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Förord

Alla barn behöver trygghet, kärlek och omsorg vilket i de flesta fall 
tillgodoses av familjen. Men det finns familjer som av olika skäl sak-
nar möjligheten eller förmågan att ge denna omsorg. Då kan samhäl-
let träda in i familjens ställe och ta ansvar för barnets omvårdnad. 
Varje kommun ska se till att dessa barn erbjuds en trygg, säker och 
ändamålsenlig vård, präglad av kontinuitet. Det är socialtjänstens 
uppgift att rekrytera, utreda, utbilda och stödja familjehem.  

I Socialstyrelsen arbete ingår att utveckla och sprida kunskap om 
standardiserade bedömningsmetoder och evidensbaserade behand-
lingsmetoder. Som ett led i det arbetet har BRA-fam, en standardise-
rad bedömningsmetod utvecklats. BRA-fam ska användas i ett initialt 
skede av utredningen. 

Socialstyrelsen vill tacka de tolv kommuner/stadsdelsnämnder 
och två familjehemsorganisationer som kontinuerligt deltagit un-
der utvecklingsarbetet av BRA-fam. Ett speciellt tack riktas till de 
familjehem som har deltagit i testerna. Ytterligare tack ska riktas till 
de 52 kommuner och 5 familjehemsorganisationer som har deltagit i 
uppföljning av BRA-fam i reguljär verksamhet.

Ett varmt tack till Docent Dagmar Lagerberg, Uppsala universitet 
och professor Marie Sallnäs, Institutionen för socialt arbete, Stock-
holms universitet för deras synpunker.

Projektgruppen har bestått av Pia Kyhle Westermark (projekt-
ledare) och Malin Hultman. Den interna referensgruppen har bestått 
av Johan Glad, Jenny Nybom, Siv Nyström, Elizabeth Åhsberg och 
Francesca Östberg. Värdefulla synpunkter har också lämnats av  
Cecilia Andrée Löfholm. 

Knut Sundell
Enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen
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Inledning

BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) är en bedöm-
ningsmetod som ska användas i ett initialt skede vid rekrytering av 
familjehem. Den består av ett instrument, en bedömningsmall och 
en manual. Instrumentet och bedömningsmallen ska användas för att 
systematiskt hämta in grundläggande information om de familjer som 
anmält intresse för att bli familjehem. 

Grunden till BRA-fam är kunskap från empirisk forskning och 
professionellas erfarenheter som är framtaget tillsammans med prak-
tiken. Manualen redogör för det kunskapsunderlag som instrumentet 
bygger på och ger en vägledning till hur informationen ska användas. 
I manualen beskrivs också vilken ytterligare information som är rele-
vant att inhämta i ett tidigt skede som komplement till instrumentet, 
såsom registerutdrag och referenser.

Den utvecklingsprocess och de olika prövningar som BRA-fam har 
genomgått finns beskrivet i två rapporter från Socialstyrelsen [1, 2].

Målgruppen för BRA-fam
BRA-fam:s målgrupp är familjer som är intresserade av uppdraget 
att bli familjehem inom socialtjänstens familjehemsvård. Eftersom 
frågorna är relevanta för alla typer av familjehemsplaceringar kan 
uppdraget gälla vanligt familjehem, jourhem, släktinghem eller 
nätverkshem. För att underlätta läsningen av manualen beskrivs 
målgruppen som familjehem eller familjer. Uttrycken ursprungsfamilj 
och biologisk familj används i manualen och avser samma sak.

De placerade barnen och familjehemmen
Ett stort antal barn och unga blir årligen placerade utanför hemmet. 
När socialtjänsten bedömer att ett barn eller en ungdom inte kan bo 
kvar i sitt hem är placering i familjehem den vanligaste lösningen.  
Den 1 november 2012 var 20 800 barn och unga placerade i vård utan-
för hemmet. Ungefär 70 procent av dem var placerade i familjehem.  
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Om man ser till hur många barn och unga som var placerade någon 
gång under 2012 ökar antalet till 29 600, vilket utgör drygt en procent 
av befolkningen i motsvarande ålder (0–20 år) [3]. 

De barn och unga som placeras i familjehem kommer många 
gånger från svåra familjeförhållanden. För att barn ska må bra och 
kunna utvecklas på ett positivt sätt behöver de få trygghet, omvård-
nad och kärlek. Föräldrars bristande omsorgsförmåga är ett vanligt 
skäl för placering av yngre barn, men ju äldre barnet blir, desto större 
roll spelar barnets eget beteende för beslutet om placering. 

När barn och unga ska placeras i familjehem är utgångspunkten 
att skapa stabila och trygga relationer till vuxna. Det förutsätter att 
barnet eller den unge kan knyta an och skapa en relation till familje-
hemmet. Att bedöma familjehemsföräldrars förmåga att ge stabila 
och trygga relationer kräver en omfattande utredning. Ett första steg 
för att bedöma om en familj är lämplig att ta emot ett barn i sitt hem 
är dock att klargöra att det inte förekommer förhållanden eller fakto-
rer som utgör en risk för det barn som ska placeras. Familjehemmets 
förmåga att ge värme, kärlek och omvårdnad utreds mer ingående 
längre fram i utredningsprocessen. Det innebär dock inte att dessa 
faktorer ska betraktas som mindre viktiga.

Syftet med en initial bedömning
BRA-fam ska användas i ett initialt skede i utredningen, för att familje-
hemsutredaren på ett systematiskt sätt ska kunna hämta in informa-
tion om de familjer som vill bli familjehem. Informationen ska ligga 
till grund för en bedömning om familjen ska utredas vidare. Bedöm-
ningen ska främst fokusera på risker för att i ett tidigt skede kunna 
identifiera familjer som kan komma att bedömas som olämpliga. På så 
sätt kan en första grov gallring ske av familjer som inte bör gå vidare 
i utredningen. 

Frågorna ska ge indirekt information till intresserade familjer om 
vad som förväntas av ett familjehem och vilket ansvar och vilka 
skyldigheter uppdraget innehåller. Det ger familjen tillfälle till själv-
reflektion. Efter att ha svarat på frågorna kan familjen ta tillbaka sin 
intresseanmälan och avbryta utredningsprocessen på eget initiativ  
vilket ger en form av självsållning. Frågorna är också tänkta att 
utgöra en grund för vidare diskussioner mellan familjehemsutredaren 
och familjen.
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Det är en viktig rättviseaspekt att alla personer blir bedömda  
utifrån ett relevant underlag och på ett så öppet och enhetligt sätt som 
möjligt. BRA-fam ska kunna bidra till att utredningar görs på ett mer 
likartat och transparent sätt. Familjehemsutredaren ska med stöd av 
instrumentet kunna redogöra för skälen till att en familj bedöms som 
inte lämplig att fortsätta utredningsprocessen för att bli familjehem. 
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Teori och forskning som kunskapsgrund 

Förutom praktikers erfarenhet och kunskap bygger BRA-fam:s 
kunskapsgrund till stor del på utvecklingsekologisk teori samt på 
kunskap om risk- och skyddsfaktorer. När Socialstyrelsen har utveck-
lat metoden har fokus legat på de risk- och skyddsfaktorer som kan 
kopplas till familjehemsföräldrarnas egenskaper, och andra faktorer 
som är viktiga att ta hänsyn till utifrån barnets behov. En riskfaktor 
kan vara en händelse, en egenskap, ett förhållande eller en process 
som ökar risken för negativ utveckling för individen. Skyddsfaktorer 
minskar eller motverkar effekten av riskfaktorer och kan också be-
skrivas som kompensations- eller buffertfaktorer [4–6]. När ett barn 
placeras är det förutom barnets egenskaper också viktigt att förstå 
hur ursprungsfamiljen och miljön påverkar placeringen. Olika risk- 
och skyddsfaktorers samspel och hur det kan påverka placeringen har 
varit viktig kunskap att ta hänsyn till vid utvecklingen av bedöm-
ningsmetoden. 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv sker barns och ungas 
utveckling i ett samspel med olika faktorer i omgivningen. Bronfen-
brenner som har utvecklat teorin menar att barnet bör betraktas som 
en individ som påverkas av den yttre miljön men också en individ 
som själv påverkar miljön [7]. Teorin lyfter fram hela miljöns bety-
delse för barns utveckling i samspel med barnets individuella egen-
skaper. 

Utifrån ovanstående teorier är det relevant att utreda både egen-
skaper som finns hos individerna i det blivande familjehemmet och 
deras relation till omgivningen (såsom socialt stöd, samarbete med 
socialtjänst, integrering i samhället, kontakt med släkt och vänner). 
Även omgivningen kring familjehemmet (såsom den fysiska miljön, 
kommunikationer, förskola/skola, socialtjänst, typ av bostadsområde 
och samhälle) är viktig att utreda.

Forskningen om familjehemsföräldrar är ganska begränsad. Därför 
har en del av kunskapen om vad som kännetecknar ett gott föräldra-
skap hos familjehemsföräldrar hämtats från forskningen om risk- och 
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skyddsfaktorer i en normalpopulation. Barn som är placerade i fa-
miljehem är ett bättre utforskat område som visar vad som är viktigt, 
både i Sverige och internationellt. En stor del av forskningen handlar 
om äldre barn vilket medför att risk- och skyddsfaktorerna ofta gäller 
tonåringar. 

Ett resultatmått som används inom forskningen är stabilitet eller 
instabilitet i vården. När ett barn placeras är tanken att placeringen 
ska vara bestående tills den upphör enligt planen. Dessvärre är det 
vanligt att placeringar avslutas med ett sammanbrott, vilket innebär 
att en placering avslutas oplanerat. Det kan ske på initiativ av det 
placerade barnet, familjehemmet, de biologiska föräldrarna eller 
socialtjänsten [8]. Sammanbrott inom vården har enligt forskningen 
visat på negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Det finns 
samband mellan sammanbrott och ökade beteende- och relationspro-
blem vilket även visat sig gälla barn som inte visat beteendeproblem 
vid placering [9]. För de barn som har upplevt sammanbrott inom 
vården har forskningen visat att de löper större risk för kriminalitet, 
psykisk ohälsa, behov av försörjningsstöd och lägre utbildningsnivå 
i vuxen ålder jämfört med de som inte upplevt sammanbrott [10–12]. 
Sammanbrott upplevs ofta mycket känslomässigt negativt och kan 
vara traumatiskt både för det placerade barnet och för familjehem-
met [8, 13–15]. Utifrån barnens perspektiv utgör både sammanbrott 
och planerade byten av vården instabilitet, vilket ofta förknippas med 
svåra och negativa känslor [3]. Men ett byte av vårdmiljö kan ändå 
vara nödvändigt och för barnet bli en positiv förändring [13]. 

Både svensk och internationell forskning visar att risken för opla-
nerade avbrott är betydligt större om placeringen gäller barn och ung-
domar med beteendeproblem, vilka utgör den största andelen place-
ringar inom familjehem [3, 14, 16–19]. Svenska registerstudier pekar 
också på en ogynnsam utveckling för barn som har varit långtidspla-
cerade inom familjehemsvården, framför allt när det gäller skolpres-
tationer och barnens fysiska och psykiska hälsa [10–12]. Forskningen 
visar också att för barn uppvuxna i familjehem är skolmisslyckanden 
den starkaste riskfaktorn för alla olika negativa utfall såsom miss-
bruk, självmordsbeteende och kriminalitet [9]. Dessa studier har 
utgjort en viktig del av kunskapsunderlaget.



12 BRA-FAM – EN STANDARDISERAD BEDÖMNINGSMETOD 
SOCIALSTYRELSEN

Utveckling av instrumentet

Utifrån empirisk forskning och praktikers erfarenhet och kunskap har 
ett antal faktorer identifierats som viktiga och relevanta vid rekryte-
ring och bedömning av blivande familjehem. De identifierade fakto-
rerna handlar dels om familjehemmet, dels om det placerade barnet. 
I instrumentet representeras dessa faktorer av olika frågeområden. 
Dessa områden utgör strukturen i instrumentet, och kommer att be-
skrivas vid genomgången av samtliga frågor under avsnittet  
”Frågorna i BRA-fam”.

Kvalitetssäkring av instrumentet
Instrumentets kvalitet har prövats avseende om de frågor som ställs 
är relevanta för området (innehållsvaliditet) och om frågorna är tyd-
ligt och tillförlitligt formulerade så att om de ställs igen ger likartat 
resultat (reliabilitet) [20]. Vid prövningen av instrumentets innehålls-
validitet fick erfarna familjehemsföräldrar och familjehemsutredare 
ge synpunkter på frågornas relevans i rekryteringsprocessen. I 
undersökningen ingick 48 familjehemsföräldrar och 46 familjehems-
utredare. Resultatet visade att nästan samtliga familjehemsföräldrar 
(94 procent) och familjehemsutredare (88 procent) generellt ansåg 
att relevansen var god. Instrumentets reliabilitet prövades genom en 
så kallad test-retest. Det innebär att samma person fick fylla i in-
strumentet vid två olika tillfällen inom en viss tidsperiod. Därefter 
analyserades resultatet för att se hur väl skattningen stämde överens 
vid de två mättillfällena [20]. 

Ett instrument är stabilt om det inte visar på några större skillnader 
mellan de två mättillfällena. Det visar att varken den som har hand 
om datainsamlingen eller att själva mätsituationen har någon påver-
kan på resultatet. 

En referensgrupp av familjehem fick därför svara på frågorna i in-
strumentet vid två olika tillfällen med två veckors mellanrum. Vid det 
första mättillfället svarade 168 personer och vid det andra mättillfället  
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svarade 146. Den procentuella överensstämmelsen mellan mättillfäl-
lena bedömdes vara relativt bra, mellan 69 och 100 procent. 

Frågorna i instrumentet delades in i fyra olika områden. 
• Det första området handlade om det presumtiva familjehemmets 

hälsa, kontakten med socialtjänst, kriminalitet, missbruk samt våld, 
och visade en variation mellan 69 och 98 procent i överensstäm-
melse. 

• Det andra området handlade om familjens skäl att bli familjehem 
och det varierade mellan 84 och 100 procent i överensstämmelse. 

• Det tredje området handlade om inställning till uppfostringsstrate-
gier vilket varierade mellan 81 och 100 procent. 

• Det sista området, om ett blivande familjehems ansvarsområde när 
det gäller det placerade barnet, varierade mellan 76 och 100 pro-
cent. 

En mer detaljerad beskrivning av hur prövningarna har genomförts 
och deras resultat finns i Socialstyrelsens rapport ”Initial bedömning 
vid rekrytering av familjehem inom socialtjänsten” [1].

Uppföljning av BRA-fam  
i reguljär verksamhet
Värdet av en metod beror i hög grad på hur metoden kommer att 
användas av praktiken. För att undersöka hur användningen av BRA-
fam fungerar har metoden följts upp stegvis i reguljär verksamhet 
under 10 månader efter introduktion. 

54 kommuner deltog i uppföljningen som skedde dels med pro-
tokollförda diskussioner inom respektive verksamhet dels genom 
webbenkäter. Efter fem månaders användning av metoden i reguljär 
verksamhet fick kommunerna individuellt (128 socialsekreterare del-
tog) svara på en webbenkät och gemensamt inom verksamheten  
protokollföra erfarenheterna av metoden. Efter ytterligare fem 
månader svarade kommunerna (113 socialsekreterare deltog) igen 
på samma webbenkät. Denna gång genomfördes ingen uppföljning 
på gruppnivå. Kommunernas svar på webbenkät och protokollförda 
erfarenheter har legat till grund för en revidering av manualen. 
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Sammanfattningsvis visade resultaten att i stort sett samtliga verk-
samheter generellt anser att manualen är lättläst och ger tillräckligt 
stöd för att förstå hur BRA-fam ska användas. 
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Bedömning av familjehem

När ett blivande familjehem bedöms är det viktigt att förstå de 
begränsningar och problem som finns i en bedömningssituation. 
Generellt vid bedömningar tenderar personer som bedömer att söka 
information som bekräftar deras förväntningar. Det innebär att om en 
bedömning styrs av en persons intuition riskerar bedömningen att bli 
fördomsfull [21, 22]. Ett sätt att begränsa den typen av problem är att 
utgå ifrån ett strukturerat arbetssätt där bedömningsmetoder kan ut-
göra underlag för bedömningen. Att exempelvis använda instrument i 
form av frågeformulär ger mer specifika svar som ofta är mer reliabla 
jämfört med öppna frågor vid en intervju [23].

En utredning av ett blivande familjehem innehåller flera steg. Det 
första steget innebär en initial bedömning av familjens förutsätt-
ningar att bli ett välfungerande familjehem utifrån identifierade risker 
och resurser hos familjen. De familjer som bedöms som lämpliga går 
vidare till en fortsatt utredning i ett andra steg. Innan utredningen är 
klar och familjen kan ta emot ett barn bör familjen också genomgå 
en grundutbildning [24]. Det initiala instrumentet ger familjehems-
utredaren en möjlighet att göra en första bedömning av familjen. 
Familjehemsutredaren kan då i tidigt skede upptäcka allvarliga risker 
som ifrågasätter familjens lämplighet för uppdraget och som gör att 
man bedömer det olämpligt att fortsätta utreda familjen. Det ger de 
blivande familjehemmen inblick i vad uppdraget innebär och vilka 
förväntningar socialtjänsten har på dem som familjehem. Instrumen-
tet ställer bland annat frågor om specifika områden som det blivande 
familjehemmet förväntas ta ansvar för. Det ger familjen möjlighet att 
i tidigt skede kunna dra tillbaka sin intresseanmälan. 

Det finns flera fördelar med att använda en bedömningsmetod 
baserad på relevant kunskap [20]. Vetskapen om att bedömnings- 
processen genomförs systematiskt och lika för alla gynnar både den 
som utreder och de familjer som vill bli familjehem. Det ger familje-
hemsutredaren relevant information att basera sina bedömningar på 
om familjens möjlighet att bli familjehem. Det ger också mer enhet-
liga bedömningar och familjen bedöms på ett likartat sätt oberoende 
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av vem eller i vilken kommun utredningen görs. De blivande familje-
hemmen behöver inte upprepa sina berättelser och de vet att alla 
familjer blir tillfrågade om samma områden. 

En god yrkesetik innebär vidare att man som professionell öppet 
kan redovisa den information som bedömningen grundar sig på och 
hur informationen samlats in. Familjehemsutredaren kan då öppet 
presentera underlaget för sina bedömningar, för dem som vill bli  
familjehem, för kollegor och för chefer. Underlaget ger familje-
hemsutredaren stöd till att kunna säga nej till att inleda en vidare 
utredning.  Även vid rättsliga prövningar kan man redogöra för vad 
beslutet grundats på. Att samla information på ett systematiskt sätt 
ger också möjlighet till att sammanställa data på både individ- och 
gruppnivå för att använda i verksamheten. 

Det är alltid de professionellas erfarenhet och kunskap som står för 
den slutliga bedömningen. Det är viktigt att uppmärksamma att man 
i användningen av instrument inte sätter sin professionalitet i andra 
hand genom att enbart förlita sig på dessa, utan att man ser dem som 
ett stöd i sin professionella yrkesutövning.

Att bedöma utifrån risk och skydd
Instrumentet är konstruerat för att i början av utredningsprocessen 
identifiera omständigheter hos det blivande familjehemmet som kan 
utgöra framför allt en risk, men också en resurs för det placerade 
barnet. Utifrån ett etiskt perspektiv bör man inte utsätta familjen för 
ytterligare utredning om familjen bedöms som olämplig redan i ett 
tidigt skede. 

När det gäller riskfaktorer finns det faktorer som är statiska, som 
inte kan förändras, och faktorer som är dynamiska, det vill säga för-
ändringsbara [4]. Om det förekommer en riskfaktor hos familjen som 
inte går att förändra kan det avgöra om familjen anses som lämplig 
eller inte att fortsätta utredningsprocessen. Om det däremot uppträder 
en risk hos familjen som går att förändra bör det inte avgöra om  
familjen är lämplig att gå vidare eller inte. Utbildning skulle kunna 
öka det blivande familjehemmets förståelse för ett visst riskområde.  
Det är därför viktigt att man under en utredning beaktar de statiska 
såväl som de dynamiska faktorerna.
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Om fler riskfaktorer förekommer samtidigt blir den sammanlagda 
påverkan betydligt större jämfört med en enskild risks påverkan  
[4, 5, 25, 26]. Det betyder att en familjehemsutredare som har identi-
fierat flera riskfaktorer som är föränderliga hos en familj kan bedöma 
familjen som olämplig. Familjehemsutredaren har då bedömt att den 
sammanlagda påverkan från riskerna utgör en osäkerhet, och att 
utbildning inte ger möjlighet till tillräcklig förändring. Det kan också 
vara så att utredaren bedömer att familjen kan gå vidare i utredningen 
trots att en allvarlig risk som ifrågasätter familjens lämplighet har 
framkommit i den initiala bedömningen. Skälet kan vara att familje-
hemsutredaren bedömer att familjen har andra resurser (skyddsfak-
torer) som uppväger den osäkerhet som riskfaktorn utgör. Ett annat 
skäl kan vara att utredaren bedömer att familjen är kapabel och villig 
till att förändra den osäkerhet som riskfaktorn utgör. 

Om familjehemsutredaren har identifierat allvarliga risker hos 
familjen som inte går att förändra och som ligger nära i tid vid 
utredningstillfället, bör utredaren bedöma familjen som olämplig 
att fortsätta utredningen. Om riskerna däremot bedöms som mindre 
allvarliga och möjliga att förändra kan utredningen fortsätta. Till  
exempel kan familjehemmets inställning till skolans betydelse för 
barns utveckling utgöra en risk för det placerade barnet, men bör inte 
vara avgörande för om familjen är lämplig att gå vidare eller inte.  
Inställningen kan förändras genom att det blivande familjehemmet 
får kunskap och därmed ökad förståelse för skolans betydelse för 
barns utveckling. 

Om det under utredningen av en familj till exempel kommer fram 
en historia av psykisk ohälsa inom familjen kan det trots påtaglig risk 
finnas skäl att fortsätta utredningen. Man bör ta reda på graden av 
ohälsa, typen av ohälsa och tidsaspekten (hur långt tillbaka i tiden) 
för att utifrån det göra en samlad bedömning. Detta gäller även en 
person som har begått något brott. Det är då avgörande vilken typ 
av brott, brottets allvarlighetsgrad och för hur länge sedan brottet 
begicks. 

När det under den initiala bedömningen har kommit fram fakta om 
familjen som kan innebära vissa risker bör det blivande familjehem-
mets egen drivkraft, motivation och vilja till förändring vara avgö-
rande och ingå i bedömningen [21]. 
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När det gäller allvarliga risker som exempelvis kriminalitet, psy-
kisk ohälsa och missbruk hos ett blivande familjehem kan det vara 
bättre att övervärdera än att undervärdera dessa risker. Om riskerna 
är övervärderade kommer det sannolikt att framgå under det samtal 
som följer vid genomgången av familjens svar på frågeformuläret.  
I de fall riskerna är undervärderade finns en fara att de inte tas upp  
i samtalet med familjen och därmed inte uppmärksammas.

De resurser och risker som identifieras genom BRA-fam ska doku-
menteras och följas upp i den fortsatta utredningen och om möjligt 
vid utbildningen.  
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Frågorna i BRA-fam

I följande avsnitt beskrivs frågorna och instrumentets olika delar. 
Samtliga frågor presenteras med koppling till relevant och aktuell 
forskning och de professionellas kunskap och erfarenheter. Dessutom 
beskrivs vad som bör beaktas i tolkningen av svaren. 

BRA-fam:s frågor relaterat till forskning  
och professionens kunskap
Instrumentet är utformat så att det ska fyllas i individuellt, vilket 
innebär att om det finns två personer i ett hushåll ska två formulär 
fyllas i. Vissa frågor är relaterade direkt till den person som fyller 
i formuläret medan andra frågor är relaterade till personens familj. 
Instrumentet innehåller 59 frågor, uppdelade på nio olika delar. 
• Den första delen omfattar frågor om personens familjesammansätt-

ning och boendesituation (fråga 1–19). 
• Den andra delen handlar om personens fysiska och psykiska hälsa, 

historia av kriminalitet, missbruk samt om det har förekommit våld 
inom familjen (fråga 20–27). 

• Den tredje delen ställer frågor om personens skäl till att vilja bli fa-
miljehem, familjens inställning till att ta emot ett barn, kontaktnät, 
regler om hur man umgås och hanterar vardagen inom familjen och 
uppfattning om uppfostringsstrategier (fråga 28–34). 

• Den fjärde till nionde delen fokuserar på det blivande familjehem-
mets ansvar vad gäller det placerade barnets skola och utbildning, 
fysiska och psykiska hälsa, samt relationen med barnets ursprungs-
familj och kontakten med socialtjänsten (fråga 35–59).

Del 1. Generell information om det blivande  
familjehemmet 
Frågorna 1–10 ger kunskap om familjen som är viktig att känna till 
men som inte är direkt relaterad till forskning och kommenteras där-
för inte i manualen. Frågorna ger information om personens  
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nuvarande levnadssituation och svaren på frågorna kan också vara 
viktiga för att bedöma andra frågor.  Information om till exempel 
familjens ekonomi fångas indirekt via frågor om sysselsättning, 
registerutdrag från kronofogdemyndigheten och försäkringskassan. 
Vissa frågor är relaterade direkt till den person som fyller i formulä-
ret medan andra frågor är relaterade till personens familj. 

Familjesammansättning

Det är viktigt att samla in information om familjesammansättningen 
och hur många barn som finns i familjen. Om den aktuella familjen 

4

 10. Röker någon i familjen?
  Ja  Nej 

11. Har du barn?
Ja  Nej 

12. Har du barn som bor hemma (även växelvis boende)? 
  Ja  Nej 

  Om ja, hur många?                                                                                 
  a) egna barn:
  
  flicka antal ………….  född/a år ..................................................................    
  
  pojke antal ………….  född/a år ..................................................................

  
  b)  styvbarn/partners barn:

flicka antal ………….  född/a år ..................................................................    
  
  pojke antal ………….  född/a år ..................................................................

  c) placerade barn:

flicka antal ………….  född/a år ..................................................................    
  
  pojke antal ………….  född/a år ..................................................................

13. Har du vårdnaden om barn som inte bor hemma?
Ja  Nej 

14. Har du umgängesrätt med barn som inte bor hemma?
Ja  Nej 

15. Bor du i
lägenhet        radhus/kedjehus/villa        hus på landet

16. Hur många rum har bostaden?………….

17.  Kan du erbjuda det placerade barnet ett eget rum? 
Ja  Nej 

18.  Kan du erbjuda det placerade barnet en trygg och säker miljö 
  (både bostad och närmiljö)? 

Ja  Nej
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redan har barn placerade i hemmet från en annan kommun ska refe-
renser begäras från placeringskommunen [27]. Forskningen är inte 
helt samstämmig när det gäller familjesammansättningens betydelse 
i ett familjehem för att en placering ska fungera. Generellt sett anges 
en ökad risk för att placeringen kan bryta samman om det finns biolo-
giska barn i familjehemmet [28, 29]. Barn som har erfarenhet av om-
sorgssvikt eller föräldrar som missbrukar eller har psykiska problem 
kan ha svårt att anpassa sig till nya miljöer. Om familjehemmet har 
egna barn som fortfarande behöver daglig omsorg eller är i nära ålder 
till det placerade barnet finns risk att konfliktfyllda och turbulenta  
situationer uppstår som kan resultera i oönskade avbrott av vården 
[30, 31]. Vissa studier har visat att konkurrensen mellan familjehem-
mets egna barn och det placerade barnet är märkbar framför allt i 
yngre år. Ju större åldersskillnaden är, desto större är chansen att 
relationerna kommer att fungera [32]. Samma typ av konkurrens-
situation kan uppstå även med redan placerade barn i familjehemmet. 
Om barnet utsätts för ett sammanbrott inom vården kan det påverka 
barnet negativt med ökad otrygghet, förlorad känsla av tillhörighet 
och identitet. Även för familjehemmet upplevs det negativt [33, 34].   

Om det placerade barnet uppvisar beteendeproblem finns dock en 
betydande risk att placeringen inte kommer att hålla oavsett barnets 
ålder [8, 35, 36]. Både för familjehemsföräldrarna och för deras barn 
upplevs problematiska beteenden som något negativt som påverkar 
familjesituationen. Även om familjehemsföräldrarna kan hantera kon-
flikter som berör dem själva finns det en risk att toleransen är betyd-
ligt sämre om konflikten berör deras egna barn [37–39]. 

Fysisk miljö och närmiljö

4

 10. Röker någon i familjen?
  Ja  Nej 

11. Har du barn?
Ja  Nej 

12. Har du barn som bor hemma (även växelvis boende)? 
  Ja  Nej 

  Om ja, hur många?                                                                                 
  a) egna barn:
  
  flicka antal ………….  född/a år ..................................................................    
  
  pojke antal ………….  född/a år ..................................................................

  
  b)  styvbarn/partners barn:

flicka antal ………….  född/a år ..................................................................    
  
  pojke antal ………….  född/a år ..................................................................

  c) placerade barn:

flicka antal ………….  född/a år ..................................................................    
  
  pojke antal ………….  född/a år ..................................................................

13. Har du vårdnaden om barn som inte bor hemma?
Ja  Nej 

14. Har du umgängesrätt med barn som inte bor hemma?
Ja  Nej 

15. Bor du i
lägenhet        radhus/kedjehus/villa        hus på landet

16. Hur många rum har bostaden?………….

17.  Kan du erbjuda det placerade barnet ett eget rum? 
Ja  Nej 

18.  Kan du erbjuda det placerade barnet en trygg och säker miljö 
  (både bostad och närmiljö)? 

Ja  Nej
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Den fysiska miljön och närmiljön har betydelse för hur familjehem-
met kan tillgodose ett barns behov i fråga om både säkerhet och 
trygghet. Det är viktigt att ta hänsyn till att en familj kan erbjuda det 
placerade barnet ett eget rum. Det ska finnas mycket goda skäl för att 
den begäran inte ska uppfyllas. 

Samma hänsyn ska tas när det gäller den yttre boendemiljön som 
ska vara trygg och säker utifrån barnets ålder, behov och problem 
[40]. Att få etablera nya positiva sociala kontakter är en viktig del i 
ett barns sociala utveckling. Det gäller särskilt placerade barn med 
behov av ökad självkänsla och social kompetens [41]. Långa avstånd 
till närmaste samhälle och allmänna kommunikationer ställer höga 
krav på familjehemmet att ordna logistiken kring barnets skolgång 
och fritid. När det gäller barn och unga med beteendeproblem kan 
bostadsområdet där barnet placeras ha betydelse. Det finns en risk att 
ett socialt utsatt område kan bidra till en negativ utveckling för barnet 
[42].

Del 2. Information om personens hälsa, tidigare kontakt 
med socialtjänsten, kriminalitet, missbruk och våld

Fysiska besvär eller sjukdomar de senaste fem åren

          

5

 19. Hur långt är det till (ange i km eller avstånd i tid)?

  förskola/skola………….   allmänna kommunikationer ...............................
  
  vårdcentral  .................    service (t.ex. mataffär) .....................................

Del 2
20. a)  Har du eller har du haft fysiska besvär eller någon fysisk sjukdom under de senaste  
  fem åren (t.ex. ryggsmärtor, migrän, diabetes eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 21)
           
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................
 
 b)  Har du fått eller får du behandling för dina fysiska besvär eller din
  fysiska sjukdom? 

Ja  Nej

 c)  Har du varit sjukskriven någon period de senaste fem åren för dina fysiska besvär 
   eller din fysiska sjukdom?

Ja  Nej

21. a)  Har du eller har du haft psykiska besvär eller någon psykisk sjukdom under 
  de senaste fem åren (t.ex. sömnlöshet, depression, ångest eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 22) 
            
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................

 b)  Har du fått eller får du behandling för dina psykiska besvär eller din psykiska 
  sjukdom? 

Ja  Nej                 

  c) Har du varit sjukskriven under någon period de senaste fem åren för dina 
  psykiska besvär eller din psykiska sjukdom?

Ja  Nej    
 
22.   Har du varit aktuell inom socialtjänsten någon gång (gäller ej uppdrag inom 
   socialtjänsten, se fråga 1)?

Ja  Nej    

  Om ja, för vad och när? .................................................................................

   ..................................................................................................................

5

 19. Hur långt är det till (ange i km eller avstånd i tid)?

  förskola/skola………….   allmänna kommunikationer ...............................
  
  vårdcentral  .................    service (t.ex. mataffär) .....................................

Del 2
20. a)  Har du eller har du haft fysiska besvär eller någon fysisk sjukdom under de senaste  
  fem åren (t.ex. ryggsmärtor, migrän, diabetes eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 21)
           
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................
 
 b)  Har du fått eller får du behandling för dina fysiska besvär eller din
  fysiska sjukdom? 

Ja  Nej

 c)  Har du varit sjukskriven någon period de senaste fem åren för dina fysiska besvär 
   eller din fysiska sjukdom?

Ja  Nej

21. a)  Har du eller har du haft psykiska besvär eller någon psykisk sjukdom under 
  de senaste fem åren (t.ex. sömnlöshet, depression, ångest eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 22) 
            
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................

 b)  Har du fått eller får du behandling för dina psykiska besvär eller din psykiska 
  sjukdom? 

Ja  Nej                 

  c) Har du varit sjukskriven under någon period de senaste fem åren för dina 
  psykiska besvär eller din psykiska sjukdom?

Ja  Nej    
 
22.   Har du varit aktuell inom socialtjänsten någon gång (gäller ej uppdrag inom 
   socialtjänsten, se fråga 1)?

Ja  Nej    

  Om ja, för vad och när? .................................................................................

   ..................................................................................................................
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Fysiska besvär eller sjukdomar kan på olika sätt påverka föräldra-
förmågan [42]. Behandlingar eller funktionsnedsättningar hos ett 
blivande familjehem kan påverka stabiliteten och kontinuiteten i fa-
miljehemsuppdraget och möjligheten att vara fullt delaktig i uppdra-
get [17]. Om familjehemsföräldern till exempel besväras av allvarlig 
allergi eller diabetes kan det påverka vardagen så att familjen har 
svårt att klara av uppdraget. Om familjehemsföräldern stundtals lider 
av svår migrän kan det påverka familjen akut under en viss period 
men det behöver inte betyda att familjen inte är lämplig. I stället kan 
familjen utredas vidare om familjen för övrigt bedöms som lämplig. 
Stödjande vänner kan vara ett sätt att klara av akuta stressituationer, 
då stress har visat sig öka risken för att placeringar ska bryta samman 
[17, 37, 43, 44].

Generellt gäller att även om svaren pekar på att familjen är lämplig 
att gå vidare i rekryteringsprocessen trots besvär eller sjukdomar, bör 
dessa alltid utredas ytterligare. Tidsgränsen på fem år bör tolkas med 
försiktighet och är tänkt att ge familjehemsutredaren en indikation på 
om de fysiska problemen kan anses vara aktuella eller inte. Den ger 
även familjen en anvisning om vilken tidsperiod deras svar ska relate-
ras till. Familjehemsutredaren kan ställa frågor om hälsa (till exem-
pel sjukskrivningar, sjukersättning, rökning och medicinering). Om 
personen varit sjukskriven för fysiska besvär eller fysiska sjukdomar 
kan det ge en indikation på problemets allvarlighetsgrad. 

I de fall familjehemsutredaren anser det nödvändigt bör man efter 
familjens samtycke, hämta in ett registerutdrag från Försäkrings-
kassan. Vid behov kan även läkarintyg begäras in. 

Psykiska besvär eller sjukdomar de senaste fem åren

5

 19. Hur långt är det till (ange i km eller avstånd i tid)?

  förskola/skola………….   allmänna kommunikationer ...............................
  
  vårdcentral  .................    service (t.ex. mataffär) .....................................

Del 2
20. a)  Har du eller har du haft fysiska besvär eller någon fysisk sjukdom under de senaste  
  fem åren (t.ex. ryggsmärtor, migrän, diabetes eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 21)
           
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................
 
 b)  Har du fått eller får du behandling för dina fysiska besvär eller din
  fysiska sjukdom? 

Ja  Nej

 c)  Har du varit sjukskriven någon period de senaste fem åren för dina fysiska besvär 
   eller din fysiska sjukdom?

Ja  Nej

21. a)  Har du eller har du haft psykiska besvär eller någon psykisk sjukdom under 
  de senaste fem åren (t.ex. sömnlöshet, depression, ångest eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 22) 
            
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................

 b)  Har du fått eller får du behandling för dina psykiska besvär eller din psykiska 
  sjukdom? 

Ja  Nej                 

  c) Har du varit sjukskriven under någon period de senaste fem åren för dina 
  psykiska besvär eller din psykiska sjukdom?

Ja  Nej    
 
22.   Har du varit aktuell inom socialtjänsten någon gång (gäller ej uppdrag inom 
   socialtjänsten, se fråga 1)?

Ja  Nej    

  Om ja, för vad och när? .................................................................................

   ..................................................................................................................
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Psykisk sjukdom innebär att personens hälsotillstånd har diagnos-
tiserats av läkare som en psykisk sjukdom. Psykiska sjukdomar hos 
familjehemsföräldrar kan påverka föräldraförmågan. Till exempel 
kan föräldrar som lider av depression vara mindre emotionellt till-
gängliga, ha sämre förmåga att skapa känslomässig trygghet, vara 
mer inkonsekventa, lättretliga och avvisande och inte ha kraft att 
engagera sig i barnet. De kan ha sämre förmåga till social interaktion 
och det finns risk för bristande tillsyn [26, 45–50]. I det fall någon i 
familjen anger psykisk sjukdom av något slag måste det alltid utredas 
ytterligare. Psykiska besvär i form av ängslan, oro och ångest är i dag 
vanliga bland kvinnor (24 %) och män (15 %) i Sverige [51]. 

Om någon i ett blivande familjehem anger psykiska besvär som till 
exempel sömnproblem kan det visa på en stressituation. Det kan vara 
en övergående stressituation eller någon allvarlig mer långtgående 
stressituation som kan finnas skäl till att utreda vidare. Tidsgränsen 
på fem år bör tolkas med försiktighet och är tänkt att ge familjehems-
utredaren en indikation på om de psykiska problemen kan anses vara 
aktuella eller inte. Den ger även familjen en anvisning om vilken 
tidsperiod deras svar ska relateras till. Familjehemsutredaren kan 
ställa frågor om psykisk hälsa (sjukskrivningar, sjukersättning, medi-
cinering och så vidare) eller begära in läkarintyg om det behövs. Vid 
bedömningen ska man ta hänsyn till om eventuella psykiska besvär 
eller psykisk sjukdom riskerar att ha negativ påverkan på det place-
rade barnets situation och känsla av trygghet och välmående.

Tidigare kontakt med socialtjänsten

Om det blivande familjehemmet anger att de redan har varit i kontakt 
med socialtjänsten, bör det utredas. Oavsett skäl till tidigare kontakt 
ska familjehemsutredaren därför alltid kontakta det socialkontor där 
familjen har varit aktuell. Registeruppgifter bör efter familjens sam-
tycke, även hämtas in från socialnämnden i den kommun där familjen 
har varit bosatt de senaste fem åren (se SOSFS 2012:11). Om någon i 
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  fem åren (t.ex. ryggsmärtor, migrän, diabetes eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 21)
           
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................
 
 b)  Har du fått eller får du behandling för dina fysiska besvär eller din
  fysiska sjukdom? 

Ja  Nej

 c)  Har du varit sjukskriven någon period de senaste fem åren för dina fysiska besvär 
   eller din fysiska sjukdom?

Ja  Nej

21. a)  Har du eller har du haft psykiska besvär eller någon psykisk sjukdom under 
  de senaste fem åren (t.ex. sömnlöshet, depression, ångest eller liknande)?

Ja  Nej (gå vidare till fråga 22) 
            
  Om ja, vad för slags besvär eller sjukdom? .......................................................

 b)  Har du fått eller får du behandling för dina psykiska besvär eller din psykiska 
  sjukdom? 

Ja  Nej                 

  c) Har du varit sjukskriven under någon period de senaste fem åren för dina 
  psykiska besvär eller din psykiska sjukdom?

Ja  Nej    
 
22.   Har du varit aktuell inom socialtjänsten någon gång (gäller ej uppdrag inom 
   socialtjänsten, se fråga 1)?

Ja  Nej    

  Om ja, för vad och när? .................................................................................

   ..................................................................................................................
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familjen har genomgått en vårdnadsutredning eller utretts för tidigare 
familjehemsuppdrag och fått avslag, bör det också uppmärksammas 
och utredas vidare. Familjen ska då ge samtycke till att familjehems-
utredaren får ta del av en tidigare utredning som gjorts i en annan 
kommun. I de fall familjen inte ger samtycke bör familjehemsutreda-
ren ändå bedöma om det finns skäl för familjen att gå vidare i utred-
ningen [52].

Kriminalitet

Kriminalitet är en stark riskfaktor som alltid ska uppmärksammas. 
Om någon i det blivande familjehemmet tidigare har varit dömd  
eller om det finns misstanke om brott, riskerar barnet att bli utsatt för 
olämplig påverkan som även kan ge negativa konsekvenser på längre 
sikt. Ett barns beteende påverkas av familjehemsföräldrarnas attityd 
till regler och normer [53]. Som familjehemsförälder ska man kunna 
erbjuda barn en trygg och säker miljö, föregå med gott exempel och 
följa lagen. Om barn placeras i ett hem som präglas av en kriminell 
kultur och där familjemedlemmarna har en historia av kriminalitet 
ökar risken för normbrytande beteende hos barnet [26, 54]. En norm-
brytande miljö är direkt riskfylld för en tonåring med beteendepro-
blem och ökar risken för bestående kriminalitet [55–59]. Att placera 
barn i normbrytande miljöer riskerar därför att få långtgående nega-
tiva konsekvenser för barnet. 
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vilket brott som har begåtts, vad följderna blev och när det begicks. 
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en mer harmlös lagöverträdelse medan upprepade fortkörningar kan 
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det förekommer kriminalitet eller ej bör alltid registeruppgifter från 
Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister inhämtas [27].

6

23. Har du eller någon i din familj blivit dömd för något brott?
Ja  Nej   

  Om ja, vilken typ av brott och när skedde det? .....................................................

   ...................................................................................................................

 24.  Om socialtjänsten bedömer det som nödvändigt för det placerade barnets skull, kan
  du tänka dig att under en begränsad tid avstå från att dricka alkohol? 

Ja  Nej  Dricker ej alkohol 

25. Har du använt droger/narkotika de senaste fem åren?
Ja  Nej 

26.  Vid eventuella fysiska eller psykiska besvär har du använt mer medicin än vad läkare  
  ordinerat?
 Ja  Nej  Ej aktuellt

27. Har någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld förekommit i din nuvarande
  familj?  

Ja  Nej 

 Om ja, vilken typ av våld? 

fysiskt våld (t.ex. slag mot kroppen, örfilar)

psykiskt våld (t.ex. trakasserier och annan kränkande behandling)

 sexuellt våld (t.ex. sexuellt tvång, sexuella kränkningar)

Del 3
 
28. Vilka är dina skäl till att vilja bli familjehem? (Svara på varje påstående som följer. 
  Kryssa ”ja” för de påståenden som stämmer på dig och ”nej” för dem som inte 
  stämmer.)
 
  a) Jag vill göra en insats för utsatta barn. .............................................................

Ja  Nej 

  b) Jag ser det som en möjlighet att arbeta hemma.
Ja  Nej 

  c) Mina egna barn har flyttat hemifrån och jag vill fortfarande ha barn hemma.
Ja  Nej 
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Inställning till alkohol, droger och medicin

Missbruk utgör alltid en riskfaktor för försummelse och vanvård av 
barn [60]. Det finns även en ökad risk för övergrepp inom familjer 
med missbruksproblem. Forskningen har visat att barn från famil-
jer med missbruk riskerar att utveckla antisocialitet, aggressivitet, 
kriminalitet och andra sociala problem [26, 54, 55, 61, 62]. När barn 
som omhändertas har blivit utsatta för missbruk i sin uppväxt är det 
särskilt viktigt att de får mycket trygghet, stöd och omsorg [34]. 

Om ett familjehem uppger att någon i familjehemmet har haft ett 
missbruk tidigare bör man alltid utreda vilken typ av missbruk, hur 
allvarligt missbruket var, hur länge sedan och om personen är fri från 
missbruk. Tidsgränsen på fem år bör tolkas med försiktighet och är 
tänkt att ge familjehemsutredaren en indikation på om missbruks-
problemen kan anses vara aktuella eller inte. Den ger även familjen 
en anvisning om vilken tidsperiod deras svar ska relateras till. 

Det finns forskning som visar att även om inget missbruk förekom-
mer kan en persons alkoholvanor få stor betydelse för den framtida 
placeringen av barn [34]. Om familjehemsföräldrarna dricker alkohol 
i det placerade barnets sällskap riskerar barnet att förknippa det med 
tidigare trauman vilket kan få negativa konsekvenser. Det är där-
för av stor vikt att inget missbruk av alkohol, droger eller medicin 
förekommer i familjehem. Familjehemmet måste ha kunskap om och 
förståelse för att om ett barn har tidigare dåliga erfarenheter av miss-
bruk bör alkohol inte finnas öppet i hemmet. 

Om missbruk av medicin förekommer inom familjen kan det få 
liknande negativa konsekvenser för barnet som övrigt missbruk. I de 
fall personen har medicinerat under en längre tid för psykiska eller 
fysiska problem bör man alltid utreda om missbruk föreligger.  
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Vid bedömningen bör särskild hänsyn tas till att barnet placeras i en 
trygg och säker miljö, fri från missbruk av droger, alkohol eller medi-
cin. Det kan finnas andra typer av missbruk som till exempel spel-
missbruk och matmissbruk som också kan få negativa konsekvenser 
för barnet och som då bör utredas. 

Förekomst av någon typ av våld 

God omsorg och trygga relationer i familjehemmet är en förutsättning 
för att en placering ska lyckas. Familjehemmet ska kunna erbjuda det 
placerade barnet en säker miljö, fri från omsorgsbrister och alla typer 
av övergrepp [63, 64]. Barn och unga som placeras bär många gånger 
på erfarenheter av övergrepp och våld [55]. Dessa utsatta barns och 
ungas sårbarhet kräver stabila och trygga placeringsmiljöer. De  
vuxnas ilska och konflikter kan få barnet eller den unge att känna  
sig osäker [55]. 

Forskningen har även visat att barn som har utsatts för föräldra-
konflikter och våld mellan föräldrar har en ökad risk att utveckla 
antisociala problem i tonåren [65, 66]. För att kunna erbjuda dem en 
känslomässig trygghet bör relationerna inom familjen, både mellan 
föräldrar och mellan föräldrar och barn, vara öppna och varma och 
inte präglas av konflikter, kränkningar, hot om våld eller fysiskt våld. 
När familjehemsföräldrar skapar varma och trygga relationer med det 
placerade barnet är finns bättre möjligheter att placeringen ska hålla 
[34, 38]. 

Svar på frågor om våld inom familjen kan endast ge en grov indi-
kation om familjens inbördes förhållande. Om man ställer en fråga 
om våld förekommer inom familjen är det mest sannolika att svaret 
blir nekande. Men samtidigt blir den blivande familjehemsföräldern 
tvungen att på något sätt ta ställning till frågan. Vid bedömningen 
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bör man ta särskild hänsyn till att barnet placeras i en miljö fri från 
våld och övergrepp [67]. Efter bedömningen med BRA-fam kommer 
familjens inbördes relationer att mer konkret utredas i den fortsatta 
utredningen.

Del 3. Information om personens skäl och inställning  
till att vilja bli familjehem, regler och strategier för  
vägledning, fostran och kontaktnät. 

Skäl till att vilja bli familjehem

6

23. Har du eller någon i din familj blivit dömd för något brott?
Ja  Nej   

  Om ja, vilken typ av brott och när skedde det? .....................................................

   ...................................................................................................................

 24.  Om socialtjänsten bedömer det som nödvändigt för det placerade barnets skull, kan
  du tänka dig att under en begränsad tid avstå från att dricka alkohol? 

Ja  Nej  Dricker ej alkohol 

25. Har du använt droger/narkotika de senaste fem åren?
Ja  Nej 

26.  Vid eventuella fysiska eller psykiska besvär har du använt mer medicin än vad läkare  
  ordinerat?
 Ja  Nej  Ej aktuellt

27. Har någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld förekommit i din nuvarande
  familj?  

Ja  Nej 

 Om ja, vilken typ av våld? 

fysiskt våld (t.ex. slag mot kroppen, örfilar)

psykiskt våld (t.ex. trakasserier och annan kränkande behandling)

 sexuellt våld (t.ex. sexuellt tvång, sexuella kränkningar)

Del 3
 
28. Vilka är dina skäl till att vilja bli familjehem? (Svara på varje påstående som följer. 
  Kryssa ”ja” för de påståenden som stämmer på dig och ”nej” för dem som inte 
  stämmer.)
 
  a) Jag vill göra en insats för utsatta barn. .............................................................

Ja  Nej 

  b) Jag ser det som en möjlighet att arbeta hemma.
Ja  Nej 

  c) Mina egna barn har flyttat hemifrån och jag vill fortfarande ha barn hemma.
Ja  Nej 

7

  d) Den ekonomiska ersättningen.
Ja  Nej 

  e) Jag har redan en relation till barnet. 
Ja  Nej

  f) Jag kan inte få några egna barn.
Ja  Nej

  g) Jag har själv varit placerad i familjehem.
Ja  Nej

  h) Jag har förlorat ett barn.
Ja  Nej

  i) Jag vill följa mina religiösa värderingar genom att ta hand om ett barn.
Ja  Nej

29. Vill även din partner vara familjehemsförälder?
  Ja  Nej  Vet ej  Ej aktuellt 

30. Är dina hemmaboende barn positiva till att ta emot ett barn? 
Ja  Nej  Vet ej  Ej aktuellt 

31. Har du någon som kan ställa upp för dig när du behöver stöd och hjälp (t.ex. förälder  
 eller granne)?

Ja  Nej  

  Om ja, vem/vilka?  .........................................................................................

   ...................................................................................................................

32. Är du på fritiden aktiv i någon organisation eller förening?
     Ja  Nej 

 Om ja, vilken/vilka? ........................................................................................

   ...................................................................................................................

33. Många familjer har regler, har ni regler i din familj?
Ja  Nej 

  Om ja, ge exempel på regler som ni har (ange gärna flera exempel). .......................

   ...................................................................................................................
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Skälen till att man vill bli familjehem kan vara många, vilket även 
forskningen har visat. Det är däremot osäkert vilken betydelse dessa 
skäl har för utfallet på placeringen. Därför är det viktigt att ta hänsyn 
till att kunskapen är begränsad vid bedömningen av svaren. Att ange 
sina skäl till att vilja bli familjehem kan vara svårt och komplext. 
Frågan är mer tänkt att ge den blivande familjeföräldern ett tillfälle 
till reflektion. Inget av dessa svar är därför direkt utslagsgivande 
utan ger istället en antydan i någon riktning som är tänkt att ligga till 
grund för en vidare diskussion mellan familjehemsutredaren och den 
blivande familjehemsföräldern.

Vid bedömningen bör man också ta hänsyn till att svaren kan vara 
svårtolkade. Dels är alternativen formulerade så att det finns risk för 
”socialt önskvärda” svar, dels kan det finnas medvetna och omedvetna 
motiv och även fler motiv än vad som anges. För familjehem som tar 
emot barn till släktingar kan skälet vara att undvika att få barnet pla-
cerat i en främmande familj och i stället behålla barnet inom släktens 
nätverk [68]. Forskning har visat att om familjen känner barnet sedan 
tidigare kan det motverka risken för att placeringen bryter samman 
[69]. 

Har familjehemmet ingen relation till det placerade barnet kan 
skälen variera. Viss forskning har visat att vid placering av yngre 
barn kan skälet att vilja utöka familjen och vilja göra en insats för 
utsatta barn ge bättre förutsättningarna för en stabil anknytning mel-
lan barn och familj [70]. Andra idealistiska skäl som kan ha en positiv 
betydelse för placeringen kan vara, socialt engagemang, identifikation 
med utsatta barn, viljan att ha en stor familj eller viljan att vårda och 
ta hand om ett barn [71]. Om en familjehemsförälder har en positiv 
barncentrerad motivering kan det betyda att man har barnet i fokus, 
att man tillgodoser barnets behov och att man anser sig kunna göra 
skillnad i barnets liv [37, 72]. Det kan ge bättre förutsättningar för en 
lyckad och hållbar placering. 

Mer självcentrerade motiveringar såsom att ersätta ett förlorat 
barn eller ekonomisk ersättning, kan ge sämre förutsättningar för en 
lyckad placering [71, 73]. Det finns även indikationer på att religiösa 
och andliga motiv samt viljan att ersätta sina egna utflyttade barn 
eller ersätta barnlöshet kan leda till mindre stabila anknytningar vid 
placeringar av yngre barn [70] . 
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Bedömningen av svaren är också beroende på hur svaren kombi-
neras. Till exempel kan ekonomisk ersättning som enda skäl till att 
vilja bli familjehem få en annan betydelse när skälet kombineras med 
viljan att ta hand om egna barn och fosterbarn på hemmaplan som ett 
alternativ till att yrkesarbeta. Möjligheten att arbeta hemifrån är då en 
funktion av den ekonomiska ersättningen. Ekonomisk ersättning eller 
att man samtycker på grund av att ens partner vill bli familjehems-
förälder bör dock inte utgöra det enda skälet till att vilja bli familje-
hem. 

Familjens inställning till familjehemsuppdraget

           

Dessa frågor är relaterade till den tidigare frågan om skälet till att 
vilja bli familjehem. De vuxna i familjen bör vara överens om att ta 
uppdraget som familjehem. Deras egna barns inställning till att ett 
barn ska flytta in i familjen är också av stor vikt att ta reda på. När 
ett nytt barn flyttar in i familjen påverkas även familjehemmets egna 
barn. Därför är det viktigt att redan i rekryteringsprocessen upp-
märksamma de egna barnens engagemang i uppdraget. Om de egna 
barnen är positivt inställda från början kan det förbättra möjligheten 
till en varaktig vård [63]. 

När en familj tar emot ett barn som ska integreras i sin nya miljö 
riskerar familjehemmets egna barn att utsättas för många stressfulla 
situationer. Familjehemsföräldrarnas engagemang för fosterbarnet 
kan vara så starkt att de egna barnen riskerar att komma i skym-
undan. De riskerar att få mindre uppmärksamhet och mindre tid med 
sina föräldrar vilket kan leda till konflikter och problem [32]. En för-
utsättning för en fortsatt utredning är därför att föräldrarna har pratat 
med sina hemmaboende barn. Om det framkommer att den ena av de 
blivande familjehemsföräldrarna eller något av de egna barnen inte 
är positiva till uppdraget bör man följa upp det och vid behov göra 
ytterligare en bedömning. 
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Stödjande nätverk

Det kan betyda mycket för ett familjehem att ha ett starkt och stöd-
jande nätverk. Forskningen har visat att nätverket kan fylla en viktig 
skyddande funktion för exempelvis psykisk och fysisk hälsa och 
stresstålighet [74]. Tillgången till ett stödjande nätverk kan därför 
ha stor betydelse för att familjen ska klara av vissa situationer [17, 
75]. Stödet kan vara såväl praktiskt som ekonomiskt och känslomäs-
sigt [30, 76]. Men det finns också familjehem som lever isolerat, utan 
förankring i något socialt nätverk och som inte heller söker social-
tjänstens stöd eller kontakt. Det kan medföra en risk att placera ett 
barn i en familj där insynen i familjen från omgivningen är starkt 
begränsad. 

Familjehemsföräldrars stresstålighet kan vara direkt avgörande för 
om en placering ska lyckas eller inte. Hyperaktivitet och agressivitet 
hos det placerade barnet ökar risken för stress i familjehemmet [17]. 
Ett socialt stöd kan vara betydelsefullt för att motverka stress, under 
förutsättning att stressen inte pågår under lång tid eller är av för all-
varlig karaktär [6]. Genom att familjehemmet får avlastning och stöd 
kan det minska stressen och ge en positiv effekt på placeringen som 
kan minska risken för att placeringen ska bryta samman [30]. 

Det är ingen självklarhet att alla familjer har relationer med  
släktingar, vänner eller grannar som kan utgöra ett stöd. Vid bedöm-
ningen bör man därför  ta hänsyn till att familjen har goda inbördes 
relationer och har tillgång till ett stödjande nätverk.
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Regler i vardagen

Många av de barn och unga som placeras har vuxit upp i dysfunk-
tionella familjer med frånvarande föräldrar och en oförutsägbar och 
kaotisk vardag utan struktur. Både äldre och yngre barn behöver ofta 
en förutsägbar och strukturerad vardag där gränssättning och regel-
verk kan skapa en viss trygghet. Rutiner är också viktiga för att barn 
ska kunna utveckla sociala färdigheter [77–78]. 

Det är därför viktigt att fråga familjen om det finns regler för hur 
familjen umgås och hanterar vardagen. Det gäller vanliga vardags-
regler som att bädda sin säng, duka av matbordet, ha bestämda tider 
för mål- och sovtider och knacka innan man går in i någons rum. 
Saknas regler i familjen kan det vara svårt att tänka om eller att  
införa nya regler som ska accepteras av alla familjemedlemmar [32]. 

Forskning har visat att familjehem med regler och förmåga att 
sätta tydliga och adekvata gränser minskar risken för att placeringen 
ska bryta samman [6, 17]. Samtidigt som tydliga rutiner och regler i 
hemmet behövs får de aldrig vara rigida eller auktoritära. Det kan få 
negativa konsekvenser som leder till att placeringen bryter samman 
[44]. För mycket regler kan också få negativa konsekvenser. Ett över-
skott av gränssättning, regler och kritik riskerar leda till problem och 
konflikter [79]. Därför är det viktigt att familjehemsföräldrar  
tillämpar reglerna på ett flexibelt och förstående sätt. 
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  d) Den ekonomiska ersättningen.
Ja  Nej 

  e) Jag har redan en relation till barnet. 
Ja  Nej

  f) Jag kan inte få några egna barn.
Ja  Nej

  g) Jag har själv varit placerad i familjehem.
Ja  Nej

  h) Jag har förlorat ett barn.
Ja  Nej

  i) Jag vill följa mina religiösa värderingar genom att ta hand om ett barn.
Ja  Nej

29. Vill även din partner vara familjehemsförälder?
  Ja  Nej  Vet ej  Ej aktuellt 

30. Är dina hemmaboende barn positiva till att ta emot ett barn? 
Ja  Nej  Vet ej  Ej aktuellt 

31. Har du någon som kan ställa upp för dig när du behöver stöd och hjälp (t.ex. förälder  
 eller granne)?

Ja  Nej  

  Om ja, vem/vilka?  .........................................................................................

   ...................................................................................................................

32. Är du på fritiden aktiv i någon organisation eller förening?
     Ja  Nej 

 Om ja, vilken/vilka? ........................................................................................

   ...................................................................................................................

33. Många familjer har regler, har ni regler i din familj?
Ja  Nej 

  Om ja, ge exempel på regler som ni har (ange gärna flera exempel). .......................

   ...................................................................................................................



33

Frågorna i BRA-fam

BRA-FAM – EN STANDARDISERAD BEDÖMNINGSMETOD
SOCIALSTYRELSEN

Förhållningssätt och strategier att vägleda och fostra ett barn

Ovanstående frågor är hypotetiskt ställda och svaren syftar till att 
fånga det blivande familjehemmets inställning till vägledning och 
fostran. Frågorna kan gälla olika situationer och fokuserar något mer 
på äldre barn. Vid bedömningen av svaren bör man ta hänsyn till att 
vissa frågor inbjuder till ”socialt önskvärda svar”. Därför är det bra 
om familjehemsutredaren inbjuder till diskussion och ställer följd-
frågor utifrån svaren. Det kan ge en fördjupad förståelse till familje-
hemmets inställning.   
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För att kunna svara på resterande frågor i instrumentet ska du försöka tänka dig in i rollen 
som familjehemsförälder. När vi frågar om barnet menas alltid det placerade barnet.

34. Vilka är dina strategier för vägledning och gränssättning i problematiska situationer
 när det gäller ett barn som är placerat i ditt hem? (Svara på varje påstående som 
 följer. Kryssa ”ja” för de påståenden som stämmer på dig och ”nej” för dem som inte   
 stämmer.)

  a. Jag tillrättavisar hellre än berömmer
Ja  Nej 

  b. Jag vill få barnet att förstå konsekvenserna av sitt handlande
Ja  Nej 

  c. Jag belönar gott uppförande
Ja  Nej 

  d. Jag kan ruska om och ta tag i barnet 
Ja  Nej

 
  e. Jag ignorerar dåligt uppförande

Ja  Nej 

  f. Jag tillrättavisar utifrån hur jag själv upplever situationen just då
Ja  Nej

  g. Jag kan ge fysisk bestraffning (t.ex. lättare örfil, klatsch på stjärten)
Ja  Nej

  h. Jag har förutbestämda regler
Ja  Nej

  i. Jag låter min partner ansvara för uppfostran
Ja  Nej

  j. Jag kan hota med bestraffning längre fram i tiden
Ja  Nej
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Att fostra barn handlar om att ge barn värme, kärlek, trygghet,  
beröm och uppmuntran och på så sätt skapa förutsättningar för en 
god självkänsla [14, 58, 80, 81]. För många föräldrar handlar det om 
att hitta en fungerande balans mellan frihet och gränssättning. För att 
få relationer att fungera är dock kärlek och uppmuntran många gång-
er viktigare än gränssättning [82]. För mycket tillsägelser, överdriven 
gränssättning och kritik är avgörande faktorer för att skapa konflikter 
och problem [83]. 

En ineffektiv uppfostringsstil kan handla om ett samspel där för-
äldrar har svårt att sätta gränser och barnet lär sig att använda nega-
tiva strategier för att få igenom sin vilja. Samspelet tar sig uttryck 
i onda cirklar med upptrappade negativa beteenden. Det kan också 
vara föräldrar med en auktoritär och sträng uppfostringsstil som inte 
bejakar barnets behov av att lära sig förhandla och kompromissa  
[6, 58, 84]. Dessa typer av uppfostringsstilar kan vara utmärkande 
för familjer med utagerande barn. Hot om bestraffning med vaga 
antydningar om konsekvenser tenderar att göra barn mer trotsiga och 
negativa till att samarbeta. Ju mer obehaglig disciplinen är, desto mer 
beräknande och motspänstiga blir barnen [85]. 

Forskningen har visat att barn uppvuxna i hem där det saknas 
rutiner, regler och adekvat gränssättning eller hem som präglats av 
bestraffande auktoritär uppfostran riskerar att utveckla beteende- 
problem [6, 58, 84]. En positiv förstärkning i kombination med en 
adekvat gränssättning ger en mer effektiv uppfostringsstil och un-
derlättar inlärningen av ett positivt socialt beteende [25, 53, 84]. Det 
har även visat sig motverka att placeringar bryter samman [44]. Men 
även om man vet att beröm och belöning ökar möjligheten till posi-
tiv inlärning så måste man ibland kunna säga nej. Gränssättningen 
ska då vara konsekvent men balanserad och ske med flexibilitet i en 
varm relation mellan barn och vuxen. Konsekvent gränssättning och 
tydliga regler ger barn en struktur och en förutsägbar omgivning och 
underlättar för dem att skilja på rätt och fel [4, 35]. Framför allt när 
det gäller äldre barn är det viktigt att familjehemmet hittar en balans 
mellan den unges självbestämmande och familjehemmets möjlighet 
till kontroll och övervakning [53]. Om samspelet ska fungera ska  
föräldrarna ha en god inblick i den unges fritid genom ömsesidig 
kommunikation dem emellan [86].

Vid problematiska och konfliktfyllda situationer kan en strategi 
vara att man som förälder tillåter sig att ta ett steg tillbaka [85].  
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Det är en möjlig utväg att bryta en upptrappning av negativt bete-
ende. För ett familjehem är det viktigt att veta hur man reagerar i 
stressfyllda situationer. Forskning har visat att föräldrar som drar ner 
på uppmärksamheten i samband med konflikter eller ignorerar ett 
olämpligt beteende minskar antalet konflikter [58, 84]. 

När man vid en konfliktsituation minskar uppmärksamheten på ett 
negativt beteende hos barnet är det istället viktigt att uppmärksamma 
något positivt beteende [87]. Det upprätthåller en positiv relation 
med barnet som bygger på respekt i stället för ängslan. En förutsätt-
ning för att ignorerande ska vara en effektiv metod är att det finns 
en positiv relation mellan barn och vuxen. Att uppmärksamma och 
berömma gott uppförande mer än att tillrättavisa är en nyckel till att 
upprätthålla en positiv relation till barnet. Ett riktmärke för en fram-
gångsrik interaktion mellan vuxen och barn är att samvaron ska vara 
fem gånger mer positiv än negativ [78]. Barn med besvärliga beteen-
den kan vara svåra att berömma då de har en negativ självbild, vilket 
kräver desto mer beröm [85]. 

En kartläggning i Sverige visar att efter lång tid av minskad 
barnmisshandel har en ökning skett de senaste åren av föräldrar som 
knuffar, hugger tag i och ruskar om sina barn (barn 2–9 år) [88]. Ett 
absolut krav vad gäller gränssättning är att familjen tar helt avstånd 
från att använda fysisk bestraffning i hemmet.

Del 4–9. Information om personens inställning till sex 
viktiga ansvarsområden inom familjehemsuppdraget  
Del fyra till nio innehåller frågorna 35–59. Dessa delar inkluderar 
områden som forskningen samstämmigt har visat vara viktiga för att 
en placering ska fungera väl och att det placerade barnet får en god 
vård och bästa möjliga förutsättningar för ett gott vuxenliv. Frågorna 
klarlägger indirekt de ansvarsområden som kommer att ingå i upp-
draget som familjehem. Det är ett sätt att lyfta upp de förväntningar 
och krav som kommer att ställas på familjen och ge familjen möjlig-
het till självreflektion. En del av dessa ansvarsområden är tids- 
krävande och ställer höga krav på personligt engagemang från famil-
jen. Därför är det angeläget att det klargörs för familjen redan i ett 
tidigt skede. Frågorna som kan upplevas som ledande har en informe-
rande funktion samtidigt som de kan utgöra en bra grund för diskus-
sion.  Här beskrivs ansvaret som om det tillfaller familjehemmet;  
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ytterst är det dock socialnämnden i kommunen som har det övergri-
pande ansvaret för dessa områden. Vid bedömningen av svaren bör 
man ta hänsyn till risken för ”socialt önskvärda svar”. 

Del 4. Placerade barns skola och utbildning

9

Del 4
Placerade barns skola/utbildning
Många barn inom familjehemsvården har stora problem i skolan. Hög frånvaro och dåliga 
skolresultat riskerar att få långtgående negativa effekter i vuxenlivet. 

35.  Är du beredd att ha kontinuerlig kontakt med skolan för att underlätta barnets 
  skolgång?
  Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ditt svar ...................................................................................

   ...................................................................................................................

36 Är du beredd att visa upp en positiv inställning till skolan och skolans regler inför 
 barnet?

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

37. Är du beredd att stödja och uppmuntra barnet att fortsätta på gymnasiet?
Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

38. Är du beredd att ägna tid åt läxläsning med barnet?
Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

39. Är du beredd att aktivt stödja och uppmuntra barnets skolarbete?
Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

40. Är du beredd att se till att barnet vid behov får stödundervisning?
Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................
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Forskningen har visat att ungdomar som skaffar sig en utbildning har 
bättre förutsättningar att klara vuxenlivet. Hög frånvaro i skolan och 
dåliga skolresultat riskerar omvänt att få långtgående negativa ef-
fekter i vuxenlivet [89]. Den grupp barn och unga som placeras inom 
dygnsvården är lågpresterande i skolan, vilket ökar risken för låg  
utbildningsnivå i vuxen ålder [62, 90–94]. De placerade barn som 
redan utvecklat beteendeproblem riskerar vidare att utveckla krimina-
litet och missbruk i unga år [40, 75]. Svensk forskning har funnit att 
barn som har vuxit upp i familjehem har sämre betyg än jämnåriga 
med snarlik kognitiv kapacitet. De löper stor risk att lämna skolan 
utan slutbetyg, nå lägre utbildningsnivå samt inte ha högskoleutbild-
ning [90, 95]. Men barns skolresultat påverkar inte bara framtiden 
utan även barnens självkänsla och psykiska välmående.

Mycket av socialtjänstens arbete under åren har fokuserat på pla-
cerade barns känslomässiga utveckling och familjerelation, medan 
skola och utbildning inte har varit prioriterade områden. Förväntning-
arna på barnens skolresultat har varit låga och både lärare, familje-
hemsföräldrar och socialsekreterare har ibland underskattat barnens 
begåvning. Andra förklaringar till placerade barns dåliga skolresultat 
kan vara dålig kommunikation mellan socialtjänst och skola, familje-
hemmets oklara ansvarsroll, instabila placeringar med skolavbrott och 
brister i överföring av information mellan skolor.

Även placeringsmiljön kan stimulera barnen i skolarbetet mer eller 
mindre [96]. För att placerade barn ska lyckas med sin utbildning är 
det viktigt att de tidigt lär sig att läsa obehindrat, att de har vänner 
som de trivs med och som är duktiga i skolan, har fritidsintressen 
utanför skolan och regelbundet går i skolan [97]. I rollen som familje-
hemsförälder är det viktigt att skapa dagliga rutiner med läxläsning, 
att aktivt stödja barnets skolarbete och att visa positiva attityder till 
utbildning [98]. 

För de äldre barnen är det betydelsefullt att familj och skola upp-
muntrar till vidare utbildning. Familjehemsföräldrarna förväntas 
att aktivt ta del i barnets skolgång och ha kontinuerlig kontakt med 
skolan. De bör också ha intresse, förmåga och vilja att stödja barnets 
intellektuella utveckling. Skolan är också mer än bara en akademisk 
väg. Den ger struktur i vardagen och möjlighet till social träning, 
positiv kamratkontakt och möjlighet att bevara kontakten med vänner 
från ”tidigare liv”.
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Del 5. Placerade barns fysiska och psykiska hälsa 

En betydande del av de placerade barnen kommer från socialt utsatta 
familjer där hälsorisken är väsentlig med konstaterad somatisk och 
psykisk ohälsa [99, 100]. Många barn har dålig hälsa redan när de 
placeras men många har det även efter att vården har avslutats [101]. 
I Sverige finns indikationer på att placerade barn har en hög nivå av 
psykisk ohälsa [102]. Orsakerna är mångskiftande, såsom erfarenhet 
av bristande anknytning, missbruk och misshandel inom familjen,  
instabila placeringar och stigmatiserad skolsituation med risk för 
mobbning [103, 104]. Det har också visat sig att placerade barns 
hälso- och sjukvård ofta försummas och att de saknar tillgång till 
regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och tandvård. De får  
dessutom ta del av profylaktisk barnhälsovård i betydligt lägre grad 
än andra icke placerade barn [102, 105]. 

10

Del 5
Placerade barns fysiska och psykiska hälsa
Många barn har problem med dålig psykisk och fysisk hälsa redan vid placering vilket 
riskerar att fortgå efter familjehemsvårdens avslut. Vissa av dessa problem kan vara svåra för 
familjehemsföräldrar att själva identifiera.

41. Är du beredd att ansvara för att barnet får kontinuerlig förebyggande barn- och 
 skolhälsovård (t ex. BVC)? 

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ditt svar ...................................................................................

   ...................................................................................................................

42. Är du beredd att ansvara för att barnet får hälsovård, sjukvård och tandvård? 
Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

43. Är du beredd att spara handlingar och information om barnets tandvård samt hälso-   
 och sjukvård (vaccinationskort etc.)?

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

44. Är du beredd att ansvara för att barnet får bra mat- och levnadsvanor under 
 placeringen?

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................
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Barn som bor i familjehem har en ökad risk för självmordsförsök 
och psykisk ohälsa [11]. Bristfälligt medicinskt omhändertagande har 
visat sig påverka barnens framtida somatiska och psykiska ohälsa 
även lång tid efter att vården avslutats. Allt detta visar hur viktigt 
det är att familjehemsföräldrarna ansvarar för att barnen får adekvat 
hälso-, tand- och sjukvård kontinuerligt under placeringen [106].

Del 6. Tonårsföräldraskap

Att få barn i unga år är förknippat med stor risk för negativa följder, 
framför allt för mamman och barnet. Minskade möjligheter till stu-
dier, låg socioekonomisk status och sämre mental hälsa i vuxen ålder 
samt socialbidragsberoende är några exempel på negativa följder 
[107]. Det är vanligare med graviditet i unga år hos barn placerade  
i familjehemsvård än hos andra barn [108]. 

Enligt forskningen riskerar både flickor och pojkar som omhän-
dertas på grund av beteenderelaterade problem att bli tonårsförälder 
i högre grad än dem som omhändertas av andra skäl [10, 57, 109]. 
Just denna grupp ungdomar har också visat tendenser till olika risk-
beteenden, bland annat oskyddat sex [110]. Svensk forskning pekar på 
att mellan var fjärde och var tredje flicka med beteendeproblem som 
placeras i familjehem blir tonårsmamma [108]. Som familjehems-
förälder behöver man vara lyhörd och öppen inför frågor om sex. Det 
är viktigt att man ansvarar för att ungdomen får information om följ-
derna av sexuellt riskbeteende och ser till att ungdomen får kontakt 
med skolsköterska eller ungdomsmottagning.
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Del 6
Tonårsföräldraskap
Graviditet tidigt i livet har visat sig vara mer vanligt hos placerade ungdomar jämfört med 
ungdomar som inte är placerade.

45. Är du beredd att ansvara för att ungdomen får sexualupplysning (t ex. information 
  om riskfyllt sexuellt beteende)? 
  Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ditt svar ...................................................................................

   ...................................................................................................................

46. Är du beredd att ansvara för att ungdomen vid behov får preventivmedelsrådgivning?
Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

Del 7
Kontakten med socialtjänsten
Ett bra samarbete, med en tydlig rollfördelning mellan socialtjänsten och familjehemmet är 
viktigt för att en placering ska fungera.

47. Är du beredd att arbeta för ett gott samarbete med socialtjänsten under tiden som 
  barnet är placerat hos dig?

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ditt svar ...................................................................................

   ...................................................................................................................

48. Ser du det som självklart att kontakta socialtjänsten för att få hjälp och stöd om det 
  skulle uppstå några problem? 

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................
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Del 7. Kontakten med socialtjänsten

Samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmet är centralt för 
att placeringen ska fungera. För familjehemmet är det av stor betydel-
se att få klarhet i vilka som är familjehemmets åtaganden och vilka 
beslut som socialtjänsten delegerar till dem. På så sätt kan man mot-
verka att familjehemmet inte agerar utanför ramarna för det uppdrag 
man har fått av socialtjänsten. Det kan handla om gränssättning för 
en tonåring med beteendeproblem, där familjehemmet ändrar grän-
serna utan att diskutera med den ansvariga socialsekreteraren. 

Forskningen visar att en bra relation och ett bra samarbete mel-
lan familjehem och socialsekreterare ökar möjligheten till stabilitet 
i placeringen [111–114]. Detta kräver god samarbetsförmåga, tydliga 
rollfördelningar och förmåga att lösa problem samt ett förtroende för 
socialtjänsten hos det blivande familjehemmet [115].

Stöd, hjälp och utbildning
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  Motivera gärna ditt svar ...................................................................................

   ...................................................................................................................
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  skulle uppstå några problem? 

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................
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Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................
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12

49. Är du beredd att avsätta tid för att delta i utbildning/handledning i 
  familjehemsarbetet?

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................
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En bidragande orsak till att familjehem lämnar sina uppdrag kan  
vara bristen på stöd, utbildning och handledning från socialtjänsten  
[98, 111, 116, 117]. Ett familjehem kan vara utsatt för många påfrest-
ningar under en placering. Problemen uppstår inte sällan i början av 
placeringen och gäller ofta relationen till ursprungsföräldrarna. En 
stor del av påfrestningarna kan både undvikas och underlättas med 
hjälp av stöd, utbildning och handledning [98] [34].

En anledning till att familjehem avslutar sina uppdrag kan vara 
upplevelsen av att känna sig undervärderad och dåligt uppbackad 
av socialtjänsten [118]. Men familjehemmen själva måste också vara 
beredda att aktivt fråga efter stöd och hjälp när så krävs, och att de 
förstår att deltagande i utbildningar före och handledning under en 
placering ingår i uppdraget. Här är det viktigt att familjehemmet litar 
på att de kommer att erbjudas det stöd de behöver vilket bygger på ett 
förtroende mellan familjehemmet och socialtjänsten. 
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Att stödja relationen mellan det placerade barnet och de biologiska/
ursprungsföräldrarna är en av de mest komplexa och krävande 
uppgifter som ett familjehem har. Grundtanken är att kontakten 
mellan de biologiska/ursprungsföräldrarna och barnet ska upprätthål-
las under placeringen, utifrån principen att placeringen ska ses som 
tillfällig och omprövas regelbundet. Man utgår då ifrån normen att 
barnet någon gång ska återvända till sitt ursprungshem [119]. Familje-
hemmets relation och möjlighet att samarbeta med de biologiska/
ursprungsföräldrarna kan underlätta för barnet att acceptera place-
ringen, vilket är en viktig del i planeringen för en långsiktig placering 
[120, 121]. Enligt forskningen minskar risken för att placeringen ska 
bryta samman om familjehemmet och de biologiska/ursprungs- 
föräldrarna samarbetar [36, 122, 123]. 

Uppfattningen om hur kontakten med de biologiska/ursprungs-
föräldrarna under placeringen påverkar barnet eller den unge är 
däremot inte helt entydig [72, 121, 123]. Ett vanligt skäl till att upp-
rätthålla kontakten är att underlätta återflytten till föräldrarna. För 
att lyckas med återföreningen krävs oftast mer än bara kontakt – det 
krävs att de biologiska/ursprungsföräldrarna är motiverade och  
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villiga till förändring [72, 124]. Ambivalenta biologiska/ursprungs-
föräldrar som saknar motivation kan utgöra ett hinder för återfören-
ing och ökar risken för att återföreningen bryter samman [125, 126]. 
Svensk forskning pekar på att om man inkluderar de biologiska/ur-
sprungsföräldrarna i samarbetet under placeringen skapas en möjlig-
het till kontinuitet och trygghet hos barnen [127, 128]. 

För barns välmående verkar en positiv och god kontakt med de 
biologiska/ursprungsföräldrar vara viktigare än hur ofta de träf-
fas. Det handlar om att kontakten i sig kan upplevas som negativ av 
barnet [72, 129]. Det kan uppstå vissa hinder i samarbetet mellan 
familjehemmet och den biologiska/ursprungsfamiljen. En risk kan 
vara att de biologiska/ursprungsföräldrarna upplever ett konkurrens-
förhållande i relationen till familjehemmet vilket försvårar umgänget 
[130]. Avståndet mellan familjehemmet och den biologiska/ursprungs-
familjen har visat sig ha betydelse för kontaktfrekvensen. Ett konkret 
hinder är här att umgänget mellan barn och föräldrar försvåras på 
grund av avståndet [131]. 

Många placerade ungdomar har kontakt med sina föräldrar men 
det är många som vill ha mer kontakt. Det finns även mindre grupper 
ungdomar som inte vill eller kan ha föräldrakontakt. Det är därför av 
stor vikt att ta hänsyn till barns och ungas vilja och inställning samt 
att kontinuerligt uppdatera hur familjekontakterna ser ut [131]. När 
konflikter mellan barnet och den biologiska/ursprungsfamiljen före-
kommer kan familjehemsföräldrarna utgöra en viktig länk emellan 
dem. Forskningen visar också att kontaktproblem med de biologiska/
ursprungsföräldrarna är en vanlig stressfaktor för familjehemmet, 
vilket riskerar att påverka placeringen negativt [17].

Del 9. Placerade barns biologiska syskon och andra 
nära anhöriga
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Del 9
Placerade barns biologiska syskon och andra nära anhöriga
Många placerade barn möter vuxenlivet med minst en död förälder. Relationen med syskon 
och andra nära anhöriga blir därför viktig. Utan en stödjande familj försvåras övergången till 
vuxenlivet.

58. Är du beredd att stödja barnet i sin relation med syskon och släkt?
Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ditt svar ...................................................................................

59. Är du beredd att finnas kvar som stöd åt barnet även efter att han/hon har flyttat 
 ifrån din familj?

Ja  Nej  Osäker

  Motivera gärna ..............................................................................................

   ...................................................................................................................

Jag försäkrar härmed att jag på bästa möjliga korrekta sätt har besvarat ovanstående frågor.

Signatur .....................................................................  Datum .................................
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För barn som växer upp i familjehem är det av stor vikt att behålla 
kontakten med syskon eller andra nära anhöriga, då dessa barn ris-
kerar att möta vuxenlivet utan sina biologiska föräldrar i livet [132]. 
Därtill är det många placerade barn som förlorar kontakten med sin 
far i ett tidigt skede [133, 134]. Även om barn inte saknar föräldrar 
kan föräldrarna vara frånvarande på olika sätt eller inte förmögna 
att ge barnet stöd. Relationen med syskon eller andra anhöriga kan 
därför vara avgörande när barnet lämnar familjehemmet för ett eget 
boende [34, 75]. Om ett barn saknar familj eller har ett försvagat  
familjenätverk när placeringen upphör kan det få negativa konsekven-
ser på längre sikt [135, 136]. Många placerade barn visar sig exempel-
vis sakna kontakt med sina syskon [131]. 

Familjehemmen bör därför i möjligaste mån se till att det finns ett 
bestående nätverk med syskon och andra nära släktingar till barnet, 
särskilt om relationen mellan barnet och dess biologiska/ursprungs-
föräldrar är dålig eller obefintlig. Barnet bör vid dessa tillfällen själv 
få avgöra vilka som betraktas som ”riktiga” syskon.  

För tonåringar placerade i familjehem är övergångsfasen från tonår-
ing till att bli vuxen och klara sig själv en riskfylld tid. Det kan kän-
nas ensamt och svårt på grund av otillräckligt stöd från familjehem-
met eller de biologiska/ursprungsföräldrarna. Denna grupp ungdomar 
är också mer utsatta eftersom de många har en dålig skolunderbygg-
nad, dålig ekonomi och saknar en stödjande familj jämfört med andra 
ungdomar. Därför behöver de vid övergången till vuxenlivet stöd av 
andra [89, 137]. Om en ung person som lämnar vården har en känslo-
mässig relation till minst en vuxen visat mer gynnsamma förutsätt-
ningar att klara sig [72]. 

Det är en viktig uppgift för familjehemmet att förbereda ungdomen 
på ett eget boende [137]. Det kan röra sig om rent praktiska detaljer 
såsom att betala räkningar, städa och handla mat. Men även att fort-
sätta hålla kontakten efter att ungdomen har flyttat, eftersom det kan 
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finnas en risk för ogynnsam utveckling för den här gruppen placera-
de barn. Många kommer att behöva stöd även efter placeringens slut. 
Därför är det viktigt att familjehemmet förstår och inser hur centralt 
familjehemmet kan vara även efter att placeringen har avslutats.
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Användarinstruktioner

Innan arbetet med bedömningen inleds är det viktigt att familjehems-
utredaren gör sig väl förtrogen med manualen och sätter sig in i in-
strumentets olika frågor och frågeområden. De familjer som har visat 
intresse för att bli familjehem ska redan tidigt i utredningen ta del av 
BRA-fam och svara på frågorna. Det kan antingen ske vid ett första 
möte på socialkontoret eller vid ett första hembesök. När familjen 
fyller i formuläret ska familjehemsutredare finnas tillgänglig. Dels för 
att kunna bistå med vägledning dels för att skapa möjlighet till dis-
kussion kring frågorna. Instrumentets frågor är tänkta att användas 
även som underlag för vidare diskussion med det blivande  
familjehemmet. Det kan ske när det faller sig mest naturligt, vid för-
sta mötet eller vid uppföljningsmötet. Instrumentet bör inte skickas 
per post då möjlighet till kommunikation kring frågorna försämras. 
Det kan heller inte garanteras att det fylls i individuellt. Om situatio-
nen ändå kräver det, till exempel om avståndet till familjens bostad 
utgör ett hinder för ett möte, kan instrumentet skickas per post. I 
det fallet bör familjehemsutredaren vara särskilt noggrann med att 
ge klara instruktioner per telefon och sedan följa upp svaren vid ett 
möte. 

Det är viktigt att samtliga frågor alltid besvaras. Om en person 
undviker att svara på frågor kan det innebära att syftet med in-
strumentet går förlorat. Det kan medföra att familjehemsutredaren 
missar att identifiera olämpliga familjer eller att familjen förbiser vad 
som krävs av dem som familjehemsförälder. Om en person inte har 
svarat på en fråga bör familjehemsutredaren påpeka det och begära 
ett svar. Gäller det en känslig eller svår fråga kan en diskussion öka 
förståelsen för hur personen tänker. De frågor som rör inställning 
och attityder är lämpade att användas som underlag för vidare diskus-
sion. Vissa frågor kan vara svåra att förstå medan andra kan kännas 
självklara. Frågorna 28 (skäl till att vilja bli familjehem) och fråga 34 
(strategier för vägledning och gränssättning) är exempel på frågor 
som det kan finnas skäl att diskutera. Frågorna väcker många tankar 
som ger familjen möjlighet till reflektion. Del fyra till nio innehåller 
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indirekta frågor om uppdragets ansvarsområden. Frågorna är  
konstruerade på ett sätt som inbjuder till socialt önskvärda svar. 
Svaren är därför inte utslaggivande. De klargör för familjerna vad 
som förväntas av dem som familjehem. Om det uppstår tveksamheter 
kring svaren ska de följas upp av familjehemsutredaren. Det är lika 
viktigt att erfarna familjehem som kanske redan utretts av annan 
kommun, besvarar BRA-fam. De kan uppleva frågorna och svaren 
som onödiga och självklara. Men varje gång BRA-fam används ges 
ett tillfälle till kontakt mellan det blivande familjehemmet och familje-
utredaren. Dessutom ska utredningen ske på ett rättvist, likartat och 
transparent sätt, oavsett vem som utreds.

Det är endast de vuxna i familjen som ska svara på frågorna, var 
och en i ett eget formulär, vilket bör göras separat utan påverkan från 
varandra. Är det endast en av två vuxna i familjen som är med på för-
sta mötet ska den personen fylla i formuläret medan den andra fyller 
i ett eget formulär vid ett senare tillfälle. Innan de besvarar frågorna 
bör familjehemsutredaren ge följande information:

• BRA-fam ingår som ett första steg i utredningsprocessen. Frågorna 
i instrumentet bygger på kunskap från forskning och praktikers 
erfarenhet, och har identifierats som betydelsefulla för att det place-
rade barnet ska få en positiv utveckling.

• Samtliga personer som är intresserade av att bli familjehem ska 
fylla i instrumentet, vilket innebär att alla besvarar samma frågor 
oavsett vilken familjehemsutredare de träffar.

• Frågorna ger en uppfattning om vad uppdraget som familjehem 
innebär och vilka krav och förväntningar som ställs på ett familje-
hem. 

• Frågorna ger familjehemsutredaren möjlighet att i ett tidigt skede 
identifiera familjer som inte är lämpade för uppdraget. 

• Familjerna som har fyllt i BRA-fam har rätt att när som helst ta 
tillbaka sin intresseanmälan.

• Oavsett om familjehemsutredaren bedömer att familjen är lämplig 
att gå vidare i utredningsprocessen eller inte sker alltid en åter-
koppling till familjen där svaren diskuteras, vilket bidrar till en mer 
transparent utredningsprocess.
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Familjen ska informeras om att det är obligatoriskt för socialtjänsten 
att begära in vissa registeruppgifter och olika referenser som  
komplement till utredningen för samtliga blivande familjehem  
(se SOSFS 2012:11) [15]. 

Registeruppgifter ska inhämtas från:
• Socialnämnden om familjehemmet bor i samma kommun som  

socialnämnden (avser alla vuxna personer som bor i hemmet)  
(4 kap. 5§ SOSFS 2012:11).

Registeruppgifter bör inhämtas från:
• Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister,
• Kronofogdemyndigheten (efter samtycke),
• Försäkringskassan (efter samtycke),
• Socialnämnder i andra kommuner där familjen har varit bosatt  

i de senaste fem åren (efter samtycke).

Referenser ska inhämtas från:
• minst två av varandra oberoende personer  

(4 kap. 6§ SOSFS 2012:11),
• i förekommande fall från andra kommuner som har barn eller unga 

placerade i hemmet (4 kap. 7§ SOSFS 2012:11),

Referenser bör inhämtas från:
• både närstående personer och personer som i sin yrkesutövning har 

kännedom om familjen.

Därutöver bör socialtjänsten be om friskintyg om de bedömer att det 
finns en risk för fysisk eller psykisk ohälsa hos det blivande familje-
hemmet. 

Innan uppföljningsmötet bör familjehemsutredaren ha tagit del 
av samtliga register, referenser och friskintyg. Vid återkoppling ska 
familjen få ta del av vad som har kommit fram utifrån BRA-fam och 
övrig information. Man ger familjen tillfälle att ta upp eventuella 
oklarheter, och familjehemsutredaren kan om det behövs ta in ny 
information för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. 
Familjehemsutredaren kan också vid första mötet titta igenom svaren 
och be om kompletterande information. 
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Familjehemsutredaren kan ha identifierat en eller flera risker som 
kan vara avgörande för om familjen är lämplig eller inte. Oberoende 
av vad familjehemsutredaren kommer fram till i sin bedömning, är 
det viktigt att man alltid öppet redovisar för familjen vad som ligger 
till grund för bedömningen. 

Bedömningsmallen
När formuläret är ifyllt ska det återlämnas till familjehemsutredaren 
för bedömning. För att underlätta bedömningen finns en bedöm-
ningsmall som ska fyllas i av familjehemsutredaren. Bedömningsmal-
len utgör ett arbetsredskap för familjehemsutredaren på samma sätt 
som manualen. Det blivande familjehemmet ska inte ta del av själva 
bedömningsmallen men återkoppling ska alltid ges.

De första tio frågorna i instrumentet som ger bakgrundsfakta ingår 
inte i bedömningsmallen. Mallen innehåller frågorna 11–59 som ska 
ligga till grund för familjehemsutredarens bedömning. Där framgår 
att olika frågeområden representeras av en enstaka fråga eller av flera 
frågor. 

Mallen har fyra kolumner. Den första kolumnen anger de fråge-
områden som bedömningen gäller. Därefter följer två kolumner som 
handlar om själva bedömningen av varje fråga eller frågeområde. 
Den andra kolumnen ska kryssas i när man har bedömt att svaret på 
frågan eller frågeområdet utgör en risk som kräver mer information. 
Den kompletterande informationen ska ge familjehemsutredaren 
ett underlag för att på ett säkert sätt kunna avgöra om det förelig-
ger någon risk. Den tredje kolumnen ska kryssas i när familjehems-
utredaren bedömer att frågan eller frågeområdet har besvarats på ett 
godtagbart sätt eller inte utgör någon risk. I den fjärde kolumnen ska 
bedömningen av svaren kommenteras. Eventuell risk ska beskrivas 
och vilken ytterligare information som behövs ska noteras. Till exem-
pel kan en person ange att det finns en historia av kriminalitet sedan 
lång tid tillbaka inom familjen. Informationen kan kontrolleras mot 
registerutdrag och oavsett vad som framkommer från registret ska 
återkoppling alltid ske. En annan person kan ange en olämplig attityd 
till att samarbeta med den biologiska familjen. Familjehemsutredaren 
bör då diskutera frågan vidare med familjen för att få ytterligare och 
tillförlitligt underlag inför bedömningen. Om personen har missat  
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eller missuppfattat en fråga kan det även noteras i kolumnen. Infor-
mation som kan vara av intresse längre fram i utredningen bör också  
noteras. Till exempel kan något positivt ha kommit fram om familjen 
som kan utgöra en viktig resurs för en framtida placering.

När samtliga frågor eller frågeområden har kryssats i ska det totala 
antalet kryss fyllas i längst ner i tabellen. Det totala antalet kryss i 
vardera kolumnen visar hur många av svaren bedöms som godtagbara 
och hur många svar som bedömts innehålla risk. Därefter skrivs en 
sammanfattning i mallens sista del, som ska utgöra ett underlag för 
bedömningen av familjens lämplighet. 

När familjehemsutredaren gör den samlade bedömningen är det 
viktigt att även beakta all den kompletterande informationen som  
efterfrågats. Om det är två vuxna i familjen som söker ska bägges 
svar vägas samman vid bedömningen om familjens lämplighet.  
Bedömningen kan resultera i följande alternativ: 

  
• Familjehemsutredaren har inte upptäckt några risker och familje-

hemsutredaren bedömer familjen som lämplig att gå vidare i rekry-
teringsprocessen.

• Familjehemsutredaren har upptäckt risker som är föränderliga hos 
det blivande familjehemmet och gör bedömningen antingen att 
riskerna är av mindre betydelse eller att familjen är motiverad att 
förändra dessa risker och därför bedöms som lämplig att gå vidare  
i rekryteringsprocessen.

• Familjehemutredaren har upptäckt risker som inte är föränder-
liga hos det blivande familjehemmet men gör bedömningen att de 
resurser familjen kan erbjuda kompenserar för riskerna och därför 
bedöms familjen som lämplig att gå vidare i rekryteringsprocessen. 

• Familjehemsutredaren har upptäckt risker som är föränderliga hos 
det blivande familjehemmet men gör bedömningen att familjen inte 
är motiverad att förändra dessa risker och därför bedöms familjen 
som inte lämplig att gå vidare i rekryteringsprocessen. 

• Familjehemsutredaren har upptäckt risker som inte är föränderliga 
hos det blivande familjehemmet och gör bedömningen att bristerna 
är så avgörande att familjen inte bedöms som lämplig att gå vidare  
i rekryteringsprocessen.
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Om familjen anses lämplig att fortsätta utredningen ska det beskrivas 
med en kort sammanfattning i bedömningsmallen. Familjehemsutre-
daren bör också notera om eventuella resurser och risker har kommit 
fram som bör följas upp senare i utredningen. Om familjehemsutre-
daren bedömer att familjen inte är lämplig att fortsätta utredningen 
ska man notera det i mallen med en förklaring till bedömningen. I 
den slutliga bedömningen ska det klart och tydligt framgå vad som 
ligger till grund för beslutet att familjen går vidare eller inte går vi-
dare i rekryteringsprocessen. 
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