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Abstract 

The aim of this study was to examine social workers experience on the Swedish statutory regulated 

program “contact family”. A contact family is a non-compulsory intervention to support children 

in families with social problems. The intervention contact family together with the intervention 

contact person is the most common non-compulsory intervention in the Swedish social service. 

The child lives with the contact family limited periods of time, for example every other weekend. 

The contact family’s mission is to give support and help the child's family and give the child a safe 

environment. The study was based on qualitative semi structured interviews. Six social workers 

with experience in using the intervention were interviewed. The material was analysed with the 

term discretion as an analytic tool. We found that the vague legislation leaves a big space for the 

social workers interpretation. This leads to that the social workers have a lot discretion and can 

carry out the intervention in different ways. Therefore, there are a lot of differences between how 

the social workers in the study use and think about the intervention. We found that all the social 

workers agreed on that the aim of the intervention is to help the children and that it has to to 

emanate from the child’s needs. All the social workers had experienced cases where the 

intervention worked out well but the opinions about what they generally think about the 

intervention differs between them. Some of the interviewed persons thought that the intervention 

sometimes is used as an easy way out, instead of putting the child in foster care.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Kontaktfamilj är en frivillig insats som ges av socialtjänsten i kommunen där barnet bor. 

Insatsens tanke är att stötta familjer med sociala problem. Barnet får genom denna insats en 

“extrafamilj” att spendera regelbunden tid hos, exempelvis varannan helg. Genom att barnet är 

en del av denna extrafamiljs vardag ska barnet få hjälp att lättare kunna hantera vardagen i den 

biologiska familjen. Familjemedlemmarna i kontaktfamiljen kan bli förebilder och visa hur man 

kan hantera problem, som konflikter inom familjen eller hur vardagsstrukturer kan se ut 

(Andersson & Bangura 2001). Undersökningar visar att föräldrarna i stort är nöjda med insatsen 

men att barnen inte brukar vara delaktiga i beslutstagandet. Insatsen beviljas vanligen till mindre 

barn och inte lika ofta till ungdomar (Berg Eklundh 2010 s.30). 

Insatsen kontaktfamilj önskas och ansöks oftast om från familjerna själva i hos socialtjänsten 

(Wiklund 2006 s. 50). Skälen till att socialsekreterare sätter in insatsen kan vara att föräldrarna 

inte känner att de orkar med, att de behöver hjälp med avlastning, saknar eget nätverk eller har 

andra sociala problem (Berg Eklundh 2010 s. 41). Insatsen kan även komma som ett förslag från 

skolor eller BUP med motivet att föräldrarna behöver stöd. Handläggarna kan då välja att gå 

föräldrarna till mötes för ett fortsatt bra samarbete med frivilliga insatser (Tham 2008 s. 34). 

Enligt Socialnämnden (2013) är syftet med insatsen kontaktfamilj att ge barnet goda förebilder 

samt uppmuntran och stöd till sociala kontakter. Insatsen beviljas om behovet av stöd och hjälp 

inte kan tillgodoses på annat sätt och ska således inte ersätta annan verksamhet eller ett befintligt 

nätverk. Berg Eklundh (2010 s. 129) skriver att syftet också kan vara att utöka barnets nätverk. 

Detta varierar dock stort mellan kommunerna i användningen av insatsen. I många fall använder 

man insatsen som avlastning för främst ensamstående föräldrar snarare än att stödja barnet. 

Bergh Eklundh (2010 s. 129) skriver även att socialsekreterarna inte alltid anger ett tydligt mål 
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med vad insatsen ska innebära för barnet utan snarare påtalar vad insatsen genom att ge 

avlastning ska innebära för föräldrarna. Hon skriver även att det ibland förekommer olika syn på 

syftet med insatsen från socialsekreterarnas och föräldrarnas sida där föräldrarna ser insatsen 

som bara avlastning, medan socialsekreterarna ser behov hos barnet att få komma hemifrån, få 

stöd i gränssättning eller ibland som ett första steg mot en familjehemsplacering.         

Lotta Berg Eklundh skriver att denna insats har blivit den vanligaste insatsen i socialtjänstens 

arbete med barn (2010 s. 13). I Socialtjänstkommitténs förslag år 1994 (SOU 1994:139) 

resonerades det kring insatserna kontaktperson och kontaktfamilj. Det skrevs att insatsen 

används mycket men att det saknas kunskap om hur man använder insatsen och vilka resultat 

insatsen ger (Bergh Eklund, 2010 s.18). Även Andersson & Bangura-Arvidsson (2001) menar att 

kunskap om insatsen fortfarande saknas i förhållande till hur vanlig insatsen är. 

Genom att lagen är så vagt formulerad tillämpar socialsekreterare den på olika sätt, med olika 

syften och med olika bedömningar kring vem som ska få insatsen (Berg, Eklundh 2010 s. 18). På 

detta sätt saknar insatsen förutsägbarhet samt skapar ojämlikhet mellan medborgare eftersom hur 

insatsen tillämpas beror på hur enskilda socialsekreterare tolkar lagen. I förhållande till tidigare 

forskning som kommit fram till att syfte och mål är oklara kommer vi i denna studie både att 

undersöka socialsekreterarnas erfarenheter och tankar kring målet med kontaktfamiljsinsatsen 

och hur de använder sitt handlingsutrymme när insatsen är aktuell. Då insatsen kontaktfamilj är 

en av socialtjänstens mest tillämpade insatser bör det belysas om hur den tillämpas, särskilt om 

man tar i beaktande att det är barn som är extra sårbara som är aktuella för insatsen. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenhet av insatsen 

kontaktfamilj. Ett mer specifikt syfte är att studera hur socialsekreterares handlingsutrymme 

används vid insatsen kontaktfamilj.  
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1.3 Frågeställningar 

- Vilka erfarenheter har socialsekreterare av användandet av insatsen kontaktfamilj? 

- Hur använder socialsekreterare sitt handlingsutrymme för att motivera insatsen kontaktfamilj? 

- Hur använder socialsekreterare sitt handlingsutrymme för att anpassa insatsen kontaktfamilj till 

klientens behov? 

1.4 Avgränsningar 

Vi utgår från lagen i 3 kap 6b § Socialtjänstlagen (2012:776) om kontaktperson och 

kontaktfamilj. Vi har valt att i vår studie begränsa oss till att enbart skriva om kontaktfamilj. Det 

finns andra typer av kontaktperson i andra lagar som i Lag med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (1990:52), Föräldrabalken (1949:341) och Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387). Men det enda som i andra lagar liknar kontaktfamilj finns enbart i 

LSS (2010:480) och är den korttidsvistelse som barn och ungdomar med funktionshinder kan få 

beviljat hos en stödfamilj. Den sätts in för att i första hand ge avlastning till föräldrar men även 

ge miljöombyte och rekreation för barnet. När det gäller sociala problem eller misstankar om att 

ett barn far illa, då är det SoL som ska användas framför LSS (Bangura Arvidsson & Andersson 

2001).  

  



8 

 

2 Kunskapsläge 

2.1 Sökord/Sökprocess 

I relation till att insatsen är vanligt förekommande finns det lite forskning på ämnet. Vi har haft 

en bred utgångspunkt i sökandet efter tidigare forskning och sökt efter forskning som allmänt 

handlar om kontaktfamilj och inte avgränsat oss till specifika ingångspunkter. Vi har använt oss 

av de söktjänster som finns på Lunds universitets hemsida under allmänna söktjänster; Lub-

search, soc-INDEX och SwePub. Sökorden som vi har använt är “Contact Family” och 

“kontaktfamilj” som frassökning och att fraserna skulle ingå i abstract. Dessutom använde vi 

sökordet Sweden och kontaktfamilj som allmänt sökord. Vi valde enbart de som var peer 

rewieved. De artiklar som valdes bort vid sökningarna gjordes på grundval av att de visade sig 

handla om enbart insatsen kontaktperson eller att insatsen kontaktfamilj enbart nämndes som en 

av många insatser. En bok och andra artiklar har vi hittat genom de valda artiklarnas 

referenslistor och vissa artiklar har hittats genom bokens referenslista.  

2.2 Historik och lagstiftning 

Kontaktperson/-familj är en frivillig insats i socialtjänstlagen, det är alltså en insats som inte kan 

ges utan samtycke från klienten (3 kap § 6b  SoL 2012:776). Insatsen kontaktfamilj kom till 

1982 då socialtjänstlagen trädde i kraft. Insatsen ersatte bland annat övervakning enligt 

barnavårdslagen från 1960. I Uppsala 1972 startades en verksamhet som mer liknade insatsen 

kontaktfamilj. Verksamheten kallades “kontakthem” och utgick från skolhemmet Stacken. 

Stackens barn behövde även omsorg över helgerna och därför startades kontakthemmet. Syftet 

med kontakthemmet var att avlasta föräldrarna och ersätta familjers avsaknad av socialt nätverk. 

Man ville ge trygghet och kontinuitet för barnen. Senare tillkom det att man ville ge barnen 

stimulans. 1977 gjorde Sven-Axel Månsson en utvärdering av ett försök med stödfamiljer i 

Lunds kommun. Man ville med stödfamilj öka utbudet av förebyggande arbete, framför allt med 

barn och ungdomar i riskzonen och ge familjen och barnet stöd, genom att ge barnet ett 

extrahem. Verksamheten var även tänkt att i vissa fall ge eftervård för vuxna och unga, som inte 
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hade ett tillräckligt nätverk, som innan varit på institution. Kontakthemmet skulle den unge eller 

vuxna regelbundet besöka och övernatta hos och vara som en i familjen när den var där 

(Andersson & Bangura Arvidsson 2001).  

I 3 kap 6b § Socialtjänstlagen (2012:776) står det att ”Socialnämnden får utse en särskild person 

(kontaktperson) eller familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller 

hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det”. 

Det står även att om ett barn är under 15 är det barnets vårdnadshavare som måste begära eller gå 

med på insatsen. Är ett barn över 15 år måste barnet själv gå med på att ta emot insatsen. I 4 kap 

1§ SoL (2016:654) står det “Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

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

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.”. 

Inför att Socialtjänstlagen skulle lagstiftas föreslogs att man skulle ersätta 

övervakningsfunktionen i Barnavårdslagen med insatserna kontaktperson och kontaktfamilj som 

var mer frivillig. Det framhålls att insatsen ska användas vid enklare ärenden och ska verka 

förebyggande. Insatsen ska göras av vanliga medborgare och dessa ska inte verka som en 

förlängd arm för socialtjänsten (prop. 1979/80:1). Tjänstemän på socialkontor får genom 

delegation från socialnämnden avgöra vem som ska få insatsen och vem som ska vara 

kontaktfamilj/-person (Bangura Arvidsson & Andersson 2001). Kontaktfamiljens uppgift är att 

ge stöd och avlastning åt familjer samt erbjuda en trygg miljö för barnet och fungera som ett stöd 

åt föräldern/föräldrarna (Svenska kommunförbundet 2000). Kontaktfamiljen får en ekonomisk 

ersättning. Baserat på hur gammalt barnet är får de mellan 128 och 207 kr per dygn. På lördagar, 

söndagar och helgdagar ges dubbelt arvode. Det görs även en individuell bedömning utifrån 

vilken arbetsinsats som uppdraget innebär som kan påverka arvodet (SKL 2015). 

2.3 Rapporter och statistik 

Kontaktperson/kontaktfamilj är den vanligaste insatsen inom socialtjänstens öppenvård 

(socialtjänsten 2004), år 2013 hade 29 100 barn insatsen, vilket dock är en liten minskning från 

2007. 2007 beviljades 21 300 barn insatsen mot 18 800 år 2013 (SKL 2014) 
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I SOU (1994:139) skrivs att insatsen kontaktperson/kontaktfamilj ökat för varje år men att det 

saknas kunskaper om när insatsen tillsätts och vilka resultat som uppnåtts. Det framkommer att 

insatsen används i familjer med svår problematik. Kontaktfamiljer skulle vilja ha mer kontakt, 

råd och stöd från socialförvaltningarna.    

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en undersökning om kontaktfamiljen som instution. I 

undersökningen kommer författarna fram till att om man vill göra förändring i familj bör insatsen 

kontaktfamilj också kombineras med andra former av stöd. Länsstyrelsen skulle vilja se riktlinjer 

för att säkerställa att barnets behov tas hänsyn till i utredningen och policy utformas för samtal 

med barn (Roman, Johansson & Claesson 2002).  

2.4 Tidigare forskning 

Nedan kommer vi redogöra för den tidigare forskning som finns på området. Gunvor Andersson 

och Maria Bangura Arvidsson (2001) har gjort en kunskapsöversikt över insatsen 

kontaktperson/-familj. Denna kunskapsöversikt gjordes på uppdrag av Socialstyrelsen då de ville 

se mer forskning om insatsen. Vi har även lyft fram det författarna skriver om när de jämför 

insatsen kontaktfamilj till andra länders motsvarigheter.  

Regnér (2006) har skrivit doktorsavhandlingen som heter Familjebilder – Om klientfamiljer, 

kontaktfamiljer och idealfamiljer. Avhandlingen består av en rapport och tre artiklar. Syftet med 

rapporten var att studera “Det goda föräldraskapet” i relation till insatsen med utgångspunkt i att 

det finns normativa föreställningar av vad en “god” familj är. Detta är aktuellt för vår studie då 

den tar upp föreställningar som funnits hos socialsekreterare vid användandet av 

kontaktfamiljsinsatsen. Vi har sett många likheter med vårt empiriska material och det har varit 

viktigt att undersöka hur socialsekreterarna tänker på sitt uppdrag. Att synliggöra tankemönster 

för att förstå hur handlingsutrymmet påverkas.  

Lotta Berg Eklundh (2010) har skrivit en licentiatavhandling som heter Kontaktfamilj - En 

förebyggande stödinsats eller mellanvård. Licentiatavhandlingen bygger på intervjuer med 

socialsekreterare, biologiska föräldrar och barn och hon har även följt upp hur det har gått efter 
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sju år. Hon beskriver klientfamiljernas situationer vilket kan vara intressant för oss att ha med i 

relation till socialsekreterarnas erfarenheter.  

Brännström, Vinnerljung & Hjern (2013) har undersökt den långsiktiga påverkan av insatsen 

kontaktfamilj för barn. Denna kvantitativa studie visar att insatsen inte ger någon positiv effekt 

för barn som har haft insatsen. Det har visat sig viktigt att ha med dessa resultat i analysen av 

vårt empiriska material. 

2.4.1 Vägen till insatsen 

Forskning visar att i många fall så har föräldrar själva sökt kontaktfamiljsinsatsen eller beskrivit 

sina behov och därefter fått insatsen föreslagen. En del familjer fick den som förslag/erbjudande 

i utredning efter mottagen anmälan. Att det finns olika sätt att få eller erhålla insatsen visar att 

det är en insats som det är lätt att få samtycke till från föräldrarna (Bergh Eklund s. 191). För att 

insatsen ska beviljas krävs idag mer än bara ett ensamstående föräldraskap och ett 

avlastningsbehov för föräldern. Familjen behöver utöver detta även ha någon form av social 

problematik. Detta kan ställa till problem för klienten då alla klientfamiljer som tagit steget att ta 

kontakt med socialtjänsten och ansöka om en insats har bett om det som varit ett behov för dem, 

därför hävdar Regnér (2006 s.10-ff) att det även borde vara legitimt att söka om avlastning när 

det enda problemet är att det egna nätverket och resurserna inte räcker till. Ett förslag var därför 

att insatsen kunde vara en rättighet när nätverket brister. Det skulle dessutom eventuellt kunna 

jämna ut överrepresentationen av ensamstående mödrar inom socialtjänsten. 

En del av de föräldrar som ansökt om insatsen talade om att de ville ha en manlig förebild för 

sina söner men först och främst att barnen skulle få se livet med en närvarande pappa. Alla 

uttryckte sig positivt om insatsen, framförallt föräldern själv (Regnér 2006 s. 20 f). Nästan alla 

föräldrar som får insatsen är ensamstående och i de fall där det finns två föräldrar beror det ofta 

på neuropsykiatriska funktionshinder hos barnet eller sjukdom i familjen (Berg Eklundh 2010 s. 

93). Alla föräldrarna anger avlastning som skäl i sin ansökan och några nämnde även barnets 

behov av andra vuxna (ibid s. 97). 
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Insatsen kan skilja mycket från kommun till kommun vilket beror på att när man i lagstiftningen 

sorterade bort tvånget och grundade insatsen på frivillighet lämnade ett stort tolkningsutrymme 

som kommunerna själva har fått hantera (Régner 2006 s. 13). 

2.4.2 Mål med insatsen 

Socialsekreterare och familj var ofta överens om att målet med insatsen var avlastning. Men i 

flera fall fanns det också ett dolt syfte hos socialsekreteraren där man hoppades att 

klientföräldrarna skulle ta efter ett “bra” föräldraskap av kontaktföräldrarna. Klientföräldern 

önskade oftast inte stöd av kontaktfamiljen. Stödet från socialsekreterarna till kontaktfamiljen 

varierade från familj till familj. Slutsatsen var att stödet berodde på socialsekreterarens intresse 

och inte hur svårt uppdraget var (Regnér 2006 s. 8 f). 

2.4.3 Socialsekreterarnas syn   

Andersson (1993) har undersökt handläggande socialsekreterares syn på syftet med insatsen 

kontaktfamilj. Alla ansåg att syftet med insatsen var att kunna ge ensamstående mödrar stöd och 

avlastning. De såg det inte bara som att passa barnen åt mödrarna, utan det var mödrar med 

sociala problem som gjorde att de inte helt klarade sin roll som förälder. Med kontaktfamilj 

kunde man ge dem vila, tid för sig själv, stöd och råd i föräldrarollen och ett utökat nätverk. De 

menade att det var ofta förälderns behov som var det avgörande i beslutet om kontaktfamilj även 

fast insatsen är riktad till barnet. Mindre än hälften av de intervjuade sa att ett mål även var att 

barnet skulle få träffa andra vuxna, få andra förebilder, få lugn och ro, göra aktiviteter och få 

erfara hur det är att leva i en strukturerad miljö. En tredjedel av de intervjuade nämnde insyn som 

ett syfte. Om det hände något allvarligt finns kontaktfamiljen där och kan höra av sig till 

socialtjänsten. Det är en insats som uppskattas av socialsekreterare, kontaktfamilj och klienter 

och visar sig vara den av socialtjänstens insatser som uppskattas mest. Samarbetet mellan 

socialtjänsten och kontaktfamiljerna är dock dåligt utvecklat, det är vanligt att de bara hörs vid 

två gånger om året då insatsen ska omprövas. Kontaktfamiljerna ställer sig oftare bakom 

klientfamiljen än socialsekreterarna. De intervjuade såg det som att om det är bra för mamman så 

är det i sin tur bra för barnet. De intervjuade sa att de vid insatsen inte tänkt så mycket på vad 
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kontaktfamiljen innebar för barnet, de menar att egentligen vet man inte vad denna insats innebär 

för barn. 

I Berg Eklundhs undersökning (2010 s.129) gav handläggarna samma bild om att den främsta 

orsaken till insatsen var att ge föräldrarna avlastning. Dessutom framkom det gällande vissa barn 

en dold agenda från socialsekreterarna där man ville att barnen skulle få stöd och eventuellt 

skydd i en annan miljö medan det till föräldrarna förmedlades att det var avlastning som var 

syftet. Många av handläggarna hade svårighet att formulera syftet med insatsen och även 

resultatet med den och var oroliga för att resultaten som insatsen hade kunnat uppnå skulle 

upphöra om insatsen avslutades. Handläggarna beskrev olika sätt som barnen hanterade att vara i 

två familjesystem på. En del såg det som en naturlig del av vardagen medan andra kunde 

uttrycka sorgsenhet över hur andra hade det i sina familjer som fattades i deras egna. 

Handläggarna beskrev även sina rädslor med att insatsen ibland användes som ett första steg för 

att gå föräldrarna till mötes och få ett samtycke trots att man tyckte att andra insatser behövdes. 

2.4.4 Liknande insatser i andra länder 

I Norge och Danmark finns det liknande lagstadgade insatser som liknar kontaktperson/-familj. I 

Norge kallas de besökshjem/avlastninghjem. I Danmark kallas de rådgiver, fast kontaktperson 

och avlastningsophold. Dessa insatsers syften liknar den svenska insatsens syfte. Dessa insatser 

utnyttjas i mindre omfattning än vad insatsen görs i Sverige. Precis som i Sverige finns det lite 

utvärdering och forskning om dessa insatser. I Storbritannien finns det en insats som kallas short 

term accomodation. Det har utvecklats från Respite Care som var en insats till föräldrar med 

utvecklingsstörda barn för att ge dem avlastning. När lagarna ändrades och alla barn kom att 

omfattas av en och samma lag kom alla barn att omfattas av möjligheten till denna 

korttidsvistelse hos en annan familj. I USA finns de mest liknande insatserna enbart inom 

frivilliga organisationer i form av mentorskap, som exempelvis “Big Sister/Big Brother” 

(Andersson & Bangura Arvidsson 2001). 
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2.4.5 Effekter av insatsen 

Insatsen har visat sig kunna stödja ett svagt nätverk och lindra ensamhet för mödrar, varav 

många kunnat uppge att deras isolation började när de fick barn. För en ensamstående mamma är 

oftast den frånvarande fadern den som är den närmsta att vända sig till och försöka få hjälp av 

vilket kräver mycket energi. Genom att få tillgång till avlastning har det stärkt deras oberoende 

och utökat deras nätverk (Regnér 2006 s. 74). Ibland upplevde klientföräldrarna att de fick råd 

och stöd av kontaktfamiljen (Berg Eklundh 2010 s. 191) medan i Regnérs (2006) studie har 

klientföräldrar haft en önskan om det men ej fått det. 

Föräldrarna upplevde att genom att de fick avlastning ökade deras toleransnivå och hade 

möjlighet att tänka igenom sin föräldraroll vilket gagnade barnen. Klientföräldrarna menade att 

barnen fick nytta av insatsen genom att de fick en mer tålmodig förälder. Hälften av 

socialsekreterarna var osäkra på insatsen medan andra menade att barnet fick tillgång till utvilade 

vuxna, en trygg punkt och inte blev bemötta som problembarn (Regnér 2006 s. 18). 

Kontaktfamiljernas erfarenheter har varit att de har känt sig närmast barnet men att de saknat råd 

och stöd i sin roll och hade önskat att det fanns tillgång till handledning för att prata av sig. De 

säger också att de saknar kunskap och erfarenhet om den problematik de möter hos 

klientfamiljen (Andersson 1993). 

Brännström, Vinnerljung & Hjern (2013) har undersökt den långsiktiga påverkan av insatsen 

kontaktfamilj för barn, relaterat till psykisk ohälsa, olaglig droganvändning, samhällsnytta, 

placeringar utanför hemmet, utbildning och kriminalitet. 950 000 barn födda mellan 1980-90 har 

studerats. Utgången för barnen som fått insatsen är inte bättre än för barn som inte fått insatsen. 

Därför minskar inte insatsen långsiktigt risker för barn.  Insatsen tycks väsentligt öka risken för 

att de blir placerade i dygnsvård. Detta menar författarna skulle kunna bero på mer insyn/kontroll 

hos familjen. Författarna menar att eftersom insatsen används för högriskgrupp av barn och är så 

populär bland användarna borde insatsen förstärkas med kunskapsbaserade komponenter 

anpassat efter de risker som finns för denna klientgrupp. 
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3 Metod 

3.1 Metodmässiga överväganden 

3.1.1 Induktiv ansats 

Vi har samlat in vårt empiriska material och därefter dragit slutsatser om ämnet, vilket har 

inneburit att vi har en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att forskaren samlar in material 

och därefter generaliserar materialet med utgångspunkt i observationerna. Man kan säga att 

teorin bildas efter att man har gått igenom sitt material (Sohlberg, 2006 s. 88).  Med en induktiv 

ansats i förhållande till en deduktiv ansats är man mer öppen för det oväntade som kan dyka upp 

i materialet (Ibid s. 93). 

3.1.2 Vetenskapsteoretisk position 

Vi har valt en hermeneutiskt vetenskapsteoretisk position. Då tolkning är en central del i denna 

position finner vi den lämplig för att analysera vårt empiriska material. Eftersom socialt arbete i 

hög grad vilar på tolkning finner vi därför att ett hermeneutiskt förhållningssätt till vårt material 

är lämpligt. Hermeneutik betyder tolkningslära. Hermeneutik är även en lära om hur vi förstår 

verkligheten och om hur man kan få mer förståelse för företeelser genom att tolka till exempel 

texter (Ödman 2007). Hermeneutik går ut på att forskaren som analyserar en text ska sträva efter 

att få fram meningen med texten utifrån det perspektivet som dess upphovsman har haft. Man 

ska därför lägga fokus på den historiska och sociala kontexten där den konstruerades (Bryman 

2011 s. 507 f). Den så kallade hermeneutiska cirkeln handlar om dynamiken i processen av 

förståelse och tolkning. Förförståelse, förståelse och intentionalitet samverkar med varandra när 

vi tolkar och skapar nya meningar av det som vi upplever. Ödman beskriver intentionalitet som 

en allmänmänsklig benägenhet att försöka förstå, organisera och bestämma sig vad man tycker 

om händelser och saker man möter. Denna tolkning och förståelseprocess har ingen speciell 

början eller slut utan går runt som i en cirkel. Vi lär oss att se på verkligheten på nya sätt och 

därför förändras cirkeln hela tiden (Ödman 2007). 
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Genom att utgå från ett hermeneutiskt sätt att se på kunskap och verkligheten har vi i vår studie 

inte varit efter ute att finna några absoluta sanningar utan ser det som att allt kan tolkas och 

förstås på olika sätt beroende på i vilken kontext kunskapen har skapats i. Därför har vi försökt 

sätta oss in i socialsekreterarnas kontext där insatsen har använts genom att ställa fördjupande 

frågor och givit utrymme för dem att beskriva saker som vi inte har fått med i våra 

frågeställningar. På detta sätt kan vi lära oss av kontexten de befinner sig i när de arbetar. Genom 

att successivt lära oss om detta under intervjuerna har vår kunskap och förståelse för denna insats 

och företeelser runt omkring den utvidgats. Vi har därför under tidens gång sett nya 

infallsvinklar och dilemman med området. Detta är exempel på hur den hermeneutiska cirkeln 

exemplifierat har pågått i oss. Genom denna hermeneutiska utgångspunkt har vi varit öppna för 

att ändra i syfte, frågeställningar och val av teori under arbetets gång med intervjuerna. Ju mer vi 

har lärt oss om socialsekreterarnas arbete med insatsen kontaktfamilj, ju mer har vi kunnat 

utveckla våra intervjuer och på så sätt öka kvaliteten och djupet på problematiken.  

3.1.3 Metodval och förtjänster av vald metod 

Medan intresset i kvantitativa metoder ligger i att se en mängd av ett fenomen ligger intresset i 

kvalitativ metod att till exempel se känslor, upplevelser, tankar och intentioner kring ett 

fenomen. Vid en analys av en intervju gjord med kvalitativ metod kan intresset till exempel ligga 

i vilka termer som används och vilken betydelse termerna har för den intervjuade, medan 

intresset i en kvantitativ metod av samma intervju kan ligga i hur många gånger en viss term 

används i intervjun (Ahrne & Svensson 2011). Det vi i denna studie vill ta reda på är vilka 

erfarenheter socialsekreterare beskriver sig ha kring detta ämne. Vi är alltså intresserad av deras 

tolkningar av ämnet och inte att studera en kvantifiering av ämnet. För att lyckas med detta är en 

kvalitativ metod nödvändig. 

För att samla in materialet till studien kommer har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. I 

kvalitativa intervjuer ligger intresset i den intervjuades ståndpunkter. I kvantitativa intervjuer är 

det intressen hos forskaren som avspeglas i intervjun. Genom att använda kvalitativa intervjuer 

kan intervjun röra sig i olika riktningar och man kan komma åt den kunskap som den intervjuade 

tycker är viktig och relevant (Bryman 2011 s. 413). Kvalitativa intervjuer lämpar sig därför för 
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denna studie då vi vill ta reda på socialarbetarnas erfarenheter. Ahrne & Sohlberg (2011) menar 

att med kvalitativa intervjuer kan man anpassa intervjuerna mer utefter olika förutsättningar. 

Man kan anpassa i vilken ordning man ställer frågorna och hur mycket fasta frågor samt öppna 

frågor man vill ha. På detta vis kan man anpassa sin intervju utefter den situation man befinner 

sig. På detta sätt kan man erhålla en bredare bild med fler dimensioner och nyanser. Man kan 

även få en insikt i händelseförlopp och olika situationer som skett och få en förståelse av dem.  

Intervjuerna är semistrukturerade. En semistrukturerad intervju utgår från förutbestämda teman, 

dessa teman kallas intervjuguide. Intervjupersonen har en frihet att på sitt eget sätt svara på 

frågorna. Frågorna behöver inte ställas i den ordningen de står i intervjuguiden och följdfrågor på 

det intervjupersonen svarar kan ställas. Med denna metod har vi kunnat arbeta på ett 

hermeneutiskt vis då vi har kunnat lägga till frågor och ändra på ordningen på frågorna. Att välja 

semistrukturerad intervju framför ostrukturerad intervju är av fördel då man inleder studien med 

ett jämförelsevis tydligt fokus och inte en allmän vilja om att undersöka ett område eller tema. 

Denna form av intervju är även att föredra då man är mer än en forskare som är involverade i 

fältarbetet. Detta för att säkra en viss jämförbarhet i intervjuandet (Bryman 2011 s. 415 f). 

3.1.4 Begränsningar med vald metod 

Kvantitativa forskare kritiserar ofta kvalitativa forskningar för att vara för subjektiva. De menar 

att resultaten i stor omfattning grundas på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt och av betydelse samt att forskaren är alldeles för engagerade i de personer som ska 

studeras och att det därför är svårt att förhålla sig objektiv. De menar även att kvalitativa forskare 

börjar sin forskning på ett öppet sätt och efter hand definierar sina frågeställningar. Detta leder 

till att det är det svårt för läsaren att förstå bakgrunden till varför forskaren valt ett tema framför 

ett annat tema (Bryman 2011, s. 371). Som tidigare nämnt kan man genom kvalitativa intervjuer 

få en bredare bild med fler dimensioner och nyanser av ämnet än med ett standardiserat 

frågeformulär, men det kan vara svårare att få en djupare kunskap om ett visst fenomen än vad 

det är med ett standardiserat frågeformulär (Ahrne & Svensson 2011). 
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Ett problem med intervjuer är att man inte säkert kan veta att det respondenten svarar på frågor 

verkligen är det som den gör i praktiken. Ett annat problem är att respondenten och intervjuaren 

missförstår varandra, att respondenten inte menar det som intervjuaren tolkar det som. Den 

intervjuade kan också ta tillfället till att imponera den som intervjuar genom hur den svarar på 

intervjufrågorna. Det kan alltså finnas bakomliggande syften med intervjun hos respondenten 

som inte är samma syfte som personen som intervjuaren har (Ahrne, Svensson 2011 s. 56). 

Kvalitativa intervjuer spelas med fördel in på band, detta kan bli en nackdel då detta kan göra 

intervjupersonerna nervösa, oroliga och självmedvetna vid tanken på att det de säger kommer 

bevaras till eftervärlden. Det kan även bli problem med att batteri tar slut eller att det blir något 

fel på bandet. Det krävs mycket tid till att transkribera intervjun. Det är lätt att transkribera fel 

genom att man till exempel hör fel, slarvar eller blir trött på lyssnandet (Bryman 2011, s. 428 ff). 

Hur vi har förhållit oss till dessa begränsningar finns beskrivet i avsnittet 3.3.1 om trovärdighet. 

3.2 Urval  

Våra intervjupersoner består av sex socialsekreterare med erfarenhet av att handlägga och utreda 

ärenden där insatsen kontaktfamilj är aktuell. En av socialsekreterarna har ungefär trettio års 

erfarenhet av att arbeta med denna insats. Fyra av dem har runt tio års erfarenhet av att arbeta 

med insatsen och en av dem har ett års erfarenhet. Intervjupersonerna är verksamma i fem olika 

kommuner, det är alltså två av de intervjuade som arbetar i samma kommun. Vi har ett 

snöbollsurval (jmf Bryman 2011 s. 392). Snöbollsurvalet går tillväga på så sätt att vi har 

tillfrågat en första kontakt och sedan bett dem fråga vidare bland sina kolleger. Urvalet blir inte 

representativt med våra avgränsningar. Bryman (2011 s. 197) skriver att snöbollsurval inte är 

generaliseringsbara men att det ändå har relevans i kvalitativ metod. Fyra av respondenterna fick 

vi tag i genom att ringa chefen på barn- och ungdomsavdelningen i olika kommuner i Skåne. I en 

kommun frågade den vi blivit rekommenderad sedan sin kollega som vi också fick intervjua. Då 

dessa två personer enbart hade möjlighet att träffas vid samma tid delade vi upp oss och 

intervjuade varsin socialsekreterare. En av respondenterna fick vi kontakt med genom en 

klasskamrat, en annan genom personliga kontakter. Det har varit svårt att få tag på personer att 
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intervjua då många av dem vi har frågat har haft för mycket att göra för att hinna ställa upp på en 

intervju. Många har dessutom inte gått att få tag på då de ej har svarat på telefon eller mail.  

3.3 Metodens tillförlitlighet 

Bryman (2011 s. 354) skriver om Gubas och Lincolns tveksamheter kring om det går att omsätta 

kriterier kring reliabilitet och validitet i kvalitativa studier på samma vis man gör i kvantitativa 

studier. Reliabilitet och validitet förutsätter att det bara finns en bild av verkligheten och inte att 

det kan finnas flera olika bilder av denna verklighet, vilket man ofta menar i sammanhang med 

kvalitativa studier. Istället för begreppet reliabilitet kommer vi därför använda oss av fyra 

delkategorier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 

samt även begreppet äkthet. 

 

3.3.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten av en studie handlar om att resultatet ska representera den verklighet som 

informationen kommer ifrån. För att vi som forskare ska säkerställa att vi uppfattat verkligheten 

på rätt sätt har vi under intervjuerna vid svar som är otydliga bett dem att förtydliga hur de menar 

samt då och då sammanfatta vissa svar de gett och frågat om vi har uppfattat det korrekt. På detta 

sätt har vi försökt undvika missförstånd, vilket annars är lätt att göra. Vi är dock medvetna om att 

vissa missförstånd ändå kan ha förekommit då det är svårt att undvika när man talar på ett så 

öppet sätt med varandra som man gör i kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi är även 

medvetna om att det för dessa respondenter kan ha funnits en önskan att vilja framställa sig 

själva på ett bra sätt och därför är det svårt att ha särskilda sanningsanspråk vid intervjuer 

(Bryman 2011 s. 56, 355). Detta kan också förstärkas av att vi spelar in intervjuerna och att det 

kan göra respondenter nervösa då det de säger kommer sparas till eftervärlden. För att säkerställa 

att transkriberingen inte blir fel har vi gjort dem relativt snabbt efter varje intervju för att ha den 

färskt i minnet. Vi har även sett till att då vi har gjort enskilda intervjuer har den av oss som 

intervjuat sett till att det är den som transkriberar då den även har i minnet vad personen sagt och 

därmed ytterligare säkerställer att man inte skriver fel (ibid s. 56, 355). Våra olika intervjustilar 
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ha påverkat utfallet av intervjuerna. Vår intervjuguide har använts som stöd och gjort oss 

likriktade i våra frågor. Genom vår hermeneutiska utgångspunkt har vi under tiden vi har gjort 

intervjuerna lagt till mer frågor på grund av att vår kunskap har ökat efter varje intervju och vi 

har sett nya infallsvinklar och sätt att se på företeelser som vi inte hade med oss innan. 

Intervjuerna har därför utvecklats på olika sätt, men eftersom vår vetenskapsteoretiska position 

är att arbeta enligt den hermeneutiska cirkeln ser vi inte det som en nackdel utan en fördel (den 

hermeneutiska cirkeln förklaras i avsnitt 3.1.2).  

 

3.3.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken grad resultatet från studien kan överföras till andra liknande 

situationer. Kvalitativ forskning handlar mer om djup än om bredd. I kvalitativ forskning 

eftersträvar man att få en mer sammansatt bild av ett fenomen istället för den bredare, 

generaliserbara bild som man eftersträvar i kvantitativ forskning (Bryman 2011 s. 355). Resultat 

i kvalitativ forskning har oftast fokus på det kontextuellt unika.  Denna djupa, fylliga och täta 

beskrivning av något som är del i en kultur ger andra personer ett detaljerat material som de i sin 

tur kan använda för att bedöma om det resultatet skulle vara överförbart i en annan kontext 

(Bryman 2011 s. 355). Genom att vi har ställt många fördjupande frågor om deras erfarenhet av 

insatsen kontaktfamilj har vi kunnat skapa oss en trovärdig bild av densamma. På detta vis har vi 

kunnat säkerställa en analys om dessa socialsekreterares erfarenheter, så att andra kan bedöma 

om deras erfarenheter är överförbara i andra kontexter.  

 

3.3.3 Pålitlighet 

För att säkerställa pålitlighet ska man ha ett granskande synsätt mot forskningen genom att 

fullständig redogöra hur alla delar av forskningsprocessen har gått till och göra beskrivningen av 

processen tillgänglig för andra utifrån att ta del av (Bryman 2011 s. 355). I studien har vi 

redogjort för hur insamlandet av tidigare forskning har gått till, hur vi har gått tillväga för att 

analysera materialet, hur vår urvalsprocess ser ut samt visa hur intervjuguiden ser ut. På detta vis 
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kan andra som läser uppsatsen ta del av hur forskningsprocessen har sett ut. Vi har även under 

hela forskningsprocessen haft en handledare från Socialhögskolan som granskat vårt arbete och 

tillvägagångssätt under hela arbetsgången.  

 

3.3.4 En möjlighet att styrka och konfirmera 

Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren vet om att det inte går att vara fullständigt 

objektiv i samhällsvetenskaplig forskning. Man ska som forskare säkerställa att man handlat i 

god tro. Därför ska man visa att personliga värderingar inte medvetet påverkat hur man har gjort 

en undersökning och vilka slutsatser som dras från en undersökning (Bryman 2011 s. 355 ff.). Vi 

har gjort vårt bästa för att inte påverkas av personliga värderingar. Vi går dock samma utbildning 

som socialsekreterarna har och kommer eventuellt i framtiden att jobba i samma yrke. Detta kan 

göra att vi känner oss allierade med dem och att det påverkar oss att vi vill framställa dem i 

positiva ordalag. Detta är vi medvetna om och kommer försöka hålla oss så objektiva som 

möjligt. En av författarna har träffat vissa av de anställda på socialtjänstens avdelning för barn 

och unga medan den andra inte har det. Intervjuerna har vi delat upp mellan oss på sådan sätt att 

vi inte har gjort intervjuer med någon vi har en personlig relation till. Vi har inga personliga 

erfarenheter av insatsen kontaktfamilj och är öppna för det material vi kommer samla in.  

3.4 Etiska överväganden 

Forskningsetik utgår från att man vill värna om personers människovärde, autonomi och 

integritet (Kalman & Lövgren 2012). Forskningsetiska rådet har i strävan efter att värna om detta 

sammanställt individskyddskravet i forskning. Individskyddskravet kan delas upp i fyra allmänna 

huvudkrav (Vetenskapsrådet 2017). Informationskravet innebär att man måste informera 

personer som medverkar vad forskningen går ut på. Samtyckeskravet innebär att man måste få 

ett samtycke från de medverkande efter att man har informerat dem noggrant om forskningen. 

Enligt informationskravet ska syftet med forskningen framgå, hur materialet kommer att 

förvaras, att deltagandet är frivilligt och kan avslutas utan förklaringar. Konfidentialitetskravet 
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handlar om att man att man noggrant ska ta hand om sitt material, som till exempel var man 

förvarar sina anteckningar samt att man ska se till att i det färdiga materialet ska individer och 

grupper av individer vara avidentifierade. Nyttjandekravet utgår ifrån att den insamlade 

materialet enbart får användas för forskning. Man får inte ge materialet vidare till andra individer 

eller företag som kan använda det i ett annat syfte (Kalman & Lövgren 2012).  

Då vi inte har någon direktkontakt till socialsekreterare och det är svårt att få fram 

kontaktuppgifter till enskilda socialarbetare och på förhand veta att dessa socialsekreterare har 

erfarenhet av insatsen har vi i vissa fall kontaktat chefer på barn- och ungdomsavdelningarna på 

utredning i olika kommuner och bett cheferna fråga medarbetare med erfarenhet av insatsen om 

de är intresserade av att delta i vår intervju. Vi är medvetna om att på detta sätt är 

socialsekreterare inte anonyma gentemot sina kollegor och chefer då de kommer veta vilka som 

deltagit i vår intervju, även om de inte vet vem som säger vad, då allt kommer vara 

avidentifierat. Vi kan heller inte säkerställa att dessa kollegor sprider detta vidare. Vi ser denna 

omständighet som förmildrande då det inte är klienterna som drabbas av att inte vara helt 

anonyma utan det är personer i rollen som sin profession, vi ser därför att de inte hamnar i en lika 

utsatt position som de hade gjort om respondenterna var klienter eller privatpersoner som 

agerade utanför sin profession. Gällande de övriga fyra allmänna huvudkraven har vi informerat 

deltagarna om vårt syfte med studien, vår metod, hur vi kommer förvara materialet och hur vi 

kommer avidentifiera materialet och med detta som utgångspunkt få ett godkännande av 

deltagarna. Vi har förvarat vårt material hemma, men inte låtit det ligga öppet för allmän 

beskådan. Vi kommer enbart använda vårt material för denna studie och inte ge materialet vidare 

så att någon individ eller företag kan använda materialet med ett annat syfte (jmf 

Vetenskapsrådet 2017). 

3.5 Bearbetning av analys och data 

Efter att ha genomfört intervjuerna, som spelades in, transkriberades de. Därefter har vi i enlighet 

med det Bryman (2011 s. 243) skriver läst utskrifterna av de transkriberade intervjuerna många 

gånger. Utifrån det vi har läst och uppmärksammat i intervjuerna har vi därefter skapat teman. 

Sedan skapades en så kallad kodningsmall där vi placerade de olika svaren utifrån de teman de 
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tillhörde. Detta kodningsschema har underlättat för oss att få överblick över de regler och 

kriterier vi använder oss av när vi parar ihop svar med teman. Vi har därefter analyserat vårt 

material utifrån de teman under vilka svaren är placerade. 

3.6 Arbetsfördelning 

I högsta möjliga mån har vi båda deltagit under intervjuerna. Detta på grund av att då kunde den 

ena ha huvudansvaret för att intervjua respondenten medan den andre kunde sitta bredvid för att 

lyssna och ta anteckningar på om vissa relevanta frågor utelämnades eller höra om vissa svar 

kunde vidareutvecklas eller andra följdfrågor kunde ställas som den som intervjuade inte tänkte 

på. Dock har tidsbrist (från både oss och socialsekreterarna) och geografisk avstånd gjort att vi 

enbart har kunnat göra på detta sätt vid två av sex intervjuer. De övriga har delats upp mellan oss 

så vi har alltså gjort lika många och intervjuer totalt sett. Transkriberingen har gjorts av den som 

utförde intervjun och varsin av de som vi båda utförde tillsammans. Problemformulering, 

kunskapsläge, metod, analys och diskussion har delats upp mellan oss, men vi har båda skrivit på 

alla delar.  
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4 Teoretiskt perspektiv 

4.1 Handlingsutrymme som analytiskt begrepp 

I vår studie har vi använt begreppet handlingsutrymme som ett analytiskt begrepp för att 

analysera vårt material. Handlingsutrymme begreppet har sina rötter i Lipskys begrepp street 

level bureaucracy vilket på svenska översätts till gräsrotsbyråkrati, där utföraren benämns som 

gräsrotsbyråkrat. Med gräsrotsbyråkrat menas en person som jobbar i direkt kontakt med 

människor i offentlig verksamhet, exempelvis socialtjänst, som ofta kännetecknas av ett stort 

handlingsutrymme (Lipsky 1980). Vi finner stora likheter mellan Lipskys begrepp och socialt 

arbete och ser att det kan appliceras på de socialsekreterare som denna studie utgår ifrån.  

Gräsrotsbyråkraternas arbete kräver hänsynstagande till klienten man jobbar med samtidigt som 

man hämmas av regler, policyer, normer inom arbetsgruppen och förordningar från chefer. Man 

lyder även under lagar, kommunala bestämmelser och organisatoriska mål. Lipsky (1980) skriver 

att inom dessa ramar arbetar gräsrotsbyråkrater fritt med ett stort handlingsutrymme vilket sällan 

blir granskat uppifrån eller av klienter. Eftersom arbetet är så pass varierat är det nödvändigt med 

denna frihet för att kunna utföra sitt arbete. Dworkin (1978) har jämfört handlingsutrymme som 

hålet i en munk (doughnut). Cirkeln av munken är bältet av restriktioner som har satts av olika 

auktoriteter och hålet kan baserat på det vara olika stort eller litet. Wallander och Molander 

(2014) menar att handlingsutrymme kan beskrivas som bestående av två dimensioner. En 

strukturell dimension och en epistemologisk dimension. Den strukturella dimensionen handlar 

om vilket utrymme det finns för handlingsutrymme och den epistemologiska dimensionen 

handlar om resonemanget som sker inom handlingsutrymmet i professionellas beslutsfattande. 

Berglind (1995) menar att handlingsutrymmet skapas av de förutsättningar som socialarbetaren 

innehar som utgångspunkt för sitt handlande. Förutsättningarna kan vara både hindrande och 

underlättande för socialarbetarens handlande och det är mellan dem som socialarbetaren hittar 

sitt handlingsutrymme. Aronsson (1990) tar som utgångspunkt att handlingsutrymme kan delas 

upp i subjektivt och objektivt handlingsutrymme. Subjektivt handlingsutrymme är individens tro 
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och känsla för vad som kan uträttas och det objektiva är det faktiskt möjliga. Aronsson skriver att 

det subjektiva utrymmet ofta är större än det objektiva då individen, i vårt fall socialarbetare, ofta 

har för stor tilltro till deras egen förmåga. I likhet med Bergling, Aronsson och Dworkin skriver 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) att handlingsutrymmet är det mellanrum mellan lagar 

och regler där socialarbetaren kan fatta sina egna beslut. Lagar är öppna för tolkningar vilket gör 

att socialarbetarens beslut kan variera då handlingsutrymme inte handlar om det finns regler att 

följa utan om utrymmet att agera mellan dem. 

Handlingsutrymme kan även ses som en oundviklig aspekt av användandet av generell kunskap 

tillsammans med bedömningar kring olika fall om vad som olika alternativ kan tänkas leda till. 

När generella regler inte ger entydiga svar om vad som bör göras i specifika fall finns det plats 

för handlingsutrymme i de professionellas bedömning och beslutsfattande (Galligan 1986). 

Gräsrotsbyråkrater slåss mot bristen på tid, information och ekonomiska resurser. En annan 

svårighet är bristen på olika insatser som finns för att uppfylla mångfacetterade behov. Det finns 

inte lika många insatser som det finns önskemål från klienten och över tid kan efterfrågan vara 

skiftande och svår att förutsäga vilket gör det svårt att tillhandahålla olika insatser. Det kan även 

uppstå konflikter när klientens målsättning och organisationen målsättning inte går ihop. 

Gräsrotsbyråkrater står hela tiden mellan klienten och organisationen (Lipsky 1980). 

Det finns olika syn från omvärlden om vad som är gräsrotsbyråkratens huvudsakliga uppgift 

vilket kan skapa konflikter och det finns även höga förväntningar på dem. Lipsky skriver även 

om processen mellan gräsrotsbyråkratens och klient där klienten omvandlas från individ till 

klient i mötet med gräsrotsbyråkratens. Processen där individer blir klienter och indelade i olika 

kategorier och därefter aktuella för insatserna för var kategori är en social process enligt Lipsky. 

Klient och gräsrotsbyråkrat har ofta olika kring mötena i denna process. Klienterna ser sina 

problem som individuella och gräsrotsbyråkraten ser ett tillfälle att agera. Klientens 

förväntningar på bra lösningar kan för gräsrotsbyråkratens leda till ett tillfredsställande arbete 

och inte bara till bra lösningar för klienten (Lipsky 1980). 

Organisationen styr över resurserna och fördelningen och i det utrymmet försöker 

socialarbetaren hitta kryphål och vägar för sin klients bästa. Organisationen handlar som att 
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resurserna är begränsade medan gräsrotsbyråkraten kan agera som om resurserna är oändliga. 

Detta innebär att konflikter är vanliga och Lipsky menar att detta sätt att arbeta inte är helt rätt 

utifrån ett organisationsperspektiv (Lipsky 1980). 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) hävdar att yrkesrollen spänner mellan professionens 

förväntningar och organisationens uppdrag och däremellan finns handlingsutrymmet. 

Professionens förväntningar rymmer socialarbetarens egen personlighet, uppfattning och 

erfarenhet och klientens intressen ska rymmas i organisationens uppdrag.  Handlingsutrymmet är 

utrymmet mellan organisationens uppdrag och klientens intressen där socialarbetaren arbetar och 

använder sina kunskaper (ibid.). På så sätt formar lagar och regler fortfarande 

handlingsutrymmet så som även Lipsky beskrev det. Svensson, Johnsson Laanemets (2008) 

skriver att en del av socialarbetarens handlingsutrymme består av de möjligheter de har att 

besluta om resurser och insatser för klienten även om de är begränsade av organisationens 

bestämmelser om vem som får hjälp eller ej. Kontrollen av beslut av resurser gör att det bildas en 

obalans gällande makten mellan socialarbetaren och klienten. Författarna menar att så länge 

parterna är överens om vilka resurser som sätts in så är makten osynlig men att när parterna inte 

längre är överens så blir makten synlig då socialarbetaren har tolkningsföreträde och beslutsrätt. 

Socialarbetaren fattar det beslut som hen tycker är bäst. Detta gör att en socialarbetare kan ha 

väldigt stort inflytande över en människas liv då man kan fatta beslut över dem.  Bergmark och 

Lundström (2008) skriver att tillgången på resurser antingen kan utöka eller hämma 

handlingsutrymmet för de professionella inom organisationen.  

4.2 Olika perspektiv på handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet varande eller icke varande har även blivit omtvistat och Evans och Harris 

(2004) lyfter detta i sin artikel "Street-Level Bureaucracy, Social Work and the (Exaggerated) 

Death of Discretion" där de lyfter olika perspektiv på handlingsutrymme. Vi kommer redogöra 

kort om detta för att ge en bild av olika för och nackdelar om handlingsutrymme. Evans och 

Harris (2004) lyfter två perspektiv, ett är Lipskys perspektiv om att socialarbetaren har och 

skapar ett stort handlingsutrymme och det andra är Howe som är kritisk mot Lipsky och menar 

att handlingsutrymmet inte alls är så stort och att lagar, chefer och regler begränsar (Evans & 
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Harris 2004). Som vi har beskrivit tidigare hävdar Lipsky att socialarbetare har ett stort 

handlingsutrymme och att detta är nödvändigt för deras arbete för att tackla de olika 

mångfacetterade problem de möter hos sina klienter. Detta gör de mellan de regler, normer och 

lagar som gäller för och på organisationen de jobbar och där uppstår det ibland konflikter. Lipsky 

skriver att socialarbetaren använder sitt handlingsutrymme för att hitta kryphål och applicera 

gällande regler till klientens bästa. I detta blir det ibland en konflikt med organisationen när 

organisationens mål och klientens inte går ihop samtidigt som socialarbetaren behöver 

organisationens ramar att luta sig mot. Howe (i Evans & Harris 2004) håller inte med om att 

socialarbetaren har stort handlingsutrymme så som Lipsky uttrycker det. Han menar att idag 

kommer riktlinjerna uppifrån och socialarbetare har inte längre möjlighet att påverka dem. Dock 

menar han att det finns undantag, att de som jobbar samtalsbehandling, såsom kuratorer, 

fortfarande har stort handlingsutrymme och menar att det är den professionella endast som kan 

möta klientens behov genom att använda all sin kunskap och erfarenhet till klienten (ibid.). Efter 

att ha granskat forskningen på området lyfter Evans och Harris (2004) fram två slutsatser; Regler 

behöver inte minska handlingsutrymmet hos socialarbetare utan till och med kan öka det. Den 

andra slutsatsen gäller att handlingsutrymme inte kan sägas vara antingen bra eller dåligt, 

begreppet i sig är neutralt. Det kan sedan användas för socialarbetaren att ta ett beslut för en 

klient samtidigt som det kan bli en maktutövning.  

En negativ aspekt på handlingsutrymme som Molander, Grimen & Eriksen (2012)  lyfter fram är 

att omfattande användning av handlingsutrymme i välfärden kan hota lagliga principer som 

förutsägbarhet, laglighet och jämlik behandling samt underminera demokratisk kontroll över 

grästrotsbyråkraters tillämpning av lag och policies. 

Ovanstående utgångspunkter för handlingsutrymme är det vi har valt som analytiskt verktyg i 

studien. Som framgår är socialarbetarnas handlingsutrymme inte hugget i sten, utan något som i 

hög grad förändras utifrån rådande omständigheter och är därför är viktigt att studera. I analysen 

kommer begreppet handlingsutrymme att kunna ge en dimension till socialarbetarnas arbete och 

kunna ge förståelse för socialsekreterarnas perspektiv på hur beslut fattas hur beslut fattas och 

vilken betydelse den enskilde socialarbetarens handlingar har i arbetet med insatsen 

kontaktfamilj. 
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5. Analys 

5.1 Introduktion 

Genom att bearbeta vårt empiriska material har vi funnit åtta teman som presenteras under 

tematiska mellanrubriker. Vi börjar med att presentera socialsekreterarnas olika syn på insatsen 

och hur de använder sitt handlingsutrymme för att utforma den på olika sätt. Vi går vidare till att 

redogöra för hur socialsekreterarna ser på evidens i relation till insatsen. Vi redogör även för hur 

socialsekreterarna använder insatsen i så kallat svåra fall. Därefter tar vi upp hur 

socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme för att skriva motiveringen till insatsen för att 

den ska godkännas. Nästkommande tema rör socialsekreterarnas värderingar inför vem som har 

rätt att få kontaktfamilj. Sedan kommer vi att beskriva socialsekreterarnas olika erfarenheter av 

hur de har använt sitt handlingsutrymme för att få insatsen att fungera bra och sista analysdelen 

tar upp hur socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme kring att använda klientens 

närstående som kontaktfamilj. Analysen avslutas med en sammanfattning.  

5.2 En vid och användbar insats 

Socialsekreterarna har beskrivit att de använder insatsen till olika familjer med olika problem 

vilket visar insatsens förmåga att anpassas. Enligt Regnér (2006 s. 12) verkar detta bero på den 

vaga lagformulering som lämnar stort utrymme för tolkningar, vilket påstås vara ett medvetet 

drag i lagstiftningen. Detta gör att det lämnas stort utrymme för socialsekreterarnas egna 

bedömningar och tillämpningar (jmf. Svensson, Johnsson, Laanemets 2008). Socialsekreterare 3 

beskriver att hen använder insatsen i familjer där problemen varierar från att vara mindre till att 

problemen är nära att orsaka en familjehemsplacering av barnen: “Det går att trycka in väldigt 

mycket i kontaktfamilj. Min bild är väl att det kan vara från de som det inte är så mycket 

bekymmer runt till dem som vi nästan placerar.” Citatet visar att insatsen kan användas till olika 

problem vilket verkar passa lagstiftarens intentioner (jmf Regnér 2006). Att socialsekreterarna 
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använder insatsen i de familjer där problemen är allvarliga nog att man överväger en placering av 

barnen går däremot emot förarbetena som säger att kontaktfamilj ska användas till lättare 

uppdrag (prop. 1979/80:1). Mer om detta under rubriken “5.4 Ett steg mot placering”. Även om 

målen med insatsen beskrivs av de intervjuade på olika vis, är alla eniga om att insatsen är till för 

att hjälpa barnet och det ska utgå från barnets behov, sedan använder de sitt handlingsutrymme 

för att hitta olika vägar för att tillgodose barnens behov. Det framkommer framför allt fyra olika 

mål som socialsekreterarna beskriver för att man ska uppfylla barnens olika behov.  

5.2.1 Ett utökat nätverk och relationella förebilder 

Det första målet som flera socialsekreterare har framfört är att utöka nätverket av andra trygga 

vuxna.  Socialsekreterare 5 är väldigt tydligt med att syftet enbart är just detta då det är det hen 

kan se att insatsen ger, ”[...]för att utöka hennes nätverk av stabila vuxna och öka på hennes 

skyddsfaktorer”. Socialsekreterare 4 beskriver på ett liknande sätt, “Syftet med insatsen är att 

tillgodose ett barns behov utav till exempel trygga vuxna, stöd och hjälp att hitta former för 

stimulans”. 

Det andra målet som ofta tas upp är behovet för barnet att få uppleva andra miljöer än den i 

hemmet och på så sätt kunna lära sig strukturer, andra sociala sammanhang och se ett annat sätt 

att leva. Socialsekreterare 3 säger att “Det kan ju handla om att de behöver se andra 

familjekonstellationer, andra sätt att hantera vardagen, andra sätt att hantera relationer.“ 

Tre av socialsekreterarna pratar ofta om att föräldrarna önskar en bra manlig förebild. Dock lyfter 

en av de intervjuade en svårighet med att ha en manlig förebild som ett av målen eftersom målet 

då är uppfyllt så fort barnet är i kontaktfamiljen men att det sen aldrig går att avsluta den då 

behovet inte kan tillgodoses i den egna familjen. Hur socialsekreterarna bedömer behoven styr 

målen med insatsen. Socialsekreterarnas tolkningar av vilka behov som finns i familjen får alltså 

stor betydelse i beslutsprocessen. Eftersom det inte finns några tydliga ramar gällande hur ett 

problem ser ut och vilket behov som ska fyllas blir det epistemologiska handlingsutrymmet stort 

när socialsekreterarna tolkar problem och behov (jmf Wallander och Molander 2014). 
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5.2.2 Den uppgiftsorienterade kontaktfamiljen 

Målet kan också innehålla uppdrag som ingår i kontaktfamiljsuppdraget som till exempel att 

hjälpa till med läxor eller hjälpa till att hitta fritidsaktiviteter till barnet. Socialsekreterare 4 

beskriver: “Det kan ju vara kontaktfamiljer som har uppdrag. Att jag har en kontaktfamilj som 

läser läxor med barnet som vistas hos dem, ingår i deras uppdrag till exempel. Någon kanske ska 

hitta fritidsaktiviteter.”  Socialsekreterare 6 beskriver även att de har haft en kontaktfamilj vars 

uppdrag var att under en tid ha både en mamma och hennes spädbarn hos sig och på så sätt stödja 

både mamma och barn. 

Vi har ju också haft mamma barn som fått insatsen kontaktfamilj, och då har det handlat om  

de allra allra minsta spädbarnen som har kunnat vara hos en kontaktfamilj både mamma och 

barn inledningsvis och sen när barnet har blivit lite större så har det funnits möjlighet att  

barnet har kunnat vara där och mamma har kunnat åka ifrån lite för att få lite egentid. Men 

samtidigt så var tanken ju att mamman när hon var i kontaktfamiljen skulle få lite med sig i  

sitt föräldraskap och stöd, ja det blir lite miljöterapi att man får stöd direkt när man är där i 

situationer. 

I enlighet med Galligan (1986) finns det plats mellan de rådande lagarna för handlingsutrymme i 

de professionellas bedömning och beslutsfattande. Uppdragen socialsekreterarna utformar till 

kontaktfamiljerna kan därför se väldigt olika ut beroende på socialsekreterarnas kunskap, 

erfarenhet och egen uppfinningsrikedom. 

Socialsekreterarna har ett stort tolkningsutrymme gällande att bedöma familjernas problematik 

och behov. De har även stort handlingsutrymme i att utforma uppdragen på olika sätt. Utifrån att 

Evans och Harris (2004) lyfte diskussionen om handlingsutrymmes varande eller icke vara, kan 

vi se att det gällande kontaktfamiljsinsatsen finns ett stort handlingsutrymme och att det finns 

skillnad mellan olika utförare.  

5.3 Evidens som argument emot insatsen 

Tidigare läste vi om att socialsekreterarna använde insatsen på olika sätt och i intervjuerna såg vi 
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även att socialsekreterarnas erfarenheter och åsikter om insatsen skilde sig från varandra. En del 

ansåg att eftersom det inte finns någon bra evidens för den skulle man inte använda den medan 

andra hade god erfarenhet av insatsen och därför tyckte om den. 

Vi såg skillnader i om socialsekreterarna tyckte det var en bra eller dålig insats. Två av 

socialsekreterarna tog upp att insatsen saknar evidens, då forskning visar att insatsen inte ger 

någon effekt (jmf Brännström, Vinnerljung & Hjern 2013). Socialsekreterare 5 tyckte på grund 

av dålig evidens att insatsen inte är bra och därför ska användas så lite som möjligt. 

Alltså vi ska inte, de insatser vi gör ska ju göra en positiv skillnad.  Ofta när det gäller de 

familjer som blivit beviljade kontaktfamilj kan jag tycka att man istället hade behövt jobba 

med relationen mellan barn och förälder eller sätta in insatser för föräldern för att hon eller  

han ska kunna klara av en större föräldraförmåga. Sen finns det lite undantag.  

Socialsekreteraren menar att man istället ska fokusera på att lösa problemen inom familjen 

förutom i undantagsfall då insatsen kan vara bra. Socialsekreterare 4 sa att hon var medveten om 

att det saknas evidens för insatsen men var ändå positivt inställd till den då hon såg positiva 

förändringar för de barn hon använt insatsen på samt att hon själv varit kontaktfamiljsförälder 

och där sett positiva förändringar. 

Eftersom jag själv har varit kontaktfamilj så tänker jag såhär att det kan vara mycket bra  

för barnen. Däremot vet jag att rent forskningsmässigt säger de att det inte ger så, ger  

någon effekt som det kanske borde göra. Jag tycker däremot att de kontaktfamiljerna som  

jag har… Det beror på kontaktfamiljen med, hur starkt engagemang de har och hur de  

jobbar, eller tar sitt uppdrag på allvar skulle jag vilja säga. 

Detta visar att den personliga delen i professionen har betydelse för socialsekreterarens åsikt om 

insatsen vilket leder till olika sätt att jobba med insatsen. Det saknas generella regler för 

insatsens tillämpning som leder till att det ligger inom handlingsutrymmet för socialsekreteraren 

att använda sig av sina personliga uppfattningar i arbetet med insatsen. Därav blir det en 

individuell skillnad i hur olika socialarbetare ser på insatsen. Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) menar att handlingsutrymmet finns mellan professionens förväntningar och 

organisationens uppdrag. Professionella förväntningar rymmer socialarbetarens egen 
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personlighet, uppfattning och erfarenhet, vilket stämmer överens med föregående citat.  

Flera tog även upp att de hade som mål att sätta in en annan insats samtidigt som kontaktfamilj 

för att på så sätt behandla orsaken till att de behövde en kontaktfamilj. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län kom i sin undersökning fram till att om man vill göra förändringar i en familj bör 

man kombinera kontaktfamilj med andra insatser (Roman et al. 2002). Socialsekreterare 6 

beskriver kommunens tanke om att vilja sätta in en öppenvårdsinsats tillsammans med 

kontaktfamiljsinsatsen: 

Så tanken har då varit att det ska vara en insats då i öppenvården för att stötta och hjälpa 

föräldrarna att hitta struktur och stötta, hjälpa hemma eller vad det nu är som gör att det  

blir jobbigt, eller att de känner att det blir jobbigt. 

Socialsekreterarna pratar om att man vill ha in någon annan insats tillsammans med 

kontaktfamiljen. Berg Eklundh (2010) studie visade att kontaktfamiljsinsatsen ibland användes 

som en första insats för att sedan få medgivande till fortsatt behandling. Vi har kunnat se några 

tendenser till detta utifrån att socialsekreterarna ofta uttryckte att det var en önskan från 

föräldrarna med kontaktfamilj och att socialsekreterarna gärna önskade sätta in en 

kompletterande insats. Tre av socialsekreterarna menade att det är lättare att få medgivande till 

en kontaktfamiljsinsats än till exempel familjebehandling, eller att erbjuda parallell 

familjebehandling, men att det inte är säkert att familjen tar emot dessa erbjudande. 

Socialsekreterare 5 berättar att det inte är lika lätt att få stöd för andra insatser som skulle kräva 

mer av klienten: 

[...] alltså jag har inget så emot kontaktfamiljsinsatsen i sig mer än att jag möjligtvis  

ibland har sett den som en quick fix på något sätt där man inte har… Istället då för att  

kanske sätta in rätt stöd och hjälp. Många föräldrar kan ju tycka att det är bekvämare  

med en kontaktfamilj än att behöva jobba i relationen för då måste de anstränga sig  

och så är det deras fel kanske. Och det är ju jobbigt. 

 

Socialsekreteraren säger att insatsen inte löser problemen bakom insatsen. Hen säger att klienten 

kan tycka att det är bekvämare med en annan insats. Vi har sett att socialsekreterarna försöker 
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erbjuda de lämpliga insatser som finns och som de kan erbjuda, men att de begränsas av att det 

inte finns så många insatser att använda. Sedan har socialsekreterarna uttryckt att de inte kan 

ställa villkor. Ett exempel: tar klienten inte emot öppenvårdsinsatsen, så får de heller inte 

kontaktfamiljen. Dessutom slåss de mot begränsade resurser, vilket påverkar handlingsutrymmet 

(Lipsky 1980). Socialsekreterarna pratar om att insatsen är bra men vill se att den utvecklas mer.  

Socialsekreterare 2 uttrycker: 

Tycker insatsen är bra men att den behöver utvecklas mer. Tycker inte att den borde  

vara så mekanisk i hur man tillsätter kontaktfamiljer utan mer anpassningsbar.  Insatsen  

ger bra effekter om relationerna mellan familjerna är goda, om de kan samarbeta, då  

kan barnet bli tryggt i sig själv, annars jobbigt för barnet. 

Socialsekreterarens ord tolkar vi som att hen vill se att kontaktfamiljsinsatsen utvecklas till att 

kunna anpassas ännu mer och därigenom ge bättre effekter. Detta skulle även öka 

socialsekreterarnas handlingsutrymme genom att det minskar begränsningen av resurser om 

socialsekreterarna kan använda samma insats på olika sätt (Lipsky 1980). Genom att utveckla 

insatsen mer och ha mer svängrum, men kanske också tydlighet i hur man kan utveckla 

svängrummet, skulle man kanske kunna ha möjlighet att anpassa den till fler situationer.  

Trots avsaknad av evidens och oavsett egen åsikt om insatsen hade alla socialsekreterarna fall 

där insatsen har fungerat väl eller tycker att den brukar fungera väl.  Vissa av dem tar upp 

allmänna positiva effekter de kan se för barnen som har fått vara i en kontaktfamilj, så som att 

barnen blivit tryggare eller gladare medan andra beskriver enskilda solskenshistorier där de sett 

goda effekter för barnet och att insatsen verkligen har spelat en stor roll i deras liv. 

Socialsekreterare 4 uttrycker: 

Det har stärkt honom i hans känsloliv skulle jag vilja säga. Det är okej att gråta,  

det är okej att ge uttryck för att det är jobbigt och så och det är ju jätteviktigt.  

Han har syskon som inte visar känslor överhuvudtaget. 

Socialsekreteraren ger ett tydligt exempel på goda effekter i ett fall som insatsen gett. Detta visar 

på vikten av att man som socialsekreterare har ett stort handlingsutrymme för att kunna fatta 

olika beslut med hänsyn till att klienternas situationer ser så olika ut (jmf Lipsky).  
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5.4 Ett steg mot placering  

I föregående kapitel, En vid och användbar insats och Evidens som argument emot insatsen har 

vi pratat om hur socialsekreterarnas användning av insatsen ser ut och att det ibland rör familjer 

med svåra problem, där man är på gränsen till att familjehemsplacera barnen. I denna del tar vi 

upp hur socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme på olika sätt i förhållande till 

beviljande eller icke beviljande av kontaktfamiljer till familjer som står på gränsen till 

familjehemsplacering.  

Förarbetena säger att insatsen ska användas vid lättare fall (prop. 1979/80:1). Brännström, 

Vinnerljung & Molanders (2013) rapport visar på en högre risk att bli familjehemsplacerad till 

följd av insatsen, något som i den rapporten lyfts fram som en möjlig anledning till detta resultat 

är att det det med insatsen blir en ökad insyn och kontroll i familjen. En av de svarande sa att 

man ibland använde kontaktfamiljsinsatsen när man trodde att det så småningom kunde att bli en 

familjehemsplacering. Tre av de andra svarade man hade haft kontaktfamiljsinsatser som efter 

fler senare anmälningar hade utvecklats till en familjehemsplacering.  

Tre socialsekreterare beskriver insatsen som att det kan vara den enkla vägen att ta när det rör 

”svåra” fall, istället för att exempelvis behöva familjehemsplacera barnen. De pratar om att det är 

viktigt att ha diskussionen om huruvida insatsen skulle dra ut på en dålig situation där barnet 

egentligen skulle omhändertagits. Detta tolkar vi som en medvetenhet över det 

handlingsutrymme man har, där man väger in de olika konsekvenser som olika beslut får för 

barnet. Socialsekreterare 2 beskriver:  

Det kan vara ett sätt att fega ut, att inte ta det här steget att skilja barn och föräldrar  

åt. Då är det lättare att tillsätta en kontaktfamilj som har en viss insyn i familjen  

och det kan bli bra men det kan också bli dåligt för man förlänger något och man  

utsätter en kontaktfamilj. 

Socialsekreteraren beskriver att de väger för och nackdelar med insatsen mot varandra. Detta 

visar på den stora beslutsmakt och handlingsutrymme som socialsekreterarna har när de ska 

avgöra en så pass stor insats varande eller inte. Samtidigt som det inte finns så många olika 
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insatser att tillgå vilket begränsar deras handlingsutrymme (Bergmark och Lundström 2008).  

Socialsekreterare 4 beskriver känslan hen får vid svåra fall där hen skulle vilja sätta in en 

kontaktfamilj. 

Alltså det kan ha varit så att jag skulle vilja ha en kontaktfamilj för jag vill, jag  

känner att detta kan gå käpprätt åt helskotta annars, jag ser att det finns en stark  

problematik och så kanske jag tänker så här, mm det är bra att sätta in en  

kontaktfamilj för det kanske är såhär att det barnet kanske inte komma kunna bo  

hemma men vi har inte att ta på just då. Jag menar det är en hård värld vi lever här  

inne liksom, vi måste ju ha på fötterna, vi måste ha på rekvisiten för att kunna  

agera enligt tvångslagar så va. Och de är så svåra, det kan vara att det fattas det  

lilla för att vi ska kunna liksom lyfta upp detta till förvaltningsrätten så vi kommer  

inte riktigt åt det så satt säga då. Så jag kan känna att men kan vi inte stötta upp med  

detta i alla fall och sen så liksom… Men då har man ju en bra chef som liksom  

naturligtvis säger nej. För det är ju det som kommer leda till att vi kan agera istället.  

Socialsekreteraren ovan pratar om dilemmat att vilja göra mycket i en familj där man känner det 

går dåligt samtidigt som man vill följa regler och riktlinjer i när insatsen ska användas. 

Anledningen till att hen skulle vilja sätta in insatsen skulle vara för att kunna vänta in fler 

anmälningar eller få mer information genom att ha en insats igång som kontinuerligt följs upp. 

Men att det är bra att få ett nej från chefen för att insatsen inte ska vara ett plåster utan att man då 

får avvakta lite till för att kunna göra en familjehemsplacering istället. Socialsekreterarna slits 

mellan klientens bästa och organisationen i och med att de i stunden vill göra en insats då barnet 

mår dåligt, men att ett LVU som kanske är den mest lämpliga i de svåraste fallen sätter 

organisationens krav stopp för (jmf Lipsky 1980). Socialsekreterare 3 tar upp vikten av att man 

kan diskutera besluten i grupp något som de flesta av socialsekreterarna i undersökningen säger 

att man gör. Detta ger en trygghet för klienten eftersom man är två om bedömningen vilken 

utjämnar den maktobalans som finns mellan socialsekreterare och klient. Är man två 

socialsekreterare som är med i bedömningen och båda anser att insatsen är rätt för klientens 

behov minskar det risken att den första har fattat ett godtyckligt beslut utifrån sina egna 

värderingar (jmf Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Socialsekreterare 6 lyfter en annan 

aspekt angående fall där kontaktfamiljsinsatsen kan leda till familjehemsplacering, nämligen att 
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det kan vara svårt för socialsekreterare att få full insyn i ett barns liv: ”Och det kan faktiskt vara 

så att vi inte heller vet hur det faktiskt står till hemma hos barnet för det kan vara så att inte 

framkommit i vår utredning. Socialsekreterare 6 pratade om att det inte alltid framgår i 

socialtjänstens utredningar om hur det faktiskt är ställt hemma hos familjen och att när 

kontaktfamiljen sedan fått insyn och förtroende hos barnet har kontaktfamiljen fått göra 

anmälningar som i vissa fall lett till att barnen placerats. Socialsekreterare 2 ställer högre krav på 

socialsekreterarna och menar att det är deras uppgift att veta och göra fullständiga utredningar: 

Då måste man, om man ska tillsätta kontaktfamilj då ska man veta att barnet ska  

bo hemma. Man får inte använda det som ett, jag startar med syftet att så slipper  

vi omplacera barnet eller omhänderta det och placera det någon annanstans va.  

Så det är ju viktigt att man gör den stora utredningen då. [...] Jag började ju med  

att säga detta va att man kan ju faktiskt missbruka det här med kontaktfamilj om  

man fegar ut och inte placerar barnet. Man underlåter sig att utreda ordentligt och  

använder sig av den... Man kan inte göra så va. Det går inte. Men det händer. 

Den här socialsekreteraren lägger tyngd på att det är socialsekreterarnas ansvar att på förhand 

veta och ha gjort en uttömmande utredning. Hen tar också upp samma tankar som 

socialsekreterare 4 gjorde tidigare i kapitlet om att i för svåra fall kan det vara fel att sätta in 

kontaktfamilj för att det då inte är rätt insats. Hen beskriver det som “ett sätt att fega ut” vilket 

kan tolkas som att det är svårt att ta tunga beslut om familjehemsplacering. Hen säger att det är 

viktigt att man som socialsekreterare tar reda på fakta och därefter göra beslut som har rätt mål 

utifrån de behov som finns. Vi tolkar det som att det krävs att socialsekreterarna aktivt använder 

sitt handlingsutrymme för att få reda på tillräckligt med information. Organisationen skapar 

ramarna för hur utredningen går till och mellan dem jobbar socialsekreterarna med att i samtal 

med klient få fram så mycket information som möjligt (jmf Lipsky 1980).  

 

Socialsekreterarna ger uttryck för en medvetenhet kring handlingsutrymmet de har i 

beslutsfattandet, samtidigt som de hindras av brist på insatser, organisationens krav och 

svårigheten i att utreda tillräckligt. Det ges också uttryck för att det är svårt, både att få reda på 
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allt i en utredning och att göra svåra beslut gällande placeringar eller att fortsätta försöka i 

hemmet. Att socialsekreterarna jobbar tillsammans ger större chans till rättvis bedömning för 

klienten, då handlingsutrymmet ger en maktobalans gentemot klienten eftersom de då är två som 

är överens om bedömningen (Svensson, Johansson, Laanemets 2008).   

5.5 Konsten att skriva en bra motivering 

Vi har under intervjuerna sett en spänning mellan barnets behov och förälderns behov gällande 

när och hur insatsen får ges som avlastning. Socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme 

för att parera och motivera detta i sina utredningar. Alla intervjuade uttrycker sig om att insatsen 

ej enbart får tjäna som avlastning utan att det även behöver föreligga någon form av social 

problematik. De är även alla överens om att man ska utgå från barnets behov. Detta skiljer sig 

från Anderssons (1993) forskning som visade att då uttryckte socialsekreterarna att det var 

förälderns behov som var styrande trots att insatsen riktades mot barnet. Att det inte ska vara 

avlastning går emot det som Svenska Kommunförbundet (2000) säger när de skriver att insatsen 

är till för att ge stöd och avlastning åt familjer. Det empiriska materialet visar att motiveringen av 

insatsen har stor betydelse för om ett gynnande beslut fattas. 

En del socialsekreterare anser att vissa föräldrar behöver avlastningen för att vara bra föräldrar 

för barnet. En socialsekreterare har även uttryckt det som att syftet går att formulera så att det 

utgår från barnet och en annan pratar om att hen en gång fick tillbaka sin utredning från chefen 

för att syftet med insatsen var formulerat utifrån förälderns behov och inte barnets. När syftet 

formulerats om godkändes insatsen. Socialsekreterare 1 beskriver hur hen brukar motivera 

insatsen: “Jag brukar motivera med att föräldrarna får avlastning så blir de bättre föräldrar. Att de 

behöver den avlastningen för att klara av sin tillvaro. Motiverar att mår föräldrarna bra så mår 

barnet bra.” 

 

Här visas det att föräldrarnas behov av avlastning är med i bedömningen, eftersom det gynnar 

barnet att ha föräldrar som orkar med, men att man måste undvika formuleringar som utgår från 
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föräldrarnas behov. Socialsekreterare 3 beskriver att hen kan “snitsa till” formuleringarna så 

utredningen utgår från barnet. 

Ja för att föräldrarna inte kan tillgodose barnets behov under så lång tid utan att  

pausa från varandra och samla egen energi även om det inte ska vara avlastning  

men barnet behöver att föräldrarna orkar […] och det kan man alltid snitsa till  

men det är inte för avlastning ändå. 

Denna paradox är intressant att studera. Samtidigt som intervjupersonerna är noga med att 

poängtera att insatsen inte får vara för avlastning, har barnet ibland behov av att föräldern får 

avlastning. Här ser vi spänningen mellan professionens yrkesroll och organisationens uppdrag 

som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver om. Socialsekreterarna har fått tydliga 

riktlinjer att följa gällande att insatsen inte får vara avlastning samtidigt som de ibland ser ett 

avlastningsbehov som de kan använda sitt handlingsutrymme till att motivera insatsen på ett sätt 

som passar inom organisationens ramar. Regnér (2006) menar att för just ensamstående är 

avlastningsdelen en viktig del av insatsen då de annars riskerar att bli väldigt isolerade och 

ensamma människor samt att avlastningen stärker deras oberoende. Dock har de flesta av denna 

studiens socialarbetare inte identifierat en speciell klientgrupp. Hälften säger att ensamstående 

mammor är vanligast. 

5.6 Normer och moral 

Under intervjuerna har vi sett ett typexempel på när socialsekreterarna uttrycker att de inte 

beviljar kontaktfamiljsinsatsen. Detta är när några av socialsekreterarna uttrycker att mammorna 

använder insatsen som barnvakt och för att kunna gå ut och festa. Vi har kunnat se att det ibland 

finns tankar och värderingar hos socialsekreterarna kring vad insatsen får användas till. 

Socialsekreterare 6 beskriver: 

 

Det är vissa kriterier man måste leva upp till, att man har någon svårighet av något  

slag. De som är ganska självgående, förstår du? Vi tillsätter inte kontaktfamilj  
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bara för att mamman ska ut på krogen på helgerna eller ut och vara barn… Det är  

ingen barnvakt på det viset. Och det har vi haft kontaktfamiljer som har sagt nej,  

vi vill inte ha kvar det här för vi känner bara att vi utnyttjas av den här mamman. 

Utöver spänningen mellan förälderns och barnets behov har vi sett olika tankar hos 

socialsekreterarna kring ansökningar gällande avlastning för föräldern. Socialsekreterarna har 

nekat dessa ansökningar om att få insatsen. Alla socialsekreterare hade någon gång nekat 

insatsen med anledning av att man inte såg att de hade någon problematik som kunde stöttas med 

insatsen utan att föräldrarna mer sökte avlastning i sitt föräldraskap. Socialsekreterare 1 säger: 

Ja alltså risken är att man ser det som barnpassning bara och det är inte det den är  

tänkt för. Passar de inte på att ta det lugnt och kanske göra kvalitetssaker, egentid,  

de säger att de går ut och partajar, festar hela helgen och inte vilar ett dugg då har  

man tappat funktionen. Då är man ju ännu tröttare på söndagen när barnet kommer  

hem igen. Man vet ju hur man själv känner sig efter en utekväll och då är det ju  

ingen vila längre. Och då undrar man lite om det tappar funktionen lite. Tanken är  

att man ska återhämta sig, göra saker, andra saker som man tycker om gå på  

shoppingcenter, gå och sola eller bada vad man nu vill. Slappna av lite. Det kan vara 

 ett problem om de börjar se det som mer barnpassning och börjar partaja. I regel kan  

man märka av det i uppföljningen, då får man in anmälningar då. 

Här märks ett värderande/moraliskt tankesätt kring hur klientföräldern får tillbringa sin tid. Här 

blir ojämlikheten mellan socialsekreterare och klient tydlig då socialsekreteraren har 

tolkningsföreträde och beslutsrätt gällande insatsen (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008) och 

därför blir det socialsekreterarnas värderingar som styr. Molander, Grimen & Eriksen (2012) 

skriver att omfattande användning av handlingsutrymmet kan hota en jämlik behandling. Detta 

ser vi kan hända när socialsekreterarnas personliga värderingar kommer in i beslutsfattandet.  

5.7 Med bra kontakt och samarbete 

I föregående kapitel diskuterade socialsekreterarnas värderingar av klienterna och insatsen. I 

detta kapitel kommer vi att rikta blicken mot relationen mellan socialsekreterarna och 

kontaktfamiljen. Socialsekreterarna beskriver att en grundläggande faktor när insatsen fungerar 
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bra är att man som socialsekreterare har bra kontakt och samarbete med kontaktfamiljen. På detta 

sätt kan man undvika konflikter. Flera beskriver det som att man som socialsekreterare ska vara 

öppen och tydlig i kommunikationen och även uppmärksam på eventuella konflikter mellan 

familjerna. Socialsekreterare 2 säger: “[...] ser man till att man har en bra kontakt med den här 

kontaktfamiljen, då ringer de ju ofta när det är några problem och frågar och det uppmanar man 

ju till.”. Av detta citat förstår vi att här använder socialsekreterarna sitt handlingsutrymme i hur 

de utformar insatsen. Genom att socialsekreterarna själva ansvar för att utnyttja tidsutrymmet 

mellan arbetsuppgifterna liksom Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten navigerar mellan 

organisationens begränsningar för att kunna hjälpa klienterna på bästa sätt. Socialsekreterarna 

bestämmer själva för hur mycket tid de lägger på att stötta och handleda kontaktfamiljer. Här kan 

vi se att eftersom det inte finns reglerat hur mycket tid och hjälp man ska ge kontaktfamiljerna 

utnyttjar socialsekreterarna sitt handlingsutrymme olika. Brännström, Vinnerljung & Hjern 

(2013) menar att när insatsen används vid högriskgrupp ska insatsen förstärkas med 

kunskapsbaserade komponenter anpassat efter de risker som finns för denna klientgrupp. 

Socialsekreterare 6 beskriver att socialsekreteraren måste komma ihåg kontaktfamiljens 

förutsättningar, att de är vanliga människor som inte alltid har en förförståelse för den sociala 

problematik de möter och att man som socialsekreterare måste hjälpa dem att förstå. 

Alltså det måste man ju vara medveten om att kontaktfamiljer är ju vanliga  

familjer som kanske inte har så mycket erfarenhet att ha stött på familjer  

med sociala bekymmer ellerföräldrar som inte fungerar riktigt ultimat och det  

är de familjerna som vi träffar dagligen, vi är ju vana vid det men de är ju inte  

det. De kan tycka att det är en lat förälder, en oansvarig förälder och att de blir  

lite arga så och att de har svårt att se bakom, att vad handlar detta om, så som  

vi kan göra.  

Utifrån det denna socialsekreterare beskriver kan man se handlingsutrymmet utifrån de två 

dimensioner som Wallander och Molander (2014) beskriver. En strukturell dimension som 

handlar om vilket utrymme det finns för handlingsutrymme och en epistemologisk dimension 

som handlar om resonemanget som sker inom handlingsutrymmet i de professionellas 

beslutsfattande. I och med att det finns en stor mängd strukturellt handlingsutrymme kan denna 
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socialsekreterare inom den epistemologiska dimensionen av handlingsutrymmet resonera kring 

att man som socialsekreterare måste hjälpa klientfamiljerna att förstå vad som ligger bakom att 

klientfamiljerna beter sig som de gör, för att de ska kunna undvika konflikter och upprätthålla ett 

bra samarbete. Hade denna mängd av strukturellt handlingsutrymme inte funnits hade heller inte 

detta resonemang kring att socialsekreteraren var tvungen att hjälpa dem att förstå funnits.  

 

5.8 Att kunna göra insats av familj 

Om man använder sig av klientens egna nätverk av närstående som kontaktfamilj eller inte 

varierar stort mellan socialsekreterarna. I begreppet närstående menar vi att släkt som till 

exempel mor- och farföräldrar ingår. Några av socialsekreterarna vill allra helst att det ska vara 

någon av klientens närstående och tycker det är bra att formalisera uppdraget eftersom man då 

kan ställa krav på umgänget och erbjuda råd och stöd. Andra anser att om det finns närstående 

som kan ställa upp så ska de ställa upp utan att få arvode. Socialsekreterare 4 ger sin syn på att 

använda sig av familj: 

Alltså jag personligen och jag tänker att här kan jag nog prata för alla här på  

barnavårds enheten, om du har en mormor och morfar och farmor och farfar så ska du  

inte behöva vara här, förstår du, nätverket finns ju, det är ju en del utav det vi tittar på.  

Det är mycket sällan som vi diskuterar att nätverket, mormor och morfar, farmor och  

farfar, ska vara kontaktfamilj. Det är väldigt sällan vi diskuterar det. /../ Men  

kontaktfamilj, någonstans så finns det väl ändå en fundering att de finns där och då ska  

de inte behöva ha betalt för det.  

De flesta resonerade som respondenten ovan. Detta säger även SOL kap 4 § 1, att om behovet 

kan tillgodoses på annat sätt har man inte rätt till insatsen. Man kan även föra diskussionen om 

det är moraliskt riktigt att vissa mor-/farföräldrar kan bli ekonomiskt kompenserade men inte 

andra, vilket var en aspekt som både socialsekreterarna som var för och emot användandet av 

familj som kontaktfamilj lyfte. Socialsekreterare 2 var positiv till att använda närstående: 

Men så finns det också dem som inte har det sådär.. det är ju inga stora summor de får  
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men, det har jag också sett, det här lilla tillskottet som någon slags omkostnadsdel för  

att kunna göra det där lilla extra om de nu är pensionärer eller inte några  

höginkomsttagare eller arbetslösa också för den delen att det har hjälpt. Så där har jag  

faktiskt en hel del solskenshistorier. Att jag har bundit upp den äldre generationen och  

då har man ju ändå en kontinuerlig uppföljning av det va.  

Ovanstående respondent som är en av de två som tycker man ska använda närstående har så 

många goda erfarenheter som har gjort att hen alltid satsat på att engagera mor-/farföräldrar. Den 

andra tar upp fördelarna med att kunna formalisera uppdraget eftersom de kan vara med och 

kontrollera uppdraget då. De använder sin erfarenhet som grund i sitt handlande och inte 

organisationens ramar. Det subjektiva handlingsutrymmet uppfattas som stort av 

socialsekreteraren då de tar sitt beslut om att använda närstående även om det objektiva 

utrymmet, policyerna, är hindrande (jmf Aronsson 1990). Socialsekreterare 6 är också positiv till 

att använda närstående och beskriver sina erfarenheter nedan: 

Vi i Stad har tänkt så att om det här är en lämplig lösning så är det bra att formalisera det  

som ett uppdrag istället för att man ska sköta det privat. Dels så kan vi då vara med och  

sätta ramarna och man kan vara med och stötta kontaktfamiljen i att hålla de här ramarna  

och vi kan ge dem handledning om det behövs. [...] Det är jättesvårt att rekrytera. Det är  

ju ont om både kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Så det kan ju också vara att man  

väljer en annan lösning men att man har det med sig att man följer upp rätt så ofta och  

kanske tänker att man måste handleda och stötta allt efterhand så det inte blir konstiga 

relationer för det är klart att det blir, så är det ju när man känner varandra på ett annat sätt  

att det kan vara svårt att sätta gränser när man hamnar i en annan situation, man kanske  

lånar pengar av varandra, det kan vara massa såna saker som kan ställa till det då när man  

har man har en relation som man måste vara medveten om. 

Socialsekreteraren tar även upp nackdelar som uppkommer med kontaktfamiljsplaceringar hos 

närstående som hen påtalar att socialsekreterarna måste vara uppmärksamma på. Detta kan man 

se som att två stycken av socialsekreterarna har lyckats använda sitt handlingsutrymme genom 

att de har hittat kryphål mellan lagar och bestämmelser för att forma insatsen på det sätt som de 

bäst ser hjälper klienten. De ser sitt subjektiva handlingsutrymme som stort och låter inte det 

objektiva handlingsutrymmet vara ett hinder (jmf Aronsson 1990). Genom att lagarna går att 
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tolka (jmf Regnér 2006) och att socialsekreterarna kan motivera på olika sätt, kan de rättfärdiga 

sina insatser i utredningarna (se kapitel 4.5 Konsten att skriva en bra motivering). 

5.9 Sammanfattning av analys 

Den vaga lagformuleringen lämnar mycket utrymme för tolkning och har visat sig göra insatsen 

kontaktfamilj till en vid insats som det går att fylla med olika behov exempelvis att förälder och 

barn får pausa från varandra, barnets kontaktnät utvidgas eller läxhjälp. Det gör att 

socialsekreteraren får ett relativt stort handlingsutrymme vid utförande gällande avlastnings 

bedömningar och användandet av närstående som kontaktfamilj. Alla socialsekreterare är eniga 

om att insatsen är till för att hjälpa barnet och det ska utgå från barnets behov. Det kan se olika ut 

då vissa tar med förälderns behov med resonemanget att får föräldern sina behov tillgodosedda, 

mår barnet bättre. Andra ser enbart syftet utifrån barnet oberoende av föräldern. 

En del socialsekreterare tyckte insatsen var bra, ofta eftersom de sett positiva resultat. Den 

socialsekreterare som inte tyckte insatsen var bra angav bristen på evidens som anledning. 

Övriga tankar som togs upp var att den behövde utvecklas mer och att man gärna satte in andra 

insatser samtidigt för att behandla orsaken till att de behövde kontaktfamilj. Alla 

socialsekreterare har fall där insatsen har fungerat väl. Vissa av dem tar upp allmänna positiva 

effekter för barnen medan andra beskriver enskilda solskenshistorier. 

En av de intervjuade sa att man ibland använde kontaktfamiljsinsatsen när man trodde att det så 

småningom kunde bli en familjehemsplacering. Tre av de andra sa att man hade haft 

kontaktfamiljsinsatser som efter senare anmälningar hade utvecklats till att bli 

familjehemsplacering. Tre stycken tycker att vissa använder denna insats vid svåra fall för att det 

är den lätta vägen att gå istället för att placera barnen i familjehem.  

6. Diskussion 

Vi har i analysen redogjort socialsekreterarnas erfarenheter av användandet av kontaktfamilj. 

Erfarenheterna har handlat om olika aspekter som gör att de tycker på ett visst sätt om insatsen, 
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hur de använder insatsen och vad de ser är målet med att använda insatsen. Vi har redogjort för 

hur socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme till att anpassa insatsen för att den ska 

passa olika typer av fall som till exempel läxläsning, utöka kontaktnät eller få paus från 

förälder/barn för att orka. Den vaga lagformuleringen möjliggör anpassningen och bristen på 

andra insatser gör att man ofta använder denna när det inte finns andra insatser att tillgå. Att 

kunna använda insatsen på många olika typer av fall som kanske inte överensstämmer med 

anvisningar från organisationen eller förarbeten möjliggörs genom socialsekreterarnas 

handlingsutrymme att kunna motivera insatsen på speciella vis för att visa att insatsen bör 

tillsättas vilket vi beskrivit i analysen. Ett exempel på detta är när socialsekreteraren vill sätta in 

kontaktfamilj för att avlasta föräldern. Då kan socialsekreteraren istället motivera detta utifrån 

barnets position som organisationen kräver och förmedla att barnet kommer må bättre om 

föräldern får avlastning.   

Genom analysen har vi sett hur stor påverkan socialsekreterarnas egen professionalitet får för 

beslut och sätt att lägga upp sitt arbete. Evans och Harris (2004) skriver att handlingsutrymme i 

sig inte är något dåligt. Våra resultat visar dock att på grund av handlingsutrymme finns stor 

variation mellan de individuella socialsekreterarnas beslut om insats i studien. Detta leder i sin 

tur till olika behandling av klienterna beroende på var de bor och vilka policies deras kommun 

har. Enligt Molander, Grimen och Eriksen (2012) är detta en negativ aspekt med det vida 

handlingsutrymmet som hotar förutsägbarhet, likhet inför lagen och jämlikhet.  

6.1 Att motivera eller inte motivera avlastning 

Det råder en enighet hos socialsekreterarna om att insatsen kontaktfamilj inte enbart ska vara till 

för avlastning utan att den ska användas för att fylla något annat behov hos barnet. Svårigheten 

uppstår när barnets behov går in i förälderns behov. Ett barn kan ju ha behov av en förälder som 

orkar med och gör det tack vare avlastning. Det finns även en tanke hos många av 

socialsekreterarna att socialtjänsten inte ställer upp med att passa någons barn utan att det faller 

under föräldraansvaret och att man inte ska bli avlastad som förälder. Detta går emot det som 

Svenska Kommunförbundet (2000) säger när de skriver att insatsen är till för att ge stöd och 

avlastning åt familjer. En motsägelse i motiven för insatsen kan alltså noteras. 
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Varför socialsekreterarna inte tillsätter kontaktfamilj för avlastning är oklart. Det kommer både 

från socialsekreterarnas egna tankar om att socialtjänsten inte erbjuder barnpassning, men även 

från att socialsekreterarna behöver rätta sig efter riktlinjer och chefers ord. Alla 

socialsekreterarna säger att alla insatser ska vara för barnets behov - ett avlastningsbehov för 

föräldern går inte ihop med insats för barnets skull utan lite trixande med formuleringarna. Vår 

analys visar att socialarbetarna med sitt handlingsutrymme hittar sätt att komma runt detta, när 

de vill driva igenom insatsen 

6.2 Uppdragets svårighetsgrad och närståendeplaceringar 

I förarbetena framgår tydligt att kontaktfamiljsinsatsen ska gälla lätta uppdrag (prop. 1979/80:1). 

Enligt socialsekreterarna i vår studie visar sig dock insatsen användas till allt från lätta uppdrag 

till uppdrag där det gränsar till familjehemsplacering, ibland med en tanke att kunna placera 

barnen där senare. Vi har tolkat materialet från intervjuerna med socialsekreterarna att insatsen är 

så pass vid så man kan använda sitt handlingsutrymme och anpassa insatsen efter det individuella 

fallet, då de inte har så många andra resurser att tillgå. Vi ser en risk med att ge familjer som inte 

fått någon utbildning svåra fall i uppdrag och där stödet är beroende av hur mycket tid och stöd 

socialsekreteraren i varje fall väljer eller kan ge. Några nämnde också att man fick stödja 

kontaktfamiljen i att förstå klientfamiljens problematik då de inte hade tillräcklig kunskap i sig 

själva, någon vi tolkar som ett problem som har uppkommit på grund av för svåra uppdrag. 

Tidigare forskning av kontaktfamiljernas erfarenheter är att de har velat ha mer handledning och 

stöd just på grund utav att de saknar kunskap om den problematik de möter hos klientfamiljerna 

(Andersson 1993). Brännström, Vinnerljung & Hjern (2013) menar att eftersom insatsen används 

för högriskgrupp av barn och är så populär bland användarna borde insatsen förstärkas med 

kunskapsbaserade komponenter anpassat efter de risker som finns för denna klientgrupp. 

 

Vi ser även att socialsekreterarna bedömer olika gällande att använda närstående som 

kontaktfamilj. En del har goda erfarenheter av att ha någon närstående till klinten som 

kontaktfamilj medan andra lyfter potentiella risker med ojämlikheter gällande den ekonomisk 
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ersättning samt lyfter att SoL kap 4 § 1 säger att bistånd inte ges om behovet kan tillgodoses på 

annat sätt.  

6.3 Avslutande resonemang 

Vi funderade mycket på hur man skulle tolka att socialsekreterarna gärna använde en annan 

insats samtidigt, om man skulle tolka det som att de såg det som en bra insats eller ej. Men 

oavsett vilken åsikt socialsekreterarna hade om kontaktfamiljsinsatsen hade alla 

socialsekreterarna någon solskenshistoria som insatsen bidragit till. Detta tolkar vi som att 

insatsen trots sina brister är en viktig insats att ha för att den kan göra gott. Det har inte varit vår 

uppgift att utvärdera insatsen kontaktfamilj, vi kan dock konstatera att enligt de socialsekreterare 

vi har intervjuat har insatsen trots sina brister, en självklar plats i socialt arbete. Vad i insatsen 

som gör att det blir bra är dock oklart. Insatsen är svår att analysera då både uppdragets 

utformning, andra insatser samtidigt, kontaktfamiljen, klientfamiljen och socialsekreterarna är 

individer som alla påverkar och gör varje insats tillfälle unikt. Det som i vår studie framträder 

tydligt är den bild socialsekreterarna ger när de berättar om sina erfarenheter av insatsen är 

handlingsutrymmets betydelse. Genom handlingsutrymmet kan de använda insatsen på så många 

olika sätt. Det har även framträtt att de på gott och ont handskas olika med insatsen. Har 

socialsekreteraren förmågan att kunna motivera insatsen på rätt sätt, har de även 

handlingsutrymmet att forma insatsen efter olika behov och förutsättningar.  

6.4 Vilka nya frågor har väckts? 

Under arbetets gång har nya frågor väckts hos oss kring andra aspekter inom detta område som 

borde forskas på. Vi anser att detta är en viktig insats att forska vidare om, då den används så 

mycket. Vi ser genom påbudet att insatsen inte enbart ska användas för avlastning och att 

avlastning för föräldrar inte ses som en rättighet, hamnar vissa personer utanför och kan inte få 

den hjälp som de eftersöker. Det hade därför varit intressant att studera vilka lösningar som 

skulle kunna finnas för detta problem.  

Vi ser också att insatsen anpassas olika mycket och att det hade kunnat undersökas mer hur den 
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används för att stödja socialsekreterares förmåga att hitta nya användningsområden. Det borde 

också undersökas närmre hur insatsen används i svåra fall och om det behövs någon 

kompletterande insats där, då kontaktfamiljsinsatsen i dess nuvarande form inte ska användas vid 

svåra problem (prop. 1979/80:1).  
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Hildur & Lövgren, Veronica (red.) Etiska dilemman. Malmö: Gleerups.  
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

Socialsekreteraren 

Bakgrund  

Praktisk erfarenhet 
 Hur länge har du jobbat? 
 Hur många ärenden gällande insatsen kontaktfamilj har du haft ungefär? (om du 

ser det i relation till andra insatser som används till samma klientgrupp).    

Syn och tankar om insatsen 

 Vad anser du är syftet med kontaktfamilj? 
 Vad anser du om insatsen? 
 På vilka sätt ser du att insatsen hjälper, om den hjälper? (Vilka är fördelarna med 

kontaktfamilj respektive nackdelarna med kontaktfamilj)  

Arbetsprocess 

 Kan du beskriva hur arbetsgången ser ut? (ansöka/anmälan, 
kontaktnät/utomstående)  

 Vilka är det som söker? (kön, klass, etnicitet, ålder) 
 Vilken ålder på barnet anser du att insatsen passar för?  
 Vad krävs för att man ska få insatsen? (ensamstående, avlastningsbehov, 

sociala problem, neuropsykiatriska funktionshinder) 
 Har du någon gång nekat insatsen när familj ansökt?  
 Vad kan ligga bakom att du väljer andra insatser istället för kontaktfamilj?  
 Varför brukar du sätta in insatsen? 
 Hur brukar du motivera insatsen i utredningen?  
 Har det hänt att du velat sätta in insatsen men du har fått avslag? Varför?  
 Kan du ge ett exempel på när det fungerat/inte fungerat med denna insats (eller 

ett allmänt typexempel). 

Effekter för barnet 
 Hur påverkar de två familjesystemen effekter på barnet/familjerna 

 Hur mycket pratar ni med barnet i utredningen? 
 Vad gör ni om barnet inte vill med föräldern vill? 
 Hur påverkar insatsen barnet? 

Effekter på biologisk förälder 

 Hur påverkar insatsen föräldern? 
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Kontaktfamiljen 

 Märker man att kontaktfamiljerna tar parti för någon? Socialsekreteraren eller 
klientfamiljen/någon speciell i familjen? 

 Är de delaktiga i fortsatta eller nyöppnade utredningar, ger de sin syn på saken? i 
så fall hur påverkar det samarbetet med familjen? 

 Påverkar deras medverkan, att de har insyn i familjen och i så fall använder man 
sig av denna information? 

 Hur brukar kontaktfamiljen se ut? 

 

 


