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Abstract 
 
Author: Erica Mattsson & Jenna Oskarsson 
Title: What is needed to become foster-care takers? 
Supervisor: Ulrika Järkestig-Berggren 
Assessor:  
 
The aim of this study was to examine how foster-care workers use their discretion, also how 

they evaluate foster-care investigations and which criteria affects the outcome of the 

investigations. Our focus group were social workers from four middle-sized municipalities 

and two social workers from the private sector. Two overall themes were identified after our 

interviews, both with underlying themes: discretion during investigation and criteria for 

foster-care takers.The analysis was based on previous research and theory. Our main 

conclusions were that social workers’ discretion is affected by the guidelines and methods 

established at their workplace. Also that the criterias for foster-care takers depends on the 

situation, but the foster child needs his or her own room in the home and the foster parent can 

not appear in criminal records.  
 
Keywords: foster care, discretion, social workers, street-level bureaucracy, foster parents. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de enhetschefer, socialsekreterare, familjehemsutredare, 

familjehemskonsulenter och familjehemrekryterare som gjort denna uppsats möjlig. Er insats 

och kunskap har hjälpt oss mycket. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Ulrika Järkestig-Berggren för vägledning och alla goda råd. 

Du ska också ha tack för att du varit väldigt rak, tydlig och ärlig i din handledning. Det har vi 

uppskattat mycket. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp för stöd och goda samtal. 
 
Erica Mattsson & Jenna Oskarsson  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 6 

1.1 Problembakgrund .................................................................................................................................. 6 

1.2 Problemformulering....................................................................................................................................... 7 

1.3 Syfte ................................................................................................................................................................ 8 

1.4 Frågeställningar ............................................................................................................................................ 8 

1.5 Bakgrund ........................................................................................................................................................ 8 
1.5.1 Lagar och riktlinjer................................................................................................................................. 8 
1.5.2 Metoder för utredning ..................................................................................................................... 10 
1.5.3 Kunskapsformer ................................................................................................................................... 10 

1.6 Avgränsningar ............................................................................................................................................. 10 

2. Tidigare forskning .......................................................................................................................... 12 

2.1 Kriterier ....................................................................................................................................................... 12 
2.1.1 Barns och ungas kriterier för vad ett hem innebär ............................................................................... 12 
2.1.2 Familjehemmens motiv ........................................................................................................................ 13 
2.1.3 Familjehemsutredarnas kriterier .......................................................................................................... 14 
2.1.4 Kriterier som levt kvar över tid ............................................................................................................ 15 

2.2 Standardisering och socialsekreterarens handlingsutrymme ...................................................................... 16 
2.2.1 Standardisering..................................................................................................................................... 16 
2.2.2 Handlingsutrymme och policys ...................................................................................................... 16 

2.3 Sammanfattning ................................................................................................................................... 18 

3. Teori ............................................................................................................................................... 19 

3.1 Handlingsutrymme ....................................................................................................................................... 19 

3.2 Street-level bureaucracy .............................................................................................................................. 20 

4. Metod ............................................................................................................................................. 22 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats .......................................................................................................................... 22 

4.2 Val av metod ................................................................................................................................................ 23 

4.3 Urval ............................................................................................................................................................ 23 
4.3.1 Val av intervjupersoner ........................................................................................................................ 23 

4.4 Forskningsetiska överväganden .................................................................................................................. 24 

4.5 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................................... 25 

4.6 Tillvägagångssätt av resultat och analys..................................................................................................... 26 

4.7 Metodkritik ................................................................................................................................................... 26 

4.8 Arbetsfördelning .......................................................................................................................................... 27 

5. Resultat och analys ......................................................................................................................... 28 

5.1 Resultat ........................................................................................................................................................ 28 

5.2 Information om intervjupersonerna ............................................................................................................. 28 

5.3 Utredningsprocessen ................................................................................................................................... 28 

5.4 Familjehemsutredarnas omdöme och handlingsutrymme ........................................................................... 29 
5.4.1 Riktlinjer och handlingsutrymme......................................................................................................... 29 



 5 

5.4.2 Manualer och metoder ......................................................................................................................... 31 

5.5 Familjehemsutredarnas kriterier ................................................................................................................. 32 
5.5.1 Baskriterier ........................................................................................................................................... 32 
5.5.2 Direkta nej ............................................................................................................................................ 34 
5.5.3 Familjehemsutredarnas hantering av tveksamma kriterier .................................................................. 36 

5.6 Analys........................................................................................................................................................... 39 
5.6.1 Handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati ............................................................................................ 39 
5.6.2 Kriterier ................................................................................................................................................ 41 

6. Diskussion ...................................................................................................................................... 44 

6.1 Centrala resultat och slutsatser ................................................................................................................... 44 
6.1.1 Handlingsutrymme och kunskapsformer ............................................................................................. 44 
6.1.2 Kriterier ................................................................................................................................................ 45 
6.1.3 Slutsats ................................................................................................................................................. 46 

6.2 Förslag på vidare forskning ........................................................................................................................ 46 

7. Referenser ...................................................................................................................................... 48 

8. Bilagor............................................................................................................................................ 54 

Bilaga 1 – Första förfrågan om intresse ........................................................................................................... 54 

Bilaga 2 – Tidsförförslag till intervjupersoner .................................................................................................. 55 

Bilaga 3 – Information till intervjupersoner...................................................................................................... 56 

Bilaga 4 - Intervjuguide ..................................................................................................................................... 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Inledning 

Under vår VFU-termin kom vi i kontakt med familjehemsutredningar, vilket väckte ett intresse 

för ämnet. Något vi upptäckte var att utredningarna kunde se väldigt olika ut, beroende på 

vilken kommun eller organisation som gjort dem. Vi förstod att familjehemsutredarnas 

handlingsutrymme var stort inom givna ramar och att det kunde påverka hur utredningarna 

utformades och därav blev olika. Vi diskuterade mycket med varandra under VFU:n om hur vi 

såg på att utredningarna kunde se så olika ut, vilket ledde till att vi ville skriva om det i vårt 

examensarbete.  

 

1.1 Problembakgrund 

Det råder sedan många år en brist på familjehem och kommunerna får allt svårare att rekrytera 

privatpersoner som vill ta sig an uppdraget. I ett försök att locka nya uppdragstagare gick 

socialstyrelsen i februari 2017 ut med att de lanserar en ny hemsida. Den heter mininsats.se och 

riktar sig bland annat till de som är intresserade av att bli familjehem och jourhem. Tanken med 

lanseringen är att fler personer ska bli intresserade av att bli uppdragstagare (Socialstyrelsen 

2017 & SKL 2018). Det finns enligt tidigare forskning olika motiv för familjer att vilja bli 

familjehem. Vissa familjer söker sig uppdraget med viljan att hjälpa barn som har det svårt, 

andra kan bli kontaktade av socialtjänsten med förfrågan om att bli familjehem. Det sistnämnda 

är vanligast förekommande när det handlar om nätverkshem (Andersson 2001, ss.241-242). För 

att utreda om ett familjehem är lämpligt ska en bedömning göras av hemmets allmänna 

förutsättningar. Bedömningen görs för att se till att det placerade barnet kan tillhandahållas en 

vård som präglas av kontinuitet och som är ändamålsenlig, säker och trygg (SOSFS 2012:11). 

Det krävs att de som antar uppdraget har tid och plats, både fysisk men även plats mentalt för 

barnet. Familjehemmet måste också vara känslomässigt tillgängliga, ha ett reflekterande 

sinnelag och en förmåga att mentalisera. Mentalisering innebär att kunna se och förstå andra 

genom sig själv, alltså att kunna sätta sig in i en annan persons situation och förstå hens känslor, 

upplevelser och verklighet utifrån att alla har olika erfarenheter, bagage och kunskap 

(nyakalvestenmetoden.se 2019; mentalisering.se 2017). 

 

Forskning visar att barn och ungas syn på vad ett bra ”hem” är kan skilja sig åt beroende på 

bakgrund, ålder, individuella omständigheter och upplevelser. Forskningen menar även att det 

finns knapphändig information om barn och ungas upplevelse av vård utanför hemmet, 
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eftersom deras uppfattning om vad ett hem innebär inte är något som uppmärksammats. Det 

finns inte alltid ett specifikt barn i åtanke vid familjehemsutredningar och det blir därför svårt 

för familjehemsutredaren att utreda familjehem som generellt ska passa för flera olika barn och 

deras upplevelse av vad ett hem är. Det gör att kriterier för ett bra familjehem som kan tänkas 

fungera för många barn måste formuleras (Natalier & Johnson 2014, ss.124, 129-134).  

 

En familjehemsutredare arbetar mycket med just bedömningar av lämpligheten hos en familj 

som vill bli familjehem. Samtidigt arbetar de för att både innan och under placeringen stärka 

familjen och det placerade barnet. Familjehemsutredarens handlingsutrymme innefattar 

exempelvis bedömningar vilket delvis är format utifrån de riktlinjer och ramar som 

organisationen har (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss.15-16). När ett barn väl ska 

placeras görs det en matchningsutredning för att se vilket familjehem som kan tillgodose 

barnets behov på bästa sätt. Ett familjehem kan vara godkänt och anses lämpligt men passar 

inte alls till alla barn. Därför är matchningen viktig för att undvika sammanbrott som leder till 

omplacering. En försvårande omständighet kan vara brister i utredningarna, både i barnets och 

familjehemmets. Då kan matchningen bli svår och risken för sammanbrott ökar (IVO 2017a, 

s.14).   

 

1.2 Problemformulering 

När ett barn placeras utanför det egna hemmet är det ett stort ingrepp i barnets liv. Det kan få 

omfattande konsekvenser, inte bara för det enskilda barnet utan för hela barnets familj. Vid en 

placering har samhället stort ansvar för barnet och den vård barnet får. Samhället blir då som 

en ställföreträdande förälder för barnet. För att säkerställa att familjehemsutredningar håller 

kvalité och ser likvärdiga ut oberoende av vem eller vilka som har gjort den har Socialstyrelsen 

tagit fram olika metoder för utredningen. En metod är BRA-fam som är en bedömningsmetod 

som används initialt för att bedöma familjehemmet (Socialstyrelsen u.å, ss.3 & 84). 

 

En socialarbetares utbildning ger hen en teoretisk grund för att kunna utföra det arbete som 

förväntas och ger en kunskap i att använda handlingsutrymmet på ett bra sätt (Molander & 

Terum 2010, s.13). Med ett större handlingsutrymme kommer ansvar samtidigt som det krävs 

en förmåga att kunna ta ansvar för de beslut som fattas. Som socialarbetare ska man kunna stå 

för sina handlingar och att de stämmer överens med de riktlinjer och ramar som finns i 

organisationen (Svensson & Karlsson 2010, s.264). Som Ponnert och Svensson (2016) skriver 
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så kan socialarbetares profession ifrågasättas med ökade riktlinjer och ramar. Samtidigt kan 

deras handlingsutrymme minska i takt med ökningen (Ponnert & Svensson 2016, ss.586-587).  

 

Trots att det finns riktlinjer och manualer för hur en familjehemsutredning ska bedrivas undrar 

vi hur familjehemsutredarna ser på sitt handlingsutrymme. Upplever de att de kan vara med och 

påverka utformningen av utredningen utifrån de riktlinjer som finns och vilka kriterier gör en 

familj till ett lämpligt familjehem och vilka kriterier är svårare att se förbi. Med hjälp av teorin 

street-level bureaucracy och begreppet handlingsutrymme ska vi försöka få en större förståelse 

för det. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur familjehemsutredare använder sitt handlingsutrymme 

och gör bedömningar i familjehemsutredningar samt se vilka kriterier som påverkar om 

familjehemmet blir godkänt eller inte.    

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur använder familjehemsutredare sitt handlingsutrymme i familjehemsutredningar och 

vilka kunskapsformer använder de? 

• Vilka kriterier är viktiga för att ett hem ska godkännas och finns det kriterier som gör 

hemmet tveksamt eller till ett absolut nej?  

 

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Lagar och riktlinjer 

Familjehemsvården är styrd av lagar och riktlinjer för att säkerställa vårdens kvalité. IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) har tillsyn och gör kontroller för att se till att socialtjänsten 

följer de lagar som finns gällande vård av barn och unga. De kontrollerar även så att den vården 

håller den kvalité som bedöms som god (IVO 2017b). 

 

När ett barn inte bedöms kunna bo med sina biologiska föräldrar är det socialtjänstens ansvar 

att sörja för de barn som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna och eventuellt tas 

emot i ett familjehem (SFS 2001:453). Ett familjehem är ett hem för stadigvarande vård och 

fostran av barn (SFS 2001:937). Det bedrivs inte som ett arbete utan är ett enskilt hem som 
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antar ett uppdrag från socialtjänsten. Om det finns någon i barnets närhet, exempelvis en 

mormor eller farbror, som kan ta sig an uppdraget som stadigvarande hem för barnet kallas det 

i sin tur för nätverkshem eftersom familjen som tar sig an uppdraget finns i barnets nätverk 

(SKL 2019; Socialtjänstförordningen 2001:937). 

 

Lagstiftningen kring barns vård utanför det egna hemmet har förändrats sedan 

fosterbarnskommittén bildades i slutet av 1800-talet. Kommittén la i början av 1900-talet fram 

ett lagförslag som senare resulterade i att de första tre lagarna gällande barn instiftades år 1902, 

de kom att kallas barnavårdslagarna (SOU 2009:99, s.54; Bergman 2011, ss.13-15). Dessa lagar 

har utvecklats och förändrats under århundradet och i juni 2018 skedde en omröstning i 

Sveriges riksdag där majoriteten röstade för att FNs barnkonvention skulle bli lag. Syftet med 

att barnkonventionen blir lag är att skapa ett synsätt som är mer barnrättsbaserat inom alla 

offentliga verksamheter (Regeringen). 

 

När det gäller åtgärder eller beslut rörande barn, alltså personer under 18 år, skall barnets bästa 

tas i beaktande enligt SoL (2001:453). Barnets bästa är ett begrepp som är föränderligt och 

innebörden kan variera beroende på exempelvis hur barnets behov uppfattas, men begreppet 

har även förändrats med tiden när ny forskning och kunskap har tillkommit. Det är även 

individuellt då varje barn har egna behov och just därför är det viktigt att det enskilda barnet 

som ett ärende gäller är utgångspunkten när barnets bästa ska definieras. Barnkonventionen 

menar att varje barn bör ses som en aktör och mår bäst av att få berätta hur de själva vill ha det 

och kunna påverka det slutgiltiga beslutet, beroende på ålder och mognad (Socialstyrelsen 

2012, ss.10-11). 

 

Om familjehemsutredaren har ett specifikt barn i åtanke vid utredningen av ett familjehem ska 

socialnämnden även se till barnets specifika behov vid beslutfattandet (SOSFS 2012:11). I 

Sverige finns det inte någon generell lag som specifikt gäller barn inom frivillig vård, utan de 

är inkluderade i Socialtjänstlagen (Andersson 2001, s.237). Socialtjänstlagen kan sedan 

kompletteras av LVU (1990:52), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ger 

socialnämnden möjligheten att ta hand om ett barn eller en ung person utan hens eller 

föräldrarnas medgivande (1990:52). 
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1.5.2 Metoder för utredning 

Föräldrarna i ett familjehem beskrivs ofta av socialsekreterare som emotionella personer med 

mycket att erbjuda ett försummat barn. Det finns inte någon systematisk eller forskningsbaserad 

kunskap i Sverige om metoder för rekrytering av fosterföräldrar. Det finns inte heller statistik 

på hur många potentiella familjehem som går igenom en traditionell utredning för att utreda sin 

förmåga som familjehem eller någon kunskap om hur många som intervjuas enligt den mer 

omfattande och psykologiskt fördjupade modellen Kälvesten. Kälvestenintervjun är en 

intervjumetod som förändrats genom åren och den modellen som används idag heter Nya 

Kälvestenintervjun, N.KI. Den nuvarande modellen är utformad och grundad av Ulla Fridsjö 

som är auktoriserad socionom med stor erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Intervjun har 

ett tregenerations-perspektiv och fokuserar mycket på mentalisering, anknytning och affekter. 

Fokus läggs även på hur intervjupersonen svarar på frågorna och hur hen berättar sin historia. 

Intervjun sker med båda familjehemsföräldrarna samtidigt men i separata rum med en 

intervjuare i vardera rum. Resultatet analyseras sedan av en utomstående analysand. N.KI. kan 

ses som en del i utredningen av ett potentiellt familjehem men används också i utredning av 

adoptivföräldrar (Kalvestenintervju.com; Andersson 2001, ss.238 & 336). Det finns även andra 

metoder som kommuner använder sig av vid sina utredningar av familjehem, exempelvis BRA-

fam.  

 

1.5.3 Kunskapsformer 

Gustavsson (2002) menar att man kan dela in kunskap i fyra olika former. De fyra är 

faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogehetskunskap. Faktakunskaper 

kan ses som kvantitativ kunskap och innefattar exempelvis information, riktlinjer eller regler. 

Förståelsekunskap menas vara en kvalitativ form av kunskap, till motsats mot faktakunskap. 

Det innebär att förstå, uppfatta eller se mening i ett visst fenomen. Färdighet innebär att 

individen besitter förmågan att förstå och genomföra det som föreligger. Den sista 

kunskapsformen förtrogenhet kan beskrivas som tyst kunskap, den grundar sig i tidigare 

kunskap och används exempelvis vid bedömningar (Gustavsson 2002, ss.23-24).  

 

1.6 Avgränsningar  

Vårt fokus i uppsatsen är utredningen av blivande familjehem. Det finns ytterligare intressanta 

och viktiga aspekter när det kommer till placering av barn men vi har valt att hålla oss till 

utredningen. En aspekt som många familjehemsutredare lyfter är vikten av en bra matchning 
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mellan barnet och familjehemmet. Matchningen är en del utav utredningen som vi tycker är 

väldigt intressant, men matchningsutredningen skulle ta för stor plats i uppsatsen och därför 

väljer vi att inte skriva om den. Det skulle däremot kunna vara en framtida uppsatsidé. Vi har 

även valt att inte förhålla oss till barnperspektivet eller barnets perspektiv eftersom vi lägger 

fokus på utredningen av familjehemmet. Däremot har familjehemsutredarna barnets perspektiv 

med sig när de gör familjehemsutredningarna.   
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2.Tidigare forskning 

Detta kapitel behandlar tidigare forskning gällande den historiska och lagstadgade utvecklingen 

kring placerade barn, barns perspektiv på placering, familjehemmens motiv, 

familjehemsutredarens kriterier och handlingsutrymme samt vad som kan påverka 

handlingsutrymmet.  

 

När vi har valt ut vår tidigare forskning har vi använt oss av sökorden: Familjehem, 

handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati, fosterbarn, placering, foster care, social work, out-of-

home care, foster parents, professional discretion, standardisation och street-level bureaucracy. 

Vi har använt sökmotorerna: Social Science Premium Collection, Libris och Ulrichsweb.   

 

2.1 Kriterier 

Nedan kommer kriterier för familjehem att belysas från barnets, familjehemmens och 

familjehemsutredarnas synvinklar, eftersom alla berör barns vård utanför det egna hemmet.  

 

2.1.1 Barns och ungas kriterier för vad ett hem innebär  

Barnets bästa är som tidigare nämnt ett begrepp som både är svårdefinierat och svårt att 

applicera i praktiken då det är ytterst individuellt. Natalier och Johnson (2014) menar att unga 

människors uppfattning om vad ett hem innebär är något som inte uppmärksammats och därför 

finns det knapphändig information om ungas upplevelse av vård utanför hemmet. I sin egen 

studie har dem intervjuat 77 ungdomar som genomgått vård utanför hemmet och kommit fram 

till att det finns fem övergripande idéer om vad ett hem kan innefatta. De orden som 

ungdomarna använde sig av för att beskriva ett hem var ett tak över huvudet, känslomässigt 

välmående, kontroll, rutiner, relationer och stabilitet. 

 

Med ett tak över huvudet menade ungdomarna att hemmet endast var en plats där de hade en 

säng och en plats att gå till för skydd när det behövdes. Samtidigt som ett tak över huvudet är 

basalt krävs det ändå för att de andra kriterierna ska gå att uppfylla. Det känslomässiga 

välmåendet tyckte ungdomarna var viktigt eftersom de upplevde hemmet som en känsla av 

välbefinnande, där de kunde slappna av och det kändes även som tillflyktsort från annat jobbigt. 

Kontrollen menar ungdomarna bottnar i känslan av att veta vad som är ens hem. Detta sågs mer 

som en målbild då de själva inte kunnat välja eller påverka valet av de hem som de placerats i. 
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Något som hänger ihop med deras känsla av vanmakt när det kommer till val av hem är dagliga 

rutiner. Ungdomarna menade att de kopplade rutiner till en känsla av gemenskap i en familj, 

detta då exempelvis hushållssysslor och fasta middagstider uppfattas som “normalt”. Ordet 

normalt uppkom ofta, även när ungdomarna pratade om relationer inom familjen. Många av 

ungdomarna hade över 20 placeringar under sin uppväxt och pratade just om vikten av att skapa 

relationer med de runt omkring. De pratade även om hur de kände sig olika sina vänner som 

hade “normala” familjer och relationer. Det sista ordet, stabilitet, skulle kunna användas för att 

sammanfatta de andra. Det bestod enligt ungdomarna av en känsla av hem, kontroll och 

kontinuerliga relationer och rutiner (Natalier & Johnson 2014, ss.124 & 128-134). När det 

kommer till ärenden gällande barn ska dem bli hörda och få utrymme att uttrycka sig, men detta 

baserat på barnets ålder och mognad. Om barnet exempelvis vill stanna kvar hos sina biologiska 

föräldrar kan den socialarbetaren komma fram till att det inte ligger i barnets bästa (Andersson 

2001, s.237). Detta grundar sig i FN:s Barnkonvention (Unicef 2019).  

 

2.1.2 Familjehemmens motiv  

Tidigare forskning kring motiven för familjehem har konstaterat medvetna och omedvetna, inre 

eller yttre, psykologiska samt socioekonomiska motiv. Ett exempel på socioekonomiska motiv 

är en mamma med egna små barn som vill kunna fortsätta vara hemma och därför tar familjen 

ett uppdrag. Samtidigt har familjehemmen överlag samma socioekonomiska status som 

samhället i stort (Andersson 2001, ss.326 & 238-239). Laklija (2012) menar att de tydligaste 

motiven hon identifierat är omtanke om barnet och att familjehemmet har saknat ett barn i sitt 

liv. Det finns även ekonomiska motiv, men de är mindre förekommande (Laklija 2012).  

 

Andersson (2001) beskriver fyra olika motiv till att familjer eller individer vill bli familjehem. 

Det första är att familjehemmet och barnet är släkt, men att släktingen inte aktivt sökt uppdraget, 

utan blivit kontaktade av socialtjänsten utifrån att de ingår i barnets nätverk, alternativt tagit 

hand om barnet när det inte fungerat i ett annat familjehem. Dessa familjehem, eller 

nätverkshem, har oftast ingen tidigare erfarenhet av att vara ett familjehem, men har egna barn. 

Det andra är att familjehemmen vill ta hand om ett barn, antingen som ett syskon till deras egna 

ensambarn eller för att de inte har kunnat få barn biologiskt. Det är då viktigt att de är medvetna 

om att placeringen inte behöver leda till adoption samtidigt som barnets kontakt med de 

biologiska föräldrarna skall upprätthållas, om det är för barnets bästa. Detta då det är den enda 

förklarande faktorn till varför placerade barn har kunnat återvända hem till sina biologiska 
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föräldrar (Hessle 1989, s.210; Andersson 2011, s.241). Den tredje gruppen hade motivet att de 

gillade att ta hand om barn och hade haft många olika barn placerade hos sig under många år, 

samtidigt som de egna barnen bodde hemma. När de blev familjehem första gången var de egna 

barnen små och mamman i familjen hade råd att stanna hemma längre om de även tog in ett 

placerat barn. Den sista gruppen hade motiveringen att de själva växt upp i stora familjer och 

haft många barn, och nu när deras egna barn flyttat ut kändes huset stort och tomt (Andersson 

2011, ss.241-242). 

 

2.1.3 Familjehemsutredarnas kriterier  

Familjehem kan rekryteras på olika sätt, antingen kan de själva ansöka eller så kan de kontaktas 

av en socialsekreterare som fått familjen rekommenderad till sig. Oavsett rekryteringsmetod så 

finns det förväntningar på familjehem gällande deras förmåga att ta hand om de barn som 

placeras hos dem. De barn som behöver placeras har ofta har blivit försummade eller 

misshandlade av sina vårdnadshavare och familjehemmen förväntas därför ta sig an de barnen 

och deras eventuella psykiska och/eller fysiska oönskade beteenden. Det finns flera viktiga 

kriterier som familjehemsutredare letar efter hos potentiella familjehem och ett av dem är 

familjehemsföräldrarnas inställning till det placerade barnets biologiska nätverk. Om det är 

möjligt för barnet att behålla kontakten med sitt biologiska nätverk efter placering är det viktigt 

att familjehemmen uppmuntrar och stöttar barnet till umgänge, eftersom de relationerna är 

viktiga för att undvika att barnet upplever separationsångest eller får svårigheter med att 

anpassa sig till livet hos familjehemmet (Ryan, Harris, Brown, Houston, Livingston Smith & 

Howard 2011). Det finns även tidigare dokumenterade karakteristiska drag hos 

familjehemsföräldrar som visat sig vara positiva för det placerade barnet. Dessa är en stor 

omtanke för barn och unga, en positiv attityd mot utsatta barn samt en egen god hälsa, både 

fysisk och psykisk (Downs & James 2006). 

 

Andersson (2001) skriver att det finns olika tendenser bland familjehem som skiljer sig från 

resten av befolkningen. De bor oftare på landet, men om de bor i stan så är det större chans att 

de är släkt med det placerade barnet. Familjehem har två föräldrar i större utsträckning än hela 

befolkningen, förutom om de är släkt med barnet där det finns fler ensamstående föräldrar. I 

nätverkshem är det även vanligare att det bara var ett placerat barn i familjen, jämfört med andra 

familjehem där det är vanligast med fler barn. I familjehem är det vanligare att båda föräldrarna 

arbetar utanför hemmet, men det är vanligare att mamman i familjehemmet jobbar deltid. Det 
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är vanligare att familjehem har egna barn, antingen boende hemma eller utflyttade. De allra 

flesta familjehemsföräldrarna har en “normal” åldersskillnad till barnet, de skulle alltså 

biologisk sett kunna vara föräldrar till barnet. Men det skiljer sig lite ifrån de fallen där 

familjehemmet och barnet är släkt, då förekommer både yngre och äldre föräldrar (Andersson 

2001, ss.239 & 242). Eftersom familjehemmen skiljer sig något från den övriga befolkningen 

kan dessa tendenser ses som fördelar ur en familjehemsutredares perspektiv.  

 

2.1.4 Kriterier som levt kvar över tid 

Ann-Sofie Bergman (2011) skriver i sin avhandling om kriterier inom fosterhemsvården mellan 

1926-1935 och vilka delar det då la stor vikt vid. Dessa var bostädernas rymlighet, storlek och 

utförande, sättet fosterföräldrarna levde på, hur fosterbarnens vård sköttes och hur känslomässig 

den var samt hur skolgången sköttes. Både själva skolarbetet men även uppförandet, hur rutiner 

fungerade, det allmänna hälsotillståndet och hur väl underhållna fosterhemsbarnens kläder var 

(Bergman 2011, s.91).  

 

Under åren 1926-1935 låg mycket fokus i bedömningar av fosterhemmen på boendet och 

platsen där det låg, där en del var att barnet skulle komma bort från stan och ut på landet. En 

lämplig bostad enligt tidens standard skulle vara “rymlig, snygg och varm”. Bostaden skulle 

inte vara mörk, trång, slarvig eller fattig utan nämnden letade efter hem som var rena, 

ordningsamma och hemtrevliga. Däremot kunde vissa kriterier vägas upp av varandra, 

exempelvis kunde ett hem som var solfattigt vägas upp av att det var rent och prydligt och en 

egen säng med rena sängkläder som inte var förvisad till vinden eller köket var att föredra. Vikt 

lades även vid fosterhemsbarnets kläder och att fosterbarnet skulle kläs på samma sätt som de 

andra barnen för att undvika utanförskap. Alltså skulle det inte göras någon skillnad på de egna 

barnen och fosterhemsbarnen. Fosterhemsföräldrarna bedömdes även utefter känslomässig 

omvårdnad. De förväntades ta hand om fosterbarnet på samma sätt som om det hade varit deras 

biologiska barn (Bergman 2011, ss.95-96 & 99).  

 

Andra förväntningar som fanns på fosterhemsföräldrarna var att de skulle fostra barnet på ett 

bra sätt som främjade en god skolgång. De skulle även se till att barnet inte hamnade i fel 

sällskap. Nämnden utredde även hur fosterföräldrarnas hälsa var. Detta för att inte utsätta 

fosterbarnen för smitta av exempelvis tuberkulos och om det fanns risk för smitta i 

fosterhemmet kunde barnet omplaceras. Nämnden såg även till fosterföräldrarnas ålder vilket 
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kunde ha inverkan på hur de gjorde sin bedömning. En annan aspekt var om fosterfamiljen hade 

egna barn eller inneboenden. Om fosterföräldrarna var barnlösa sågs det som positivt då de 

hade mycket kärlek att ge och kunde ge god omvårdnad. Det hade även en ekonomisk vinning 

i att fosterhemmet inte hade egna barn då de var lättare att försörja ett barn än flera men i 

undantagsfall placerade de syskonpar i samma fosterfamilj. Fosterfamiljens ekonomi sågs över 

och togs med i bedömningen, de skulle gärna ha en ordnad ekonomi (Bergman 2011, ss.100-

102, 105-106 & 117). 

 

Det ansågs lämpligt att det var två fosterhemsföräldrar som var gifta, men de fanns även 

ensamstående kvinnor och syskonpar som var fosterhem. Fosterföräldrarna beskrevs bland 

annat som barnkära, ordentliga, snälla, förtroendeingivande, ordningsamma och varmt 

religiösa. De skulle gärna inte vara kända för barnavårdsnämnden sen tidigare, 

fosterhemsfadern skulle inte ha ett förflutet som supare med ett dåligt levnadssätt och 

fosterhemsmodern skulle inte ha ett förflutet som sammanboende med olika män. 

Fosterhemsmodern var i huvudfokus för nämndens utredning, det var hon som i många fall kom 

att avgöra om familjen blev godkänd som fosterhem (Bergman 2011, s.108). 

 

2.2 Standardisering och socialsekreterarens handlingsutrymme  

2.2.1 Standardisering 

Inom en organisation påverkas den professionellas roll av krav och marknadskrafter. Ponnert 

och Svensson (2016) skriver att det finns en pågående diskussion angående om ökningen av 

standardisering inom exempelvis socialtjänsten förhöjer eller drar ner professionalismen inom 

yrket. Tidigare forskning visar på att den utveckling som skett inom standardisering har lett till 

ett minskat förtroende inom professionen och att arbetet mest regleras av organisatoriska och 

byråkratiska idéer. De skriver även att förtroende, kunskap och kompetens har varit avgörande 

för professionellt utövande samtidigt som professionalism mer och mer blir förknippat med 

organisationens värdegrund och manualer. När en organisation blir allt för manualbaserad kan 

det ses som att förtroendet för socialarbetarens professionella kunskap sjunker samtidigt som 

yrkesidentiteten förminskas (Ponnert & Svensson 2016, ss.586-587 & 594).  

 

2.2.2 Handlingsutrymme och policys 

Evans och Harris (2004) skriver att chefer kan klara av att etablera regler och policys, men att 

dessa sedan kan bli svåra att kontrollera och följa upp då själva arbetet utförs av socialarbetaren. 
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De menar att även om behovet av handlingsutrymme har identifierats så kan det informella 

ledarskapet i arbetsgruppen påverka hur handlingsutrymmet används. Det finns även delade 

meningar om handlingsutrymmet fyller ut det som eventuella policys saknar eller om 

handlingsutrymmet används istället för de policys som finns på arbetsplatsen. Alltså kan 

handlingsutrymme användas både till klientens för- och nackdel och behöver därför regleras, 

för klientens skull. Frågan om vem som är ansvarig för ett beslut när socialarbetaren frångår 

policys och istället handlar på egen hand är också en aspekt som påverkar diskussionen kring 

handlingsutrymme (Evans & Harris 2004, ss.873-874 & 892).  

 

Den professionella kunskap som en socialarbetare besitter minskar inte i takt med mer regler 

och bestämmelser. Handlingsutrymmet ses däremot som en fundamental del av socialt arbete 

eftersom socialsekreterarens möte med klienter är helt oförutsägbara och därför svåra att göra 

manualbaserade. Skulle varje möte skötas oberoende av individens behov skulle det bli omöjligt 

för socialsekreteraren att utföra sitt arbete då detta kräver att socialarbetare besitter 

professionalitet och är flexibel i sitt arbete, allt för att tillgodose klientens behov och vad hen 

förväntar sig (Evans & Harris 2004, ss.878-879; Ponnert & Svensson 2016, ss.587-588). 

Samtidigt är inte handlingsutrymme något som finns eller inte finns, utan varierar beroende på 

arbetsuppgift och individuella händelser. Handlingsutrymmet är alltså inte istället för policys 

och regler, utan det som finns mellan dem. Men handlingsutrymmet kan minska genom chefers 

ramverk då mötet med klienten har förändrats från en självreglerande yrkesverksamhet till en 

externt styrd uppsättning av uppgifter, vilket har förändrat det sociala arbetet till ett mer 

rutinbaserat arbete där kontakten med klienten blivit lidande (Evans & Harris 2004, ss.875 & 

881).  

 

Eftersom det är omöjligt för chefer att skapa teoretiska policys som fungerar i varje enskilt fall 

får socialarbetare själva lösa problemen som uppkommer när policys eller manualer inte 

fungerar. Det resulterar i praktiska lösningar som inte liknar de som ska fungera i teorin. Det 

kan för cheferna se ut som att socialarbetaren valt att ignorera de policys som finns, men det 

ses oftast som just praktiska lösningar på teoretiska grunder. Handlingsutrymmet bör ses som 

nyanser av frihet och därför bör det professionella handlingsutrymmet utredas vid varje enskilt 

fall (Evans & Harris 2004, ss.872 & 876-878). 
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2.3 Sammanfattning 

Kriterierna för vad ett bra hem är, sett ur barns perspektiv, att det ska vara ett tak över huvudet 

och en plats där det finns känslomässig närhet, rutiner och en stabil tillvaro. Det är även vad 

familjehemsutredarna letar efter men de använder sig av andra termer. De letar efter familjehem 

som är emotionella och har förmågan att mentalisera och sätta sig in i barnets situation. En 

annan förutsättning för att bli familjehem är att vara en stabil familj som stöttar det placerade 

barnet i bland annat kontakten med det biologiska nätverket. De utreder familjehemmets 

anknytningsmönster genom en djupintervju, Nya Kälvesten, som även fokuserar mycket på 

affekter och hur familjehemmet svarar på intervjufrågorna. Familjehemsutredarna har vissa 

förväntningar på familjehemmet. Bland annat att de åldersmässigt skulle kunna vara biologiska 

föräldrar till barnet och att de inte får göra skillnad på placerade barn och biologiska barn, om 

det finns i familjen. Mycket av det som familjehemsutredarna letar efter hos ett familjehem är 

samma saker som efterfrågades under första halvan av 1900-talet. Familjehemmen kan ha olika 

motiv för att vilja ta uppdrag och motiven kan ses som både positiva och negativa. Positiva 

motiv kan vara att familjehemmet vill hjälpa och stötta barnet eller att familjen känner att de 

har tid och känslomässigt utrymme över. Det kan också handla om att de själva vuxit upp i en 

familj som haft placeringar och själva vill ha det i sin familj. Negativa motiv kan däremot vara 

att det görs med pengar som drivkraft. 

 

Familjehemsutredare har ett handlingsutrymme som styrs av riktlinjer och ramar. Chefer kan 

sätta dessa riktlinjer och ramar men det är upp till socialarbetaren att utföra arbetet inom dem. 

Det pågår diskussioner angående om professionalismen minskar eller ökar i takt med mer 

standardisering. Det visar sig dock inom forskning att standardiseringen och ett alltmer 

manualbaserat arbete påverkat förtroendet negativt för professionen vilket även påverkats av 

marknadskrafter inom socialt arbete. Den professionella kunskap en socialarbetare har minskar 

däremot inte med fler regler och bestämmelser utan hen skapar sitt handlingsutrymme mellan 

reglerna och ramarna. Det är sedan socialarbetarens uppgift att använda sitt handlingsutrymme 

på ett korrekt sätt anpassat efter den klient hen möter. Handlingsutrymmet kan därför variera i 

storlek beroende på situation och arbetsuppgift. 

 

 

 

 



 19 

3.Teori 

För att kunna analysera vårt material har vi valt att använda både en teori och ett begrepp i detta 

avsnitt. Teorin är Lipskys Street-level bureaucracy eftersom den kan ge oss en större förståelse 

kring gräsrotsbyråkratens sociala arbete. Vi har valt att benämna Street-level bureaucracy som 

gräsrotsbyråkrati eller gräsrotbyråkrater. Begreppet vi har valt att använda är 

handlingsutrymme som är ett centralt begrepp inom gräsrotsbyråkratin. 

 

3.1 Handlingsutrymme 

De beslut som fattas av en familjehemsutredare är bundna till en specifik situation. Dock är det 

många olika aspekter som måste övervägas. De värderingar som välfärdsstaten står för gällande 

frihet, jämlikhet och trygghet är inte alltid förenliga med de krav som socialtjänsten har på 

effektivitet och standardisering. Därför är det viktigt att inför varje beslut i varje situation vara 

reflekterande och se uppgiften utifrån olika perspektiv. Det kan ses som att en 

familjehemsutredares handlingsutrymme är kärnan i det arbete som utförs. Det är även en av 

de viktigaste delarna när det kommer till en socialarbetares status och uppskattning inom yrket 

samtidigt som handlingsutrymmet förväntas bygga på erfarenheter och vetenskap (Bäck-

Wiklund 2012, ss.14-15). 

 

En socialarbetare är styrd av lagar och regler, men besitter även ett handlingsutrymme i sin 

yrkesroll. Inom organisationen hen arbetar finns det ramar och förhållningssätt som 

tillsammans med socialarbetarens professionella kunskap bildar det handlingsutrymmet. Det är 

dock i mötet med klient, eller i vårt fall potentiella familjehem, som handlingsutrymmet formas 

och används (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss.15-18). Berglind (1990) betonar att 

bland det viktigaste för en socialarbetare är att ha ett empatiskt förhållningssätt och försöka 

sätta sig in i och förstå klientens situation. En annan aspekt som han framhåller är att prata med 

klienten på ett sätt som är begripligt och inte så formellt. Detta för att inte skapa en distans 

mellan socialarbetare och klient utan istället finna en länk och samsyn (Berglind 1990, s.39).  

 

I familjehemsutredarens handlingsutrymme ingår många olika delar där exempelvis 

bedömningar, tolkningar och utredarens egna erfarenheter spelar in. Det är dock styrt av 

traditioner, lagar och regler där det handlar om att kunna välja exempelvis olika metoder inom 

utredningen och göra en rättvis bedömning utifrån val som görs. Handlingsutrymmet skapas 
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där friheten ges under ansvar och eftersom alla individer har olika erfarenheter med sig sedan 

tidigare används det på olika vis. I det vardagliga, praktiska sociala arbetet spelar därför tidigare 

erfarenheter en stor roll. På samma vis är alla klienter olika och det är därför omöjligt att följa 

rationella manualer, där uppkommer istället handlingsutrymmet i improviserade praktiska 

lösningar. Därför är det som socialarbetare viktigt att lära sig att hantera och reflektera kring 

varje situation där ett beslut måste tas. Med att improvisera menas alltså att ta beslut baserat på 

den tidigare erfarenhet och kunskap som socialarbetaren besitter. Den kunskap och erfarenhet 

en socialarbetare besitter kan beskrivas som tyst kunskap. Det är något hen har och använder 

men som inte riktigt går att förklara. Ju mer erfarenhet en socialarbetare får desto mer ökar den 

tysta kunskapen. Oftast är denna typ av kunskap något som inte är medvetet eller reflekteras 

över (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss.15-16, 21 & 217; Jacobsen & Thorsvik 2014, 

s.335). Det är även viktigt att en familjehemsutredare förstår familjehemmets situation och 

behov samt ser den maktaspekt som finns trots att det inte är en klient som 

familjehemsutredaren sitter med (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss.15-18 & 23-24). 

 

3.2 Street-level bureaucracy  

Gräsrotsbyråkrater är professionella som har stort handlingsutrymme i sitt arbete där de har 

nära kontakt med allmänheten. Familjehemsutredare faller inom ramen för den beskrivningen 

då de arbetar under socialnämnden med välfärdsfrågor där de har stor påverkan på de klienter 

som de möter. När gräsrotsbyråkratin först publicerades bestod den av två centrala delar. Den 

första var vikten av att gräsrotsbyråkrater hade handlingsutrymme i sitt vardagliga arbete 

eftersom den standard som förväntades var för hög i förhållande till den tid och de resurser som 

gräsrotsbyråkraterna hade till sitt förfogande. Den andra centrala delen var att olika yrkesroller 

som tidigare inte setts som lika nu fick sina likheter bevisade, exempelvis socialarbetare och 

poliser (Lipsky 2010, ss.xi, 3 & 27).  

 

Gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme i sina organisationer när det kommer till 

beslut gällande insatser, både hur de är utformade och i vilken utsträckning som de ska beslutas. 

Det betyder inte att de inte har ramar och regler att följa, utan deras handlingsutrymme finns 

inom dessa ramar som är beslutade av chefer och nämnden. De är relativt fria från kontroll av 

de som bestämmer och förväntas hantera enskilda ärenden med hjälp utav både ramarna och 

sitt handlingsutrymme. I socialarbetarens arbete finns det vissa delar som är omöjligt att göra 

helt manualbaserade eftersom lagar och riktlinjer kan begränsa alternativen i de komplicerade 
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händelser som kan uppstå i det dagliga arbetet. I mötet med klienten krävs en förståelse för hur 

individen reagerar i olika händelser och sedan en förmåga att bedöma händelsen, vilket inte går 

att reglera i manualer. Gräsrotsbyråkrater ses av allmänheten som en möjlighet till en rättvis 

och effektiv hjälp av staten, samtidigt är de positionerade så de tydligt kan se begränsningarna 

av interventioner och de begränsningar som uppkommer vid beslut när alla ska behandlas lika. 

De befinner sig därför mellan organisationens krav och klienten förväntningar. De använder sig 

av sitt handlingsutrymme i mötet med den enskilda klienten, samtidigt som det enskilda mötet 

sedan formar hur de i fortsättningen kommer använda sitt handlingsutrymme (Lipsky 2010, 

ss.11-15 & 105). 

 

Gräsrotsbyråkrater kan ha en stor inverkan på sina klienters liv och det finns därför mycket 

åsikter om hur deras arbete ska bedrivas och det är ofta en politisk debatt gällande deras arbete. 

De ska vara effektiva i sitt arbete och samtidigt se till individen i klienten. De tar även ofta sina 

beslut på plats och måste då kunna hantera hur klienterna reagerar på besluten. De beslut som 

tas i en utredning ska baseras på information som i sin tur kan vara svår att få, eftersom det 

kräver att klienten är samarbetsvillig och att det som hen berättar är sant. Samtidigt får det inte 

ta för lång tid för de professionella att fatta ett beslut. Den tid som gräsrotsbyråkraterna får på 

sig i dessa beslut är en av de faktorer som gör det svårt för dem att inhämta ytterligare 

information, de tvingas istället ta beslut på det underlag som de har. Detta leder till att de skapar 

rutiner för att göra det dagliga arbetet hanterbart (Lipsky 2010, ss.4, 6, 8-9, 29 & 84).  
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4.Metod 

I detta kapitel presenterar och motiverar vi de metoder vi valt att använda i vår uppsats. Vi 

redovisar även urvalet av intervjupersoner och val av organisationer och kommuner vi vände 

oss till. Fortsättningsvis skriver vi om de etiska överväganden vi gjort och hur insamlingen och 

bearbetningen av data har utförts. Slutligen presenterar vi hur arbetsfördelningen har sett ut 

mellan oss två. 

 

I uppsatsen har vi en kvalitativ ansats och gör semistrukturerade intervjuer med 

familjehemsutredare. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod med fokus på det som sägs och 

inte på den mängd data som samlas in. Vikt läggs därför vid vad intervjupersonerna säger och 

hur de tolkar och uppfattar den sociala verklighet de lever i. Den information som vi delges av 

intervjupersonerna är även den information som blir central i uppsatsen (Magne Holme & 

Krohn Solvang 1997, s.82; Bryman 2018, ss.61 & 260). Inom kvalitativ forskning finns fem 

utmärkande drag varav två passar bra in på vår uppsats. Det första är att vi genom uppsatsen 

ska tolka och återberätta de svar och åsikter som intervjupersonerna delger oss. Det andra är att 

vi strävar efter att intervjua flera istället för en. Detta för att få många olika perspektiv och på 

så sätt få större belägg för det resultat vi presenterar. För att uppsatsen ska vara förståelig för 

andra är det viktigt att den beskriver alla moment som görs på ett korrekt sätt. Detta för att 

läsaren själv ska kunna göra bedömningar och granska innehållet (Yin 2011, ss.19 & 31). Vi 

måste alltså hålla en transparens genom uppsatsen för att den som läser ska kunna pröva vårt 

resultat och se om vi har stöd för det vi kommit fram till och de slutsatser vi dragit. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

I uppsatsen söker vi en förståelse för hur familjehemsutredare använder sitt professionella 

handlingsutrymme och hur de gör bedömningar i arbetet med familjehemsutredningar 

(Thomassen 2007, ss.180-181). Detta förhållningssätt medför att uppsatsen har ett 

hermeneutiskt perspektiv. Alvesson och Sköldberg (2017) skriver att hermeneutiken har rötter 

i renässansen men har utvecklats under åren och ett stående grundtema inom hermeneutiken är 

“meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & 

Sköldberg 2017, s.134). Med detta som utgångspunkt har ambitionen varit att vi ska få en 

fördjupad förståelse för familjehemsutredares arbete.  
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4.2 Val av metod 

För att få svar på våra frågeställningar och på så sätt uppfylla syftet med uppsatsen har vi valt 

att genomföra semistrukturerade intervjuer med familjehemsutredare. Denna intervjuform är 

kvalitativ och täcker flera olika former av kvalitativa intervjuer. Frågorna i en semistrukturerad 

intervju är ofta allmänt utformade men inom specifika teman och ingår i en intervjuguide. 

Ordningen på frågorna kan variera från intervju till intervju och forskaren har därför en viss 

frihet att ställa följdfrågor beroende på det svar som ges. Detta medför att forskaren kan plocka 

upp svar som hen tycker är intressanta och på så sätt få ett djupare och tydligare svar. Det mest 

fördelaktiga är att försöka få intervjuerna att likna ett så vardagligt samtal som möjligt och 

intervjupersonen ska ges möjlighet att forma sina svar på ett sätt som ger dem trovärdighet 

(Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.82; Bryman 2018, ss.260 & 563). En annan fördel 

med en kvalitativ metod är att det ges utrymme till resonemang (Barmark & Djurfeldt 2015, 

ss.32-33) och vi kan även ta in vilka olika känslor och tankar som intervjupersonen förmedlar. 

Detta ger oss i sin tur ett mer nyanserat och innehållsrikt material att jobba med. 

 

4.3 Urval  

Vi har valt att göra ett målstyrt urval eftersom vi gör urvalet utifrån de frågor vi vill ha svar på.  

Becker (2008) skriver att en forskare inte kan eller bör vilja studera allt eller alla inom det 

område hen forskar inom. Forskaren ska istället genom ett urval försöka hitta några utvalda 

som kan representera alla inom en viss grupp. Detta för att resultatet av uppsatsen ska kunna 

generaliseras utifrån den grupp som har studerats (Becker 2008, s.78). Vi har gjort ett urval för 

vilka kommuner och organisationer vi vill komma i kontakt med samt vilka yrkesverksamma 

inom kommunen eller organisationen vi vill intervjua. Vi valde att kontakta intervjupersoner i 

närliggande kommuner. Hade vi valt andra kommuner i Sverige hade vårt resultat kunnat se 

annorlunda ut. Utfallet hade även kunnat se annorlunda ut om vi bara intervjuat kommunalt- 

eller privat anställda.  

 

4.3.1 Val av intervjupersoner 

För att göra ett relevant urval bör det ske med hjälp av de frågeställningar och syfte som 

uppsatsen har. Frågeställningarna kan vägleda så att urvalet får det fokus som uppsatsen ska ha 

(Bryman 2018, ss.495-496; Yin 2011, s.93). I vårt målstyrda urval har vi medvetet valt ut 

intervjupersoner från kommuner och privata organisationer som är relevanta för uppsatsen och 
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därmed passar in i dess syfte. De är relevanta eftersom de arbetar med familjehemsutredningar. 

Vi har gjort det valet för att förhoppningsvis få svar på de förutbestämda frågor vi har. Vi 

kontaktade kommuner och organisationer som jobbar med familjehemsutredningar via mail 

med förfrågan om de ville ställa upp på intervjuer. Vi mailade i första hand enhetschefer eller 

direkt till enheten för att på så sätt komma i kontakt med familjehemsutredare som hade den 

kunskap vi efterfrågade. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det kan variera hur många intervjuer som behövs. Om 

antalet intervjuer är för få är det svårt att se skillnader mellan olika grupper/intervjupersoner, 

men om antalet intervjuer däremot är för stort är det svårt att göra en mer djupgående tolkning 

av intervjumaterialet. Det som är avgörande för hur många intervjuer som behövs är 

undersökningens syfte. Är syftet att få en enskild persons uppfattning eller perspektiv räcker 

det att intervjua den personen, men är syftet att få en mer generell eller allmän bild av något 

krävs fler intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, s.129). Vi valde att göra åtta semistrukturerade 

intervjuer för att samla in empiri då vi ville få en bred bild av hur familjehemsutredare arbetar, 

men även få empiri från både kommunalt och privat anställda. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet finns det ett övergripande krav inom forskning, individskyddskravet. 

Detta krav innebär att personer som medverkar i en forskning ska “skyddas från skada och 

kränkning” (Vetenskapsrådet 2017, s.13). Utöver detta övergripande krav finns det fyra 

huvudkrav som bör följas vid en forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å). I det mail vi skickade ut till 

kommuner och privata organisationer gav vi information gällande uppsatsens syfte och 

efterfrågade frivilliga intervjupersoner. Inför intervjutillfällena mailade vi ut ytterligare 

information om intervjupersonernas frivillighet till medverkan och deras rätt att avbryta 

medverkan i uppsatsen, detta enligt informations- och samtyckeskravet. Uppgifterna som 

intervjupersonerna lämnade har vi förvarat och behandlat konfidentiellt (Bryman 2018, ss.170-

171). Intervjupersonerna fick också veta att uppgifterna de lämnade endast är till för denna 

uppsats (se bilaga 3). 

Beroende på uppsatsens innehåll kan den komma att behöva prövas av etikprövningsnämnden 

enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Syftet med Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor är att skydda människor som ingår i ett 
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forskningsprojekt, både fysiskt och psykiskt. Forskningen kan även prövas mot 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) om den enligt 13§ innehåller personuppgifter som kan 

vara känsliga (Vetenskapsrådet 2011, s.49). I vår uppsats kommer vi endast att förhålla oss till 

familjehemsutredarens profession och kommer därmed inte att behandla personuppgifter av 

känslig natur, såsom etnicitet, politiska åsikter eller religiösa övertygelser. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

I vår uppsats ska det finnas trovärdighet och pålitlighet vilket inom fackterminologin ofta 

benämns som att det ska finnas reliabilitet. Uppsatsen ska även genomsyras av relevans och 

giltighet vilket i sin tur kan benämnas som validitet (Vetenskapsrådet 2011, s.49). Vi har valt 

att använda oss av begreppen reliabilitet och validitet i följande kapitel. 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig vår uppsats och vårt resultat blir. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer i uppsatsen och reliabiliteten ökar ju mer strukturerade metoder 

som används. Uppsatsens resultat kan dock påverkas av yttre faktorer liksom av oss som 

intervjuar. Det kan exempelvis handla om att intervjupersonerna kan ändra sina svar om 

intervjun hade gjorts igen av andra intervjuare. Intervjupersonens svar kan även te sig olika 

beroende på hur frågan ställs och formuleras av oss. Detta kan leda till att uppsatsens 

tillförlitlighet ifrågasättas samt hur tillförlitliga vi som intervjuar är (Kylén 2004, ss.142-144; 

Jönsson 2008, s.13; Kvale & Brinkmann 2014 s.295). Vi valde därför att ha Erica som 

samtalsledare i samtliga intervjuer för att frågorna i största möjliga mån skulle ställas på samma 

vis. Jenna hade en mer observerande roll men ställde även följdfrågor och vissa specifika frågor 

om exempelvis Nya Kälvestenintervjun. Detta gjorde vi för att få intervjuerna så lika som 

möjligt för att öka reliabiliteten. 

 

Validitet i en uppsats är av vikt för att se om vi undersökt det som vi utlovat i syfte och 

frågeställningar. Vi valde därför att göra en intervjuguide (se bilaga 4) med övergripande frågor 

och följdfrågor som till viss del grundar sig i tidigare forskning och utgick från vårt syfte och 

våra frågeställningar. I vår insamlade empiri åsyftar validiteten det värde och den betydelse 

empirin har. Vi kan fråga oss om vi fick den information som vi behövde för att genomföra 

uppsatsen och om vi kanske fick för mycket information som var irrelevant och därför skymde 

sikten för det som var relevant (Kylén 2004, s.140; Jönsson 2008, s.13; Kvale & Brinkmann 

2014, s.296).  De svaren vi fick på intervjuerna motsvarade våra förväntningar och var relevanta 
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för uppsatsen. Vi ställde även frågor som egentligen inte behövdes för syftet och 

frågeställningarna, men de hjälpte oss förstå helheten i en familjehemsutredning. De svaren vi 

ansåg irrelevanta för uppsatsen sorterade vi bort under bearbetningen av resultatet för att till 

slut bara ha kvar det material som hjälpte oss besvara syfte och frågeställningar. Exempel på 

empiri som sorterats bort är svar gällande nätverkshem, matchningsutredningar och 

ensamkommande flyktingbarn eftersom de inte hjälpte oss att uppfylla syfte och 

frågeställningar.  

 

4.6 Tillvägagångssätt av resultat och analys 

När vi hade gjort alla åtta intervjuer började vi med att dela upp så vi fick fyra var att 

transkribera. Intervjufrågorna var utformade från tidigare forskning och teman som vi tyckte 

var relevanta och intervjuguiden innehöll 24 huvudfrågor och 18 underfrågor. Efter att vi 

transkriberat alla intervjuer började vi tematisera materialet utifrån vårt syfte och 

frågeställningar och använde samma övergripande teman som efter transkriberingen till vårt 

resultat och analys. Ett övergripande tema är familjehemsutredarnas omdöme och 

handlingsutrymme med underrubrikerna riktlinjer och handlingsutrymme och manualer och 

metoder.  Det andra temat är familjehemsutredarnas kriterier med underrubrikerna 

baskriterier, direkta nej och hantering av tveksamma kriterier. Vi kom fram till dessa teman 

genom den empiri vi samlat in och den tidigare forskning vi valt att använda. Vi valde att skriva 

resultatet med efterföljande analys för att göra det så tydligt som möjligt för läsaren.  

 

4.7 Metodkritik 

En svårighet som uppstod inför våra intervjuer var att få tag på relevanta personer inom 

professionen som var villiga att ställa upp. Vi sökte familjehemsutredare både inom kommunal 

verksamhet liksom privat och såg svårigheten i att få tag på intervjupersoner. En orsak till att 

familjehemsutredare inte ville eller kunde ställa upp är dels hög arbetsbelastning, men även att 

de blir uttröttade av att ständigt få förfrågningar om att ställa upp på intervjuer för uppsatser 

(Jönsson 2008, s.14). En ingång som vi hade hjälp av var att vi båda gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom individ- och familjeomsorgen och etablerat kontakter där. 

En annan aspekt som kan ses som kritisk till metoden är att vi inte kan dra generella slutsatser 

utifrån det material vi samlat in (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.82). Detta eftersom 
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vi inte kan ta för givet att vi skulle få samma resultat om vi valde att intervjua andra 

familjehemsutredare på andra arbetsplatser. 

 

4.8 Arbetsfördelning 

I uppsatsen har vi haft huvudansvar för olika delar. Erica har haft huvudansvaret för den tidigare 

forskningen och tolkningen av den. Vi har båda letat och hittat tidigare forskning men Erica har 

bearbetat den mest. Jenna har haft huvudansvaret för metodkapitlet. Även där har vi båda varit 

med och läst, skrivit och bearbetat. Vi valde att Erica skulle vara samtalsledare i våra intervjuer 

och Jenna skulle ha en mer observerande roll och föra anteckningar. Jenna gjorde ett utkast till 

intervjuguiden men den slutgiltiga intervjuguiden gjorde vi tillsammans. Den mailkontakt vi 

haft med intervjupersonerna har skett från samma mailadress vilket lett till att Jenna haft det 

huvudsakliga ansvaret för det. Missivbrevet och andra informationsbrev vi skickat har vi skrivit 

och formulerat tillsammans. Teoriavsnittet har vi jobbat med båda två. Transkriberingen har vi 

delat lika mellan oss och resultatet har vi bearbetat och sammanfattat tillsammans men Erica 

har haft större ansvar för analysen. Jenna har haft mer ansvar för referenser och struktur. 

Diskussionen har båda varit delaktiga i och vi har diskuterat resultatet samt förslag på vidare 

forskning.   
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi börja med att presentera det resultat vi fått fram under våra 

intervjuer med familjehemsutredarna. Efter resultatet analyserar vi vårt material och kopplar 

det till den tidigare forskning samt den teori och det begrepp vi valt att använda.  

 

5.1 Resultat 

I det här kapitlet kommer en förklaring om hur processen i en familjehemsutredning ser ut, efter 

det presenterar vi vårt insamlade resultat. Resultatet är uppdelat i två övergripande teman, 

Familjehemsutredarnas omdöme och handlingsutrymme och Familjehemsutredarnas kriterier. 

De två teman vi valt har underrubriker för att tydliggöra underliggande teman och förenkla 

läsningen. 

 

5.2 Information om intervjupersonerna  

Våra åtta intervjupersoner är alla utbildade socionomer och arbetar som 

familjehemssekreterare, familjehemsutredare, familjehemskonsulenter och 

familjehemsrekryterare. Även om de har olika titlar arbetar alla med att utreda om familjer som 

ansöker om att bli familjehem är lämpliga för uppdraget, därför har vi valt att benämna alla som 

familjehemsutredare för att ha en tydlighet genom uppsatsen. Sex av våra intervjupersoner 

arbetar i mellanstora kommuner och två av dem arbetar inom den privata sektorn. Alla 

intervjupersoner har fått fingerade namn för att behålla konfidentialitet och vi kommer att kalla 

dem för Lisa, Nina, Bella, Susanne, Fredrik, Olivia, Petra och Elin. En av intervjupersonerna 

har jobbar med utredningar i 13 år, resterande har gjort det mellan 3-6 år. 

 

5.3 Utredningsprocessen 

Under intervjuerna bad vi om en kort sammanfattning av hur en familjehemsutredning går till. 

Utifrån de svar vi fick har vi gjort en beskrivning av hur processen ser ut. 

 

En utredning av ett nytt familjehem har oftast en liknande process oavsett om den görs av en 

kommun eller en privat organisation, eftersom det finns riktlinjer från Socialstyrelsen om vad 

en utredning ska innehålla. Utredningen börjar med att familjen som är intresserade av ett 

uppdrag gör en intresseanmälan, ofta via ett formulär på kommunens eller organisationens 
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hemsida. När en intresseanmälan inkommit tar familjehemsutredarna kontakt med de berörda, 

oftast sker den kontakten via telefon. Under det samtalet berättar familjehemsutredaren om vad 

det innebär att ta sig an ett uppdrag som familjehem och familjen får berätta vilka de är och 

varför de skickat en intresseanmälan. Om både familjen och familjehemsutredaren tycker att 

den första kontakten känns bra och vill gå vidare bokas ett första fysiskt möte. Det första mötet 

görs oftast hemma hos familjen för att familjehemsutredaren ska få en tydligare bild av 

familjen, samt för att kunna bilda sig en uppfattning om hur den materiella standarden är i 

hemmet och om det finns fysisk plats för ett barn.  

 

Vid det första hembesöket görs ofta BRA-fam som är en standardiserad bedömningsmall med 

frågor om och till familjen, familjehemsutredarna begär även samtycke till att göra 

registerutdrag på alla i familjen över 18 år. De register som det görs utdrag ifrån är polisens 

misstanke- och belastningsregister, socialregistret, försäkringskassan, kronofogden och i vissa 

fall även transportstyrelsen för att få ut LOB:ar, Lag (1976:511) om omhändertagande av 

berusade personer. Vissa familjehemsutredare träffar familjerna 4-5 gånger under hela 

utredningen medan andra träffar dem 6-7 gånger. Antalet varierar lite och det kan bero på att 

utredarna vill få mer information av familjerna eller är tveksamma och vill lära känna dem 

bättre. Det kan även bero på att vissa har längre, men färre träffar. Under dessa träffar görs det 

intervjuer där familjerna får svara på frågor om allt från motiv till att vilja bli familjehem, 

barndom, vuxenliv, relationer, sexliv och inställning till uppdraget. Sist i utredningen görs 

oftast en djupintervju, Kälvesten eller Nya Kälvesten, som är en intervju med ett 

tregenerationsperspektiv. När familjehemsutredarna gjort klart utredningen och bedömer 

familjen som lämplig är det socialnämnden som ska godkänna dem. Om nämnden godkänner 

dem är de redo att få en placering och det är först när de får en placering som de är fullständigt 

godkända som familjehem. 

 

5.4 Familjehemsutredarnas omdöme och handlingsutrymme  

5.4.1 Riktlinjer och handlingsutrymme 

Alla intervjupersoner ansåg att de har ett stort handlingsutrymme, även om det finns ramar och 

riktlinjer som de måste förhålla sig till. Lisa berättade att de har väldigt stort handlingsutrymme, 

men samtidigt har de väldigt höga krav på familjehemmen. Hon anser att det är bra att hon själv 

kan välja vilka frågor hon ställer och inte måste utgå strikt från en manual utan kan ha den som 
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riktlinjer. Elin betonade även att med stort handlingsutrymme kommer ett väldigt stort ansvar. 

”Och jag skriver under liksom med mitt namn på att jag har godkänt den här familjen” (Elin). 

Lisa berättade sedan att det är ofrånkomligt att inte väga in tidigare erfarenheter i arbetet 

eftersom de använder sig själva som ett redskap. Men hon, liksom Bella och Olivia, menar att 

man inte kan lita på magkänsla hela tiden utan måste väga den mot förnuft och sina erfarenheter. 

Samtidigt menar de på att de tittar mycket på vad tidigare forskning säger för att ha en grund 

att stå på inför beslut och bedömningar. Petra och Olivia berättar att de har stor nytta av sin 

arbetslivserfarenhet i sina bedömningar, vilket flera andra av intervjupersonerna vittnar om. 

Petra säger också att alla sinnen och känslor används för att skapa en samlad bild av familjen 

vilket Susanne håller med om. Alla intervjupersoner är eniga om att det är bra att vara två i en 

utredning, just för att kunna diskutera känslan kring familjen. De arbetar utefter konstens alla 

regler men anser att de arbetslivserfarenheter som de skaffat sig är en trygghet att luta sig emot.  

 

Det är klart att vi, man går på erfarenhet och magkänsla, vad man nu vill 

kalla det. Det går lite hand i hand ju. (Olivia) 

 

En aspekt som Susanne tar upp som kan påverka handlingsutrymmet är ekonomiska tillgångar 

och riktlinjer. Hon menar att om det finns en god ekonomi påverkar det handlingsutrymmet 

positiv vilket i sin tur kan ge en högre ersättning till familjehem eller att de kan erbjuda 

familjehemmen utbildningar. Elin tar i sin tur upp att handlingsutrymmet kan påverkas om de 

exempelvis får en beställning från BoF (barn- och familjeenheten) om att ett barn behöver 

placeras. Detta har blivit en tradition då barnhandläggaren kan ha önskemål om att barnet ska 

placeras hos mormor och då följer ofta familjehemsutredaren deras råd och gör en utredning på 

mormodern. Istället för att göra en omfattande utredning som de gör i vanliga fall gör de en 

nätverksutredning som är lite mindre. Detta för att de tillsammans med barnhandläggaren anser 

att relationen till mormodern väger upp eventuella brister. Denna typ av tradition inskränker på 

handlingsutrymmet eftersom de anpassar sig till den beställning de fått. 

 

Så där är väl handlingsutrymmet, egentligen stort men det är någon 

konstig tradition att man har, amen nu har ju dom bestämt det, dom har 

bedömt att det är det bäst för barnet och då kanske vi har backat lite i 

våra krav. (Elin) 
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5.4.2 Manualer och metoder 

Petra och Fredrik förklarar att det finns manualer och ramar gällande hur de ska samla in 

information till utredningar. Fredrik framhåller att även om det finns en ram måste den anpassas 

efter familjen och om det finns ett specifikt barn i åtanke. Alla familjer passar inte med alla 

barn och där är det bra att kunna ta hjälp av sina tidigare erfarenheter och kollegor för att göra 

en rättvis och bra bedömning. Han säger även att många år i yrket är en fördel eftersom man 

ska kunna hantera mycket känslor och lyckas hitta en balans i hela processen. 

 

Och just att det är inte så jävla svart-vitt. Det är ju inte det. Vi har en 

ram, absolut så är det ju. Men ett visst familjehem kan vara kanon till 

en unge och kan vara katastrof till en annan. (Fredrik) 

 

Alla intervjupersoner pratade om vikten att själva kunna bedöma och besluta när en viss metod 

skulle användas eller inte under utredningen. De berättade även att de har metoder som de 

arbetar efter, men att deras handlingsutrymme tillåter dem att välja om och hur de ska använda 

sig av de metoder som finns på arbetsplatsen. Den metoden som alla nämnde och pratade 

mycket om var Nya Kälvesten. Sex av intervjupersoner berättar att det använder sig av Nya 

Kälvesten, medan två använder sig av Kälvesten, som är föregångaren. Alla använder dock 

intervjumetoden på olika sätt och vissa kan välja om de använder den eller inte. Alla nämner 

dock att det är ständiga diskussioner kring metoden. 

 

Ja ja, vi är inte skyldiga att använda oss av den, så att säga. Det är en 

investering, vi har gått utbildningen men asså, det måste ju vara 

hjälpsamt så att säga. Och ibland så, jag menar det har ju gått att utreda 

familjehem innan också. (Fredrik) 

 

Eftersom alla nämnde att de gjorde någon form av Kälvestenintervjun och hur de använde sig 

av metoden ger det oss ett tydligt exempel på hur familjehemsutredarna använde sitt 

handlingsutrymme i valet att använda vissa metoder eller inte. Två av intervjupersonerna 

använder sig av den vid varje utredning men ser inte att familjerna blir godkända eller inte. De 

använder den mer som en riktlinje och en liten del i en stor utredning. Två andra använder den 

ofta i sina utredningar, om det inte är ett nätverkshem som ska utredas. De kan även välja att 

inte använda den. Samma två personer godkänner inte ett familjehem om inte båda parterna 
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blivit godkända i Nya Kälvesten. Flera av intervjupersonerna påpekade dock att tron på att en 

metod ska fungera för alla även kan försvåra arbetet. Lisa och Bella menar att det finns 

familjehem som klarar Nya Kälvesten men som sedan inte klarar av sitt uppdrag, medan det 

finns familjer som inte klarar Nya Kälvesten och som i sin tur är fantastiska familjehem. 

 

Asså att man har en metod och tror att det ska funka på alla. Och man 

hör liksom att det är standardiserat, generaliseringar hela tiden. Och då 

är det ju vårt uppdrag att problematisera. (Susanne) 

 

5.5 Familjehemsutredarnas kriterier  

Våra olika intervjupersoner beskrev alla var för sig de kriterier som de anser måste vara 

uppfyllda för att ett familjehem ska bli godkänt. Detta skapade tydliga teman gällande vad som 

enligt dem är ett baskriterium, ett direkt nej och sådana kriterier som kan vägas upp av andra.  

 

5.5.1 Baskriterier 
Våra intervjupersoner beskrev olika baskriterier för olika delar av helhetsbedömningen. 

Gällande den fysiska och materiella standarden i hemmet beskrev Petra, Olivia, Susanne och 

Nina att hemmet ska vara familjärt, det ska vara en varm, härlig och öppen miljö där man ska 

känna sig välkommen. Fredrik, Nina och Petra sa också att det inte får bli någon miljökonflikt 

för det placerade barnet, alltså miljön ska vara “lagom” olik den miljö som de kommer ifrån. 

Lisa och Olivia berättar att det brukar tänka “kan jag se mina egna barn här” och ha det som 

referensram. Elin, Lisa och Nina menar också att hemmet måste vara barnsäkert, till exempel 

om det ligger nära en väg eller vid öppet vatten. Alla intervjupersoner menar också att hemmet 

ska vara rent och ordnat, men det behöver inte vara kliniskt rent, det ska se ut som att någon 

bor där. ”Nä men ett stort köksbord, alltså att det är ett hem som visar på att man är tillsammans” 

(Susanne). Alla våra intervjupersoner nämnde även baskriterier för hur de bedömde familjens 

lämplighet, där familjehemmen måste ha en fysisk, känslomässigt och tidsmässig plats i 

hemmet för ett barn. Med fysisk plats menar familjehemsutredarna att varje placerat barn måste 

ha ett eget rum. Det egna rummet får inte ligga långt ifrån resten av familjen, exempelvis i 

källaren. Det får inte heller vara ett rum som är avdelat med hjälp av ett skynke eller liknande. 

Det måste också finnas plats för barnet i hemmet i stort.  

 



 33 

Vi har ju en del kriterier som vi redan när någon lämnar en 

intresseanmälan behöver uppfyllas. Asså, man måste till exempel ha ett 

rum ledigt. Varje placerat barn ska ha tillgång till sitt eget rum liksom, 

där gör vi inga undantag. (Bella) 

 

Med känslomässig plats i hemmet menade våra intervjupersoner att familjehemmet måste ha 

en förmåga att mentalisera, reflektera och förstå sina egna och andras känslor. Elin menade att 

familjehemmen även måste ha ett känslomässigt överskott. Det finns enligt henne väldigt 

många bra föräldrar som är fantastiska med sina egna barn, men utan överskottet räcker de inte 

till för ett placerat barn.  

 

Så det är inte bara att ställa fram en extra tallrik liksom. Du ska ha jäkligt 

mycket extra tid framförallt och känslomässigt, att du är beredd och 

investera känslomässigt i ett barn och ge det, det är ju skadade barn vi 

placerar på nåt sätt mer eller mindre. (Elin) 

 

Det tidsmässiga utrymmet måste finnas eftersom ett placerat barn kan ta mycket tid. Susanne 

tyckte därför att det var viktigt att familjehemmets föräldrar inte hade för mycket egna 

aktiviteter. Det är även viktigt att de kan vara flexibla i sitt arbete för att tillgodose det som 

barnet kräver. Framförallt i början är det många olika möten hos exempelvis socialtjänst, BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatrin) och skola som familjehemsföräldrarna måste kunna delta på 

och skjutsa barnet till. Därför kan de behöva gå ner i arbetstid vilket de får ersättning för i form 

av förlorad arbetsinkomst.  

 

Eh, man ser väl mer och mer åt att det går åt att nån behöver va hemma på 

heltid för att det är ett så pass stort uppdrag. Det är mycket kontakter med 

myndigheter det är mycket kontakt med skola, det är biologiska föräldrar, 

det kanske är någon behandlingskontakt. Så det är ju nästan som ett 

heltidsjobb och ha en placerad och då kanske man dessutom har flera 

placerade och hur man ska hinna med det om man arbetar samtidigt. (Lisa) 

 

Utöver att barnet måste få en plats i familjen och i hemmet är även familjehemmets motiv en 

viktig del av utredningen. Alla våra intervjupersoner beskrev att de lägger vikt vid de motiv 

som familjehemmen har när de ansöker om uppdraget och att de inte går vidare om motivet inte 
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är bra enligt dem. De positiva motiven är många, men de vanligaste som de beskriver är önskan 

om att hjälpa till. De familjehemmen som har det som motiv har det själva bra och vill dela 

med sig av det till barn och ungdomar. Ett annat motiv som beskrivs är att familjehemmets egna 

barn är vuxna och att föräldrarna inte känner sig färdiga med att ha barn i huset. Susanne 

beskrev ett familjehem som precis blivit av med de två små barn som de haft placerade hos sig, 

då hon ansåg deras motiv vara väldigt bra.  

 

Men idag pratade jag med henne, det har gått en månad och det har varit 

väldigt mycket sorg och saknad och ändå så säger hon, på tal om motiv 

alltså, att ”nä men jag har inte gett allt, det finns många barn i världen 

som behöver ordentliga, schyssta vuxna. Och jag vill fortfarande ge 

det!”. Det tänker jag är ett fantastiskt motiv! (Susanne) 

 

Alla intervjupersoner berättar även att familjehemmet måste bestå av trygga vuxna. Om det är 

ett par som ansöker om att bli familjehem måste även relationen vara stabil, de flesta av våra 

intervjupersoner anser att de bör ha varit tillsammans i 3-5 år för att uppnå den stabiliteten. Elin 

och Nina sa också att det är viktigt att familjehemmen har en öppenhet gentemot andra kulturer 

och religioner. 

 

5.5.2 Direkta nej 

De kriterier som intervjupersonerna beskrev som omöjliga att väga upp korrelerar till största 

delen med baskriterierna. Finns exempelvis inte ett eget rum till barnet blir inte familjehemmet 

godkänt. Hemmet får inte heller vara en sanitärt oangelägenhet, ha ofärdiga renoveringar eller 

vara allmänt nedgånget. Intervjupersonerna beskrev utöver detta andra kriterium som gör att 

familjehemmen inte blir godkända. Petra, Elin och Nina berättade att det är viktigt att 

föräldrarna ska kunna vara biologiska föräldrar till de placerade barnen baserat på ålder och 

därför helst inte ska vara över 65 år.  

 

Ett annat direkt nej är om familjehemmet förekommer i något av de registerutdrag som görs 

under utredningen. Om en individ i familjehemmet har varit misstänkt för eller dömd till 

våldsbrott eller brott mot barn är det självklart ett direkt nej, men det kan även vara en upprepad 

brottslighet som gör det till ett direkt nej.  
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Eh, vi hade ju nån snubbe som hade /.../ massa snatterier, alltså så en 

vuxen karl liksom. Aa men hur ser du på det här, han var ju dömd för 

snatteri. ”Aae men det var det jag, jag har en ful ovana att jag stoppar 

på mig grejer i jackan när jag går i affären”, så där gick vi ju inte vidare 

heller. Det var inte en jättebra förebild. Även om det inte är så allvarligt 

brott så är det ganska olämpligt. (Elin) 

 

Ett direkt nej är även om någon av familjehemsföräldrarna själva är klienter hos socialtjänsten 

för att deras biologiska barn är placerat. Direkta nej från förekomster i försäkringskassans 

register är om någon av familjehemsföräldrarna har en pågående sjukskrivning för exempelvis 

utmattningsdepression. Familjehemmet får inte heller ha stora skulder hos kronofogden då 

deras ekonomi måste vara stabil för att ett barn ska placeras hos dem. 

 

Nej alltså man får ju inte ha några skulder exempelvis hos kronofogden. 

Alltså försäkringskassan, om man har varit sjukskriven tidigare alltså, 

det är ju liksom, då pratar man ju om det. Det handlar ju mer om att man 

varit långtidssjukskriven. Då handlar det mer om att då kanske man inte 

har orken. (Olivia) 

 

Familjehemmen kan, som nämnt ovan, ha olika motiv för att ansöka om uppdraget. Vissa 

familjehem har ekonomi som motiv och är det drivkraften till att söka sig till uppdraget är det 

ett direkt nej för alla våra intervjupersoner. De som har ekonomiska motiv är också en stor del 

av alla som söker. Lisa berättar dock att många som ansöker med pengar som motiv inte förstått 

innebörden av att vara familjehem. 

 

Inte så bra anledning är att man gör det av pengar och det är väldigt 

många som gör det. Det är många som vill vara hemma på heltid och 

tror att, amen om det bara bor nån här så, alltså att dom ser det som en 

inkomstkälla. Eh, vilket inte är bra för att det är absolut inte på det sättet 

det är tänkt att vara för dom här barnen behöver så himla mycket mer 

än bara någonstans att bo. (Lisa) 

 

Det sista tydliga nej-kriteriet beskrev alla våra intervjupersoner som familjens oförmåga eller 

ovilja att samarbeta med dem. Det intervjupersonerna menar att familjehemsföräldrarna måste 
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gå att handleda och det är inte möjligt utan samarbete. Detta då de kommer att behöva stöd i 

uppdraget men också för att de kan behöva stöttning i form av insatser.  

 

Alltså man måste kunna samarbeta med socialtjänsten också. Att man 

vill det, att man förstår att det är ett uppdrag åt socialtjänsten. Man 

behöver inte tycka att allt vi säger och gör är rätt men man måste vilja 

samarbeta med socialtjänsten. (Nina)   

 

Samarbete krävs inte bara mellan familjehemmet och socialtjänsten, det måste också fungera 

mellan familjehemmet och barnets biologiska föräldrar. Familjehemmet får inte heller prata illa 

om de biologiska föräldrarna. 

 

Det är ju ett av våra familjehems största uppdrag, utöver att ta hand om 

barnet så är det ju att, att jobba med så att det blir bra. Så att barnet har 

ett bra umgänge. Inte prata illa om föräldern oavsett hur mycket den än 

sviker och där lägger vi jättemycket tid och kraft med handledningen 

med familjehemmen. (Bella) 

 

Elin säger att familjerna inte får vara främlingsfientlig samtidigt som Fredrik och Petra nämner 

att ett direkt nej kan uppstå om familjehemmet är extremt religiöst. Tre av våra intervjupersoner 

lyfter fram Jehovas vittnen som exempel. Detta eftersom de liknas vid en sekt och har vissa 

restriktioner gällande läkarvård som kommunen inte kan stå bakom.  

 

5.5.3 Familjehemsutredarnas hantering av tveksamma kriterier 

Våra intervjupersoner berättade om de olika sätt som de hanterar tveksamma kriterier och att 

tillvägagångssättet kan skilja sig åt. De flesta diskuterar dessa ärenden med sina kollegor, 

handledare och under behandlingskonferenser. De menar också att alla ärenden bollas under 

hela utredningen och att det sällan är en familj som går igenom utredningen utan några 

tveksamheter. Det som diskuteras är hur familjens olika risk- och skyddsfaktorer ser ut och om 

de skyddsfaktorer som finns kan väga upp för riskerna. Ett exempel är att den ena förälderns 

positiva egenskaper kan väga upp för den andra förälderns eventuella negativa egenskaper. 

Exempelvis så kan den ena parten stå för det känslomässiga överskott som krävs för att bli 

familjehem, medan den andra är den trygga och stabila vuxna i familjen. Bella menar att det 
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inte finns något rätt eller fel där, men att ett barn behöver helheten. Det kan därför vara en fördel 

att vara två familjehemsföräldrar som kan stötta och hjälpa varandra. Samtidigt säger Fredrik 

och Petra att risken för utspel minskar om det är en ensamstående familjehemsförälder.  

 

Det är ju ingen, det är sällan man har nån som är 100%. Så att, men till 

exempel kan det vara att om det är ett par kan den ena ha brister som 

den andra väger upp, så. För det är ju mycket sånt vi kollar på också. 

(Elin) 

 

När familjehemsutredarna har använt sig av de strategier som nämns ovan vid tveksamma fall 

kan de ta till andra metoder för att gå vidare. Susanne berättar att de med tiden lärt sig att ta in 

ytterligare referenser i ärenden som känns tveksamma, gärna från vuxna som känner eventuella 

biologiska barn. Ett annat tillvägagångssätt är att de bokar in ytterligare träffar med 

familjehemmet för att lära känna dem bättre och förhoppningsvis få en tydligare bild av dem. 

Petra berättar att de även har placerat barn hos familjer där de är tveksamma eftersom barnet 

måste placeras någonstans. Hon berättar att det ingår i deras arbete att göra den bedömningen 

och att deras handlingsutrymme tillåter det.  

 

I och med att… Framför allt för att läget är som det är, att vi har så jäkla 

svårt att få familjehem. Sen vill vi ju inte sänka kraven, det är ju det här 

som är vårt ständiga dilemma. Bara för det vill vi ju inte sätta barn 

nånstans där det inte är tillräckligt bra. (Elin) 

 

Både Petra och Fredrik menar vidare att ett familjehem kan kännas tveksamt eftersom det kan 

vara jättebra för ett barn men inte fungera alls för ett annat. Det kan till exempel vara ett 

familjehem där den ena föräldern hade en utmattningsdepression för fem år sen, men som bor 

på landet med hästar, hundar och kaniner. För ett barn som älskar djur kan den miljön väga upp 

en brist. Samtidigt väger det inte upp för ett barn som inte är intresserad av djur.  

 

Ibland kanske man kan känna att dom här skulle va good enough i alla 

fall om dom får rätt stöd och rätt matchning för mycket handlar ju om 

att man ska matcha rätt barn till rätt familj. (Lisa) 
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Ytterligare ett exempel som Nina beskriver är att ett barn som har större behov kan behöva ett 

familjehem med stor tidigare erfarenhet. Det kan väga upp för att barnet får flytta längre än 

tanken var från början. Vissa kriterier som familjehemmen saknar går alltså att väga upp genom 

insatser och stöd när ett barn har matchats med familjen, medan andra helt vägs upp av 

familjehemmet själva. Men eftersom utredningen inte alltid görs med ett specifikt barn i åtanke 

kan dess riskfaktorer vara svåra att bedöma. Även förekomst i de olika registerna kan vara 

tveksamt.  

 

Finns det förekomst eller domar, till exempel om misshandel då går ju 

inte vi vidare med dom familjerna [...] Fortkörning, ja, då kanske vi 

liksom för en diskussion. (Elin) 

 

Beroende på vad som finns i de olika registerna för familjehemsutredare en diskussion med 

familjehemmen. Upprepade eller långa sjukskrivningar är även något som det förs diskussioner 

kring, hur de har bearbetats över tid och hur de hanteras idag. Det gemensamma för domar eller 

förekomster i registerutdrag är att det måste vara bearbetat och i dåtid.  

 

Det finns även tveksamma motiv och ett av dem är ofrivillig barnlöshet. Det är något som måste 

diskuteras ordentligt menar Fredrik och Bella, eftersom familjehemmet bara har barnet till låns 

på obestämd tid.  

 

När det handlar om en barnlöshet, hamnar vi ju i. Då är det mycket 

processer, är dom klara med den bearbetningen av det? Där kan man 

hamna i en del diskussioner, skillnaden mellan adoption och att vara 

familjehem. (Bella) 

 

Nina menar att vissa väljer att vara hemma för att försörja sig och att de familjerna också 

behövs, även om pengar inte ska vara en drivkraft. Bara det finns en öppenhet och familjen är 

ärlig med sina motiv så behöver inget motiv vara rätt eller fel, man ska kunna pratat om det.  
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5.6 Analys 

5.6.1 Handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati  

Enligt Lipsky (2010) räknas familjehemsutredarna som gräsrotsbyråkrater eftersom de är 

professionella och har ett stort handlingsutrymme, vilket även vårt resultat visar på. Elin 

framhåller dock att det finns svårigheter gällande ansvaret i de beslut som fattas inom detta 

handlingsutrymme, eftersom den enskilda familjehemsutredaren skriver sitt namn på papperet. 

Detta beskriver Evans och Harris (2004), att handlingsutrymmet och de beslut som fattas är en 

av de svårigheter som kan uppkomma när ramar och riktlinjer inte räcker till.  Ibland kan det 

resultera i att familjehemsutredare löser problem med praktiska lösningar som inte liknar de 

som finns i teorin men som är lämpligt i just det ärendet. Vidare skriver Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) att familjehemsutredarens handlingsutrymme har flera olika aspekter. 

Däribland ingår att göra bedömningar och tolka det som familjehemmet berättar. De menar 

även att det finns en stor frihet inom de givna ramarna för familjehemsutredaren att fatta egna 

beslut utifrån sina bedömningar vilket flera av våra intervjupersoner vittnar om stämmer på 

deras arbetsplatser.  

 

När våra intervjupersoner pratar om magkänsla förstår vi det som när Jacobsen och Thorsvik 

(2014) beskriver tyst kunskap och att det används på samma sätt som Svensson, Johnson och 

Laanemets (2008) menar när de säger att socialarbetare improviserar. Alltså att de tar beslut 

direkt på plats som är grundade i den tidigare kunskap, erfarenheter som de besitter samt utifrån 

forskning. Vi förstår det som att en längre arbetslivserfarenhet alltså bidrar till en större tyst 

kunskap, vilket kan leda till att familjehemsutredare i större utsträckning använder sig av sitt 

handlingsutrymme.  

 

Tidigare forskning visar på att handlingsutrymmet kan minska i takt med att arbetsmetoder blir 

mer standardiserade och manualbaserade (Evans & Harris 2004). Men utifrån vårt resultat 

förstår vi det som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008), att manualer och riktlinjer inte 

minskar familjehemsutredarnas handlingsutrymme, utan att arbetslivserfarenhet och samlad 

kunskap behövs inom det utrymme som manualer och riktlinjer skapar. Inom en organisation 

påverkas den professionellas roll av krav och marknadskrafter och Ponnert och Svensson 

(2016) skriver att det finns en pågående diskussion angående om ökningen av standardisering 

inom exempelvis socialtjänsten förhöjer eller drar ner professionalismen inom yrket. Deras 

forskning visar även att den utveckling som skett inom standardisering har lett till ett minskat 
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förtroende inom professionen och att arbetet mest regleras av organisatoriska och byråkratiska 

idéer. Detta ser inte vi stämmer överens med vårt resultat. Alla våra intervjupersoner vittnar om 

ett stort förtroende från överordnade där de inte känner sig reglerade i sitt vardagliga arbete. 

Vårt resultat stämmer mer överens med Lipskys (2010) bild av att gräsrotsbyråkrater kräver ett 

handlingsutrymme för att kunna utöva de arbetsuppgifter som de stöter på i mötet med klienter. 

Samtidigt visar vårt resultat på vikten av att problematisera de manualer och metoder som finns 

på arbetsplatserna och de professionellas roll i det. Att exempelvis inte finna sig i att de metoder 

som bestämts fungerar i varje enskilt fall visar på den reflektion som våra intervjupersoner 

menar skapar deras handlingsutrymme då deras beslut alltid är bundna till den enskilda 

situationen och baserade på erfarenhet och kunskap, vilket Bäck-Wiklund (2012) beskriver. 

 

Det blev tydligt för oss att alla våra intervjupersoner följer samma riktlinjer och metoder, men 

att de använder sig av dem på olika sätt. Anderssons (2001) forskning säger att det inte finns 

någon metod i Sverige gällande rekrytering av familjehem som är forskningsbaserad, men det 

finns metoder som är mer använda än andra, exempelvis Nya Kälvesten. Våra intervjupersoner 

nämnde alla att de använder sig av den metoden, men att de ändå förhåller sig kritiskt till den 

och problematiserar att en metod ska fungera för alla. Där kan vi förstå Ponnert och Svensson 

(2016) i diskussionen gällande standardisering och det minskade förtroendet för 

socialarbetaren. Detta eftersom våra intervjupersoner beskrev just den problematiken kring att 

en metod som inte går att rekommendera framför någon annan ändå är det den som alla 

använder sig av, vilket Andersson (2001) beskriver. Även fast våra intervjupersoner själva 

vittnade om att det finns familjer som klarar den djupintervju som metoden innebär men ändå 

inte klarar uppdraget, och tvärtom. Där använder sig våra intervjupersoner av sin tidigare 

erfarenhet och tysta kunskap, vilket enligt Lipsky (2010) är en viktig del för att arbeta som 

gräsrotsbyråkrat. Vi kan även se att det stämmer överens med det som Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) skriver, där de menar att handlingsutrymmet handlar om att kunna göra 

välgrundade val mellan olika metoder inom utredningen, och sedan göra en rättvis bedömning 

efter de resultat som de får fram.  

 

Evans och Harris (2004) tidigare forskning visar på att handlingsutrymmet för de professionella 

inom socialt arbete kan komma till uttryck på flera olika sätt. Exempelvis kan en chef etablera 

regler och riktlinjer men det är upp till familjehemsutredarna att arbeta utefter dom. Våra 

intervjupersoner beskrev alla sitt handlingsutrymme som stort och med utgångspunkt i 

manualer och riktlinjer som fanns på arbetsplatsen. De använde handlingsutrymmet för att fylla 
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ut det som eventuella ramar och riktlinjer inte täcker, och inte för att frångå samma ramar och 

riktlinjer. Samma forskning menar att det är omöjligt att skapa ett ramverk som fungerar i varje 

enskilt fall och att vid sådana tillfällen måste den professionella själv lösa de svårigheter som 

kan uppkomma, vilket enligt Lipsky (2010) är en viktig del för arbetet hos en gräsrotsbyråkrat. 

Dessa praktiska lösningar som då uppkommer kan skilja sig från de som är nedskrivna för att 

fungera teoretiskt, men visar på det nyanserade arbete som handlingsutrymme innebär för den 

professionella. Svensson, Johansson och Laanemets (2008) menar att handlingsutrymmet är 

bestämt utifrån vad organisationens uppdrag är, men att den enskilde socialarbetarens 

erfarenheter och kunskap utformar sitt eget handlingsutrymme. Alltså kan socialarbetaren vara 

styrd av lagar, men ändå kunna använda sitt handlingsutrymme genom tolkning av de reglerna, 

vilket vi kan se stämmer överens med vårt resultat. 

 

5.6.2 Kriterier  

Vi kan se att ett kriterium som levt kvar över tid i familjehemsvården överensstämmer med ett 

av de viktigaste baskriterierna som våra intervjupersoner nämner, att barnet har ett eget rum 

som inte ligger långt borta från resten av familjen. Det skriver Bergman (2011) var viktigt redan 

på 1920-talet, då skulle barnets säng inte stå i köket eller på vinden, långt ifrån resten av 

familjen. Under 1920-talet var det även viktigt att familjehemmen inte gjorde någon skillnad 

på de egna barnen och de placerade barnen. Föräldrarnas förmåga till känslomässig omvårdnad 

utreddes och de förväntades ta hand om fosterbarnet på samma sätt som om det hade varit deras 

biologiska barn. Detta stämmer också överens med vårt resultat. Vi kan se att de fem kriterier 

från Natalier och Johnsons (2014) tidigare forskning som barn själva nämnt som viktiga för att 

ett hem ska kännas som ett hem återfinns i vårt resultat och är en viktig del för att ge barnen en 

trygg plats att söka skydd på när det behövs. Vi kan utifrån vårt resultat se att de baskriterier 

som våra intervjupersoner nämner har varit de viktigaste inom familjehemsutredningar över en 

lång tid. Men att utredningarna och metoderna som används för att ta reda på om familjehemmet 

besitter de viktiga kriterierna har utvecklats och förändrats.  

 

Vi kan förstå att de som nämns som baskriterium är viktiga eftersom målet med en placering är 

att barnet ska få bo i en så “normal” familj som möjligt. Exempelvis skriver Andersson (2001) 

att i de flesta familjehem har familjehemsföräldrarna även en “normal” åldersskillnad till 

barnet. Det kriteriet som barn själva nämnt i Natalier och Johnsons (2014) forskning, där att 

skapa relationer med familjehemmet och känna sig som en naturlig del av familjen är primärt, 
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stämmer också överens med bilden som våra intervjupersoner ger. Detta kan vi förstå bidrar till 

känslan av att vara en del av det som Downs och James (2006) beskriver som en “normal” 

familj, eftersom barn då kan känna sig trygga och kan slappna av i hemmet när de känner sig 

förstådda och accepterade av familjehemmet. 

 

Familjehemmets materiella standard och hur hemmet bör vara är enligt våra intervjupersoner 

omöjligt att beskriva, eftersom hemmet kan se olika ut men ändå stämma överens med den bild 

som de har av ett gott familjehem. De använde sig mycket av tidigare erfarenheter och sin tysta 

kunskap vid första hembesöket och kan då med hjälp av sitt handlingsutrymme avgöra om 

hemmet är lämpligt eller inte. Ponnert och Svenssons (2016) diskussion om att standardisering 

sänker professionalismen inom yrket kan vi utifrån vårt resultat se som sant då våra 

intervjupersoner berättar att handlingsutrymmet är en viktig del av bedömningarna som de gör. 

Familjehemsutredarnas handlingsutrymme blir även tydligt när de kommer till registerutdraget 

där de bedömer alla förekomster i register individuellt. Exemplet som en av intervjupersonerna 

ger där det inte anses som ett grovt brott att snatta, men där familjehemsutredarna själva kan 

välja att inte gå vidare med en utredning tycker vi visar på vikten av handlingsutrymme för 

gräsrotsbyråkrater. Detta eftersom det dagliga arbetet enligt Lipsky (2010) inte alltid går att 

reglera i manualer. Återigen anser vi att det motsäger det som Ponnert och Svensson (2016) 

försöker visa på där standardisering ökar och minskar handlingsutrymmet för 

familjehemsutredarna. Handlingsutrymmet behöver inte vara istället för manualer och 

riktlinjer, utan användas av familjehemsutredarna för att hantera de varierande klienter och 

händelser som de möter i sin yrkesroll. 

 

De positiva motiv som familjehemsutredarna beskriver stämmer överens med två av de fyra 

olika typer motiv som Andersson (2001), Laklija (2012) och Hessle (1989) beskriver. Det första 

är motivet att vilja ta hand om barn och även att huset kändes tomt när de egna barnen flyttat 

hemifrån. Det andra är motivet att de vill ta hand om ett barn, antingen för att de inte själva har 

kunnat få några biologiska barn, eller som ett syskon till deras biologiska barn. Dock förstod vi 

det som viktigt att familjehemmen inte bara kunde ha avsaknaden av ett biologiskt barn som 

anledning till att vilja ta sig an ett uppdrag som familjehem. Detta då det kunde innebära att de 

inte förstod omfattningen av uppdraget och den faktiska innebörden att ta hand om ett placerat 

barn som ofta har med sig fysiska och/eller psykiska negativa beteendemönster. Men även för 

att ett placerat barn inte är tänkt att stanna hos ett familjehem hela livet, vilket familjehemmen 

måste vara väl införstådda med. Vi kan även koppla det negativa ekonomiska motiv som 
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intervjupersonerna beskriver till det sista motiv som Laklija (2012) och Andersson (2001) 

beskriver, att familjehemsmamman kan stanna hemma längre med sina biologiska barn om 

familjen tar in ett eller flera placerade barn. Att ha ekonomin som drivkraft i denna typen av 

uppdrag visar också det på bristen av förståelse för vad det innebär att ta hand om ett barn och 

det är ett av de stora kraven som vi kan se i tidigare forskning, där familjehemmets förmåga att 

ta hand om det placerade barnet som ofta blivit försummat är det allra viktigaste. Dessa 

förväntningar på familjehemmen har vi förstått finns eftersom de barn som placerats ofta 

kommer från hem där de blivit försummade eller misshandlade av sina föräldrar. Därför måste 

familjehemmen ha den känslomässiga tillgänglighet som krävs av dem, för att kunna hantera 

barnens känslor och psykiska och/eller fysiska beteende. Vi kan se att krav om samarbete på 

familjehem finns i det som Andersson (2001) skriver om i tidigare forskning. Detta eftersom 

ett gott samarbete med den biologiska familjen enligt Ryan et al. (2011) och Andersson (2001) 

bidrar till en så normal vardag som möjligt för barnet där hen slipper lojalitetskonflikter eller 

separationsångest. 
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6. Diskussion 

Vårt syfte med uppsatsen var att se hur familjehemsutredare använder sitt handlingsutrymme 

och sina kunskapsformer i familjehemsutredningar. För att uppnå syftet gjorde vi 

semistrukturerade intervjuer med familjehemsutredare. Intervjuerna tog mellan 30–60 minuter 

och vi ville förstå vilka kriterier som de letade efter i utredningarna. Vi ville även få en 

förståelse för de kriterier som gör att ett familjehem absolut inte blir godkända och hur 

familjehemsutredarna resonerar när de har kriterier de upplever tveksamma. I diskussionen 

kommer vi att presentera de centrala resultat och slutsatser vi kommit fram till samt förslag på 

vidare forskning.  

 

6.1 Centrala resultat och slutsatser 

I denna avdelning kommer vi att presentera det resultat vi anser är det centrala i uppsatsen. Vi 

har valt att göra det utifrån två teman som återkopplas till våra frågeställningar.  

 

6.1.1 Handlingsutrymme och kunskapsformer 

Alla våra intervjupersoner beskrev sitt handlingsutrymme som stort och att de kan använda det 

relativt fritt, exempelvis kan de till viss del välja vilka metoder de använder utifrån de ramar 

och riktlinjer som finns på arbetsplatsen. Om de skulle leda en utredning där det finns 

tveksamheter gällande det blivande familjehemmet pratar de mycket med sina kollegor, chefer 

och handledare för att få vägledning. Ibland bokar de även in ytterligare träffar med familjen 

där de kan fördjupa sig i de delar där det finns tveksamheter. Vi har förstått det som att 

familjehemsutredare använder sitt handlingsutrymme där lagar och riktlinjer är bristfälliga och 

att det hjälper familjehemsutredarna att utföra de vardagliga arbetsuppgifter som deras yrke 

innebär. En slutsats i uppsatsen är att familjehemsutredarna beskrev bristen på en 

forskningsbaserad metod att utgå ifrån i sina utredningar. Samtidigt visar vårt resultat att alla 

intervjupersoner använde sig av samma metod, Nya Kälvesten. När vi bad våra intervjupersoner 

att beskriva en utredningsprocess framkom det dock att alla använder sig av metoden på olika 

vis, exempelvis använde sig vissa av den i varje utredning, medan andra plockade enstaka delar 

ur den beroende på familjehemmet. Där anser vi att familjehemsutredarnas 

handledningsutrymme blir tydligt.   
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I sitt handlingsutrymme använder sig familjehemsutredarna av olika kunskapsformer. Utifrån 

vårt resultat kan vi se att de faktakunskaper som familjehemsutredarna besitter består av de 

regler, lagar och riktlinjer som familjehemsutredarna måste förhålla sig efter i sitt arbete. Alla 

våra intervjupersoner följer samma lagstiftning oavsett arbetsplats, men riktlinjerna kan skilja 

sig åt vilket i sin tur gör att de lösningar som handlingsutrymmet skapar kan skilja sig mellan 

våra intervjupersoner. Även om det slutgiltiga beslutet om ett familjehem blir godkänd eller 

inte görs av nämnden är det ändå familjehemsutredarens bedömning som ligger till grund för 

beslutet. Familjehemsutredarna kan ofta ha en bild av familjen men förlitar sig inte på den, utan 

baserar sina bedömningar på tidigare erfarenheter, forskning, tyst kunskap och de 

utredningsmaterial de har till hjälp. Familjehemsutredarnas färdighetskunskap visar sig när de 

vet hur och när de ska använda sig av de metoder och riktlinjer som finns, men även när de ska 

använda sig av sitt handlingsutrymme. Även förståelsekunskapen hos familjehemsutredarna 

anser vi blir tydlig när de förstår familjehemmens motiv för att ansöka om uppdraget. Men även 

när de förstår familjehemmens situation, inte bara det som sägs utan innebörden av det som de 

får till sig under utredningens gång. Den sista kunskapsformen, förtrogenhetskunskap, förstår 

vi som familjehemsutredarnas tysta kunskap i utredningarna. Vi tolkar det som att genom att få 

fakta-, förståelse- och färdighetskunskap ökar personens förtrogenhetskunskaper och att en 

längre erfarenhet inom familjehemsutredningar ökar all den samlade kunskapen, vilken bidrar 

till en ett ökat handlingsutrymme och ett professionellt sätt att hantera 

familjehemsutredningar.   

 

6.1.2 Kriterier  

Ett kriterium som alla intervjupersoner nämnde som ett av de viktigaste var att det måste 

finnas ett eget rum till barnet, och att det skulle finnas både fysisk- och känslomässig plats i 

hemmet. Intervjupersonerna pratade även mycket om att familjen skulle ha tid, vilket ibland 

kunde påverka föräldrarnas möjlighet till att jobba heltid. Vi bad alla våra intervjupersoner att 

beskriva en “perfekt” familj och de kom fram till liknande svar. Det skulle vara familjer som 

var närvarande, kärleksfulla, inte gjorde skillnad på biologiska- och placerade barn och 

samtidigt som det skulle finnas en egen plats för barnet där hen kunde dra sig undan var det 

viktigt att barnet kände sig inkluderat i familjen. Vi anser att vi fick en bra bild av vad 

familjehemsutredarna letade efter hos en familj, samtidigt som de berättade att en sådan familj 

inte existerar i verkligheten. Alla familjer har både plus och minus, vissa som går att väga upp 

och andra inte. Kriterium som de ansåg som i princip omöjliga att väga upp var exempelvis 
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stora skulder, oförmåga att mentalisera och domar av olika slag. När vi diskuterade domar så 

framkom det dock att vissa domar gick att väga upp, beroende på vad de gällde. Var det en 

dom för fortkörning kunde de prata om den, men rörde sig domen om våld mot barn var det 

ett direkt nej. Vi tyckte att det var intressant när intervjupersonerna resonerade sig fram till 

svar på våra frågor, för då kunde vi utläsa vissa nyanser i svaren vilket gjorde att svaren fick 

ett djup. Vi tror att det kan bero på att intervjupersonerna fick mycket tid på sig att både tänka 

och svara. En annan fråga som vi fick tydliga och bra svar på var frågan om vilka motiv ett 

familjehem kan ha. Alla intervjupersoner var överens om att ekonomiska motiven inte var 

positiva, samtidigt beskrev majoriteten att de flesta familjer som sökte uppdraget hade goda 

motiv. En slutsats gällande de baskriterier som vi beskriver är att de ofta är motsatsen till de 

som vi beskriver som direkta nej. Med det menar vi exempelvis att det inte går att väga upp 

om barnet inte har ett eget rum eller om det finns allvarligare domar mot någon av 

föräldrarna.  

 

6.1.3 Slutsats 

Utifrån det resultat vi fått fram och den analys vi gjort har vi uppnått en större förståelse 

gällande hur familjehemsutredare tänker vid utredning av nya familjehem och hur de 

använder sitt handlingsutrymme i sina bedömningar. Som vi skrev i avdelningen om 

reliabilitet och validitet ställde vi mer frågor än vad syfte krävde eftersom vi ansåg att det var 

lättare att förstå kriterierna och handlingsutrymmets betydelse om vi fick en större insikt i 

familjehemsutredarnas arbetssätt. När vi fått en större förståelse i hur en utredning bedrivs var 

det lättare att dra slutsatser och få ett tydligt resultat som vi kunde använda oss av i uppsatsen. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning  

Ett ämne vi har funnit intressant under uppsatsens gång är hur viktigt det är med matchningen 

mellan barn och familjehem. Detta skulle kunna avhjälpas om det fanns familjehemspooler som 

samverkade för att barn och familjehem skulle matchas på ett bra sätt. SKL skriver om 

fördelarna en familjehemspool kan leda till och hur det kan hjälpa familjehemsvården att 

utvecklas och bli mer stabil. Eftersom många kommuner har svårt att rekrytera familjehem och 

utbudet av befintliga familjehem varit och är begränsat, har det i sin tur lett till att de 

matchningar som görs mellan barn och familj inte alltid varit de bästa. Finns det däremot en 

gemensam familjehemspool med närliggande kommuner kan det bidra till inte bara att 

matchningarna blir säkrare utan även ekonomin stabilare (SKL 2009, s.7). När vi gjorde vår 
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VFU kom vi båda i kontakt med diskussioner kring en familjehemspool i närliggande 

kommuner kring Kalmar. Vi upplevde både positiva och mer tveksamma åsikter kring detta 

vilket vi tyckte var intressant och ett ämne till vidare forskning inom familjehemsvård.  

Ett annat ämne vi tycker är intressant är hur utredningar gällande nätverkshem och familjehem 

skiljer sig åt. Vi har under uppsatsarbetet förstått det som att familjehemsutredarna ofta utreder 

familjehem och nätverkshem på olika sätt och inte gör nätverksutredningar lika omfattande som 

familjehemsutredningar. Det intressanta i detta anser vi skulle vara att undersöka om 

skillnaderna i utredningarna påverkar själva placeringen och antalet omplaceringar. Vi har 

förstått att anledningen till att nätvershemmen inte utreds i samma omfattning som familjehem 

relationen mellan barnet och nätverkshemmet. Ofta är det en familj som barnet känner sedan 

innan och då ses deras relation som en viktig aspekt till att barnet placeras just där. Vi undrar 

därför om det skulle det visa sig vid uppföljning att nätverkshemmen lyckats lika bra som ett 

familjehem eller om det skulle finnas någon skillnad i hur placeringen sett ut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

7. Referenser 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Andersson, G. (2001). The Motives of Foster Parents, Their Family and Work Circumstances. 

The British Journal of Social Work, 31(2) ss.235-248. 

ISSN: 0045-3102 

https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/socialsciencepremium/docview/61466730/60585C26106A46FDPQ/9?acco

untid=14827 [2019-02-25] 

 

 

Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra 

världen med siffror. Lund: Författarna och Studentlitteratur AB 

 

Becker, H. S. (2008). Tricks of the trade. Yrkesknep för samhällsvetare. Malmö: Författaren 

och Liber AB 

 

Berglind, H. (1990). Att kunna och att vilja - om villkoren för mänskligt handlande. I 

Aronsson, G. & Berglind, H. (red.). Handling och handlingsutrymme. Lund: Författarna och 

Studentlitteratur  

 

Bergman, A-S. (2011). Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterhemsvård och 

fosterhemskontroll under 1900-talet. Diss. Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. 

Växjö: Univ. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Alan Bryman & Liber AB 

 

Bäck-Wiklund, M. (2012). Prolog: Stat, profession, familj- om makt, normer och nominering. 

I Johansson, H. & Bäck-Wiklund, M. (red.). Att fostra familjen - en grundbok om styrning, 

föräldraskap och socialtjänst. Malmö: Författarna och Liber AB 

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/socialsciencepremium/pubidlinkhandler/sng/pub/The+British+Journal+of+Social+Work/ExactMatch?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/socialsciencepremium/docview/61466730/60585C26106A46FDPQ/9?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/socialsciencepremium/docview/61466730/60585C26106A46FDPQ/9?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/socialsciencepremium/docview/61466730/60585C26106A46FDPQ/9?accountid=14827


 49 

Downs, A.C., James, S.E. (2006). Gay, Lesbian, and Bisexual Foster Parents: Strengths and 

Challenges for the Child Welfare System. Child Welfare; Arlington, 85 (2) ss. 281-298.  

ISSN: 00094021 

ProQuest document ID: 213809078 

https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/socialsciencepremium/docview/213809078/abstract/883E3F4463F0487FPQ

/1?accountid=14827 [2019-04-25] 

 

Evans, T. & Harris, J. (2004). Street-Level Bureaucracy, Social Work and the (Exaggereted) 

Death of Discreation. British Journal of Social Work, (34) ss.871-895 

DOI:doi:10.1093/bjsw/bch106 

https://academic-oup-com.proxy.lnu.se/bjsw/article/34/6/871/1714656 [2019-02-26] 

 

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktiskt och teoretisk kunskap. 

Stockholm: Skolverket 

 

Hessle, S. (1989). Families Falling Apart: A Report from Social Services. Child Welfare 

League of America, (68) ss.209-213 

ISSN:0009-4021  

https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/socialsciencepremium/docview/61553115/6D183428B1FF44FCPQ/6?acco

untid=14827 [2019-02-27] 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Första förfrågan om intresse 
 

Hej! 

 

Vi heter Erica Mattsson och Jenna Oskarsson och läser termin 6 av 7 på socionomprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under kommande termin kommer vi att skriva vår C-uppsats. 

Uppsatsen kommer att beröra familjehemsutredningar och socialsekreterarens professionella 

roll. Vår uppsatsplan är inte helt klar än men vi vill undersöka möjligheterna till att intervjua 

socialsekreterare till underlag för uppsatsen. Med det här mailet undrar vi därför om 

någon/några av era familjehemssekreterare under april månad har möjlighet att delta i en 

kvalitativ intervju? 

 

Finns det intresse kommer ni att få ytterligare information och har ni frågor redan nu kan ni 

nå oss på kontaktuppgifterna nedan. 

 

Mvh, 

Erica Mattsson & Jenna Oskarsson  

 

Erica Mattsson 

em222sc@student.lnu.se 

070-5686314 

 

Jenna Oskarsson 

jo222te@student.lnu.se 

073-7748210 
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Bilaga 2 – Tidsförförslag till intervjupersoner 
 

Hej! 

 

Vad roligt att Du vill ställa upp i en intervju till vår C-uppstas. Uppsatsen kommer handla om 

vilka kriterier familjehemsutredare har för att bedöma om ett blivande familjehem är lämpligt 

eller ej. Är det vissa kriterier som väger tyngre och finns de kriterier som gör att en potentiell 

familj inte är lämplig.  

 

Vi kommer att ta ljudupptagning under intervjutillfället för att lättare kunna gå tillbaka och 

lyssna igen så att vi uppfattat rätt. Materialet kommer även att transkriberas till skrift och 

läggas som bilagor i uppsatsen. Vi kommer att anonymisera din intervju så att det ej går att 

spåra svaren till en viss person. Vi kommer inte heller att skriva vilken kommun eller 

organisation du jobbar för.   

 

Du kan när du vill avbryta din medverkan utan att förklara varför, både under intervjun eller 

efter. Då kommer vi att förverka det material där du medverkat. 

 

Vi ser gärna att ni avsätter cirka en timme för intervjun. 

 

Vi har förslag på datum för intervjun. Datumen är: 

10-12 april & 15-18 april 

 

Återkom med vilket datum och tid som passar dig bäst så ska vi se om vi kan lösa det. Har du 

fler datum som passar kan du gärna skriva det också. 

 

Med vänliga hälsningar Erica Mattsson och Jenna Oskarsson  
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Bilaga 3 – Information till intervjupersoner 
 

Information om studie gällande kriterier för familjehemsutredningar. 

 
Du har blivit tillfrågad att ställa upp i en intervju för insamling av empiri till vår 

kandidatuppsats. Vi genomför intervjun för att få din professionella kunskap kring ämnet. 

Syftet med studien är att undersöka hur familjehemssekreterare använder sitt professionella 

handlingsutrymme i familjehemsutredningar. Syftet är sedan att se vilka kriterier som 

påverkar om familjehemmet blir godkänt eller inte.  

 

Studien kommer att bygga på semistrukturerade intervjuer och vi har gjort ett urval genom att 

vända oss i första hand till enhetschefer inom barn och familj. Vi har sen fått hjälp att komma 

i kontakt med er som jobbar med familjehemsutredningar. Vi kommer att genomföra totalt nio 

stycken intervjuer där du är en del.  

 

Studien bygger på frivillighet och du kan när som helst under studiens gång avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller annan bestämd plats 

och beräknas ta cirka 1 timme. 

 

Dina svar kommer att behandlas på ett sätt så att inga obehöriga kan spåra det. Det är vi som 

gör studien och eventuellt vår handledare som kommer att ta del av materialet. När materialet 

skrivs ut i studien kommer det att vara konfidentiellt så att ingen kommer att kunna spåra vem 

som sagt vad eller vart ni jobbar. Om ni vill ta del av studien när den är klar mailar vi den 

gärna till er.  

 

Vi som genomför studien heter Jenna Oskarsson och Erica Mattsson och läser 

Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår att göra en 

kandidatuppsats inför kandidatexamen vilket är anledningen till denna intervjustudie. 

 

Ansvarig utgivare är Linnéuniversitetet. 

 

 

Kalmar 2019-04-09 

 

 

Studenter:    Handledare: 

Jenna Oskarsson   Ulrika Järkestig Berggren  

073-7748210    0480-446383 

jo222te@student.lnu.se   ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se 

 

Erica Mattsson 

070-5686314 

em222sc@student.lnu.se 

     

mailto:jo222te@student.lnu.se
mailto:em222sc@student.lnu.se
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Bilaga 4 - Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Kan du börja med att presentera dig, vilken befattning du har och hur länge du har jobbat med 

familjehemsutredningar. 

 

• Har din arbetsplats en mall eller riktlinjer för vad ett bra familjehem är och för hur 

utredningen skall bedrivas? 

• Om det finns, hur stort handlingsutrymme har du inom den? 

• Vad är det första du tänker på måste uppfyllas när du börjar utreda ett nytt 

familjehem? 

• Hur ser processen i utredningen ut? Från början till slut. 

o Hur många gånger träffar familjen under utredningens gång? 

Exempel på följdfrågor: 

• Någon särskild konstellation när det kommer till föräldrar?  

• Att bostaden/hemmet ser ut på ett visst sätt eller ligger på ett visst ställe? 

Motiv 

• Vilka motiv kan en familj ha? Positiva/negativa. 

Boende 

• Beskriv ett lämpligt hem.  

• Beskriv ett olämpligt hem. 

• Finns det boenden som är bättre än andra? 

o Stad eller på landet? 

o Bostadstyp? 

• Vad är viktigt att det finns i hemmet? 

o Eget rum? 

o Anpassat efter barnets/ungdomens ålder? 

• Hur ser ni på transportmöjligheter? 

o Buss, egen moped, skjuts, cykelavstånd osv 

Familjen 

• Beskriv en lämplig familj. 

• Beskriv en olämplig familj.  

o Mamma och pappa, ensamstående av det ena eller andra könet, samkönat? 

Ålder? 
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o Andra barn (biologiska eller placerade) och ålder på dem 

o Hur länge relationen varit om det finns en relation?  

o Föräldrarnas arbete, ska någon vara hemma eller kan det vara från fall till fall? 

o Hur ser ni på närvaro och stöttning hos föräldrarna? 

• Relation till barnets biologiska nätverk 

Förväntningar 

• Finns det några förväntningar på kulturella eller religiösa förkunskaper? 

o Eventuella språkkunskaper 

Förflutet 

• Gör ni registerutdrag, vilka och hur bedömer ni dem? 

o Hur långt tillbaka kollar ni i register? 

o Om det finns domar eller något i andra register hur hanterar ni dem? 

Helhet 

• Hur bedöms familjehemmet som helhet? 

• Kan ett kriterium väga upp för ett annat? Ge gärna exempel. 

• Kan du ge ett exempel på något som skulle kunna vara ett direkt NEJ? 

o Ofrivillig barnlöshet, pågående kris? 

• Kan du beskriva ett tveksamt fall? Vad utgör det? Kan ni ge exempel? Hur gick det? 

• Hur hanterar du fall som du anser tveksamma? 

o Kollegial handledning, ta upp på behandlingskonferens?  

• Hur ser du på ditt handlingsutrymme i familjehemsutredningar? 

o Väger du in tidigare erfarenheter och magkänsla? 

 

• Om ni använder Nya Kälvesten, hur ser ni då på om båda inte går igenom? 

• Kan ni välja att inte använda Nya Kälvesten?  
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