mycket stöd familjehemmen anser att det får från sin 

familjehemskonsulent inom de undersökta områdena. 

 

Tabell 3. Hur mycket stöd anser du att du får inom ... 

 Mycket Lite Inget Ej aktuellt 

… Utbildning? 

(n=95) 

63 % (60) 18 % (17) 6 % (6) 13 % (12) 

… Hälsa? 

(n=96) 

66 % (63) 15 % (14) 2 % (2) 18 % (17) 

… Bio. föräldrar? 

(n=96) 

66 % (63) 17 % (16) 2 % (2) 16 % (15) 

…Beteendeproblem? 

(n=96) 

75 % (72) 13 % (12) 2 % (2) 10 % (10) 

 

 

I tabell 3 presenteras resultatet av frågorna kring stödet familjehemmen får. Inom utbildning 

och hälsa är det ungefär två tredjedelar av familjehemmen som anser att de får mycket stöd 

och gällande kontakt med biologiska föräldrar och syskon och beteendeproblem är det 

ungefär tre fjärdelar som anser att de får mycket stöd. Inom alla områden är det mellan en 

tiondel och en femtedel som anser att de får lite stöd av sin familjehemskonsulent. 

Familjehemmen har i liknande utsträckning svarar att stödet i fråga inte är aktuellt. Ett fåtal av 

familjehemmen får inget stöd alls. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

6.4 Hur nöjda familjehemmen är med stödet 

I följande tabell presenteras svaren på frågorna om hur nöjda familjehemmen är med stödet de 

får att sin familjehemkonsulent. 

 

Tabell 4. Hur nöjd är du med stödet inom…. 

 Nöjd Missnöjd Vet ej Får ej stöd 

… Utbildning? 

(n=95) 

75 % (71) 2 % (2) 3 % (3) 20 % (19) 

... Hälsa? 

(n=96) 

75 % (72) 3 % (3) 0 % (0) 22 % (21) 

… Bio. föräldrar? 

(n=96) 

79 % (75) 2 % (2) 0 % (0) 19 % (18) 

…Beteendeproblem? 

(n=96) 

82 % (79) 3 % (3) 2 % (2) 13 % (12) 

 

Tabell 4 redovisar i vilken mån familjehemmen är nöjda med stödet. Ungefär tre fjärdelar 

inom alla kategorier är nöjda med stödet de får från sin familjehemkonsulent. Ett fåtal inom 

varje område svarar att de är missnöjda med stödet. 
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6.5 Önskemål om ytterligare stöd 

Av nedan tabell framgår i vilket utsträckning familjehemmen önskar ytterligare stöd inom 

varje område. 

 

Tabell 5. Ytterligare hur mycket stöd vill du ha inom … 

 

Mer Oförändrat Mindre Ej aktuellt 

… Utbildning? 

(n=95) 

17 % (16) 70 % (66) 1 % (1) 13 % (12) 

… Hälsa? 

(n=96) 

12 % (11) 71 % (68) 0 % (0) 18 % (17) 

… Bio. föräldrar? 

(n=96) 

17 % (16) 67 % (65) 0 % (0) 16 % (15) 

… Beteendeproblem? 

(n=96) 

19 % (18) 71 % (68) 0 % (0) 10 % (10) 

 

 

Tabell 5 visar att det finns ett genomgående mönster i alla kategorier där drygt två tredjedelar 

av familjehemmen vill ha stöd i oförändrad utsträckning. Det finns ett liknande mönster när 

det gäller familjehemmen som vill ha mer stöd, ungefär en femtedel inom alla områden anser 

att det vill ha mer stöd. Mycket få uppger att de vill ha mindre stöd. 
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6.6 I vilken utsträckning familjehemmen saknar stöd 

I följande tabell presenteras svaren på frågorna om familjehemmen saknar något stöd. 

 

Tabell 6. Saknar du någon stödinsats inom… 

 

Nej Ja Ej aktuellt 

… Utbildning? 

(n=96) 

81 % (78) 6 % (6) 13 % (12) 

… Hälsa? 

(n=96) 

76 % (73) 6 % (6) 18 % (17) 

… Bio. föräldrar? 

(n=96) 

78 % (75) 6 % (6) 16 % (15) 

… Beteendeproblem? 

(n=96) 

78 % (74) 12 % (11) 11 % (19) 

 

Av tabell 6 framgår att bland de familjehem som har svarat på enkäten är det 6 % som saknar 

något stöd inom utbildning, hälsa och kontakt med biologiska föräldrar och syskon. Inom 

beteendeproblematik är det något fler, 12 %, som saknar något stöd. Vid frågan om 

familjehemmen saknar något stöd fick respondenterna fylla i en öppen om fråga om vilket 

stöd de saknar. Inom var svaren inriktade på liknande faktorer och det är dessa som kommer 

att presenteras. 

 

När det gäller stöd inom utbildning efterfrågar familjehemmen som har uppgett att de saknar 

mer stöd i kommunikationen med skolan. Inom hälsa återkommer svaret att familjehemmen 

önskar mer stöd gällande psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det efterfrågas både mer 

kunskap i form av utbildning men även handfast hjälp i att ta beslut kring frågor om barnens 

hälsa och ta kontakt med olika vårdinstanser. Inom området biologiska föräldrar och syskon 

är svaren mestadels inriktade på stöd vid kontakt med barnens biologiska föräldrar. T.ex. att 

kunna ha någon närvarande vid hämtning och lämning av barnet och avlastning av 

telefonkontakt. Svaren som kommer upp i kategorin beteendeproblematik är övervägande 

inriktade på handledning och konkreta tips i hur familjehemmen ska hantera barn och 
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ungdomar med beteendeproblem. Kommentarer som är genomgående inom alla kategorier är 

att familjehemmen önskar en högre tillgänglighet hos konsulenten. Genomgående är också att 

familjehemmen vill att deras behov av stöd ska tillgodoses snabbare när det händer något, 

t.ex. drogrelaterade problem hos barnet eller ungdomen. 

 

6.7 Skillnader i svaren baserat på erfarenhet 

I nedan tabell presenteras svaren på hur mycket stöd familjehemmen får baserat på erfarenhet 

som familjehem. 

 

Tabell 7. Skillnader på mängden stöd baserat på erfarenhet som familjehem 

 Under 5 år Över 5 år 

Hur mycket stöd får du inom utbildning?   

Mycket 66 % (33) 60 % (27) 

Lite 18 % (9) 18 % (8) 

Inget 2 % (1) 11 % (5) 

Ej aktuellt 14 % (7) 11 % (5) 

Hur mycket stöd får du inom hälsa?   

Mycket 69 % (35) 62 % (28) 

Lite 16 % (8) 13 % (6) 

Inget 0 % (0) 4 % (2) 

Ej aktuellt 16 % (8) 20 % (9) 

Hur mycket stöd får du inom kontakt med bio.föräldrar?   

Mycket 69 % (35) 62 % (28) 

Lite 16 % (8) 18 % (8) 

Inget 2 % (1) 2 % (1) 

Ej aktuellt 14 % (7) 18 % (8) 
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Hur mycket stöd får du inom beteendeproblematik?   

Mycket 82 % (42) 67 % (30) 

Lite 10 % (5) 16 % (7) 

Inget 2 % (1) 2 % (1) 

Ej aktuellt 6 % (3) 16 % (7) 

 

I tabell 7 presenteras en jämförelse gällande mängden stöd mellan de som har varit 

familjehem i under fem år och de som har varit det i över fem år. Som nämnts tidigare har 

drygt femtio procent av familjehemmen varit familjehem i upp till fem år och knappt femtio 

procent har varit familjehem i över fem år. 

 

När det gäller utbildning, hälsa och kontakt med biologiska föräldrar och syskon har ungefär 

två tredjedelar i båda grupperna angivit att de får mycket stöd. Inom beteendeproblematik 

finns en liten skillnad då det är en något större andel bland de som har mindre erfarenhet som 

anger att de får mycket stöd. Det finns dock inget signifikant samband. Inom alla områden var 

det ungefär en femtedel av både de med över och under fem års erfarenhet tycker att de får 

lite stöd. Ett fåtal inom båda grupperna har svarat att de inte får något stöd alls. Den största 

andelen som ansåg att det inte fick något stöd var inom utbildning gruppen med längre 

erfarenhet. Det tycks dock inte finnas något samband mellan erfarenhet och hur mycket stöd 

man får som familjehem. 

 

I jämförelsen mellan grupperna angående hur nöjda familjehemmen är finns inte heller några 

samband mellan erfarenhet och nöjdhet. Mönstret är detsamma i alla kategorier och mellan de 

som har kortare och längre erfarenhet som familjehem. Även i resultaten som visar om 

familjehemmen vill ha ytterligare stöd och saknar något specifikt stöd är resultatet i stort sett 

samma mellan de två grupperna. Det tycks inte finnas något statistiskt samband mellan stödet 

familjehemmen får och längd på erfarenhet. 
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6.8 Skillnader i svaren baserat på uppdragsform 

I följande tabell framgår skillnader mellan de som endast är familjehem och de som tar emot 

jourplaceringar. 

 

Tabell 8. Skillnader på mängden stöd baserat på uppdragsform 

 Familjehem Familje- och 

jourhem 

Hur mycket stöd får du inom utbildning?   

Mycket 64 % (32) 62 % (28) 

Lite 18 % (9) 18 % (8) 

Inget 8 % (4) 4 % (2) 

Ej aktuellt 10 % (5) 16 % (7) 

Hur mycket stöd får du inom hälsa?   

Mycket 66 % (33) 65 % (30) 

Lite 12 % (6) 17 % (8) 

Inget 2 % (2) 2 % (2) 

Ej aktuellt 20 % (10) 15 % (7) 

Hur mycket stöd får du inom kontakt med bio.föräldrar?   

Mycket 76 % (38) 54 % (35) 

Lite 14 % (7) 20 % (9) 

Inget 2 % (2) 2 % (2) 

Ej aktuellt 8 % (4) 24 % (11) 

Hur mycket stöd får du inom beteendeproblematik?   

Mycket 78 % (39) 72 % (33) 
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Lite 8 % (4) 17 % (8) 

Inget 2 % (1) 2 % (1) 

Ej aktuellt 12 % (6) 9 % (4) 

 

I tabell 8 presenteras resultatet i en jämförelse mellan de respondenter som bara har uppdrag 

som familjehem och de som har uppdrag som jourhem. I den gruppen har vi även räknat in 

jourhem som även tar uppdrag som familjehem. Drygt hälften av respondenterna är 

familjehem och knappt hälften är jourhem/familjehem. 

 

Tabellen visar att det är ungefär två tredjedelar i varje kategori som anser att de får mycket 

hjälp. Det finns inga signifikanta skillnader mellan de som är familjehem och se som är 

jourhem/familjehem. Även bland de respondenter som har svarat att de får lite hjälp ser 

resultatet relativt likt ut. Omkring en femtedel har svarat att de får lite hjälp och skiljer sig inte 

nämnvärt mellan de olika områdena eller mellan uppdragstyperna. En fjärdedel bland 

familjerna som tar emot jourplaceringar uppger att det inte är aktuellt med kontakt med 

barnets biologiska nätverk, 8 % av de som endast tar emot familjehemsplaceringar har svarat 

att det inte är aktuellt. Ett fåtal har svarat att de inte får något stöd alls men likt det övriga 

resultatet finns det inga konsistenta tendenser och det tycks inte finnas något samband mellan 

mängden stöd man får och om man är familjehem eller familjehem/jourhem. 

 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan hur nöjda respondenterna är och om de tar emot 

jourplaceringar eller inte. Inte heller önskan om ytterligare stöd eller insatser tycks ha något 

samband med uppdragsform. 
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10. Analys och diskussion 

I analys- och diskussionsdelen kommer vi att sammanfatta och diskutera resultaten utifrån 

våra frågeställningar. Detta kommer att göras med hjälp av jämförelser med relevant 

forskning och våra valda teorier. Kapitlet avslutas med en diskussion kring våra valda teorier, 

studiens begränsningar och förslag på framtida forskning.  

 

7.1 I vilken utsträckning får familjehemmen stöd? 

Det framgår av resultatdelen, i tabell 3, att de flesta av familjehemmen anser att de får mycket 

stöd inom alla områden som har undersökts. Det är drygt två tredjedelar inom utbildning, 

hälsa och kontakt med det biologiska nätverket och 75 % inom beteendeproblematik som 

anser att de får mycket stöd. Vi tycker att detta dels tyder på att kommunikationen verkar 

fungera mellan familjehemmen och INOM, men även att risken finns att omfattningen av de 

placerade barnens behov underskattas. Detta baserar vi på att tidigare forskning har visat på 

att barn som växer upp i familjehem inte tycks ha samma förutsättning som jämnåriga när det 

gäller de fyra områden vi har koncenterat undersökningen på. 

 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att, vilket framgår i t.ex. tabell 3, delar av familjehemmen 

inte anser att det är aktuellt med stöd inom de undersökta områdena. Detta kan till viss del 

beror på att mycket av stödet inte är aktuellt när det gäller kortare jourplaceringar. I tabell 8 

framgår dock att det inte finns någon större skillnad mellan de som tar emot jourplaceringar 

och de som inte gör det. Vi vet därför inte vad det beror på att en del av familjehemmen inte 

anser att det är aktuellt med stöd inom dessa områden. 

 

Resultaten i tabell 2 visar att familjehemmen som är kopplade till INOM har kontakt med sina 

uppdragsgivare i högre utsträckning än familjehem som undersökts i tidigare forskning och att 

det är vanligare att familjehemskonsulenten kontaktar familjehemmen än tvärtom vilket var 

fallet i tidigare undersökning (Wåhlander & Högdin, 2003). Majoriteten av familjehemmen i 

vår studie vill inte ha ytterligare kontakt med sin familjehemskonsulent. Även i 

undersökningen av Wåhlander och Högdin pekar resultaten på att familjehemmen inte anser 

att de vill ha mer kontakt med sin uppdragsgivare. 
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7.2  Är familjehemmen nöjda med stödet? 

I tabell 4 framgår att majoriteten av familjehemmen är nöjda med det stöd de får inom alla 

undersökta områden.  

 

Familjehemmen är nöjda med det stöd de får med barnens utbildning. Det har framgått i 

tidigare forskning att både lärare och fosterföräldrar har låga förväntningar på att barnen ska 

prestera i skolan. Forskning har också visat att fosterbarn underpresterar i förhållande till sin 

begåvning (Socialstyrelsen, 2010). Ser man till utvecklingspsykopatologin tror vi att det finns 

en risk att de låga förväntningar som många fosterbarn har på sig är en riskfaktor. I 

resultatdelen framgår att stöd kring utbildning fungerar men detta gäller bara samspelet 

mellan INOM och familjehemmet och säger egentligen ingenting om hur barnen har det i 

skolan. Vi vet inte om resultatet pekar på att det fungerar baserat på låga förväntningar på 

barnet eller om det är baserat på förväntningar att barnen ska växa upp med samma 

förutsättningar som barn som inte är placerade i familjehem. Familjehemmen är i första hand 

till för de placerade barnen och även om majoriteten av familjehemmen är nöjda så har vi 

ingen kunskap om vad barnen tycker. 

 

Tidigare forskning påvisat att barn som har varit placerade i familjehem ofta lider av ohälsa. 

En svensk studie (n=121) genomförd av en läkare visar att vartannat barn eller ungdom som 

var placerat i familjehem var i behov av en remiss till en specialistläkare efter 

läkarundersökningen (Kling, 2012). Både internationell, nordisk och svensk forskning har 

visat att fosterbarn har problem med sin hälsa. 

 

Våra resultat pekar på att majoriteten av familjehemmen är nöjda med stödet och att de inte 

behöver mer. Utifrån resultaten från tidigare forskning tror vi att detta skulle kunna tyda på att 

det finns familjehem som underskattar de problem som finns rörande fosterbarns hälsa. Det 

kan även, tror vi, vara svårt för familjehemmen att upptäcka ohälsa hos barnen om det inte 

finns någon dokumenterad sjukdomshistoria. Barnen kan också ha flyttat runt i olika 

familjehem och därför har barnens hälsa inte blivit kontinuerligt uppföljd. Detta tror vi gäller 

speciellt vid kortare placeringar. De familjehem som svarade på den öppna frågan om hälsa 

var eniga om att det var den psykiska ohälsan de ville ha mer stöd inom. Vi tror även att det 

bör läggas resurser på den somatiska ohälsan som bevisligen är mer vanlig bland 
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familjehemsplacerade barn. Enligt tidigare forskning har många av dessa barn både somatisk 

och psykisk ohälsa som inte har diagnostiserats (Vinnerljung & Hjern 

 

Tidigare forskning har visat på att det finns svårigheter med att upprätthålla kontakten mellan 

biologiska föräldrar och fosterbarn, detta trots att barnet själv anser att det är viktigt med att 

ha kontakt med sina biologiska föräldrar (Vinnerljung, 1996). Det har också visat sig att ett 

välfungerande samarbete mellan biologiska föräldrar och fosterföräldrar är en stark 

skyddsfaktor för att barnets lojalitet inte hamnar i kläm (Andersson, 2008). Majoriteten av 

familjehemmen anser sig vara nöjda med stödet de får inom området, vilket visas i tabell 4. 

Vi tror att det är problematisk att enbart förlita sig familjehemmens bild då det handlar om 

barnens upplevelse av kontakt med det biologiska nätverket. Man kan därför fundera kring 

vem det är som ska avgöra när placeringen är fungerande eftersom det ofta är är många 

inblandande som när ett barn placeras i familjehem. 

 

Vårt resultat visar, i tabell 4, att familjehemmen även är nöjda med stödet inom 

beteendeproblematik och tabell 5 visar att majoriteten inte önskar mer stöd. Tidigare 

forskning har visat att just stöd i beteendeproblematik är viktigt inom familjehemsvård 

eftersom det är vanligt att placeringar avbryts p.g.a. problematik av det slaget. Till viss del är 

vårt resultat därför motsägelsefullt eftersom forskning visar att det är vanligt att placeringar 

avbryts i förtid och att både barnet och familjehemmet far illa av det (Vinnerljung et al., 

2001). Sammanbrott av familjehemsplaceringen eller att placeringen upphör i förtid är en 

tydlig risk för barnet (Andersson, 2008). Khyle-Westermark (2009) beskriver i sin avhandling 

att när barnets får en mängd olika riskfaktorer kring sig kan detta leda till 

beteendeproblematik. Att få tillräckligt med stöd inom beteendeproblematik är en 

skyddsfaktor även för familjehemmen och i förlängningen också för samhället då tidigare 

forskning har visat att ungefär 40 % av familjehemmen som har haft erfarenhet av ett 

sammanbrott där barnet har avbrutit placeringen genom att t.ex. rymma, väljer att sluta som 

familjehem (Vinnerljung et al., 2001). Annan tidigare forskning visar att det är brist på 

familjehem (SOU 2005:81) och att familjehem är att föredra framför att ha barn och 

ungdomar boende på institution (Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens & Doreleijers, 2006). 
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7.3 Vill familjehemmen ha ytterligare stöd eller saknar de några 

stödinsatser? 

Majoriteten av familjehemmen vill ha stöd i oförändrad utsträckning. Ingrid Höjer tar i sin 

avhandling upp att många av familjehemmen har haft sina fosterbarn sedan de var spädbarn 

och ser dem som en del i familjen (Höjer, 2001). Det är möjligt att se resultatet ur ett 

systemiskt perspektiv med skyddsfaktorer som påverkar, eftersom barnet redan är en del av 

familjesystemet vilket därmed kan innebära att familjen upplever att de inte behöver 

samverka med barnets övriga delar, som kanske hade varit mer aktuellt om barnet blivit 

placerat i familjehemmet när denne varit äldre. Ålder kan, som nämnts innebära både risk och 

skydd för barnet, i detta fall är åldern snarare ett skydd då spädbarnet eventuellt lyckats få en 

av de starkare skyddsfaktorerna, nämligen tidig anknytning (Andersson, 2008). Detta kan ha 

möjliggjort att barnet undvikit många av de riskfaktorer vilket bidragit till att 

familjehemsföräldrarna inte behövt samverka med BUP övriga professionella i samma 

omfattning och att de är nöjda med det stöd de erbjuds. 

 

Det har visat sig att 6 % av familjehemmen saknade något stöd inom utbildning, hälsa och 

kontakt med biologiska föräldrar och syskon. Gällande beteendeproblematik var det något 

fler, 12 %, som saknade något stöd från sin familjehemskonsulent. I Wåhlander och Högdins 

rapport (2003) framkom det att det stödet som saknades mest bland familjehemmen i Solna 

var stöd i kontakt med biologiska föräldrar och syskon och stöd i kontakt med BUP. Vår 

studie pekar som sagt mot att det är inom beteendeproblematik som familjehemmen vill ha 

mest stöd även om det kan vara svårt att dela in specifika stödinsatser i olika kategorier kan 

kontakt med BUP mycket väl kunna hamna under beteendeproblematik. När det gällde stöd 

som familjehemmen saknar stack dock inte kontakt med biologiska föräldrar och syskon ut i 

vår studie så som den gjorde i Wåhlander och Högdins. 

 

Det är en relativt liten del av familjehemmen som har svarat att det saknar något stöd och 

därför kan vi inte dra några slutsatser från svaren. Det är ändock intressant att de respondenter 

som har svarat är såpass eniga i vilka insatser de saknar. Att få familjehem upplever att de inte 

saknar något specifikt stöd anser vi stöder det resultat vi har presenterat som pekar på att 

familjehemmen är nöjda med stödet de får. 
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7.4 Finns det skillnader i mängden stöd som familjehemmet får beroende 

på uppdragsform eller erfarenhet? 

I tabell 7 och tabell 8 visar resultatet att det inte tycks finnas någon signifikant skillnad 

mellan hur mycket stöd man tillhandahåller från sin familjehemskonsulent beroende på 

uppdragsform eller erfarenhet. Detta kan tolkas som att det snarare är individuellt hur mycket 

stöd man får och att familjehemskonsulenten i första hand ser till familjehemmet och det 

placerade barnet. Resultatet kan, tillsammans med övriga resultat, tolkas som att 

kommunikationen mellan familjehemmen och INOM verkar fungera väl. 

 

7.5 Systemteori och risk- och skyddsfaktorer 

Utbildning 

Utifrån de teoretiska perspektiven generell systemteori och risk- och skyddsfaktorer kan man 

tolka att faran för att barnet ska drabbas av olika risker ökar när när de olika systemen i 

barnets liv inte samspelar. Skolan beskrivs som en skyddande faktor och om den fattas i 

barnets liv eller inte fungerar på ett tillfredställande sätt blir detta en riskfaktor för barnet 

(Andersson, 2008).  

Ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och skola är oklar när det gäller fosterbarns 

utbildning (Socialstyrelsen, 2010). Detta kan, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, tolkas 

som att två stora delar i fosterbarnets liv inte lyckas upprätthålla ett samspel sinsemellan och 

skapa en välfungerande helhet för barnet (Öquist, 2008). Detta kan i sin tur bidra till att barnet 

inte kan uppfatta sammanhanget denne befinner sig i vilket är en av grundtankarna i generell 

systemteori (Bateson, 1972). Vi anser att resultatet av vår studie, d.v.s. att familjehemmen 

generellt upplever att de får mycket stöd inom utbildning, att de är nöjda och inte önskar 

ytterligare stöd inte går ihop med den tidigare forskningen som finns inom området om 

placerade barn och utbildning. Detta kan bero på att det är flera system som måste samarbeta 

och att vi bara har undersökt samspelet mellan två av dem, INOM och familjehemmet. 

 

Hälsa 

Tidigare forskning har visat på att kommunikationen mellan socialtjänst och hälsovården 

innehåller stora brister vilket har en del i att fosterbarns hälsa visat sig vara försummad 

(Kling, 2012). Det har också visat sig att barn som ofta byter familjehem inte har någon vuxen 

som kontinuerligt tar ansvar för barnets hälsa (Vinnerljung, 1996). Fosterbarns hälsa har visat 

sig vara mycket sämre än jämnårig barns hälsa (Egelund et al, 2008, Socialstyrelsen 2006). 
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Systemteorin beskriver mänskliga system som att de medverkar i ett komplicerat samspel med 

de övriga systemen (Hårtveit & Jensen, 2012). Det kan vi tolka som att samspelet mellan 

professionella i systemet runt barnet är bristfälligt eftersom fosterbarns hälsa ofta är dålig. 

Utifrån teorin om risk- och skyddsfaktorer går en del riskfaktorer inte att påverka (Andershed 

& Andershed, 2005). En risk som inte går att påverka är separationen mellan biologiska 

föräldrar och barn som redan inträffat. Något som däremot kan påverkas är en placering i 

familjehem som antingen kan fungera som skydd eller risk för barnet (Andersson, 2008). Vi 

anser att det är olyckligt när systemen kring barnet inte samspelar för det kan göra 

omhändertagandet till en risk, t.ex. inom de områden vi undersöker. 

 

Biologiskt nätverk 

När de olika systemen och familjehemmen inte sampelar på ett tillfredställande sätt kan detta 

påverka flera delar av barnets liv. Det kan handla om att barnet får beteendeproblem då barnet 

är ”avklippt” ifrån ett visst system. Barnet bor inte längre hemma vilket påverkar denne. Även 

om man inte träffar sin familj rent fysiskt så påverkas man genom de minnen man har kvar. 

Barnet hänger samman med ett system som den eventuellt inte är en del utav, om samarbetet 

inte fungerar mellan fosterföräldrar och biologiska föräldrar eller om barnet inte kan ha 

kontakt med föräldrarna av olika anledningar. Detta kan leda till att det system barnet befinner 

sig i, exempelvis det nya familjehemmet, blir påverkat av det ursprungliga familjesystemet 

(Fred & Olsson, 2002).  

 

Beteendeproblem 

Tidigare forskning har visat att risken för att placeringen kan avbrytas i förtid ökar om barnet 

har beteendeproblem (Everson-Hock et al., 2011). Detta kan vi tolka som att det blir en typ av 

ond spiral då systemteorin betonar det cirkulära tänkandet, att allt förhåller sig till varandra 

(Öquist, 2008) och om barnet redan varit med om flyktiga och avbrutna placeringar bidrar det 

negativt till barnets beteende (Newton, Litrownik & Landsverk, 2000).  

 

Samspel mellan INOM och familjehemmen 

Enligt systemteorin kan man se INOM, kommun och familjehemmen som ett system då ett 

gemensamt beroende existerar mellan dessa aktörer (Klefbeck & Ogden, 2003). Kommunen 

är beroende av att familjehemmen finns och att INOM tillhandahåller dessa familjehem åt 

kommunen. I sin tur är INOM beroende av kommunen då kommunen använder sig av INOM 

för att rekrytera och stötta familjehem (Socialtjänstförvaltningen, 2004). Enligt Lotta Haak 
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(personlig kommunikation, 2 januari 2012) har INOM avtal med och betalar ersättning till 

jour- och familjehemmen och fakturerar sedan en dygnskostnad till kommunen. Detta gör 

också familjehemmen beroende av både kommun och INOM. Vi kan, i tabell 4, se att ca tre 

fjärdelar inom alla kategorier nöjda med stödet de får från sin familjehemskonsulent. En 

relativt liten grupp inom varje område svarar att de är missnöjda med stödet. Vi tolkar det som 

att  familjehemmen till stor del är nöjda med det stöd och den kommunikation de får ifrån 

INOM. Vi vet dock ingenting om är vad familjehemmen tycker om samspelet de har med 

kommunen och vi vet inte heller någonting om samspelet mellan INOM och kommunen. De 

placerade barnen och deras närverk har vi inte berört i den här uppsatsen men dessa system 

och deras samspel med t.ex. familjehemmen vet vi inte heller någonting om. Det påverkar 

givetvis familjehemmens situation om de har ett välfungerande samspel med det placerade 

barnet och dennes nätverk och kan till viss del påverka stödbehovet. Det kan därför vara svårt 

att uttala sig om familjehemmens situation då vi bara har undersökt hur familjehemmen 

samarbetar med INOM. 

 

7.6 Diskussion kring teorierna 

En del kritik kan ibland framkomma när det gäller användandet av systemteorin, t.ex. att den 

framstår som att den har en alltför harmonisk syn på samhället. Att de verkliga konflikterna 

och problem i samhället förbises (Öquist, 2008). Vi har med systemteorin i uppsatsen främst 

velat bredda synsättet när det gäller samspelet mellan familjehem och INOM och med det 

söka nya perspektiv och kunskap i detta outforskade område. Våra forskningsfrågor har inte 

varit menade att söka djupare förståelse och hitta lösningar på familjehemmens problem utan 

snarare belysa att problem faktiskt finns. Av resultatet har vi sett att majoriteten av 

familjehemmen är nöjda med det stöd de får av INOM och som vi diskuterat kanske detta kan 

öka kunskapen om att fosterbarn har en större problematik än jämnåriga som inte är placerade 

i familjehem. 

 

Oavsett hur familjehemsvården byggs upp, har de placerade barnen med sig en mängd 

riskfaktorer exempel genetiska faktorer från föräldrar eller traumatiska upplevelser. Det har 

också visat sig att ju fler riskfaktorer barnet utsätts desto högre risk finns för att en negativ 

utveckling för barnet (Lagerberg & Sundelin, 2000). Vi är av uppfattningen om att de yttre 

riskfaktorerna är enklare att se för de professionella, andra faktorer barnet har med sig kan då 

riskera att inte tas i beaktande. Dessa barn som ofta kan ha upplevt ett flertal risker redan som 
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små exempel en otrygg anknytning till föräldrar. Även om alla de yttre faktorerna elimineras 

anser vi att det krävs ett arbete med barnens eventuella traumatiska upplevelser, för att kunna 

ge barnet bästa möjliga chans att skapa skyddsfaktorer för sig själv. En annan viktig aspekt av 

risk- och skyddsfaktorer är att inte förbise det faktum att alla risker kan ge olika utfall för 

individen. En del fosterbarn undkommer en risk relativt skadefritt medan ett annat barn som 

drabbas av en liknande risk inte gör det. Det handlar trots allt om olika individer med olika 

förmågor enligt Andersson (2008) därför anser vi det vara angeläget att inte se hela gruppen 

fosterbarn som en grupp med samma behov av stöd och hjälp utan som individer med olika 

behov.  

 

7.7 Studiens begränsningar 

Studien har ett bortfall på 36 % vilket givetvis kan ha påverkat resultatet. Med tanke på 

studiens omfattning och tidsram har vi inte haft möjlighet att göra en bortfallsanalys. Vi har 

därför ingen kunskap om dem som inte svarat på enkäten och deras anledning till det. Det kan 

därför vara svårt att veta hur resultatet skulle ha sett ut om vi fått ett hundraprocentigt 

deltagande. Som Ingrid Höjer har tagit upp i sin avhandling berodde delar av hennes externa 

bortfall på att enkäterna var numrerade och familjehemmen hade kunnat identifierats innan 

inmatningen av resultatet (Höjer, 2001).  Eftersom vi använde samma tillvägagångssätt är det 

inte uteslutet att delar av vårt bortfall också kan bero på detta. Risken finns att de som är 

missnöjda inte har svarat på enkäten och att resultatet kan ha blivit snedvridet. Ett annat 

scenario är att de som är nöjda och inte saknar något stöd inte svarar för att de anser att de inte 

har något speciellt att tillföra. Det är också möjligt att de som verkligen behöver mer stöd inte 

har tid och energi att svara på en enkät eftersom de har andra saker att ägna sig åt. 

 

Eftersom vårt urval är litet och begränsat till familjehem som är knutna till INOM anser vi att 

man bör vara försiktig med att generalisera resultatet. Studiens resultat är inte tänkt att 

generaliseras till andra konsulentstödda verksamheter utan syftet är att ge en inblick i ett 

specifikt konsulentstött familjevårdsföretag. 

 

Studien är en tvärsnittstudie vilket innebär att vi har gjort undersökningen bland de 

familjehem som just nu är aktiva hos INOM. Hade vi genomfört en longitudinell studie hade 

vi kunnat följa ett antal familjehem och då även de som avsäger sig uppdraget. Då hade vi 

troligtvis fått ett mer tillförlitligt resultat. I den här tvärsnittstudien är risken stor att vi har en 
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grupp som är oproportionerligt nöjda eftersom de har valt att fortsätta som familjehem med 

INOM som uppdragsgivare. 

 

7.8 Framtida forskning 

Vi har inte funnit någon tidigare forskning om familjer med konsulentstöd vilket vi tycker är 

anmärkningsvärt. Eftersom det, så vitt vi vet, inte finns någon forskning om konsulentstödda 

familjehem anser vi att all forskning inom området är positivt. I studien utgick vi ifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv och fann att INOM och familjehemmen verkade ha ett gott 

samarbete. Vi anser att lämplig framtida forskning skulle kunna vara att göra en undersökning 

med alla parter d.v.s. INOM, familjehemmen, kommunen, fosterbarn samt biologiska 

föräldrar. Vår studie säger till exempel ingenting om hur det placerade barnet och dess 

biologiska nätverk påverkas av att delar av ansvaret för placeringen flyttas från kommunen till 

INOM. Ett annat område skulle kunna vara att undersöka hur kommunen och INOM tycker 

att samarbetet fungerar sinsemellan. Det vore även intressant att följa ett antal familjehem 

med konsulentstöd under en längre tid i en longitudinell studie. 
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Bilaga 1: Följebrevet 

Till Dig som är familjehem eller jourhem! 

Vi är två studenter från socialhögskolan i Stockholm som i samarbete med INOM skickar ut 

den här enkäten för att få veta vad du tycker om stödet du får som familjehem/jourhem. 

Denna enkät riktar sig till dig som är familjehem/jourhem. Om det finns fler vuxna i hushållet 

och någon av er tar mer ansvar för det placerade barnet/barnen ser vi gärna att den personen 

svarar på enkäten. Som tack för din medverkan skickar INOM två biobiljetter till dig. 

 

Resultatet av studien kommer att presenteras i vår C-uppsats i början av nästa år. Svaren 

kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kan därför inte kopplas till dig som 

person. I enkätens högra hörn finns ett nummer eftersom vi måste veta att just du har skickat 

in ditt svar för att kunna skicka biobiljetter till dig. Listan med namn och nummer kommer att 

förstöras så snart alla svar har kommit in. Det är endast vi som kommer att hantera era 

inskickade svar. 

Du kommer att få svara på ett antal bakgrundsfrågor om dig själv och din erfarenhet som 

familjehem/jourhem. Sedan kommer vi att ställa frågor kring stöd gällande barnet/barnen 

inom fyra områden; utbildning, hälsa, kontakt med biologiska föräldrar/syskon och 

beteendeproblematik. Med stöd menar vi t.ex. hjälp i kontakt med myndigheter, råd i olika 

frågor gällande barnet/barnen, handledning, få verktyg i att hantera situationer med 

barnet/barnen. 

Det är givetvis frivilligt att delta i undersökningen men det är betydelsefullt för kvalitén på 

studien att så många som möjligt svarar. Frågeformuläret skickar du till oss i bifogat 

svarskuvert och vi vill ha ditt svar senast tisdagen den 4:e december. 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta oss gärna på 

mejladresserna nedan. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Elin Heilborn   Klara Fredriksson 

elin_heilborn@hotmail.com  klara.fredriksson@hotmail.com 

mailto:klara.fredriksson@hotmail.co
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Bilaga 2: Enkäten 

 

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM: 

DIN BAKGRUND 
 

 

1. Är du kvinna eller man? 

 

 Kvinna 

 Man 

 

 

2. Är du gift/sambo? 
 

 Ja 

 Nej 

 

 

3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
 

 Grundskola 

 Gymnasieskola eller yrkesutbildning 

 Universitet eller högskola 

 

 

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM: 

DIN ERFARENHET SOM FAMILJHEM/JOURHEM 
 

 

4. Är du? 

 

 Jourhem 

 Familjehem 

 Båda 

 Annat. Ange vad:....................................................................................................... 

 

 

5. Hur länge har du varit familjehem/jourhem? (Om du är båda, välj det du varit längst) 

 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16 år eller längre  

 

 

6. Hur ofta ringer du din familjehemskonsulent? (uppskattningsvis) 

   

 1 gång/vecka  eller oftare 

 Varannan vecka   

 1 gång/månad 

 1 gång/kvartal 
 1 gång/halvår eller mer sällan 

 Inte alls  
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7. Hur ofta ringer din familjehemskonsulent dig? (uppskattningsvis) 

    

 1 gång/vecka  eller oftare 

 Varannan vecka   

 1 gång/månad 

 1 gång/kvartal 

 1 gång/halvår eller mer sällan 

 Inte alls  

 

 

8. Hur ofta önskar du att din familjehemskonsulent ringer dig? 
     

 Oftare  

 Oförändrat 

 Mer sällan 

 

 

 

9. Hur ofta träffar du din familjehemskonsulent? (uppskattningsvis) 
    

 1 gång/vecka  eller oftare 

 Varannan vecka   

 1 gång/månad 

 1 gång/kvartal 

 1 gång/halvår eller mer sällan 

 Inte alls  

 

 

10. Hur ofta önskar du träffa din familjehemskonsulent? 
     

 Oftare  

 Oförändrat 

 Mer sällan 

 

 

 

 

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM: 

STÖD GÄLLANDE BARNETS/BARNENS UTBILDNING 
(FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, GYMNASIESKOLA) 

  
 

 

11. Hur mycket stöd anser du att du får från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens utbildning? 

 

 

 

Mycket 

Ganska 

Mycket 

 

Ganska Lite 

 

   Lite 

 

   Inget 
Skolgång Ej 

Aktuellt 
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12. Hur nöjd är du med stödet du får från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens utbildning? 

 

Mycket  

Nöjd 

Ganska  

Nöjd 

Ganska 

Missnöjd 

Mycket 

Missnöjd 

Får Ej  

Stöd 
 

Vet Ej 

  
 

          

 

 

13. Ytterligare hur mycket stöd vill du ha från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens utbildning?  

 

 

Mycket Mer 

 

Mer 

 

Oförändrat 

 

   Mindre 

 

   Mycket Mindre 

  
 

        

 

14. Saknar du något stöd från din familjehemskonsult från INOM gällande barnets/barnens 

utbildning? 
 

 Ja. Ange vilket:......................................................................................................... 

 Nej 

 

 

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM: 

STÖD GÄLLANDE BARNETS/BARNENS HÄLSA 
  
 

15. Hur mycket stöd anser du att du får från din familjehemskonsult från INOM gällande 

barnets/barnens hälsa? 

  

 

Mycket 

Ganska 

Mycket 

Ganska 

Lite 
 

Lite 

 

Inget 

Har Ej 

Varit Aktuellt 

  
 

          

 

16. Hur nöjd är du med stödet du får av din familjehemskonsult från INOM gällande 

barnets/barnens hälsa? 

 

Mycket  

Nöjd 

Ganska  

Nöjd 

Ganska 

Missnöjd 
Mycket 

Missnöjd 

Får Ej  

Stöd 

 

Vet Ej 

  
 

          

  

17. Ytterligare hur mycket stöd vill du ha från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens hälsa?  

 

Mycket Mer 

 

Mer 

 

Oförändrat 
 

   Mindre 

 

   Mycket Mindre 

  
 

        

 

18. Saknar du något stöd från din familjehemskonsult från INOM gällande barnets/barnens hälsa? 
 

 Ja. Ange vilket:.........................................................................................................  

 Nej 
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HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM: 

STÖD GÄLLANDE BARNETS/BARNENS KONTAKT MED 
BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR/SYSKON 

  
 

 

19. Hur mycket stöd anser du att du får från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens kontakt med biologiska föräldrar och syskon? 

 

 

Mycket 

Ganska Mycket  

Ganska Lite 

 

   Lite 

 

   Ingen 

Ej Aktuellt Med 

Kontakt 

  
 

          

 

 

20. Hur nöjd är du med stödet du får från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens kontakt med biologiska föräldrar/syskon? 

 

Mycket  

Nöjd 

Ganska  

Nöjd 

Ganska 

Missnöjd 

Mycket 

Missnöjd 

Får Ej  

Stöd 

 

Vet Ej 

  
 

          

 

 

21. Ytterligare hur mycket stöd vill du ha från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens kontakt med biologiska föräldrar/syskon?  

  

 

Mycket Mer 

 

Mer 

 

Oförändrat 

 

   Mindre 

 

   Mycket Mindre 

  
 

        

 

22. Saknar du något stöd från din familjehemskonsulent från INOM gällande barnets/barnens 

kontakt med biologiska föräldrar/syskon? 
 

 Ja. Ange vilket:.........................................................................................................  

 Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM: 

STÖD GÄLLANDE BARNETS/BARNENS BETEENDEPROBLEM 
(EX: SKOLK, KRIMINALITET, MISSBRUK, UTÅTAGERANDE) 

  
 

 

23. Hur mycket av följande stöd anser du att du får från familjehemskonsulent från INOM 

gällande barnets/barnens beteendeproblematik? 

 

 

Mycket 

Ganska 

Mycket 

 

Ganska Lite 

 

   Lite 

 

   Ingen 

Finns Inga 

Beteendeproblem 

  
 

          

 

 

24. Hur nöjd är du med stödet du får från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens beteendeproblematik? 

 

Mycket  

Nöjd 

Ganska  

Nöjd 

Ganska 

Missnöjd 

Mycket 

Missnöjd 

Får Ej  

Stöd 

 

Vet Ej 

  
 

          

 

 

25. Ytterligare hur mycket stöd vill du ha från din familjehemskonsulent från INOM 

gällande barnets/barnens beteendeproblematik?  

   

 

Mycket Mer 

 

Mer 

 

Oförändrat 

 

   Mindre 

 

   Mycket Mindre 

  
 

        

 

26. Saknar du något stöd från din familjehemskonsulent från INOM gällande 

barnets/barnens beteendeproblematik? 
 

 Ja. Ange vilket:......................................................................................................... 

 Nej 

 

 

 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3: Påminnelsebrevet 

Till Dig som är familjehem eller jourhem! 

För en tid sen skickade vi, i samarbete med INOM, ut en enkät till dig för att få veta vad du 

tycker om stödet du får som familjehem/jourhem. Tyvärr saknar vi ännu ditt svar. Det är 

givetvis frivilligt att delta i undersökningen men det är betydelsefullt för kvalitén på studien 

att så många som möjligt svarar. Frågeformuläret skickar du till oss i bifogat svarskuvert och 

vi vill ha ditt svar senast tisdagen den 4:e december. 

Om du redan har svarat på enkäten kan du givetvis bortse från denna påminnelse. 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta oss gärna på 

mejladresserna nedan. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Elin Heilborn   Klara Fredriksson 

elin_heilborn@hotmail.com  klara.fredriksson@hotmail.com 


