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Abstract  

Author: Johanna Paulander 

Title: ”You always have a honeymoon when the child comes, but there is always a problem, 

that’s why you get a child.” [translated title] 

Supervisor: Weddig Runquist 

Assessor: Mikael Sandgren 
 

Research suggest that foster children’s school achievements in compulsory school are worse 

compared with their peers in the same age group. The purpose of my study was to explore 

and analyze what kind of support and assistance foster children are offered in order to leave 

the compulsory school with approved grades. Furthermore, the aim was also to explore what 

kind of support that the social services are offering foster parents regarding child schooling. 

The study was conducted in two municipalities using semi-structured interviews with total 

eight respondents (foster parents, social workers and special educator). The result indicate 

that both municipalities worked continuously with supervision and training of foster parents. 

Social services appeared to have a high degree of accessibility to advise and guide in case of 

emergency or in emergency situations. This was also confirmed by the interviewed foster 

parents. The social services worked actively in both municipalities to allow children in the 

compulsory school to graduate with full grades and to study further in high school. What 

distinguished the municipalities was how they organized the support during the schooling: 

one of these had implemented the evidence-based SkolFam-concept, while the other one 

applied a work model with a special educator who was following all foster children 

throughout their schooling. For the children (80 %) who were not given the opportunity to 

join SkolFam, the responsibility for the children’s schooling was entirely on the foster 

parents. 

 

Keyword: Foster parents, foster children, school achievements, social services. 
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Förord 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla er som har ställt upp och medverkat till min 

studie, utan er hade det aldrig gått. 

Ett stort tack till min familj och vänner som har stöttat och hjälp mig under hela processen. 

Jag vill till sist rikta ett stort tack till min handledare Weddig som har visat ett stort 

engagemang och intresse för min studie under dessa månader. 

Tack! 

 

Johanna Paulander 
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1. Inledning 

 

Under min praktiktermin fick jag förmånen att praktisera på en familjehemsenhet med 

familjehemsplacerade barn. Jag fick även närvara vid flera skolmöten och sätta mig in i 

barnens skolsituation. Något som väckte mitt intresse var när jag närvarade vid SkolFam-

möten. Stöttningen som barnen och deras familjehemsföräldrar fick av SkolFams personal, 

skolpersonal och socialsekreterare var något helt nytt för mig. Alla kämpar för samma mål, 

att barnet ska klara av skolan och ha samma möjligheter som övriga barn. Denna arbets-

modell var något nytt för mig och jag fick känslan av att det var en stor tillgång för alla 

parter, barnen, familjehemsföräldrarna men även lärare. Det fick mig att vilja utforska vad 

andra kommuner erbjuder och hur de stöttar barnen som är familjehemsplacerade till att 

klara av skolan.  

 

1.1 Problemformulering 

Socialtjänsten i varje kommun har ett ansvar att se till att alla barn får växa upp i trygghet 

och under goda förhållanden. När problematik uppstår i den biologiska familjen kan so-

cialtjänsten ingripa och bistå med olika former av stöd samt vid behov placera barn och 

ungdomar utanför hemmet (5 kap. socialtjänstlagen 1 § punkt 8 [SoL], SFS 2001:453). 

 

År 2016 placerades 30 500 barn i åldrarna 0–18 år i familjehem, jourhem eller på HVB-hem 

i Sverige (Socialstyrelsen 2017). Det är en kraftig ökning sedan år 2012 då 9 603 barn och 

ungdomar påbörjade en heldygnsplacering i familjehem, jourhem eller på HVB-hem (So-

cialstyrelsen 2016). En av anledningarna till att det blivit en så stor ökning placeringar är på 

grund av ensamkommande flyktingbarn. En placering i familjehem kan sträcka sig allt från 

några veckor till flera år, allt beroende på hur situationen ser ut i den biologiska familjen och 

hur livssituationen ser ut för barnet. Forskning tyder på att familjehemsplaceringar ökar suc-

cesivt för varje år och att många av de placerade barnen även har SoL-insatser före place-

ringen, exempelvis samtalskontakter och behandlingsinsatser (ibid.). Det innebär att barnet, 

men även familjehemmet, har flera olika kontakter och personer att förhålla sig till.   

 

Med familjehem avses enligt 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) ett enskilt 

hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn ”för stadigvarande vård och fostran 
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eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. Famil-

jehemsföräldrar kan mot den bakgrunden ses som ”ställföreträdande föräldrar”. En placering 

i familjehem kan ske antingen som en frivillig insats med stöd av 4 kap. 1 § SoL eller som 

en tvångsåtgärd med stöd av LVU. (Det senare förutsätter att det rör sig om ett omhänderta-

gande enligt 2 § LVU, dvs. vid fall av omsorgsbrister, eftersom tvångsvård enligt 3 § måste 

initieras på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse).  

 

Att bli familjehem kräver en omfattande utredning av socialtjänstens familjehemssekreterare 

(Socialstyrelsen 2014). I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) 

regleras närmare vilka uppgifter och metoder som ska användas för att genomföra en sådan 

utredning. Familjens livssituation, bakgrund, levnadsvanor, boende samt närmiljö är några 

av områdena som utreds. Familjehemssekreterare använder sig av intervjumodeller för att 

utreda familjehemmen, till exempel BRA-Fam eller Kälvestensmetoden, två olika utformade 

frågeformulär (Socialstyrelsen 2014; SoS 2011). Detta görs för att barnet ska kunna erbjudas 

en trygg och stabil uppväxt. Ett familjehem ska vara ett fullständigt hem, dvs. bestå av två 

makar, sambos eller ensamstående, och familjehemsföräldrarna ska ha en god ekonomi och 

vara socialt anpassade (Höjer 2001). Det kan låta som relativt självklara kriterier, men famil-

jehemmen ansvarar för barnets vardagliga liv, skolgång, fritidsaktiviteter och omvårdnad 

och bör således vara kapabla till att ta hand om ett redan utsatt barn. Det är socialtjänsten 

som ansvarar för att stötta och erbjuda hjälp till familjehemmen. Enligt 6 kap. 7b § SoL ska 

familjehemssekreterare och socialsekreterare besöka familjehemmen regelbundet, men minst 

fyra gånger om året samt ha enskilda samtal med både barnet och familjehemsföräldrarna 

(SOSFS 2012:11).  

 

Att vara familjehem kan i många fall vara ett krävande och svår uppgift då många barn kom-

mer från svåra förhållanden och är i stort behov av stöd och trygghet. Det innebär att social-

tjänsten har ett stort ansvar för att stötta familjehemsföräldrar och vid behov kan bistå med 

olika former av hjälp- och stödinsatser, eller som det stadgas i 6 kap. 7a § SoL: socialtjäns-

ten ska ”lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver”. Det 

vilar således ett stort ansvar på familjehemssekreterarnas axlar, att ”alltid” vara behjälplig 

och tillgänglig för att bistå familjehemmen, inte minst vid akut uppkomna situationer.   
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Många barn i Sverige omhändertas och placeras när de är i 10–15-årsåldern, dvs. i skiftet 

mellan låg- och högstadiet vilket sammanfaller med den period då de går från att vara min-

deråriga barn till att bli tonåringar. Denna övergång brukar benämnas för adolescensen och 

är en känslig ålder för alla ungdomar, oavsett om de är placerade i familjehem eller växer 

upp hos sina biologiska föräldrar och där har en trygg uppväxtmiljö. Registerdata visar dock 

att barn som blivit familjehemsplacerade presterar sämre i skolan jämfört med övriga elever 

(Durbeej & Hellner Gumbert 2016), dvs. dessa barn är överrepresenterade bland elever som 

uppvisar dåliga skolresultatet. Bo Vinnerljung samt medarbetare har under flera år forskat 

kring bristfälliga skolprestationer och låg utbildningsnivå vilket han menar kan leda till att 

barnen under sin uppväxt och som unga vuxna kan utveckla missbruk, kriminellt beteende, 

drabbas av psykisk ohälsa, och bli beroende av bidrag från samhället för sin försörjning 

(Vinnerljung, Berlin & Hjern 2010).  

 

Skolan är en viktig plats för barnen. Inte bara för att de ska få goda kunskaper och betyg, 

utan även finna vänner och utvecklas som individer. Mattsson och Vinnerljung (2016) 

poängterar att forskning visar att barn som växer upp i familjehem har sämre möjligheter att 

utvecklas i skolan, eftersom skolan inte har varit ett prioriterat område inom den sociala bar-

navården. Familjehemsplacerade ungdomar väljer att i allt högre utsträckning att inte slutfö-

ra sina studier, utan avslutar till exempel gymnasiet i förtid (ibid.). Nämnda forskare betonar 

en av de viktigaste frågorna att ställa sig är på vems axlar ansvaret vilar – på skolan eller so-

cialtjänsten? Bollar socialtjänsten över ansvaret till familjehemsföräldrarna så fort en place-

ring har gjorts? Eller samverkar de tre parterna med varandra gällande barnets skolgång och 

skolprestationer?  

 

I FN:s barnkonvention, artikel 28 och 29, framgår att alla barn har rätt till utbildning och alla 

barn ska ha möjlighet till att utveckla sin individuella potential (se prop. 2017/18:186, bilaga 

4, där barnkonventionen återges i en reviderad översättning). Det innebär att det även vilar 

ett stort ansvar på skolan att se till att eleven kan avsluta grundskolan med fullständiga bet-

yg. Forskning tyder dock på att flertalet familjehemsplacerade barn går ut nionde klass med 

ofullständiga eller låga betyg (Höjer, 2013). Efter att flertalet undersökningar hade visat att 

familjehemsplacerade barn presterade sämre i skolan, startades 2005 SkolFam i Helsingborg 

(SkolFam = Skolsatsning i familjehemsvården). Detta är en arbetsmodell där specialpeda-

goger, psykologer och socialsekreterare tillsammans arbetar för att hjälpa barnet i skolan och 
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se till att de erbjuds rätt stöd- och hjälpinsatser, för att de ska kunna prestera efter sin för-

måga. I oktober 2017 arbetade 26 av landets 290 kommuner efter denna modell, men det 

innebär inte nödvändigtvis att SkolFam används med avseende på alla familjehemsplacerade 

i en och samma kommun (se vidare kap. 5). SkolFam är ett nationellt samarbete och drivs i 

samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting 

(Höjer 2013). 

 

Mot bakgrund av vad jag översiktligt har pekat på i den inledande bakgrunden är familje-

hemsplacerade barn en potentiellt utsatt grupp av barn. Det tycks i många fall finnas brister i 

samverkan mellan skola, socialtjänst och familjehem vilket kan ha en negativ inverkan på 

barnets skolgång. Det är därför angeläget att bland annat undersöka hur socialtjänst och fa-

miljehem ser på sin samverkan i dagsläget, inbördes och gentemot skolan, samt vad som 

enligt dessa aktörer eventuellt behöver förbättras för att barnet ska ges en god skolmiljö och 

skolgång. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån socialsekreterares och familjehemsföräldrars perspektiv 

studera deras erfarenheter och syn på stödet från skolan respektive socialtjänst för att kunna 

uppnå målet att det placerade barnet ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vidare är 

syftet att undersöka likheter och skillnader för familjehemsföräldrar beroende på om kom-

munen tillämpar SkolFam-konceptet eller någon annan arbetsmodell. 

 

Studiens syfte har brutits ned i följande frågeställningar: 

 

 Vad kännetecknar dagens samverkan mellan socialtjänst och skola enligt 

socialsekreterares och familjehemsföräldrars uppfattning? 

 Hur skiljer sig socialtjänstens och skolans stöd till barnet under deras skolgång beroende 

på om kommunen arbetar med SkolFam eller tillämpar en annan modell? 

 Hur upplever familjehemsföräldrarna kontakten med socialsekreterarna och eventuellt 

stöd från dessa? 
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2. Kunskapsläget 

 

Detta kapitel baseras dels på vetenskapliga arbeten, dels annan kvalificerad forskningspro-

duktion (exempelvis på det senare är bland annat utvärderingar och vissa rapporter från stat-

liga myndigheter). Fokuseringen är på sådant kunskapsmaterial som täcks in av för studiens 

syfte och forskningsfrågor. Jag har sökt på Universitetsbibliotekets allmänna sökmotor 

LUBsearch, men har också via min handledare fått tips material som har varit relevant för 

den aktuella undersökningen. Jag har bland annat använt mig av följande sökord: familje-

hemsplacerade barns skolgång, socialtjänstens stöttning till familjehem samt SkolFam. 

 

2.1 Stöd- och hjälpinsatser till familjehemsföräldrar 

Enligt Socialstyrelsen (2013a) ska socialtjänsten arbeta för att familjehemsföräldrarna ge-

nomgår nödvändiga utbildningar innan barn placeras i hemmet. Socialtjänsten ska även ge 

generellt stöd och handledning för familjehemmen vad gäller vardagliga kontakter med t.ex. 

sjukvård eller biologiska föräldrar. 

 

Wåhlander (1990) har genomfört en undersökning för att kartlägga om familjehemsföräldrar 

faktiskt får den hjälp som de efterfrågar. Wåhlander genomförde studien med både enkäter 

och intervjuer under 1989. Enkätundersökningen genomfördes med 204 familjehem i Sve-

rige och 12 familjehemsföräldrar intervjuades. I studien poängterar Wåhlander hur viktigt 

stödet från socialtjänsten är för att säkerställa att barnet får den omsorg och omvårdnad som 

det behöver. Vidare är det viktigt att omplaceringar av barn minskar och att familjehemsför-

äldrar väljer att fortsätta sitt uppdrag. I undersökningen framkommer det att flertalet famil-

jehemsföräldrar under 1980-talet fick det stöd och hjälp som de efterfrågade samt kände sig 

nöjda med socialtjänstens stöd, men det var fortfarande en hög andel som inte upplevde att 

det fick det stöd som de ansåg sig behöva. Wåhlanders forskning från 1990 är visserligen 

något ålderstigen, men än likväl viktig. Wåhlanders resultat får under 2000-talet verifierats 

av Ingrid Löfstrand (2009) som i sin forskning även hon har betonat att en bra och funge-

rande kontakt mellan familjehemssekreteraren och familjehemsföräldrar är en av förutsätt-

ningarna för en lyckad placering. Hon framhåller att det är ett krävande uppdrag att vara fa-

miljehemsföräldrar, då det i många fall kan vara svårt att få en djupare kontakt med barnet 

som blivit placerat i familjen vilket kan påverka anknytningen mellan familjehemsföräld-

rarna och barnet. Löfstrand berör även att många tonåringar kan bli utagerande och rymma 
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från familjehemmet, vilket skapar oro hos familjehemsföräldrarna. I Löfstrands avhandling 

framkommer det även att flera familjehemsföräldrar känner att de behöver en god kontakt 

med sin familjehemssekreterare, inte minst för att hjälpa dem att tolka och förstå vad som 

sker i relationen till barnet. Därför är det av yttersta vikt att familjehemsföräldrarna har en 

god relation med familjehemssekreteraren (Löfstrand 2009). 

 

Även Ingrid Höjer (2012) framhåller att en viktig faktor för en lyckad placering både för 

barnet och familjehemsföräldrar är att det finns en god och väl fungerande arbetsrelation 

mellan familjehemsföräldrar och familjehemssekreteraren, speciellt i början av en placering 

när allt är nytt för alla. Höjer berör även andra aspekter som är viktiga för en ”lyckad” place-

ring: dels att familjehemsföräldrarna kan sätta barnets behov framför sina egna, dels att de 

klarar av att handskas med barnets attityder och värderingar, dels lyckas etablera en bra och 

fungerande relation med barnets biologiska föräldrar. 

 

Löfstrand (2009) betonar i sin avhandling om samhälleliga förutsättningar för familjehem 

för tonåringar, att en av anledningarna till att placeringar upphör är att familjehemsföräldrar 

ges för lite stöd av från familjehemssekreterarna. I sin studie har hon intervjuat familjehems-

föräldrar som ger både ris och ros åt familjehemssekreterarna, och en av dem uttrycker sig 

på följande vis: ”Vi hade inte klarat det utan stödet. Det har passat oss som hand i handske” 

(ibid., s. 81), medan en annan berättar: ”Man ser ju hur stressade de är och då tar man ju inte 

upp saker, man vill ju inte belasta dem mer” (ibid., s. 77). Löfstrand pekar på att familje-

hemssekreterarna i hennes undersökning hade en hög arbetsbelastning, vilket gjorde att de 

inte kunde ägna familjehemsföräldrarna den tid som hade varit önskvärd. Vidare påtalar hon 

problem i form av hög personalomsättning och att det kan finnas bristande kommunikationer 

mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrar. 

 

Löfstrands undersökning visar att en stor andel av familjehemsföräldrarna var nöjda med 

familjehemssekreteraren och att de senare ansågs visa engagemang och gav bra stöd. Bränn-

berg (1996) skriver bland annat om vad han benämner ”eldsjälar” inom socialt arbete med 

vilket han avser vissa socialarbetarna som har en stark ställning inom organisationen och 

som ”brinner” för verksamheten och sitt uppdrag. Detta är ett exempel på en så kallad ideal-

typisk benämning som ofta är empiriskt grundad. Enkelt uttryckt innebär detta att forskaren 
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fixerar det typiska som kan framkomma i vissa intervjuutsagor för att sedan skapa en ideal-

typisk konstruktion som svarar mot ett visst socialt fenomen (Runquist 2012, s. 170). Vissa 

uttalanden i intervjuerna renodlas och hänförs till – i det här fallet – idealtypen ”eldsjälar”.  

 

Eldsjälen kan i många fall vara verksamhetens ansikte utåt och vara något av en nyckelper-

son, inte minst i rollen som ”projektmakare” (Brännberg 1996; Markström 2003, s. 71). En 

eldsjäl prioriterar verksamhetens behov i alla lägen framför sina egna behov (Brännberg 

1996). Exempel på eldsjälar finns givetvis även i många socialt inriktade verksamheter – 

såväl i kommunala verksamheter som inom frivilligt socialt arbete. Urban Markström (2003) 

belyser det senare i sin avhandling om psykiatrireformen i mitten av 1990-talet, och som har 

den talande undertiteln ”bland brukare, eldsjälar och byråkrater”.  

  

2.2 Familjehemsplacerade barn och skolprestationer 

I Socialstyrelsens Social Rapport 2010 framhåller forskarna Vinnerljung, Berlin och Hjern 

(2010) att barn som under en längre tid har varit familjehemsplacerade presterar sämre än 

övriga elever i skolan. Vinnerljung, Berlin och Hjen framhåller att ungdomar som går ut 

nionde klass med ofullständiga betyg riskerar att utveckla missbruksproblematik, krimina-

litet, bidragsberoende och även drabbas av psykisk ohälsa när de uppnått vuxen ålder. Enligt 

forskargruppen är detta inte ett nytt problem utan bristande skolresultat bland långvarigt fa-

miljehemsplacerade barn är ett återkommande problem. Författarna redogör för familje-

hemsplacerade barn och deras skolprestationer, och resultatet visar att det är två-tre gånger 

så vanligt att långvarigt familjehemsplacerade flickor och pojkar uppvisar sämre skolresultat 

jämfört med övriga elever i samma klass och årskurs. Studien visar även att många av bar-

nen inte har fullföljt gymnasiet, och i flertalet fall inte heller påbörjat någon högskoleutbild-

ning. Många har i vuxen ålder sin huvudsakliga inkomst från ekonomiskt bistånd. Vinner-

ljung, Berlin och Hjern (2010) påvisar också att barn som har placerats i familjehemsvård i 

tidig ålder och som varit placerat i samma familjehem under lång tid, inte uppvisade några 

betydande bättre prestationer jämfört med barn i samma ålder och årskurs.  

 

Det är svårt att se ett tydligt mönster som kan förklara problemet att familjehemsplacerade 

barn uppvisar sämre skolprestationer. Forskargruppen pekar på att en sämre kognitiv för-

måga hos barnen inte nödvändigtvis måste innebära att barnen misslyckas i skolan, men det 

krävs att dessa barn får adekvat hjälp och stöd. De poängterar att socialtjänsten måste priori-

tera barnens skolgång och lägga ner resurser på att erbjuda dem rätt stöd och hjälp i skolan. 
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Skolresultaten bland familjehemsplacerade barn är något som även andra svenska forskare 

har studerat under flera års tid. Men detta forskningsintresse är relativt nytt. I en artikel i slu-

tet av 1990-talet hävdade Vinnerljung (1998) att det under 1980- och 1990-talen inte be-

drevs någon svensk forskning om familjehemsplacerade barn och deras skolgång (till skill-

nad från brittisk amerikansk barnavårdsforskning). ”Det lilla vi vet för övrigt”, framhöll 

Vinnerljung, ”finns i form av fragment från olika rapporter, huvudsakligen uppföljningar av 

f d fosterbarn i vuxen barn” (s. 58), däribland av honom själv. Men sedan detta skrevs 1998 

har det skett en påtaglig förändring även i svensk forskning. Höjer (2013) konstaterar att 

flertalet familjehemsplacerade barn presterar sämre än förväntat utifrån deras kognitiva 

förmågor. Hon lyfter fram flera bidragande orsaker till att barnen inte lyckas i samma ut-

sträckning som andra barn, bland annat att familjehemsplacerade barn tidigare under flera 

års tid kan ha haft kaotiska hemförhållanden vilket har lett till att de inte orkar med skol-

arbetet, samt att byte av skola i samband med placeringar har medfört att barnen inte fått 

någon kontinuitet i skolarbetet. Flera barn har i Höjers (2013) studie uttryckte att de kände 

sig maktlösa och inte kunde påverka sin situation och några barn beskrev att skola och so-

cialtjänst hade brustit, då dessa myndigheter inte kunde komma överens om vems ansvar 

barnens skolgång vilade på. 

 

I en studie av Socialstyrelsen (2013b) berättar familjehemsplacerade barn själva att det i 

vissa fall har tagit lång tid innan de har kommit till skolan efter en placering. Socialsekre-

terare har uppmanat barnet att först ta sig tid att ”landa” i familjehemmet innan de börjar sin 

skolgång. Det har för vissa barn inneburit att de inte har deltagit i skolundervisningen under 

lång tid.  

 

Det faktum att långvarigt familjehemsplacerade barn i större utsträckning presterar sämre i 

skolan och löper högre risk för negativa utfall i vuxen ålder är således inget nytt fenomen. 

Vinnerljung (2006) har genomfört en undersökning bland familjehemsplacerade barn och 

konstaterade att barnen inte bara hade det svårare i skolan, utan även att deras hälsa i många 

fall var starkt negativt påverkad. Han föreslår för sin del att dessa barn bör genomgå en 

”skolpsykologisk” och pedagogisk undersökning för att lärare ska få en bild av hur barnet 

ligger till kunskapsmässigt och därefter bör det göras en studieplanering som passar just det 

enskilda barnet (ibid.). I de flesta fall ställs samma krav på alla barn i skolan, men de som är 
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placerade i familjehem har i större utsträckning svårare att leva upp till dessa krav. En an-

passad skolgång utifrån barnets behov kan vara en bra utgångspunkt för att ge det en möjlig-

het till att lyckas i skolan (ibid.).  

 

2.2.1 Studier om SkolFam i Helsingborg och Norrköping 

Eva Tideman et al. (2011) genomförde under perioden 2005–2008 en undersökning av 25 

familjehemsplacerade barn i åldern 7–11 år i Helsingborg (utöver dessa hade fem barn 

exkluderats från studien på grund av att de hade en neuropsykiatrisk störning eller blivit 

placerade i särskilda skolenheter på grund ”avsevärt destruktivt beteende”). Nämnda 25 barn 

deltog i Helsingborgs SkolFam-projekt. Syftet var att undersöka hur barns kognitiva förmå-

gor eventuellt förändrades till följd av deras medverkan i SkolFam-projektet. Flertalet (13 av 

23; för två saknades data) hade erfarenheter av placeringar utanför hemmet och 10 av 23 ha-

de haft minst tre sådana placeringar. Av barnen hade dock två tredjedelar haft en stabil skol-

gång och inte bytt skola sedan de började grundskolan eller så hade de bytt skola vid högst 

ett tillfälle. En tredjedel av barnen hade bytt skola två eller gånger (ibid., s. 46). Innan stu-

dien påbörjades hade många familjehemsföräldrar och lärare mycket låga, rent av pessimis-

tiska förväntningar på barnens skolbetyg. Barnen antogs i stor utsträckning ha en mycket låg 

kognitiv förmåga och stora inlärningssvårigheter (ibid., s. 52). 

 

Studien genomfördes med hjälp av diverse psykologiska tester. Resultatet visade, tvärtemot 

familjehemsföräldrarnas och lärarnas bristande förväntningar, att barnens kognitiva förmåg-

or faktiskt hade ökat signifikant under en tvåårsperiod beträffande läsförmåga, ordförståelse, 

rättstavning och läshastighet. Även elevernas matematiska färdighet hade förbättrats men 

här var ökningen inte signifikant (ibid., s. 51). Inte minst den förbättrade läshastigheten an-

sågs av forskarna vara ”en gynnsam prognostisk indikator vad gäller framtida skolprestatio-

ner” (ibid., s. 52). Avsikten är att eleverna nu ska de övergå från att ”lära sig att läsa” till att 

”läsa för att lära” (ibid.). När det stod klart för familjehemsföräldrarna och lärarna att bar-

nens kognitiva förmågor efter en tvåårsperiod motsvarade en normal skala, så förbyttes de-

ras tidigare pessimistiska inställning till en mer optimistisk (ibid). Därutöver noterades även 

att det uppstått starkare relationer mellan lärare–elever och att elevernas sociala beteenden 

hade förbättrats. Forskarlaget ansåg sammantaget att resultaten var ”löftesrika”, även om det 

inte gick att finna några (statistiskt verifierade) orsakssamband från denna begränsade stu-

die. 
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Axelsson, Tordön och Vinnerljung (2014) publicerade tre år senare en studie om familje-

hemsplacerade barn i Norrköping som under perioden 2008–2011 också ingått i SkolFam 

för att kunna avgöra om effekterna av SkolFam var desamma i båda kommunerna. Såväl 

Helsingborg och Norrköping är befolkningsmässigt ungefär lika stora (141 000–143 000 in-

vånare). I studien ingick 24 familjehemsplacerade barn i åldern 7–12 år (12 pojkar och 12 

flickor) som varit placerade i minst tre år (29 barn uppfyllde inklusionskriterierna men 5 

barn exkluderades från studien av olika anledningar). Enbart mindre justeringar hade ge-

nomförts i studiens design jämfört med Helsingsborgsstudien; bland annat fick barnen ge-

nomgå en datorbaserad minnesträning för att förbättra sina matematiska färdigheter. Upp-

följningen genomfördes efter två år, och resultaten uppvisade samma positiva utfall som i 

Helsingborgsstudien. Forskarlagets slutsatser efter denna och Helsingborgsstudierna är 

entydiga:  ”… svaga skolprestationer vid vård utanför det egna hemmet kan förbättras om 

barnet ges ett rimligt adekvat stöd. Detta är ett hoppfullt budskap (…) till politiska besluts-

fattare och professionella. Det är rimligt att förvänta sig positiva resultat från systematiska 

interventioner som fokuserar på familjehemsplacerade barns skolprestationer” (ibid., s. 45).  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ram mot vilken jag kommer att analysera in-

samlade empiri. Valet av teorier har bland annat vuxit fram efter kodningen av mina inter-

vjuer. Jag kommer att utgå ifrån Urie Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi samt 

John Bowlbys anknytningsteori. Valet av utvecklingsekologi är relevant då den starkt bidrar 

till att analysera hur barnets skolgång påverkas av centrala händelser i dess liv samt hur oli-

ka aktörers interaktion påverkar barnet sociala situation. Valet av anknytningsteori  kan 

direkt härledas ur det empiriska materialet, då familjehemsföräldrarna beskriver barnets 

anknytningsförmåga som en förutsättning för att det ska kunna utvecklas på ett positivt sätt 

under sin uppväxt.  

 

3.1 Utvecklingsekologi 

Utvecklingsekologin utvecklades under 1970-talet av den amerikansk-ryske psykologen och 

forskaren Urie Bronfenbrenner (Levin & Lindén 2006; Andersson 2013) och bakgrunden 

var att han var starkt kritisk till den traditionella utvecklingspsykologin. Bronfenbrenners tes 

är att all mänsklig utveckling som sker hos människan, från födsel till ålderdomen, äger rum 

i samspel med omgivningen (Andersson 2013, s. 202). Människan interagerar med andra i 

samhället och tillsammans skapas nya interaktionsmönster hos människan. Levin och 

Lindén (2006, s. 85) betonar dels att människans subjektiva upplevelser av omgivningen är 

av stor betydelse, dels att individen i sig själv är medskapare av sin omgivning. Hwang och 

Nilsson (2011, s.71-72) beskriver det som att individen är socialt konstruerad, gemensamt 

skapad och formad av normer och värderingar som finns i vårt samhälle och som är förän-

derliga, vilket gör att individen/barnet kontinuerligt tar till sig nya intryck och successivt 

förändras. 

  

Utvecklingsekologin är den teori som i de flesta fall kan användas för att beskriva samver-

kan mellan hemmet och skolan (Andersson 2013, s. 208-209). Bronfenbrenner betonar att 

samspelet eller interaktionen som beskrivit ovan givetvis påverkar barnet och dess 

utveckling (ibid.). Teorin om utvecklingsekologi har i stor utsträckning använts för att få en 

förståelse kring barns problematik i skolan (Hwang & Nilsson 2011, s. 71). Bronfenbrenner 

(1971) anser att lärarens huvudsakliga uppgift är att förmedla kunskap till eleverna och vara 

en förebild för dem. Vidare lyfter han fram betydelsen av skolan, familjen och närmiljön för 

barnets utveckling, vilket sedermera ledde fram till att han i slutet av 1970-talet presenterade 
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sin teori om utvecklingsekologi. Teorin består av olika analysnivåer för att enklare beskriva 

människans och barnets samspel. Dessa nivåer är dock inte hierarkiskt indelade i en viss 

ordning, utan omsluter varandra likt en rysk docka som Bronfenbrenner själv uttrycker det 

(Hwang & Nilsson 2011, s. 72-73): 

 

 Mikronivån. Detta är individens innersta cirkel i vilken barnets närmaste krets återfinns. 

På denna nivå samspelar barnets med sina föräldrar, familjehemsföräldrar syskon, vänner 

och andra nära personer. 

 Mesonivån. Här pågår samspel mellan barnets närmaste krets, exempelvis föräldrar och 

syskon eller föräldrar och förskolepersonal. Mesonivån är av stor betydelse för ett barn, 

eftersom barnets upplevelser av dess närmaste krets och deras samspel påverkar barnet. 

 Exonivån. Här sker samspelet utanför barnets närmaste krets, men som likväl är betydel-

sefullt för barnet. Exempelvis kan förhållanden på föräldrars arbetsplatser och kommu-

nala beslut påverka barnet. 

 Makronivån. Denna nivå formas till ett samspel av de tre ovanstående nivåerna och myn-

nar ut i normer, värderingar och samhällsförhållanden. 

 

Det som gör just utvecklingsekologin till en användbar teori vid analysen av familjehems-

placerade barn och deras skolprestationer är teorins betoning på att utvecklingen sker i ett 

sammanhang, inte i ett vakuum, och därmed är beroende av barnets erfarenheter och sam-

spel med andra under övergången till tonårsperioden, exempelvis med kamrater, biologiska 

föräldrar, familjehemsföräldrar, lärare och personal inom socialtjänsten. 

 

Bronfenbrenner framhåller att en bra utvecklingsmiljö för barnet innebär en möjlighet att 

delta i gemensamma aktiviteter tillsammans med vuxna som barnet känner förtroende för, 

men också har en god relation till (Andersson 2013, s. 211). Hur barnets skolprestationer ser 

ut kan enligt Bronfenbrenner inte bara analyseras utifrån skolans miljö, utan även skolans 

samverkan med den biologiska familjen eller familjehemsföräldrarna måste beaktas. 

Engagerade föräldrar påverkar i de flesta fall barnet i en positiv riktning (Hwang & Nilsson 

2011, s. 72). Bronfenbrenner framhåller att barn kan ta skada om relationen mellan barn och 

föräldrar brister, trots att barnet lever under goda materiella förhållanden (Andersson 2013, 

s. 209-210). Vikten av samspel eller interaktion med barnets föräldrar eller andra nära 
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anhöriga är av vikt för en positiv utveckling, något som också har påtalats av andra 

renommerade forskare, exempelvis John Bowlby och Jean Piaget (ibid.).  

 

Något som också kännetecknar utvecklingsekologin är dess betoning av risk- och skyddsfak-

torer samt resilience (ibid.). Ett barn med ett gott självförtroende och en positiv livssyn ökar 

sin resilience (motståndskraft) vid olika typer av motgångar. Om barnet dessutom har flera 

skyddande faktorer i sin nära omgivning – till exempel föräldrar, syskon, lärare 

(mikronivån) – så har barnet en större förmåga att klara av motgångar jämfört med ett barn 

som lever i en vardag där hen saknar grundläggande omsorg och stöd (ibid.).  

 

3.2 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin utvecklades ursprungligen under 1950-talet av John Bowlby och framhä-

ver vikten av nära och god kontakt mellan barn och föräldrar under i stort sett hela uppväx-

ten (Perris 1996, s. 21). Bowlby inledde senare ett samarbete med utvecklingspsykologen 

Mary Ainsworth (se vidare nedan) som bland annat myntade begreppet trygg bas som idag 

har fått en central plats inom anknytningsteorin (Bowlby 2010/1994; Broberg et al. 2006, s. 

28). Bowlby framhåller att ett barn kan utveckla en anknytning till flera olika personer, inte 

enbart till de vuxna som har omvårdnadsansvaret för barnet. Ett barn kan således ha flera 

anknytningspersoner (Broberg et al. 2006, s. 57). Beroende på hur det nyfödda barnet 

anknyter till sina biologiska personer hävdar Bowlby att olika anknytningsmönster skapas 

(Bowlby 2010/1994 ):  

 

 Trygg anknytning. Barn som har en trygg anknytning till en förälder använder denna som 

en grundpelare. Barnet utforskar världen, men återvänder till sin anknytningsperson för 

att söka tröst eller närhet, exempelvis ett barn som slår sig vänder sig i första hand till sin 

mamma eller pappa om någon av dessa är närvarande. 

 Otrygg anknytning. De barn som inte har sin förälder som primär anknytningsperson åter-

vänder inte i första hand till sin förälder. Vid en otrygg anknytning går det att urskilja två 

olika mönster: undvikande respektive ambivalent anknytning. Det förstnämnda innebär 

att barnet inte använder sig av sin förälder som en grundpelare, utan barnet försvinner och 

söker därför inte kontakt med sin förälder. Ett barn med ambivalent anknytning kan visa 

tecken på både avvisande och överdrivet kontaktsökande med föräldern om de varit skil-

da från varandra under en liten stund eller kortare perioder.  
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 Desorganiserad anknytning. Detta anknytningsmönster har lyfts fram i forskningen under 

de senaste åren och innebär att barnets samspel med föräldern huvudsakligen bygger på 

rädsla. Beteenden hos anknytningspersonen skrämmer barnet och barnet drabbas av inre 

konflikter. 

 

Barnets förälder spelar en stor och viktig roll i anknytningen. Jag har ovan presenterat olika 

typer av anknytning som ett barn kan utveckla genom livet. Vid bristande anknytning i tidig 

ålder mellan barnet och föräldern kan barnet drabbas av betydande svårigheter.  

 

Som framgår ovan samarbetade Mary Ainsworth med John Bowlby. Hon myntade tidigt be-

greppet safe haven, vilket hon första gången använde i sin avhandling i slutet av 1930-talet. 

Både hennes, och Bowlbys eget begrepp secure base (från 1988), har på svenska översätts 

med ”en trygg bas”. Ainsworth framhöll att ”när det saknas trygghet i familjen, handikappas 

individen genom att inte ha en trygg bas att utgå ifrån” (återgivet i Broberg et al. 2006, s. 

28). En trygg bas för ett barn är normalt sett barnets biologiska föräldrar. Barnet använder 

sina föräldrar som en trygg bas, utforskar världen från ”basen” men återvänder alltid till sina 

föräldrar (Bowlby 2010/1994). Bowlby förklarar detta med att ett barn som känner obehag 

inför att leka vid en lekplats först observerar stället från sin förälders knä, där barnet känner 

trygghet, för att senare våga sig ut på lekplatsen, men riktar då och då sin uppmärksamhet 

mot föräldern för att försäkra sig om att mamma eller pappa är i närheten. Därigenom utgör 

föräldern en trygg bas för barnet i form av både en utgångspunkt för att kunna fortsätta ut-

forska världen, samt en säker hamn, en tillflykt när barnet känner obehag eller rädsla (ibid.). 

Trygg bas är också en plats där barnet ska kunna utvecklas och känna tillit och tilltro. 

 

Ett barn som har vuxit upp i förhållanden där de inte har kunnat skapa en anknytning med 

sina föräldrar löper, som påpekats ovan, en högre risk att utveckla en negativ problembild i 

form av bristande känsloförmåga och koncentrationssvårigheter. 
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4. Metod och metodologiska överväganden 

 

Jag kommer i detta kapitel att inledningsvis redogöra för studiens forskningsmetodik. 

Därefter berör jag urvalsprocessen och hur intervjuerna genomfördes samt hur den 

insamlade empirin bearbetades och analyserades. I slutet av detta kapitel finns en 

redogörelse om studiens tillförlitlighet, forskningsetiska överväganden och reflektioner 

kring min egen förförståelse.   

 

4.1 Val av metoder 

Jag har i denna studie valt att använda mig av kvalitativ metod för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Att mer explicit beskriva innebörden av kvalitativ forskning kan i viss mån 

vara svårt. Enligt Bryman (2011, s. 340-341) innebär en kvalitativ forskningsmetod en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, dvs. ett kunskapsteoretiskt 

förhållningssätt och vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Olika metodforskare är eniga om att 

kvalitativ forskningsmetod är användbar när det gäller att studera individers egna 

erfarenheter, upplevelser, uppfattningar etc. om olika fenomen och företeelser (Bryman 

2011, s. 341; Ahrne & Svensson 2015, s. 8). Då syftet med min studie är att studera hur 

familjehemsföräldrar upplever stöd och samverkan från socialtjänstens och skolans sida 

samt socialsekreterares synsätt på dessa frågor, så är valet av kvalitativ metod tämligen 

givet.  

 

Jag har valt att använda en kvalitativ intervjumetod då den gör det möjligt att kunna ta del av 

respondenternas erfarenheter, uppfattningar etc. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 36-

31). En kvalitativ intervjuform skiljer sig således avsevärt från en standardiserad intervju 

med slutna svarsalternativ (Bryman 2011, s. 413). Inom ramen för en kvalitativ intervju-

metod har jag genomfört semistrukturerade intervjuer som ger intervjupersonerna en stor 

frihet att utforma och utveckla sina svar på mina frågor. Denna intervjuform ger även möj-

lighet att ställa följdfrågor om det är något intressant som intervjupersonerna kommenterar 

eller för att få ett klargörande när så behövs. 

 

Inför intervjuerna utarbetade jag en intervjuguide med förhandsformulerade huvudfrågor 

och som var tematiskt uppbyggd (bilaga 1), vilket är det gängse tillvägagångssättet vid 

semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 419). Frågorna har varit ett riktmärke för mig 
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och något att luta mig mot, även om dessa teman/huvudfrågor inte behöver följa en viss 

given ordning i intervjusituationen (Bryman 2011, s. 419; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 38-39). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller just vikten av att ha 

förberett intervjun med ett antal huvudfrågor för att vara en påminnelse om vad som faktiskt 

ska tas upp under intervjun, men också för att jag som intervjuare inte ska tappa tråden. 

Huvudfrågorna i min intervjuguide växte fram ur min egen nyfikenhet – vad det är som gör 

området intressant för mig? – men även utifrån tidigare forskning kring barn i familjehem 

och deras skolgång. Huvudfrågorna har dock givetvis utgått från studiens frågeställningar, 

vilket gör att intervjufrågorna är en konkretion av de övergripande frågeställningarna. 

 

4.2 Urvalsprocess 

Jag har i denna studie utgått ifrån ett målinriktat urval med vilket avses att forskaren i förväg 

planerar vilka forskningspersoner som ska ingå i studien, så att urvalet är så relevant som 

möjligt utifrån forskningsfrågorna (Bryman 2011, s. 434-435). Det övergripande 

urvalskriteriet i denna studie har varit att i två kommuner rekrytera dels socialsekreterare 

som arbetar med familjehemsplacerade barn, dels familjehemsföräldrar.  

 

Valet av kommuner har baserats på att det ena ska använda SkolFam-modellen medan den 

andra inte ska göra det. För familjehemsföräldrar var kriteriet att de skulle ha skolbarn plac-

erade hos sig. Målet var från första början att intervjua familjehemsföräldrar som hade barn 

placerade hos sig som gick i någon av grundskolans årskurser 5–9, då mitt forskningsintres-

se har varit att undersöka hur barnen – utifrån familjehemsföräldrarnas perspektiv – stöttas 

för att klara av grundskolan. Men då det visade sig vara svårt att få tag i familjehemsföräld-

rar som ville låta sig intervjuas bestämde jag mig för att inte binda upp mig vid sistnämnda 

kriterium.   

 

För att få kontakt med mina intervjupersoner tog jag i ett initialt skede kontakt med social-

sekreterare och familjehemssekreterare i tre olika kommuner genom att maila över mitt in-

formationsbrev med kortfattad information om min forskningsfråga och Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (bilaga 2). Intresserade återkopplade sedan till mig. Mina inter-

vjupersoner på socialförvaltningen var sedan behjälpliga med att förmedla kontakt med fa-

miljehemsföräldrar. Socialsekreterarna och familjehemssekreterarna kontaktade ett antal 

familjehem och de få familjehemsföräldrar som ville låta sig intervjuas fick jag kontaktupp-

gifter till. 
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Jag mailade initialt en förfrågan och informationsbrev till tre socialtjänster i länet, av vilka 

två var positivt inställda till att delta i studien. 

 

Totalt sett har en familjehemssekreterare och en specialpedagog intervjuats i den ena kom-

munen (som jag har givit det fiktiva namnet Nstad) och två socialsekreterare (gruppvis) i 

den andra (Kstad). Mitt mål var att intervjua familjehemsföräldrar i dessa två kommuner för 

att kunna analysera likheter och skillnader, men på grund av svårigheten att rekrytera famil-

jehemsföräldrar lyckades jag enbart rekrytera ett begränsat antal, som dock svarar mot bredd 

vad gäller urvalet. I slutändan ställde tre familjehemsföräldrar upp som forskningspersoner 

(en vardera från respektive familjehem): en från Nstad och två från Kstad.  

 

4.3 Intervjuernas genomförande 

Jag har således intervjuat sju personer, tre socialsekreterare och tre familjehemsföräldrar 

samt en specialpedagog. I Kstad intervjuades de två socialsekreterarna tillsammans, vilket 

dock inte var överenskommet på förhand.  

 

När intervjupersonerna hade samtyckt till att låta sig intervjuas tog jag kontakt med dem för 

att boka in intervjuer. Intervjuerna med socialsekreterarna gjordes på deras arbetsplatser ef-

tersom detta var den enklaste och för båda parter den mest optimala lösningen. Med familje-

hemsföräldrarna genomfördes intervjuer via telefon och anledningen till detta var att det 

framstod som den smidigaste lösningen. Det tog lång tid för mig att rekrytera familjehems-

föräldrar, varför telefonintervjuer var det enda alternativ som stod till buds. På grund av 

tidsutdräkten hann vi inte boka in träffar inom den snäva tidsperiod som var nödvändigt för 

att jag skulle kunna hinna transkribera och analyserna materialet.  

 

Varje telefonintervju varade i 30–45 minuter. Intervjuerna som genomfördes med social/fa-

miljehemssekreterare (”ansikte-mot-ansikte”) var något längre, då det var lättare att ställa 

följdfrågor och ha en levande dialog när jag satt mittemot intervjupersonen.   

 

4.3.1 Telefonintervjuer – fördelar och nackdelar 

Det finns både fördelar och nackdelar med telefonintervjuer. Bryman (2011, s. 208-210, 

432-433) framhåller att denna intervjuform generellt sett inte blir lika personliga som när 

man träffas direkt i en intervjusituation, eftersom man går miste om minspel, ansiktsuttryck 

och känslan i rummet som kan vara nog så viktigt under intervjun. Runquist (2012) 
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sammanfattar de nackdelar som han upplevde med att göra telefonintervjuer med 

socialsekreterare och klienter – efter att ha gjort över 200 kvalitativa telefonintervjuer i 

samma forskningsprojekt – på följande vis:  

 

De nackdelar som trots allt kvarstår vid telefonintervjuer är att man som intervjuare 

eller intervjuperson inte får någon visuell respons på vad som sägs under samtalets 

gång – inga bekräftande kommentarer, leenden, ”nickanden” eller irriterade blickar 

etc. (s. 142) 

 

Min egen erfarenhet är att jag tycker att det är lättare att ha en fruktbar dialog när intervjuare 

och respondent sitter mittemot varandra, eftersom samtalet får ett bättre flyt och det är enk-

lare att ställa följdfrågor.  

 

Bryman (2011, s. 209) konstaterar att telefonintervjuer aldrig blir lika långa som vid en 

intervju ansikte-mot-ansikte, och han anser att en lämplig längd på en telefonintervju är 

cirka 20–25 minuter. Jag upplevde själv att det var en lagom tidsrymd. I telefonintervjuerna 

blev det mer av ”fråga–svar”-karaktär, medan utvecklande diskussioner och resonemang inte 

förekom i samma utsträckning som vid intervjuerna ansikte-mot-ansikte. Jag upplevde att 

det i slutet av intervjuerna med familjehemsföräldrar blev upprepningar och mer 

konstaterande frågor, något jag inte tyckte förekom i intervjuerna med 

social/familjehemssekreterarna (ansikte-mot-ansikte). Detta kan dock även bero på att 

familjehemsföräldrarna eventuellt kände sig mer ovana och obekväma med 

intervjusituationen som sådan, vilket kan ha förstärkts genom att intervjun skedde 

telefonledes. Denna samlade erfarenhet är något som jag bär med mig inför framtiden. 

 

Fördelarna som trots allt finns med telefonintervjuer är att de har kunnat genomföras när 

som – morgon som kväll. Vi har inte behövt boka rum eller platser och förhålla oss till 

någon tid. Intervjupersonerna har ringt upp mig när det har passat dem eller så har jag ringt 

upp dem på överenskommen tid. Sammanfattningsvis är dock intervjuer ansikte-mot-ansikte 

att föredra, då de blir mer levande och ”direkta” samtidigt som det är trevligare att ha ögon-

kontakt med den person som man intervjuar. Men i min studie har telefonintervjuerna varit 

ett bra komplement – och dessutom var denna intervjuform en förutsättning för att jag över-

huvud taget skulle kunna intervjua familjehemsföräldrar. 
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4.4 Bearbetning av empiri och analysmetod   

Jag har valt att sortera, koda, kategorisera intervjuerna med hjälp av Grundad teori (Groun-

ded theory, GT), en analysmetod som utvecklades av forskarna Glaser och Strauss i mitten 

av 1960-talet, men som sedan har utvecklats i olika riktningar (Lindgren 2006). I enlighet 

med metodiken för GT skrev jag i ett första skede så kallade memos efter genomförda inter-

vjuer, där jag kortfattat antecknade vad intervjun väckte för tankar och känslor hos mig som 

intervjuare, idéer och uppslag inför analysen etc. Dessa memos har jag tagit med mig till 

kodningen.  

 

Kodningen enligt GT kan enigt Rennstam och Wästerfors (2015b) sägas bestå av sortering, 

reducering och argumentering, och i sin lärobok hänvisar de till Kathy Charmaz som utveck-

lat en variant av GT. I ett första steg genomförde jag en rad-för-rad-kodning, som i stora 

drag är en inledande öppen och ”direkt” kodning där olika nyckelord antecknades i margina-

len allt eftersom jag läste igenom varje intervjuutskrift. Utifrån denna kodning utvecklades i 

nästa steg teman/kategorier som legat till grund för analysen. Huvudrubriker i analysen är 

dels samma som i kunskapsläget, men flertalet av underrubrikerna har växt fram ur kod-

ningen, dels vad som baseras på min närläsning av intervjuerna med familjehemsföräldrar 

och egna erfarenheter, samverkan med skolan, m.m. 

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011, s. 352) påpekar att det inom samhällsvetenskapen successivt utvecklades 

kritik mot att använda begreppsparet validitet och reliabilitet, då de av kvalitativt inriktade 

forskare inte ansågs vara relevanta i studier som baseras på kvalitativa metoder. Flera fors-

kare, däribland Rolf Lind (2014), anser att validitet och reliabilitet mer förknippas med 

kvantitativ forskning, där ”mätning” i kvantitativa termer är en viktig hörnsten. I mitten av 

1980-talet utvecklade de amerikanska metodforskarna Guba och Lincoln att alternativt sätt 

att kvalitetssäkra den typen av studier och detta paraplybegrepp benämner de tillförlitlighet 

(Bryman 2011, s. 354–356). Detta består i sin tur av fyra delkriterier (trovärdighet, pålitlig-

het, överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera) som jag i den följande belyser 

utifrån hur jag själv har tillämpat dessa på min egen studie: 

 

 Trovärdighet. – Med trovärdighet avses bland annat hur empirin har tolkats utifrån stu-

diens teoretiska utgångspunkter (Bryman 2011, s. 354), och där analysen är förankrad 
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både i valda teorier och tidigare forskning. Jag har också använt mig av citat från inter-

vjupersonerna vilket ökar trovärdigheten då det är deras egna ord som återges, inte någon 

sammanfattning av intervjuerna. 

 

 Pålitlighet. – Undersökningens pålitlighet förutsätter att forskaren har ett granskande 

synsätt och redogör för de olika stegen under forskningsprocessen (Bryman 2011, s. 355). 

Jag anser mig ha uppfyllt detta krav genom att jag i uppsatsen utförligt har redogjort för 

mitt tillvägagångssätt under hela forskningsprocessen. Jag har vidare spelat in intervjuer-

na och därefter transkriberat dem i sin helhet, vilket gör att underlaget för den vidare ana-

lysen har varit rubust och pålitligt.  

 

 Överförbarhet. – I kvalitativ forskning är fokus ofta på det specifika inom den studerade 

kontexten (Bryman 2011) vilket gör att det är svårt – för att inte säga omöjligt – att upp-

repa kvalitativa intervjuer i en annan kontext eller vid en annan tidpunkt och förväntas 

uppnå samma resultat. I stället för att fokusera på statistisk generaliserbarhet hävdar Bry-

man (2011, s. 355) att kvalitativa studier bör innehålla ”täta” beskrivningar av detaljer av 

det som beforskas. En sådan beskrivning kan, enligt metodforskarna Guba och Lincoln, 

förse andra ”med något som de kallar en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö” (ibid.). Jag har så långt det varit möjligt 

försökt återge den typen av täta beskrivningar.  

 

 Möjlighet att styrka och konfirmera. – Enligt Bryman (2011, s. 355) är det viktigt att som 

forskare agera ”i god tro” så att man inte låter värderingar m.m. styra upplägget och genom-

förandet av studien. Under hela forskningsprocessen har jag därför reflekterat över min egen 

förförståelse och forskarroll för att inte riskera att göra felaktiga val. Som framgår av avsnitt 

4.7 har jag intagit en neutral hållning vid genomförandet av min studie och jag har varit 

mån om att inte på förhand låsa fast mig i olika perspektiv eller synsätt under forsknings-

processen. För mig har det varit viktigt att, efter bästa förmåga, inta ett öppet och reflek-

terande förhållningssätt i smått som stort. Jag anser därför att min erfarenhet (förförståel-

se) från VFU-placeringen inte har påverkat mig i en viss bestämd riktning vad gäller t.ex. 

synen på familjehem och socialtjänsten, inte heller har jag tagit några ovidkommande 

hänsyn gentemot min tidigare praktikplats. Därför anser jag mig ha agerat ”i god tro”, för 

att citera Bryman, under hela forskningsprocessen. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet, VR, anger fyra centrala forskningsetiska krav som måste vara uppfyllda 

för att svara mot vissa etiska standards (Vetenskapsrådet 2002): informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven. Dessa samlade krav ger uttryck för vad som är att se 

som en god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011, s. 25). I det följande berör jag på vilket 

sätt jag har tillämpat VR:s principer på min egen studie. 

 

Före intervjuerna skickade jag ut informationsbrev till samtliga intervjupersoner med kort-

fattad information om undersökningens syfte och Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer (bilaga 1). Kalman och Lövgren (2012, s. 13-14) poängterar att grunden för 

intervjupersonens så kallade informerade samtycke bygger på att hen får adekvat 

information om undersökningen och villkoren för forskningspersonernas medverkan. 

Deltagarna i studien måste således få vetskap om vad studien går ut på och dess syfte. 

Informationsbrevets funktion är därför både att informera och att eventuella respondenter i 

lugn och ro ska kunna fundera över om de vill delta eller inte. 

 

Grunden för att genomföra studien är att det finns ett samtycke från den enskilda forsknings-

personen (Vetenskapsrådet 2002). Dessa har både före intervjun och direkt i anslutning till 

intervjun informerats om att de kan välja att avstå från att svara på en viss intervjufråga eller 

helt avbryta intervjun.  

 

Deltagarna informerades före intervjuerna om att intervjuerna skulle spelas in. När inter-

vjuerna väl hade transkriberats raderades alla intervjufiler. Konfidentialitetskravet har även 

uppfyllts genom att kommunerna och intervjupersonerna har avidentifierats och getts fiktiva 

namn.  

 

Vetenskapsrådet (2002) betonar även nyttjandekravet, dvs. att allt insamlat material endast 

får användas för det forskningsändamål som forskningspersonerna har informerats om och 

inte i till exempel något kommersiellt syfte. Som framgått ovan har mina respondenter ge-

nom hela processen fått information om att deras medverkan endast avser den nu aktuella 

studien.  
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För mig har det varit av yttersta vikt att intervjupersonerna har känt sig trygga och känt 

förtroende för mig som intervjuare. För att kunna genomföra intervjuerna och kunna 

rekrytera personer som har velat delta i studien, så har jag i största möjliga mån låtit 

intervjupersonerna själva bestämma hur, var och när intervjuerna ska äga rum.   

 

4.7 Förförståelse 

Jag har sedan tidigare ingen arbetslivserfarenhet kring familjehemsplacerade barn, och jag 

har inte heller någon egen personlig erfarenhet av familjehem. Det var under min verksam-

hetsförlagda utbildning (VFU) som jag för första gången fick insyn i familjehemsverksam-

heten samt hur situationen kan se ut för familjehemsplacerade barn. 

 

Under min tid på familjehemsenheten fick jag möta barn med olika bakomliggande proble-

matik, hemförhållanden, missbruk eller psykisk ohälsa. Jag fick träffa ungdomar som käm-

pade med skolan och hade som mål att komma in på gymnasiet, ungdomar som struntade 

helt i skolan och knappt var där samt ungdomar som tog sig igenom skolan helt utan pro-

blem. Efter min VFU öppnades intresset kring att studera dessa frågor närmre och fokusera 

just på de familjehemsplacerade barnens skolgång och hur samverkan fungerar mellan so-

cialtjänst och familjehemsföräldrar när det gäller barnens skolgång. Skolan är en ingångsport 

till självförsörjning i vuxenlivet, men också ett ställe för att knyta positiva kontakter och 

som i bästa fall kan leda till en positiv identitetsutveckling för barnets del.  

 

Jag tror att det har varit en fördel för mig i min studie att inte ha några direkta kunskaper av 

området, utan att jag har haft ett relativt neutralt synsätt när jag har genomfört studien. Det 

hindrar inte att jag har upplevt att det i samhället råder förutfattande meningar om både fa-

miljehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar. 

 

  



28 
 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens resultat min analys av empirin. Jag har 

delat in kapitlet i fyra huvudteman: stöd- och hjälpinsatser, familjehemsplacerade barn och 

deras skolprestationer, anknytning samt eldsjälar. Under de två förstnämnda temana har jag 

valt att använda mig av underrubriker för att bättre strukturera texten och för att göra den 

mer läsvänlig.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

För att göra analysen mer levande har jag valt att prestera mina intervjupersoner med fiktiva 

namn i stället för att benämna dem med koder (IP-1 osv.). Jag har genomfört intervjuer med 

socialsekreterare och familjehemsföräldrar i de två likaledes fiktiva kommunerna Kstad och 

Nstad. 

 

I Kstad har jag intervjuat två familjehemsföräldrar och två socialsekreterare. Familjen 

Nilsson har varit familjehem i nio år och har under de åren främst haft tonårsplaceringar, 

samt familjen Karlsson som varit familjehem i snart fyra år. I Kstad har jag gjort intervjuer 

med två socialsekreterare, Anna som har arbetat på enheten i elva år och Lisa som har tjänst-

gjort där i tre års tid.  

 

I Nstad har jag intervjuat en familjehemsförälder samt en familjehemssekreterare. Familjen 

Svensson i Nstad blev familjehem i december 2016 och har sedan dess haft ett placerat barn. 

I Nstad arbetar familjehemssekreteraren Stina som jobbat med familjehemsplacerade barn 

sedan 2011. Jag har även intervjuat Tina som är specialpedagog i Nstad och arbetar med de 

placerade barnen. Hon medverkar vid uppföljningar i skolan och ser till att barnen får det 

stöd som de har rätt till och att planeringen följs. Hon fungerar även som ett stöd till social-

sekreterarna vid mötena med skolan. 

 

5.2 Stöd- och hjälpinsatser till familjehemsföräldrar 

 

5.2.1 Omfattning och organisering av socialtjänstens insatser 

Enligt Socialstyrelsen (2013) ska kommuner erbjuda och genomföra utbildning och hand-

ledning till familjehemsföräldrarna, både före men också under placeringens gång. Flera 

forskare har poängterat vikten av att erbjuda familjehemsföräldrar stöd och stöttning under 
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placeringen. Bland annat poängterar Wåhlander (1990) och Löfstrand (2009) att stöttning 

och hjälp från socialsekreterarnas sida är en viktig faktor för att en placering ska bli fram-

gångsrik och att familjehemmet fullföljer sitt uppdrag. 

 

Jag har genomfört intervjuer med socialsekreterare i två kommuner i samma län. De tre so-

cialsekreterare som jag har intervjuat berättade att handledning och utbildning av familje-

hemsföräldrar är en arbetsuppgift som de prioriterar. Handledning sker kontinuerligt i båda 

kommunerna. I Kstad erbjuder familjehemssekreterare grupphandledning för familjehems-

föräldrarna flera gånger om året. I Nstad erbjuds grupphandledning för familjehemsföräldrar 

vart fjärde vecka och alla familjehemsföräldrar ska genomgå två utbildningar, ”Ett hem att 

växa i” och trygghetscirkeln.  

 

Under en intervju med socialsekreterare i Kstad berättade dem att deras kommun genomför 

utbildning för familjehemmen någon gång varje år. För att det ska vara praktiskt genomför-

bart att göra detta varje år går kommun ihop med en annan kommun i länet, då det tar myc-

ket tid för handläggarna. Detta tillvägagångssätt kan förklaras med att arbetsbelastningen på 

många socialkontor emellanåt är så pass hög att familjehemmen blir lidande (Löfstrand 

2009), och det finns då inte samma tid att avsätta till vägledning och stöttning som det gör 

när arbetsbelastningen är på en lagom nivå. Detta är något som socialsekreterarna i båda 

kommunerna också kommenterade i intervjun: ”… det är också lite .. hur vår arbetssituation 

är och hur många handläggare som finns på plats. Så ibland går vi ju kort på personal och då 

finns inte utrymmet alltid” (Socialsekreterare Anna, Kstad). 

 

Löfstrand (2009) menar också att det är krävande att vara familjehemsförälder och att en god 

och etablerad kontakt med familjehemssekreteraren är av yttersta vikt. Barn placeras av oli-

ka anledningar, men många familjehemsplacerade barn har en bakomliggande problematik. 

Det är då viktigt att familjehemsföräldrarna känner att de kan kontakta familjehemssekrete-

raren och få rätt stöd. Genom att ha handledning med jämna mellanrum är det enklare för 

familjehemsföräldrarna att lyfta fram händelser och situationer som de upplever att de behö-

ver stöttning i. 

 

Efter att ha genomfört och analyserat mina intervjuer framgår det att båda kommunerna 

tillhandahåller stöd och stöttning till familjehemsföräldrarna. Både Kstad och Nstad har 

handledning och utbildningsinsatser för familjehemsföräldrarna, men Nstad har ett mer 
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etablerat koncept i form av två utbildningar som är fastställda av Socialstyrelsen och som 

kommunen arbetar årligen med. Stina i Nstad berättade att alla familjehemsföräldrar ska 

genomgå utbildningarna vid minst ett tillfälle. Handledning i Nstad ska genomföras var 

fjärde vecka, medan Kstads handledning inte sker lika regelbundet. Under intervjun med 

socialsekreterare i Kstad framkom det att handledningarna ibland kunde prioriteras bort för 

att handläggarna inte ansåg sig ha tillräckligt med tid. Detta blir problematiskt om det sker 

alltför ofta, då det är av vikt att familjehemsföräldrarna erbjuds återkommande handledning 

under placeringens gång. 

 

5.2.2 Familjehemsföräldrarnas erfarenheter 

Stöd och stöttning från socialtjänsten har varit en central del under mina intervjuer med 

familjehemsföräldrarna, dels för att de ska orka och vilja fortsätta sitt uppdrag, men också 

för att de ska kunna göra ett bra arbete och en förändring för de barn som är placerade hos 

dem. 

 

Jag har genomfört intervjuer med relativt nya familjehemsföräldrar, familjehemsföräldrar 

som har varit aktiva under några år men endast haft en-två placeringar samt familjehemsför-

äldrar som har haft många placeringar och varit familjehemsföräldrar under flera år. Alla fa-

miljehemsföräldrar upplevde att de fick bra stöd och hjälp från socialtjänsten och att de kun-

de be om hjälp om behov uppstod. Familjen Nilsson i Kstad förklarade för mig att de gärna 

ville finna lösningar själva och att det kunde ta ett tag innan de tog kontakt med socialsek-

reterarna för att få hjälp vilket enbart inträffade om de inte själva kunde hitta en bra lösning 

på problemet: ”Vi känner väl att den dagen vi behöver råd och hjälp så finns den” (Familjen 

Nilsson, Kstad). 

 

Familjehemsföräldrarna tyckte att de hade en god och väletablerad kontakt med sin famil-

jehemssekreterare, men att de har upplevt att det har fungerat bäst när de tillsammans med 

barnet har fått försöka lösa besvärliga situationer. Men det viktigaste av allt är att de har känt 

att de kan be om hjälp och att hjälpen finns att tillgå om den behövs. De ena familjehems-

föräldrarna i Kstad upplevde kontakten och stödet från socialtjänsten som positiv, men att de 

hade önskat att handledning hade kommit tidigare i placeringen: ”…och sista två åren har vi 

fått vara med i en handledningsgrupp som har varit väldigt värdefullt. Och det önskar jag 

kanske att det hade varit från början” (Familjen Karlsson, Kstad). 
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Såväl Löfstrand (2009) som Höjer (2012) framför att vikten för en god och lyckad placering 

är att det finns en bra kontakt mellan familjehemmen och familjehemssekreterarna. Detta är 

något som de arbetar hårt med i de kommuner som jag har varit i kontakt med, och det fram-

hålls som en central del av framför allt familjehemsföräldrarna själva: ”Det är så skönt att 

kunna ha någon och bolla, om det kommer bekymmer och problem” (Familjen Svensson, 

Nstad). Alla fyra familjehemsföräldrar upplevde att de kunde ringa och be om råd och hjälp 

vid akuta eller besvärliga händelser som kan uppstå under placeringens gång. Det är för de 

flesta svårt att veta hur man ska agera när ett barn exempelvis har tagit ett återfall i miss-

bruk, misshandlat någon utomstående, rymt från familjehemmet eller struntar i skolan. 

Samtliga familjehemsföräldrar gav en eloge till socialsekreterarna för deras tillgänglighet, 

och att de fick återkoppling samma dag.  

 

De familjehemsföräldrar som jag har intervjuat är vanliga familjer som har valt att öppna 

upp sitt hem för barn och ungdomar som är i behov av hjälp. De är vare sig utbildade eller 

experter på den problematik som barnet har med sig i bagaget. Det är därför viktigt att famil-

jehemsföräldrarna känner att de vid behov kan kontakta socialsekreterarna och att de då blir 

bemötta med respekt och välvilja. För alla familjehemsföräldrar som jag intervjuat förefaller 

dessa kontakter har fungerat föredömligt bra. 

 

5.3 Familjehemsplacerade barn och skolprestationer 

Att familjehemsplacerade barn presterar sämre i skolan och inte uppfyller samma skolresul-

tat som övriga barn med samma kognitiva förmåga är något som forskarna Vinnerljung, Ber-

lin och Hjern (2010) samt Höjer (2013) diskuterar flitigt. De poängterar även att barn som 

växer upp i familjehem och går ut nionde klass med ofullständiga betyg löper högre risk för 

att utveckla missbruk, bidragsberoende, kriminalitet och att göra självmordsförsök.  

 

Skolan är en viktig plats för alla barn och skolpersonal har en viktig roll att dels hjälpa bar-

nen att klara av skolan, men även att uppmärksamma när barnet är i behov av stöttning. 

Under intervjuerna var skolan något som berördes i stor utsträckning av respondenterna. I 

Kstad arbetar man med skolprojektet SkolFam, medan Nstad stöttar barnen med en anställd 

specialpedagog – båda modellerna med målsättningen att ge familjehemsplacerade barn 

möjlighet att utifrån sin förmåga lyckas bra i skolarbetet. Stina, familjehemssekreterare i 

Nstad påpekade följande under intervjun:  
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Jag tycker det är jättebra att man har gjort den satsningen inom socialtjänsten att 

man idag lyft skolfrågorna, för det är så mycket att man släcker bränder hos oss 

hela tiden, vi behöver jobba mer långsiktigt med skolan, med deras hälsa, tand-

vård och sådana saker. (Familjehemssekreterare Stina, Nstad) 

 

Flertalet forskare har poängterat att barnen behöver stöttning i skolan och att vuxna i deras 

omgivning måste agera och fånga upp dem i tid, men trots detta presterar familjehemsplace-

rade barn (som helhet) sämre i skolan jämfört med andra barn. Socialsekreterare och familje-

hemssekreterare i Kstad och Nstad berättade under intervjuerna att det huvudsakliga ansva-

ret åvilar familjehemsföräldrarna, att det är dem som i första hand ska sköta kontakten och 

planeringen med skolan samt se till att läxor och skoluppgifter görs på ett bra sätt. Men 

precis som Mattson och Vinnerljung (2016) har påpekat – på vem vilar egentligen ansvaret 

gällande barnens skolgång, på socialtjänsten eller skolan? Eller vilar egentligen hela ansva-

ret på familjehemsföräldrarna? Företrädarna från båda kommunerna ansåg att huvudansvaret 

ligger på familjehemsföräldrarna, både vad gäller den vardagliga omsorgen och barnens 

skolgång. ”Vid behov” kan socialtjänsten vara behjälpliga, förklarade både socialsekreterare 

och familjehemsföräldrarna vid intervjuerna, men det är samtidigt svårt att definiera vilken 

typ av situationer som avses. I Kstad förtydligade socialsekreterare Lisa och Anna att de 

”vid behov” kan hjälpa till att ordna med psykologkontakter, skicka remisser till BUP etc. 

 

Familjehemssekreterare Stina i Nstad berättade att många barn som familjehems placeras 

blockläser olika skolämnen. I en skola kan ett barn läsa kemi och fysik, men när barnet har 

börjat i den andra skolan så har det redan läst biologi och då missar hen det ämnet, vilket i 

sin tur påverkar betygssättningen. Just detta är någonting som Höjer (2013) även tar upp, 

dvs. att många barn byter familjehem och skolor vilket gör att kontinuiteten i skolgången 

blir lidande jämfört med övriga elever. Det är här samverkan mellan alla parter behöver fun-

gera. Både socialsekreterare i Kstad samt familjehemssekreterare och specialpedagog i 

Nstad framförde samma uppfattning under intervjuerna, att vi – lärare, kuratorer, specialped-

agoger, föräldrar och socialsekreterare – måste uppmärksamma när det inte går som planerat 

för ett barn i skolan och se till att adekvata insatser sätts in i ett tidigt skede. Detta går att 

knyta an till Urie Bronfenbrenner som betonar att människor är förändringbara som i sam-

spel med andra i omgivningen utvecklas, varför barn formas och påverkas av dem som finns 

i barnets närmaste krets, mesonivån (Hwang & Nilsson 2011). Placerade barn som får upp-
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leva att deras skolgång bemöts med intresse och engagemang från såväl familjehemsför-

äldrar, biologiska föräldrar och skolpersonal, har därför bättre förutsättningar att klara av 

och lyckas med skolarbetet 

 

Den gemensamma nämnaren i Kstad och Nstad är främst att socialtjänsten i de båda kom-

munerna är överens om att skolan är en viktig plats för barnen och att allas mål är att skolan 

ska prioriteras: ”Så skola är jätteprioriterat. Det är det ju över hela Sverige, men vi jobbar 

stenhårt med det och är väldigt stolta över att vi har studenter som går ut” (Familjehems-

sekreterare Stina, Nstad). Nstad arbetar enligt familjehemssekreteraren prioriterar likaså 

skolan, eftersom den enligt henne är en friskhetsfaktor för alla barn och en skyddsfaktor för 

vuxenlivet.  

 

Under intervjuerna med både socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjehemsför-

äldrar i de båda kommunerna framkom även saker som behöver förbättras. Det som framför 

allt sticker ut är att i Kstad är insatsernas omfattning och kvalitet helt beroende av huruvida 

barnen omfattas av SkolFam-projektet eller inte. De barn som inte ingår i SkolFam följs inte 

upp av socialsekreterarna lika ofta, vilket familjehemsföräldrarna i Kstad ansåg borde för-

ändras. Jag återkommer till denna fråga i avsnitt 5.3.2. 

 

5.3.1 Samverkan med skolan – Nstadsmodellen 

Nstad arbetar, till skillnad från i Kstad, med en specialpedagog som följer alla placerade 

barn till dess att barnet har tagit studenten, dvs. både familjehemsplacerade barn och barn på 

HVB-institution. I kommunen finns cirka 30 barn placerade i familjehem. Denna arbetsmo-

dell är framtagen av kommunens familjehemssekreterare och specialpedagogen själv. Spe-

cialpedagogen, Tina, blir inkopplad när barnet är i grundskoleåldern, och hon medverkar vid 

uppföljningar där det finns ett stödbehov, ser till att barnet överlämnas till skolan på ett bra 

sätt, arbetar för att barnet får det stöd som barnet har rätt till, ser till att relevant information 

förmedlas till berörd lärare och hjälper barnet vid byte av skolan: ”Dem här barnen har ju 

ingen förälder som pratar för dem, i många fall, utan det är ju vårt ansvar att se till så infor-

mationen kommer före barnet” (Specialpedagog Tina, Nstad). Både familjehemssekreteraren 

och familjehemsföräldrarna förmedlade en starkt positiv bild av Tinas engagemang och hon 

uppfattades ha en betydande roll i planeringen av barnens skolgång. 
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Urie Bronfenbrenner konstaterar i sin utvecklingsekologiska teori att människan utvecklas i 

samspel med andra människor och i olika sammanhang (Andersson 2013). Något som han 

också lyfter fram i sin teori är resilience samt risk- och skyddsfaktorer. Barn som saknar ett 

fungerande samspel med sina föräldrar eller andra närstående löper högre risk att drabbas 

hårdare av motgångar (ibid.). Det är därför viktigt att barn i tidig ålder får uppmuntran och 

att vuxna engagerar sig i skolverksamheten för att barnet själv ska uppleva skolan som något 

positivt. Som Stina i Nstad påtalade ovan är skolan en friskhetsfaktor och en grundläggande 

skyddsfaktor på flera sätt. Skolan ska vara en plats för barnen där de får möjlighet att ut-

vecklas och känna en tillhörighet. Därför är Tinas roll i många fall en betydande tillgång för 

dessa barn som saknat engagemang och intresse för skolan från sina biologiska föräldrar.  

Skolan är navet kring vilket all samverkan om barnets situation ska utgå: ” … och det är det 

som blir prion, att vi samarbetar runt barnet” (Specialpedagog Tina, Nstad). 

 

Vinnerljung (2006) genomförde i början av 2000-talet en registerstudie om familjehemspla-

cerade barn och konstaterade, som likhet med andra forskare, att familjehemsplacerade barn 

generellt sett presterar sämre i skolan. Han presenterade samtidigt ett förslag som skulle 

kunna ge barnen en bättre möjlighet att lyckas med skolarbetet utifrån deras egen förmåga. 

Vinnerljung menar att barnen bör genomgå en ”skolpsykologisk” undersökning i samband 

med placeringen. På så vis får lärare och pedagoger en bild av hur barnet ligger till kun-

skapsmässigt och om barnet kan behöva hjälp eller stöttning i vissa ämnen. Min uppfattning 

är att Nstad med sin specialpedagog har anammat detta i sin modell. Tina träffar barnet, ut-

reder vad det kan finnas för hjälpbehov, arbetar med lärarna i skolan och följer sedan upp 

barnet kontinuerligt.  

 

Något som också väckte mina tankar under intervjun var att barnen som placeras i många 

fall inte har någon anhörig som stöttar och hjälper dem. Vart finner barnet sin plats i skolan 

när det saknar en tillfredsställande tillhörighet i sitt hem? Barn som har vuxit upp i en pro-

blematisk miljö och som saknar uppskattning och uppmärksamhet av sina föräldrar har i 

många fall även en icke-fungerande anknytningsperson. Barn som antingen saknar en an-

knytningsperson eller som brister i sin omsorgsförmåga får en otrygg eller ambivalent an-

knytning (Broberg et al. 2006). Dessa barn löper större risk att drabbas av koncentrations- 

och inlärningssvårigheter. Det är därför av stor vikt att dessa barn fångas upp och uppmärk-

sammas i ett tidigt skede. En person med detta förhållningssätt framstår – enligt min mening 

– familjehemssekreteraren Stina i Nstad som är drivande och starkt engagerad i alla frågor 
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som rör placerades barns skolgång. Hon har tidigare poängterat att det är viktigt att vuxen-

världen runt omkring barnet agerar som barnens röst och visar att man finns där för just bar-

nets behov. Ett barn som har brister i sin anknytning och som saknar en trygg bas någon-

stans, kan behöva mer stöd och stöttning, både i skolan och i vardagen, än ett barn som 

växer upp i trygga och stabila förhållanden.  

 

5.3.2 Samverkan med skolan – SkolFam (Kstad)  

Jag valde medvetet ut Kstad till min studie då kommunen arbetar med SkolFam-projektet. I 

Kstad ingår vardera en specialpedagog och skolpsykolog i SkolFam-teamet, tillsammans 

med socialsekreterare och familjehemssekreterare på familjehemsenheten. Bakgrunden till 

mitt ställningstagande var att studier av Tideman et al. (2011) samt Tordön, Vinnerljung och 

Axelsson (2014) – genomförda i Helsingborg respektive Norrköping (dvs. kommuner i vilka 

SkolFam först implementerades) – hade påvisat mycket goda resultat när det gällde olika as-

pekter på barnens kognitiva förmågor (läsförmåga, ordförståelse, rättstavning och läshastig-

het). Som framgår av avsnitt 2.2.1 är forskarlagets slutsatser från 2014 års studie entydigt 

positiva, där man ser denna form av interventioner som ett framgångsrikt sätt att bryta den 

negativa trenden beträffande långvarigt familjehemsplacerade barns skolprestationer. 

 

Eftersom jag medvetet valt ut Kstad berördes SkolFam-projektet flitigt och ingående under 

intervjun med socialsekreterarna i Kstad. Båda var positivt inställda till SkolFam och de såg 

SkolFam som en tillgång i sitt arbete. Uppföljning med barnen sker minst två gånger per ter-

min och då medverkar skolpersonal, SkolFam-teamet, familjehemssekreterare, barnsekrete-

rare samt familjehemsföräldrar. Under dessa möten, som leds av SkolFam-teamet, görs det 

en avstämning av hur det fungerar för barnet i skolan, om det krävs någon förändring eller 

om det har uppkommit något nytt. Barnen som medverkar i SkolFam följs upp oavsett om 

det finns en bakomliggande problematik eller om barnet klarar av skolgången problemfritt. 

Syftet med SkolFam är att barnen ska prestera så bra dem kan utifrån sin förmåga och därför 

ingår även barn som har en fungerande skolgång: ”Oavsett om de har bekymmer eller inte, 

att dem ska prestera det bästa utifrån sin förmåga liksom lyfta dem” (Socialsekreterare Lisa, 

Kstad).  

 

I Kstad är 53 barn placerade utanför det biologiska hemmet av vilka 29 är i skolålder 6–18 

år. Endast sex av dessa barn ingår i SkolFam-projektet. Socialsekreterarna berättade att 



36 
 

SkolFam-teamet enbart består av två halvtidstjänster (specialpedagog och psykolog) varför 

det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna följa upp alla placeringar. De hävdade att 

kommunen har implementerat SkolFam, men samtidigt framgår att övriga 23 familjehems-

placerade barn i skolåldern inte omfattas av denna modell. Hur arbetar socialtjänsten med 

deras skolgång? En väsentlig fråga att ställa sig är huruvida den senare gruppen därmed har 

sämre utgångsläge för att kunna förbättra sina skolprestationer. 

 

Nu skiljer vi ju på barn som är med i SkolFam och icke SkolFam då. Barn som 

inte är med i skolfam, där har ju familjehemmet det huvudsakliga ansvaret. 

(Socialsekreterare Lisa, Kstad) 

 

SkolFam är tveklöst en tillgång för de elever som omfattas av projektet, men de som står 

utanför kan gå miste om ett värdefullt individuellt utformat stöd eftersom dess barn inte har 

tillgång till samma stödresurser som barnen i SkolFam har. ”Restgruppen” om 23 barn får 

nämligen inte tillgång till det stöd som tillhandahålls via SkolFam-teamet. Teamet inte ha 

möjlighet – enligt vad socialsekreterarna omtalar i intervjun – att åka på alla skolmöten, och 

anledningen till detta uppges vara att kommunens familjehemsplacerade barn kan vara pla-

cerade långt utanför den egna kommunen. Socialtjänsten har därför beslutat att barn som ska 

omfattas av SkolFam måste vara placerade högst två timmars bilresa i enkel väg.  

 

Socialsekreterare Anna berättade att SkolFam-teamet erbjuder handledning till skolans per-

sonal samt att de kan komma med förslag på alternativa arbetssätt, men det är skolan som 

ansvarar för att ansöka om de resurser eller insatser som man anser behövs. SkolFam-teamet 

i Kstad träffar i regel endast barnen vid kartläggningar och vid uppföljningsmöten. Enligt 

Anna har SkolFam-teamet även stödjande samtal med de äldsta barnen, men detta måste i så 

fall initieras av barnen själva.   

 

Efter att ha studerat och analyserat resultatet finns det anledning att ställa frågan om Kstads 

inklusionskriterier för att delta i SkolFam är rimliga och försvarbara. Kan man hävda att ett 

projekt är implementerat när inte alla placerade barn i skolåldern får ta del av denna inter-

vention? Det finns skäl att påminna om forskarnas slutsats i utvärderingen av SkolFam i 

Norrköping och även Helsingborgsstudien (se avsnitt 2.2.1): ”… svaga skolprestationer vid 

vård utanför det egna hemmet kan förbättras om barnet ges ett rimligt adekvat stöd. Detta är 

ett hoppfullt budskap (…) till politiska beslutsfattare och professionella. Det är rimligt att 
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förvänta sig positiva resultat från systematiska interventioner som fokuserar på familjehems-

placerade barns skolprestationer” (Tordön, Vinnerljung & Axelsson 2014, s. 45). 

 

5.3.3 Familjehemsföräldrarnas erfarenheter 

De familjehemsföräldrar som har barn som medverkar i SkolFam gav både ris och ros till 

projektet. De ansåg att det ställs högre krav på skolan att agera och att barnets prestationer 

och utveckling i skolan följs upp kontinuerligt. Men, någon betonade också att det i vissa 

lägen ”är mer snack än verkstad”: ”Det skulle varit tätare samarbete mellan lärarna och 

SkolFams personal. Men de kan ju inte räcka till för alla, så är det ju med” (Familjen Karls-

son, Kstad). Familjen Karlsson framhöll att man ansåg att SkolFam är en bra modell, men 

det fanns önskemål om att teamet skulle vara mer engagerat i barnens skolgång. Familjeh-

emsföräldern upplevde att barn som lyckas uppnå godkända betyg därmed ansågs uppfylla 

teamets målsättning. Familjehemsföräldrarna önskade att teamet skulle sträva efter att höja 

elevens betyg och inte nöja sig med att barnet nätt och jämnt kan nå upp till ett godkänt 

betyg (= E). 

 

Ja, alltså om du tänker dig att man har kanske har … alltså godkänt och sen höjer 

sig lite eller att det är godkänt och närvaron är hyfsad, så har det väl inte varit så 

mycket mer utan då har lärarna känt sig nöjda med det. (Familjen Karlsson, 

Kstad) 

 

Som framgår ovan gav familjehemsföräldrarna både positiv och negativ kritik av SkolFam. 

Ett familjehem i Kstad, familjen Nilsson, hade endast bra erfarenheter och de hade iakttagit 

flera förändringar i rätt riktning och upplevde SkolFam som en trygghet. Familjehemsför-

äldrarna hade erfarenhet av barn som deltagit i SkolFam men också barn som inte gjort det. 

Den av mig intervjuade familjehemsföräldern uttryckte bland annat följande: 

 

Och framför allt för de här barnen som är framtiden, vi måste värna om dem på 

många olika sätt. Och jag kan ju tycka att det här med SkolFam har varit bra, för 

alltså, bättre än när det inte är SkolFam. Jag är väldigt ska jag säga glad över 

SkolFam och de gångerna vi har suttit i möte tillsammans och de är med på 

tåget. De om något, för jag menar, lärare byts ju ut. (Familjen Nilsson, Kstad) 
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Familjehemsföräldern i N-stad sade sig uppskatta att ha Tina, specialpedagogen, med som 

stöd i skolärenden. Som ett exempel nämns att familjehemsföräldrarna hade varit bekymrade 

över att barnet missat en del i skolan och inte prioriterat studierna, och i det läget upplevde 

de att socialtjänsten och Tina slöt upp snabbt och arbetade för att åstadkomma en förändring: 

”Ja, de är också med på de här mötena som vi har ju, så de är engagerade, de är med hela 

tiden” (Familjen Svensson, Nstad). 

 

5.4 Anknytningsprocessen 

Anknytning är oerhört viktigt för ett barn, både i spädbarnsåldern, under uppväxten samt i 

vuxen ålder. Barnen knyter i första hand an till sin omsorgsperson, mamma och/eller pappa 

(Bowlby 2010). Barn som familjehemsplaceras har på olika vis en problemfylld bakgrund, 

men oavsett vilken typ av problem som ligger till grund för placeringen är barnet i behov av 

stabila och närvarande vuxna. Men hur fungerar det för barn att komma till en annan familj 

och knyta an till dem? Och hur ”lätt” är det för familjehemsföräldrarna att ta sig an det nya 

barnet?  

 

Broberg et al. (2006) poängterar att ett barn kan knyta an till fler än en person samt att den 

personen inte nödvändigt vis måste vara den biologiska föräldern. Ett barn som placeras i 

tidig spädbarnsålder bör således kunna knyta an utan större problem till sina familjehems-

föräldrar. Men äldre barn som familjehems placeras kan uppleva problem då de under tidi-

gare levnadsår inte har haft en trygg bas i sina biologiska föräldrar. ”Bagaget” kan därför 

vara tungt att bära när barnet hamnar hos den nya familjen. 

 

Under intervjuerna med familjehemsföräldrarna berördes frågan om de placerade barnens 

anknytningsprocess. I flera fall pratade familjehemsföräldrarna inte om anknytning i prak-

tiken, utan använder ordet som en förklaring till en god kontakt. Jag har ändå likställt det 

senare uttrycket med ”anknytning” enligt Bowlbys teori. Jag upplevde att flera av familje-

hemsföräldrarna hade ett stort engagemang och pratade om barnen med värme och omtanke. 

Det var enligt familjehemsföräldrarna inte bara det placerade barnet som ska knyta an till 

sina familjehemsföräldrar, utan lika viktigt var att familjehemsföräldrarna kan knyta an till 

det nya barnet i familjen. Eller som en familjehemsförälder i Kstad uttryckte det: ”Jag har 

många barn som är hemma och stökar till det, och jag älskar dem här ungarna. Det är inte 

alla man knyter an så till men en del gör man det” (Familjen Nilsson, Kstad). Samma fa-

miljehemsförälder gav ett talande exempel på hur anknytningen hade utvecklats i ett fall: ” 
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… dem skickade hit en tjej till mig som var 14 år, och den tjejen alltså har ju varit, ja, hon 

blev ju som min egen unge, fantastisk unge”.  Familjen Nilsson hade flera pågående place-

ringar och har även tagit emot unga med en missbruksproblematik, vilket enligt familje-

hemsföräldern hade ställt stora krav på familjen som fått arbeta hårt med dessa barn för att få 

dem att bryta destruktiva beteenden och återvända till en normal vardag. 

 

Det kan vara svårt för barnen att knyta an till vuxna som de inte känner, men också svårt för 

familjehemmen att knyta an till barn som inte är deras egna biologiska barn. Löfstrand 

(2009) har i sin studie intervjuat familjehemsföräldrar där det visade sig att det i många fall 

var svårt för familjehemsföräldrarna att etablera att en djupare kontakt med de placerade 

barnen. Dessa barn kan i många fall vara ”instängda” och det kan då vara svårt för famil-

jehemsföräldrarna att bryta igenom fasaden. Detta påverka anknytningen mellan famil-

jehemsföräldrar och barnet (ibid.). 

 

Bowlby (2010) poängterar att barn kan utveckla olika anknytningsbeteenden beroende på 

hur barnet under uppväxten knyter an till sin anknytningsperson. Dessa beteenden kan ta sig 

olika uttryck: bland annat är det vanligt att barn med otrygg anknytning eller desorganiserad 

anknytning har svårare för att skapa och bibehålla relationer, kan ha koncentrationssvårig-

heter och ha svårt att känna tillhörighet. Just dessa mönster var något som flera av familje-

hemsföräldrarna uttalade sig om i denna undersökning. Familjen Nilsson i Kstad berättade 

att man hade haft flera barn som inte har kunnat sköta skolan och i stället valt att prioritera 

annat. Något som lyftes fram av samtliga familjehemsföräldrar var att de tyckte att barnets 

anpassning till skolan skulle få ta lite längre tid. Man ansåg inte att det placerade barnet re-

dan från dag 1 skulle behöva utsättas för en stark press att bege sig iväg till skolan. I stället 

förordade man att barnet i lugn och ro skulle ges möjlighet att känna in familjen och bli be-

kväm med olika rutiner i familjen samt känna en tillhörighet till den nya familjen och hem-

met.  

 

5.5 Eldsjälar 

Personer som arbetar med barn i utsatthet och gör ett förändringsarbete kan i vissa fall ses 

som ”eldsjälar”, en idealtypisk benämning – se vidare avsnitt 2.1 – som Brännberg (1996) 

använder för att beskriva en person som har en betydande plats inom verksamheten och som 

förmår att sätta andras behov i första rummet. Under mina intervjuer fick jag känslan av att 
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flera personer, både inom socialtjänsten men också familjehemsföräldrar kan ses som ”eld-

själar”. Det bör förtydligas att alla familjehemsföräldrar naturligtvis är engagerade genom 

att de tar på sig uppgiften att upplåta sina hem för barn som befinner sig i utsatta situationer, 

men det hindrar inte att det trots allt kan finns vissa som kan ge uttryck för ett förhållnings-

sätt som gör att de skiljer sig från andra familjehemsföräldrar eftersom de svarar mot den 

idealtypiska konstruktionen ”eldsjälar”. När jag intervjuade familjehemssekreterare Stina 

och specialpedagog Tina i Nstad låg begreppet ”eldsjälar” närmast till hands för att karaktä-

risera deras arbets- och förhållningssätt till familjehemsföräldrarna och de placerade barnen. 

Både Stina och Tina pratade om sina arbetsuppgifter med ett engagemang och en drivkraft, 

som skiljde sig från de övriga intervjuerna. Som ett exempel kan nämnas att Tina under in-

tervjutillfället starkt betonade vikten av att ”göra skillnad” för utsatta barn efter att dessför-

innan under många år haft en traditionell lärarroll i skolan:  

 

Ja, det är väldigt, väldigt spännande och det är helt fantastiskt att, som jag som 

har jobbat som lärare i 30 år får den här förmånen att kunna göra skillnad, för det 

gör skillnad för dem här barnen. (Specialpedagog Tina, Nstad) 

 

Tina betonade att ”man måste brinna för sitt jobb för att klara av detta, när andra går hem 

vid fyra så åker vi på skolmöten”. Även familjehemssekreteraren Stina i samma kommun 

gav uttryck för ett sällsynt stort engagemang och en stolthet både vad gällde arbetet med fa-

miljehemsföräldrarna och de placerande barnen. Hon försökte närvara vid de flesta skolmö-

ten för att vara ett stöd för familjehemsföräldrarna, och föreföll alltid vara tillgänglig för be-

rörda parter. Under intervjun visade hon ett mycket stort engagemang i frågor rörande bar-

nens skolgång och underströk vikten av att insatserna måste var optimala och individuellt 

anpassade för det placerade barnet.  

 

Diskussionen om eldsjälar kan relateras till Wåhlanders (1990) konstaterande att det är av 

vikt att socialsekreterarna är engagerade och ett stöd för familjehemmen för en lyckad place-

ring. Det finns också skäl att erinra om Bronfenbrenners tes om att barn både utvecklas i och 

formas av sin omgivning (Andersson 2013). Att socialsekreterare och familjehemsföräldrar 

visar ett starkt engagemang för skolan smittar av sig på barnet. 
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Begreppet ”eldsjäl” är i sig positivt laddat, men det starka engagemang som vissa anställda 

och familjehemsföräldrar kan ge uttryck för, kan också på sikt innebära en risk för att verk-

samheten står och faller med dessa individer och att det kan uppstå ett tomrum när någon 

”eldsjäl” går över till någon annan verksamhet eller går i pension.   

 

5.6 Jämförande analys – likheter och skillnader 

Både Kstad och Nstad arbetar målmedvetet med de placerade barnens skolgång och det är 

ingen tvekan om att kommunerna prioriterar detta arbete. Men det hindrar inte att det trots 

allt finns påtagliga skillnader mellan kommunerna i deras arbetssätt. I Nstad får jag uppfatt-

ningen att kommunen arbetar mer intensivt och långsiktigt med barnens skolarbete jämfört 

med Kstad.  

 

En principiellt viktig skillnad är att socialtjänstens specialpedagog i Nstad aktivt arbetar med 

alla placerade barn till dess de har gått ut gymnasiet och tagit studenten. I Kstad tillämpas 

SkolFam-modellen, men enbart i mycket begränsad utsträckning: endast sex barn ingår i 

denna modell. Resterande 23 barn saknar denna speciella möjlighet till individuell ”stött-

ning”, vilket intervjupersonerna från Kstad motiverar med resursbrist. Men samma resurs-

brist finns även i Nstad, eftersom man där enbart har en specialpedagog motsvarande 25 pro-

cent och till skillnad från Kstad finns inte någon psykolog anställd.  

 

Samtliga placerade barn i skolåldern i Kstad ges med andra ord – till skillnad från vad som 

är fallet i Nstad – olika förutsättningar för att på ett optimalt sätt kunna klara sin skolgång. 

En annan viktig skillnad mellan kommunerna är att specialpedagogen i Nstad följer barnen 

genom hela skolgången fram till dess de har gått ut gymnasiet, förutsatt att det enskilda bar-

net/ungdomen själv önskar det. SkolFam-modellen tillämpas däremot inte alls efter det att 

barnen har gått ut grundskolan. När barnen i Kstad ska börja gymnasiet upphör det särskilda 

stöd som de tidigare har haft och de måste sedan stå på egna ben. 

 

En likhet mellan kommunerna är att ingen hittills har genomfört en vetenskaplig utvärdering 

av den interventionsmodell som i respektive kommun tillämpas för att förbättra placerade 

barns skolprestationer. Det går alltså inte att dra några hållbara slutsatser om effekten av in-

terventionsmodellerna i vare sig Kstad eller Nstad, eftersom detta förutsätter systematiskt 
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genomförda för- och eftermätningar kombinerarat med intervjuer med t.ex. barn, familje-

hemsföräldrar och lärarpersonal. Vid mina intervjuer framkom dessvärre inte heller något 

som tyder på att man planerar att genomföra en sådan utvärdering.  

 

Familjehemsföräldrarna själva upplevde socialtjänstens engagemang för barnens skolgång 

som stort, både i Kstad och i Nstad. Vad det gäller familjehemsföräldrarna i Kstad uttryckte 

de en positiv bild av SkolFam, den ena familjehemsföräldern har haft barn i både SkolFam-

projektet samt barn som inte omfattades av projektet, och uppgav att det var en stor skillnad 

på både skolans och socialtjänstens engagemang. De andra familjehemsföräldrarna uttryckte 

också en positiv bild, men de ansåg ibland att det var ”mer snack än verkstad”. En sak som 

kan skilja sig i uppfattningen mellan familjehemsföräldrarna i Kstad kan vara att familje-

hemsföräldrarna i det ena familjehemmet har haft ett placerat barn som prioriterat skolan, 

varit engagerad och hade väl godkända betyg. I den andra familjen hade det varit mer stö-

kigt, och då kan säkerligen engagemanget från teamets sida se annorlunda ut.  

 

När det gäller familjehemsföräldrarna syn på stöd och stöttning från socialtjänsten är de täm-

ligen identiska i båda kommunerna. Socialtjänsten i både Kstad och Nstad erbjuder handled-

ning till familjehemsföräldrarna och kommunerna har utbildningsinsatser för såväl nya som 

etablerade familjehem även om finns skillnader mellan kommunerna hur frekvent dessa ut-

bildningar anordnas. Under intervjuerna med familjehemsföräldrarna framkom det att samt-

liga familjehemsföräldrar var nöjda med socialtjänsten och deras stöd, även om någon hade 

önskat mer handledning. Familjehemsföräldrarna var samstämmiga med är att de kände för-

troende för såväl familjehemssekreterarna som barnsekreteraren och att de kunde ventilera 

alla frågor som kan behövas tas upp med dem.  
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6. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat i relation till mitt syfte 

och frågeställningar. Jag kommer även att lyfta fram funderingar som har uppkommit under 

arbetets gång. 

 

Syftet med min studie var att undersöka familjehemmens erfarenheter och syn på stödet från 

skolan respektive socialtjänst för att uppnå målet att det placerade barnet ska kunna gå ut 

grundskolan med fullständiga betyg. Vidare var syftet att undersöka likheter och skillnader 

för familjehemsföräldrarna beroende på om kommunen arbetade enligt SkolFam-konceptet 

eller någon annan arbetsmodell, samt hur man kan förklara eventuella skillnader och kon-

sekvenser av olika arbetssätt.  

 

Forskning visar att handläggare på socialtjänsten har alltför mycket att göra vilket resulterar 

i att de inte har tid över att vara ett bollplank och stöttepelare för sina familjehem. Min un-

dersökning visar dock att de båda undersökningskommunerna Kstad och Nstad arbetade ak-

tivt för att vara ett stöd för familjehemsföräldrarna och fungera som bollplank och stöttepe-

lare, vilket således också bekräftades av familjehemsföräldrarna. Båda kommunerna arbe-

tade kontinuerligt med handledning och utbildning av familjehemsföräldrarna. Socialtjäns-

ten föreföll ha en hög grad av tillgänglighet för att kunna ge råd och vägleda vid akuta hän-

delser eller i akuta situationer. Detta bekräftades också av familjehemsföräldrar i kommune-

rna.  

 

Socialtjänsten arbetade aktivt i båda kommunerna för att ge barnen möjlighet till att gå ut 

grundskolan med fullständiga betyg och för att kunna studera vidare på gymnasiet. Det som 

skilde kommunerna åt är var hur de arbetar med barnens skolgång, där Kstad hade anammat 

SkolFam-konceptet, medan Nstad utgick från en egen utformad arbetsmodell med en spe-

cialpedagog som följer barnen genom hela skolgången. I Kstads SkolFam-projekt deltog sex 

barn som fick stöd och hjälp av ett team bestående av en specialpedagog, en skolpsykolog 

samt familjehemssekreterare och barnsekreterare. Det kan ifrågasättas att en kommun på 

detta sätt begränsar tillgängligheten på det sätt som har skett i Kstad, så att enbart ett en 

mindre andel elever kan ifrågakomma för denna intervention och att detta dessutom moti-

veras med resursbrist. Kan detta anses vara etiskt försvarbart? Socialtjänstens synsätt i denna 

fråga kan jämföras med vad som föreskrivs i skolans värld beträffande elever med behov av 
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särskilt stöd, där det i Skolverket allmänna råd från 2013 framgår att rektorn inte kan avstå 

från att vidta behövliga åtgärder för barn med särskilt behov med hänvisning till att det inte 

finns täckning för kostnaden i skolans budget.  

 

I Nstad ingick över 40 placerade barn som fick stöd av en specialpedagog, familjehemssek-

reterare och barnsekreterare. Undersökningen visar att socialsekreterare i Nstad hade större 

insyn och lade ner mer faktisk tid och resurser på barnens skolgång jämfört med hur social-

sekreterarna i Kstad arbetar med denna målgrupp. I Kstad är det främst SkolFam-teamet som 

”arbetar” med barnet, även om socialsekreterarna är med på uppföljningar. För de barn som 

inte ges möjlighet att ingå i SkolFam – dvs. 79 procent av familjehemsplacerade barn i skol-

åldern i Kstad – har ansvaret för barnens skolgång helt och hållet lagts över på familjehems-

föräldrarna. När det gäller dessa barn närvarar socialsekreterarna enbart ”vid behov” samt 

vid uppföljning med skolan en, två gånger per år. SkolFam som är ett omtalat och välkänt 

projekt har således i Kstad en mycket liten andel av familjehemsplacerade barn i skolåldern, 

medan Nstad som har en egen fristående modell inkluderar alla placerade barn i skolåldern, 

och där specialpedagogen medverkar vid de flesta uppföljningarna och även kontinuerligt 

följer upp de barn som har ett särskilt stödbehov. 

 

6.1 Egna reflektioner 

Jag visste redan när jag gav mig in på detta ämne, familjehemsplacerade barn i skolåldern, 

att det skulle bli en otroligt spännande, givande samt svår uppgift. Socialtjänsten har länge 

varit ett infekterat område med hög personalomsättning och med mycket massmedial upp-

märksamhet om hur man handlägger vissa typer av enskilda ärenden, något som jag också 

fick bekräftat av socialsekreterarna själva under studiens gång. Även familjehemsplaceringar 

är ett känsligt ämne med förutfattade meningar från allmänheten. 

 

Min förhoppning med denna studie är att kunna bidra med en positiv bild av socialtjänstens 

arbete med familjehemsplacerade barn och inte minst familjehemmens enorma engagemang 

och arbete med de barn som de har placerat hos sig. Resultatet av undersökningen visar klart 

att socialtjänsten (och skolan) i de allra flesta fall är en positiv kraft och ett stort stöd för fa-

miljehemsföräldrarna, men också för placerade barn. En familjehemsförälder berättade för 

mig att hade man inte fått uppbackning av socialsekreterarna eller haft en bra arbetsrelation 
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med dem, så hade de troligtvis inte valt att fortsätta sitt uppdrag som familjehem. Brofen-

brenners teori om att barn både utvecklas i och formas i samspel med sin omgivning är i hög 

grad relevant, vilket inte minst de vetenskapligt designade uppföljningarna av SkolFam i 

Helsingborg och Norrköping är ett levande bevis på (se vidare avsnitt 2.2.1).  

 

I utvärderingsstudierna om SkolFam framgår att lärare, familjehemsföräldrar och även i viss 

mån socialsekreterare/familjehemssekreterare uppvisar låga förväntningar på familjehems-

placerade barns skolgång. Vuxna människor i barnets omgivning har förutfattade meningar 

om barn som på olika sätt har hamnat snett och faller utanför ramen för det ”normala”. Det 

är vuxenvärlden som ska stötta, hjälpa och finnas till för barnen och ge dem en god start i 

livet för att senare kunna ta sig ut i vuxenlivet. Det anses, för mig, skrämmande att de som 

dagligen arbetar för att säkerställa barnens omsorg, säkerhet och kunskap har lägre förvänt-

ningar på deras skolprestationer jämför med hur de se på övriga barn.  

 

Forskningen har sedan länge visat att barn som är placerade utanför det egna hemmet inom 

ramen för den sociala barnavården, dessvärre som grupp betraktat presterar sämre i skolan 

och överlag har lägre betyg än övriga elever i samma årskurs. Men, det hoppingivande som 

min studie visar är att barn i skolåldern som är familjehemsplacerade i kommuner som arbe-

tar enligt SkolFam eller annan liknande arbetsmodell, därmed får ett genomtänkt stöd som 

starkt kan bidra att de kan gå ut grundskolan med fullständiga betyg – och sedan gå vidare 

till gymnasieskolan.   
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 Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Paulander och jag läser sjätte terminen på socionomutbildningen vid 

Lunds universitet. Denna termin skriver jag ett självständigt examensarbete, C-uppsats. 

Min uppsats handlar om hur familjehemsföräldrar upplever kontakten och stöttning från 

skolan respektive socialtjänsten när det gäller barnets skolgång. Jag skulle därför vilja 

intervjua dig för att kunna ta del av dina erfarenheter och synpunkter om detta. 

Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i intervjun och du har möjlighet att avstå att svara 

på frågor under intervjun. Jag kommer att spela in intervjun för att inte gå miste om det som 

sägs i intervjun och för att resultatet ska vara tillförlitligt. Det är endast jag och min 

handledare som kommer ta del av det inspelade materialet. I uppsatsen kommer samtliga 

intervjupersoner att avidentifieras och detsamma gäller din arbetsplats- och 

kommuntillhörighet. 

När uppsatsen är examinerad och godkänd kommer den att publiceras på via Lunds 

universitet och du kommer då ha möjlighet att läsa den. När uppsatsen är godkänd kommer 

ljudfiler och intervjuutskrifter att destrueras. 

Jag hoppas att du är intresserad av att delta i denna studie! Vänligen kontakta mig så snart 

du har möjlighet för att boka tid för en intervju. Jag nås på telefonnummer X eller på mail, 

X. 

Min handledare är Weddig Runquist, telefonnummer X eller mail, X. 

 

 

Vänliga hälsningar 

Johanna Paulander 
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 Bilaga 2 

Intervjuguide socialsekreterare 

Allmänt 

1. Skulle du kunna beskriva ditt arbete - vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

- Hur länge har du arbetat på familjehemsenheten? 

2. Vad skulle du säga att du tycker är det bästa med ditt arbete? 

- Kan du ge några exempel? Varför just detta? 

Kontakt med familjehemmen 

3.  Hur ser kontakten ut mellan dig och familjehemsföräldrarna? Hur sker kontakten, via 

telefonsamtal, mail? 

- På vems initiativ tas den mesta kontakten? 

- Kan du ge några exempel på vad det är som frågor som familjehemsföräldrarna har? 

4. Vad anser du om din tillgänglighet?  

- Finns det något du själv anser kan förändras/förbättras i din tillgänglighet? 

Samverkan med skola 

5. Hur ser kontakten ut mellan dig och skolan gällande de placerade barnen? Vem är det som 

tar initiativ till kontakt? 

- Direktkontakt, via familjehemmet etc?  

- Kan du ge några exempel på vad kontakten med skolan kan avse? 

6. På vems initiativ sker kontakten med skolan? Finns det typiskt sett en viss typ av 

händelser som har initierat kontakten?  

7. Hur upplever du samverkan mellan skola och socialtjänst? 

- Finns det något som behöver förändras? Om ”ja” – på vilket sätt? Om ”nej” – varför 

inte? 

8. Hur arbetar ni som kommun med de placerade barnens skolgång?  

- Finns det någon upprättad handlingsplan som ni följer? 
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- Finns det något som kan förändras? 

- Hur har arbetet mellan socialtjänsten och skolan sett ut de senaste åren?  

- Hur följer ni barnets skolgång? 

- Hur ofta? Hur prioriterat är skolan i socialtjänstens arbete med placerade barn? Anser 

du att det finns brister i uppföljningen? Om ”ja” – på vilket sätt? Kan du ge exempel. 

Stöd till barnen och familjehemmen 

9. Om familjehemsföräldrarna är i behov av stöd från er gällande barnets skolgång - vilken 

typ av stöd efterfrågas i flertalet fall? I vilken mån kan ni ge det stöd som efterfrågas? 

Kan du ge exempel? 

9. Om barnet är i behov av stöd från er gällande sin skolgång - vilken typ av stöd efterfrågas 

i flertalet fall av dess barn? I vilken mån kan ni ge det stöd som efterfrågas? Kan du ge 

exempel? 

10. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

  



53 
 

 Bilaga 3 

 

Intervjugudie familjehemsföräldrar 

1. Skulle du kunna berätta varför du valde att bli familjehem? 

- Hur länge har ni varit familjehem? 

2. Hur många barn har du haft placerade hos dig? 

- Hur gamla har barnen varit när de blev placerade? 

  - Hur länge har barnen bott hos dig? 

3. Hur gammalt/gamla är barnet/barnen som för närvarande är placerade hos dig? 

- Vilken årskurs? 

4. Hur upplever du kontakten med socialtjänsten?  

- Har kontakten förändrats över tiden? 

5. Skulle du vilja beskriva hur du upplever stödet från socialtjänsten i allmänhet när det 

gäller barn som är placerade hos dig? 

- Upplever du att du får det stödet som du efterfrågar? – Exempel? 

- Upplever du att det är okej att be om hjälp och stöd? – Om ”ja”: kan du ge exempel? 

Om ”nej”: på vilket sätt är det inte det? 

- Har ditt behov av stöd förändrats över tid? Om ”ja”: på vilket sätt? Exempel? 

6. Vad anser du om tillgängligheten hos socialsekreteraren resp. familjehemssekreteraren? 

- I vilka situationer är det viktigt för dig att få snabb kontakt och respons med socialsekr 

resp. familjehemssekr? 

- Finns det något du skulle vilja förändra i dessa kontakter? 

7. Hur upplever du att kontakten är med skolpersonal? 

- Vilken typ av stöd efterfrågar du från skolans sida? 

- Får barnet det stöd som efterfrågas och behövs? Om ”nej”: vilka konsekvenser får 

detta? 

8. Skulle du kunna beskriva hur du upplever att er socialsekreterare engagerar sig i barnets 

skolgång? 

- Exempel? 

- Hur högt prioriterat anser du att skolan är från socialtjänstens sida? – exempel? 

9. Har du något som du vill tillägga som vi inte har berört i samtalet?  

 


