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There has been a change in family structure which shows that the nuclear family, which is still 
the main form of family pattern, is becoming less frequent nowadays. Same-sex couple 
families, single parent families and reshaped families are some of the family forms which are 
becoming more common in modern society. Some argue that, despite these changes, most 
people still consider the nuclear family as the norm and the ideal. The aim of this study was to 
understand how social workers, working with foster care investegations within the Swedish 
social sevice, reason about family structures in spring 2009. I wanted to understand how these 
social workers view family, and different forms of family patterns, in the context of foster 
homes. Does their reasoning reflect the new family structures or the traditional nuclear family? 
My theoretical approaches of choice were the theory of social constructions, the queer theory 
term heteronormativity and Hirdmans gender theory about the gender contract. The method I 
used was qualitative and consisted of five semi-structured interviews carried out with five 
social workers in three different Swedish communities. The results I came up with illustrated 
that the interviewed social workers mostly considered the presence of siblings in a family 
constitution to be a positive factor. All of the interviewed social workers said they believe it is 
important to have a father- and a mother figure while growing up. The results also showed 
that, even though the social workers defined the term family as wide and including different 
kinds of possible family constellations, heteronormative values were thoroughly expressed 
and the nuclear family was idealized by the social workers regarding foster care and 
children’s needs.   
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Förord 
 
Att skriva denna uppsats har varit mycket lärorikt. Inte bara när det gäller ämnet i fråga, utan 

också i processen av skrivandet av en C-uppsats, att ha utrett olika begrepp och framförallt att 

ha fått reflektera kring egna uppfattningar och åsikter kring fenomenet familj och olika 

familjesammansättningar samt dess betydelse för familjehemsplacerade barn och ungdomar. 

Med en stor portion lärdomar och ännu fler nya frågor vill jag därmed tacka de 

familjehemssekreterare som har ställt upp som respondenter och delat med sig av sina tankar 

och upplevelser kring uppsatsämnet. Jag vill även passa på att tacka min handledare, Annika 

Staaf, för ett gott handledarskap med många bra infallsvinklar och synpunkter under 

skrivandets gång. 
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1 Inledning 

 

Vad är en familj och vilka familjesammansättningar är tänkbara och acceptabla? Vi kan idag 

se en förändring av familjemönstren som visar att begreppet familj inte är entydigt (Söderlind, 

2002) och om vi blickar bakåt i historien ser vi att familjesammansättningar har sett olika ut i 

olika tider. I 1800-talets svenska bondesamhälle var storfamiljen, bestående av tre 

generationer, normen som familjeform. I takt med industrialiseringen och urbaniseringen i 

slutet på 1800-talet splittrades storfamiljen, då de yngre medlemmarna sökte sig till städerna 

och fabrikerna. Familjen i staden bestod endast av föräldrar och barn och istället blev den 

borgerliga kärnfamiljen idealet. (Nilén, 1973:81) Idag har antalet skilsmässor ökat (Bäck-

Wiklund och Bergsten, 1997: 13) och det blir allt vanligare att barn lever i ett hem med en 

ensamstående förälder eller i ombildade familjer (SCB, 2008.) Bäck-Wiklund och Bergsten 

(1997: 13) menar att familjebegreppet i vardagligt tal fortfarande ofta uppfattas som 

detsamma som den traditionella s.k. kärnfamiljen. Kristjansson (1995: 30) menar att samtidigt 

som den traditionella kärnfamiljen blir mindre vanlig till förmån för nya familjemönster så 

växer sig ”familjefundamentalistiska” stämningar, med kärnfamiljen som ideal, allt starkare. 

 

I vår kultur finns ett grundantagande om att barn och ungdomar ska vara del av en familj och 

att det är inom familjens ram som barns behov av kärlek, omsorg och trygghet i första hand 

ska tillgodoses. De flesta barn i Sverige bor med sina föräldrar men då föräldrar av någon 

anledning inte själva anses kunna ta hand om sina barn kan barnen bli placerade i en annan 

familj; ett familjehem. (Höjer, 2003: 212) Ett familjehem kan beskrivas som ett enskilt hem 

som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (Socialstyrelsen, 2008: 16.) Den 1 november 2007 var 

cirka 11 100 barn och unga familjehemsplacerade i Sverige (Socialstyrelsen, 2008.) Enligt 6 

kap. 6 § Socialtjänstlagen (SoL) får inte socialnämnden fatta ett beslut om att placera ett barn 

i ett familjehem utan att förutsättningarna för vård är utredda i familjehemmet (Prop. 

2006/07:129.) Huruvida en familj besitter dessa förutsättningar och anses vara lämplig att bli 

familjehem utreds av familjehemssekreterare vid socialtjänsten. Det finns inga uttryckliga 

bestämmelser om vad en sådan utredning skall innehålla men den bör, enligt Proposition 

2006/07:129, bland annat belysa om de blivande vårdarna utgör en lämplig 

familjesammansättning för den unge och Svenska Kommunförbundet framhåller att: ”Ett 

familjehem kan bestå av par med eller utan egna barn eller av en ensam vuxen med eller utan 
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egna barn.” (2003:32.) Forskning belyser att kärnfamiljen med en traditionell rollfördelning 

mellan en gift man och kvinna är den vanligaste familjeformen hos dagens familjehem (Höjer, 

2003:215.) Studier har även visat det har hänt att kommuner har ifrågasatt homosexuella 

personers lämplighet som familjehemsföräldrar (Socialstyrelsen, 2004:24f.) 

 

Genom att betrakta ett fenomen ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är utgångspunkten att 

fenomen inte är entydiga och givna, utan att de konstrueras inom de sammanhang de 

behandlas (Peterson, 2006:52.) Min utgångspunkt är att familjen kan betraktas som en social 

konstruktion, skapad ur normer och värderingar, som normaliseras både hos allmänheten men 

förstås också inom det sociala arbetet. Höjer (2003:217) menar att förställningarna om vad en 

god familj är i hög grad påverkar rekryteringen av familjehem. Den intressanta frågan blir då 

hur familjehemssekreterares föreställningar om familjen och framförallt den ”goda” familjen 

ser ut. Är det den traditionella kärnfamiljen i form av mamma-pappa-barn, med en faders- och 

en modersgestalt som är idealet? Eller speglar föreställningarna de mer skiftande 

familjemönstren som konstaterats bli allt vanligare, exempelvis ombildade familjer, 

ensamstående föräldrafamiljer och samkönade föräldrapar? Dessa frågor tycks vara mindre 

utforskade inom socialt arbete. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur familjehemssekreterare inom den svenska socialtjänsten 

resonerar kring familjesammansättningar våren 2009. 

 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

1. Hur resonerar familjehemssekreterarna om vad en familj är?  

2. Hur resonerar familjehemssekreterarna gällande olika familjesammansättningar hos 

familjehem? 
 

2 Disposition 
 

Uppsatsen består av 10 kapitel, varav kapitel 1 är ett inledande kapitel som presenterar och 

inleder uppsatsen samt redogör för studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 redogörs för 

uppsatsens disposition och i kapitel 3 presenteras de centrala begrepp som används i studien. I 
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kapitel 4 ges en bakgrundinformation för att öka läsarens förståelse för uppsatsämnet, medan 

kapitel 5 presenterar tidigare forskning på området. I kapitel 6 presenteras de teoretiska 

verktyg som resultatet analyseras utifrån. I Kapitel 7 presenteras studiens metodologiska 

utgångspunkter, tillvägagångssätt under urvalsprocessen och intervjuerna samt de etiska 

överväganden som gjorts i samband med studien. Kapitel 8 består av resultat och analys. 

Resultatet presenteras med vägledning av studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 9 består 

av en metoddiskussion med reflektioner över forskningsprocessen samt en resultatdiskussion 

med reflektioner över forskningsresultaten samt en diskussion om fortsatt forskning inom 

området. Sist i uppsatsen, i kapitel 10, presenteras studiens referenser.  

 

3 Centrala begrepp 

 

I den här studien används ett flertal termer som jag har tänkt klargöra för nedan. Termerna har 

delats in under tre begreppsteman; familjebegrepp, familjehemsrelaterade begrepp samt 

genusteoretiska begrepp. 

 

3.1 Familjebegrepp 

Familjebegreppet tycks vara diffust och svårdefinierat. Exempelvis definieras begreppet i 

Nationalencyklopedins nätupplaga såsom: ”basen för den samhälleliga organisationen. Den är 

grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna.” 

(Nationalencyklopedin, 2009)  

 

Familjesammansättning beskriver hur en familj är konstruerad och sammansatt i fråga om 

relationer och positioner. Exempelvis berörs i studien ombildade familjer, ensamstående 

föräldrafamiljer, samkönade föräldrafamiljer samt kärnfamiljer. Ombildade familjer beskriver 

de nya familjeformer som skapas efter en separation eller skilsmässa (Söderlind, 2002.) 

Begreppet kärnfamilj syftar till en familjesammansättning bestående av man och kvinna 

förenade i äktenskap samt deras gemensamma barn (Johansson, 2008:83.) Med samkönade 

föräldrafamiljer åsyftas i studien de familjer där föräldrarna utgörs av ett par av samma kön. 

Ensamstående föräldrafamiljer är i studien familjer med endast en förälder i hushållet. 

 

Med idealfamilj åsyftas i uppsatsen den form för familjer som anses önskvärd och föredömlig. 

Bl.a. menar Kristjansson (1995: 30) att kärnfamiljen idag är den dominerande idealfamiljen. 
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3.2 Familjehemsrelaterade begrepp 

Familjehemsbegreppet definieras i inledningen ovan. Inom familjhemsforskning används inte 

sällan begreppen fosterhem och fosterbarn istället för familjehem och familjehemsplacerat 

barn. I den här studien kommer jag dock att använda de sistnämna begreppen då jag anser att 

de ligger mer i tiden, inte minst då begreppen används av respondenterna själva.  

 

Det finns olika former av familjehem. Vid en släktingplacering består familjehemmet av 

släktingar till den unge. Vid en placering i ett nätverksfamiljehem placeras den unge i en 

familj som tillhör dennes nätverk . Då en placering sker i en främmande familj kallas dessa 

ofta för ”vanliga familjehem”. (Vinnerljung m.fl.,2001) 

 

Sammanbrott används som begrepp då vården av ett barn eller en ungdom som är placerat i 

dygnsvård, såsom familje- eller HVB-hem, avslutas på ett sätt som strider mot socialtjänstens 

intentioner. Placeringen avbryts därför att något i vårdsituationen inte fungerar, exempelvis 

om den unge rymmer eller vägrar stanna kvar i vården, men inte därför att syftet med vården 

är uppnått. (Eriksson, 2002:41) 

 

3.3 Genusteoretiska begrepp 

Genus är latin och betyder slag, sort, släkte, kön. Kvinnoforskare har tagit begreppet som en 

översättning av engelskans gender, som också betyder kön, slag, sort men även syftar till kön 

som i ”det täckta könet”. Manliga och kvinnliga könsorgan är något vi föds med medan genus 

är det vi formas till via kulturen, språket och tänkandet.(Hirdman, 2003:11f)  

 

Heteronormativitet innebär antagandet om att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet 

att leva är heterosexuellt (Rosenberg, 2002:100.) 

 

4 Bakgrund 
 

I det här avsnittet vill jag ge en bakgrund till mitt uppsatsämne för att öka läsarens förståelse 

för de temata som studien belyser. Nedan följer en genomgång av familjehemsutredningens 

grunder samt några rader om en pågående utredning gällande en ny utredningsmetod som är 

under utveckling. 
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4.1 Familjehemsutredningen 

Enligt SoL 6 kap. 6 § skall socialnämndens beslut om att placera ett barn i ett familjehem 

föregås av en utredning av det tilltänkta familjehemmet (Prop. 2006/07:129.) Denna utredning 

om huruvida en familj anses vara lämplig att bli familjehem eller ej utreds av 

familjehemssekreterare vid socialtjänsten. Det finns inga uttryckliga bestämmelser rörande 

innehållet av en sådan utredning, men utredningen bör bland annat belysa om de blivande 

vårdarna utgör en lämplig familjesammansättning för den unge och om det föreligger goda 

förhållanden för den unge i det nya hemmet. (Prop. 2006/07:129) Svenska Kommunförbundet 

framhåller att ett familjehem kan bestå av par med eller utan egna barn eller av en ensam 

vuxen med eller utan egna barn och att det som är avgörande är att familjen lever under 

ordnade och stabila förhållanden samt har känslomässigt och praktiskt utrymme för en ny 

familjemedlem (2003:32.) Enligt Svenska Kommunförbundet (2003:35f) skall det framgå 

personuppgifter på alla hemmavarande familjmedlemmar, bostadsförhållanden, hälsotillstånd, 

yrkesverksamhet, ekonomi, religion och eventuell tidigare erfarenhet som familjehem i en 

familjehemsutredning. Vidare ska utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister göras. 

Uppgifterna som hämtas in ger underlag för bedömning av familjens lämplighet som 

familjehem. Socialnämnden kan på lokal nivå besluta om vägledande principer för rekrytering 

av familjehem, exempelvis att familjehemsföräldrar ska leva i en stabil relation och leva ett 

skötsamt liv, inte lida av några allvarliga sjukdomar eller ha en hög ålder. Socialtjänsten 

väljer själv metod för hur familjehemsutredningen skall genomföras och vanligtvis används 

den s.k. Kälvestensmetoden eller PRIDE (Parents Resources for Information Development 

and Education). (Svenska Kommunförbundet, 2003:34,36f) Kälvestensmetoden är den idag 

mest använda familjehemsutredningsmetoden i Sverige även om många kommuner använder 

en mer eller mindre modifierad version. Metoden har sitt ursprung i den socialpsykiatriska 

undersökningen som Anna-Lisa Kälvesten gjorde av 222 pojkar på 1950-talet (Prop. 

2006/07:129.) Kälvestensmetoden har sina rötter i psykodynamisk teori och består av två 

delar. Den ena delen innehåller frågor rörande individens historia och den andra delen tar upp 

frågor om individens nuvarande situation. Intervjun genomförs med familjehemsföräldrarna 

var för sig. Intervjuaren, vanligen familjehemssekreteraren, fyller i svaren på frågorna som 

sedan tolkas av en utomstående psykolog som har genomgått utbildning i metodiken. PRIDE 

är ett utbildningsprogram som förbereder, utreder, utvecklar och stödjer familjehem. Ingen av 

de två metoderna har enligt Institutionen för utveckling av socialt arbete (IMS) något starkt 

forskningsstöd.(IMS, 2008:8)  
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Ny familjehemsutredningsmetod under utveckling. 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) fick år 2008 i uppdrag av 

Socialstyrelsen att göra en systematisk kunskapsöversikt över vilka utrednings- och 

bedömningsinstrument som finns för rekrytering av familjehem. IMS ska anpassa eventuellt 

lämpliga metoder till svenska förhållanden och pröva dem, alternativt påbörja ett arbete med 

att från grunden utveckla ett utrednings- och bedömningsinstrument för svenska förhållanden. 

Arbetet ska redovisas senast den 31 december 2010. Uppdraget att har sitt ursprung i 

utredningen Källan till en chans, där det har konstateras att det har blivit svårare att rekrytera 

familjehem samtidigt som behovet av familjehem ökar. Enligt IMS (2008:7) är dagens 

familjehemsutredningar inte standardiserade och menar att ett standardiserat instrument kan 

hjälpa till att på ett systematiskt sätt samla in information som tillsammans med annan 

information bidrar till beslutsunderlaget samt att med mer standardiserade instrument bör 

bedömningen och beslutsunderlaget bli tydligare för familjerna och socialtjänsten, men också 

för beslutsfattare och politiker. (IMS, 2008:7) 

 

5 Tidigare forskning 
 

Familjehemssekreterares resonemang kring familjesammansättningar som forskningsämne 

tycks i dagsläget vara outforskat. Det finns dock en hel del forskning om familjen och 

familjehem samt genus i relation till barnavårdsutredningar inom socialtjänsten. Nedan följer 

en överblick av tidigare forskning presenterade under olika temata. 

 

5.1 Familjen genom tiderna  

Familjen som en social konstruktion är beroende av samhällets utveckling både ekonomiskt 

och socialt. Vad som anses som en ”dålig” respektive ”god” familj varierar tidsmässigt. 

(Höjer, 2003: 216) I 1800-talets svenska bondesamhälle dominerade storfamiljen, bestående 

av tre generationer, som familjeform. I takt med industrialiseringen och urbaniseringen i slutet 

på 1800-talet splittrades storfamiljen, då de yngre medlemmarna sökte sig till städerna och 

fabrikerna och familjen i staden bestod endast av föräldrar och barn. (Nilén, 1973:81) Vid 

början av 1900-talet gav nya kunskaper om barn insikt om essensen av goda förhållanden 

under barns tidiga år och de nya kunskaperna bidrog till en offentlig debatt om vad som var en 

god familj och en god barndom. Idealet och det ”goda hemmet” var liktydigt med den 
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borgerliga rena, välrodnade familjen där det fanns en hustru som kunde gå hemma och ägna 

all sin tid åt omsorgen av barn och familj. Med detta som utgångspunkt blev det ganska 

många hem som betecknades som undermåliga eftersom arbetarkvinnor var tvingade att ha ett 

lönearbete för försörjningen skull. (Pettersson, 1995:178) I takt med att kvinnor sökte sig ut 

på arbetsmarknaden under 1900-talets mitt och båda föräldrarna började bidra till hushållets 

ekonomi skapades en familj som ställde nya krav på det svenska samhället. Barnomsorgen 

byggdes ut och frambringade bättre ekonomiska och sociala förutsättningar för ett modernt 

familjeliv. Från 1960-talets senare hälft och under decennierna som följde formades en 

kvinnlig arbetsmarknad som byggde på deltids- och dubbelarbete. Hemmafruarna försvann 

allt mer men istället skapades de dubbelarbetande kvinnor, som utöver arbetet även fick ägna 

ett stort antal timmar till skötsel av hem och barn. (Johansson, 2008:31f) Kontinuerligt 

förändras familjemönstren och idag har exempelvis ombildade familjer och 

ensamförälderfamiljer blivit allt vanligare (Höjer, 2003: 216.) Antalet skilsmässor har ökat 

(Bäck-Wiklund och Bergsten, 1997: 13) och statistiska centralbyråns siffror visar att 20 

procent av alla hemmaboende barn i Sverige mellan 0-17 år bodde med en ensamstående 

förälder under år 2007 och att 10 procent samma år bodde i ombildade familjer (SCB, 2008.) 

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997: 13) menar att familjebegreppet i vardagligt tal ofta 

uppfattas som detsamma som den traditionella s.k. kärnfamiljen, även om kärnfamiljen inte är 

lika förhärskande i dagens Sverige som för några decennier sedan. Kristjansson (1995: 30) 

menar att parallellt med upplösningen av den traditionella kärnfamiljen och framväxten av 

nya familjemönster så växer sig ”familjefundamentalistiska” stämningar, med kärnfamiljen 

som ideal, allt starkare.  

 

5.2 Familjehemmet 

Både svensk och internationell forskning ger en likartad bild av familjehemmet. Majoriteten 

bor i eget hus på landsbygden eller på mindre orter och familjehemsföräldrarna rekryteras till 

stor del från arbetarklassen. Vidare lever familjehemsparet ofta i långa äktenskap och har i 

många fall en traditionell rollfördelning mellan en kvinna och en man, där mannen ansvarar 

för försörjning och kvinnan har ett större ansvar för arbetet med hem och barn. (Höjer, 

2003:215) Familjehemsföräldrar är vanligtvis äldre än barnets biologiska föräldrar (Pervin, 

2007:38) I Höjers studie Fosterfamiljens inre liv belyses bland annat att det i ca 40 procent av 

fallen var kvinnan som tog initiativ till familjehemsföräldrarskapet. För en tredjedel var det ett 

gemensamt beslut och övriga blev tillfrågade av tredje part. (Höjer, 2001)  
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5.3 Familjehem och bedömning av deras lämplighet i början av 1900-talet 

Bergman (2007) har skrivit en licentiatavhandling som handlar om familjehemsvård under 

perioden 1926-1935 och som ger en inblick i hur lämplighetsfrågan och familjehemsstillsynen 

hanterades i en lokal praktik vid barnavårdsnämnden i Växjö. Bergmans forskning visar att 

nämnden helst anlitade gifta par som familjehemsföräldrar, vilka helst skulle vara barnlösa. 

Att det fanns en familjehemsmoder i familjehemmet var något som ansågs vara det bland det 

mest väsentliga under den studerande perioden: ”Att ta hand om familjehemsplacerade barn 

var kvinnornas uppgift, och skulle inte lämnas över till familjehemsfäderna.” (Bergman, 

2007:137.) Skulle en familjehemsmoder av någon anledning inte kunna vårda den unge 

ansågs det nödvändigt att en annan kvinna tog över hennes uppgifter i hemmet. Dock ansågs 

inte familjehemsfadern vara oviktig för familjehemmets lämplighet utan familjehemsfadern 

förväntades handleda och övervaka lite äldre familjehemsplacerade pojkar. (Bergman, 

2007:137) 

 

5.4 Sammanbrottsstudier 

Sallnäs m.fl. (2004: 141) menar att tidigare forskning visar att sammanbrott i 

tonårsplaceringar är ett stort problem inom den sociala barnavården i andra länder och att 

studier nu visar att Sverige inte är ett undantag. Vinnerljung m.fl. (2001: 8) har gjort en studie 

gällande hur vanligt det är att tonårsplaceringar, i form av placeringar i hem för vård och 

boende (HVB) eller i familjehem, avbryts i förtid mot socialtjänstens avsikter, dvs. att de 

slutar med ett sammanbrott. Studien visar bland annat att cirka 40 procent av 

familjehemsplaceringarna resulterade i sammanbott inom fem års tids placering. 

Sammanbrotten i ”vanliga familjehem” visade sig vara minst dubbelt så vanliga som vid 

släktingplaceringar. Den vanligaste orsaken till sammanbrottet var att den unge ville avbryta 

sin placering, vilket skedde i 44 procent av fallen. (Vinnerljung m fl., 2001:145, 146, 10) 

 

5.5 Föräldraskap i barnavårdsutredningar 

Mats Hilte (2001) har gjort en studie vars övergripande syfte är att studera hur genus och 

organisationskultur påverkar socialsekreterarens beskrivning av klientens problem, deras 

förslag till åtgärder samt den konkreta interventionen i enskilda klientärenden. Hilte (2001) 

belyser bland annat att studier av socialtjänstutredningar visar att den traditionella synen på 

faders- och moderskapet präglar socialt behandlingsarbete, dvs. föreställningen om fadern 

som familjens överhuvud och kontrollör respektive modern som den goda omsorgsgivaren 

(Hilte, 2001).  
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Även Peterssons (2006:58) undersökning pekar på att bedömningen av föräldrar vilar på 

normer för fader- och moderskap liksom på normer för hur familjer ska fungera. Dessa 

normer för vad som är ett gott föräldraskap tycks inte vara könsneutrala, vilket i 

undersökningen framgår då jämförelse görs mellan vad som i utredningarna noteras om 

mödrarna med det som skrivs om fäderna och deras omsorg för barnen. Utredningarna lägger 

stor vikt vid mödrarna som omsorgsgivare och hur modern beskriver sina barn, sin egen 

relation till dem, hur hon ser på sig själv som mamma och sitt sätt att hantera de eventuella 

problem som barnen har. Beskrivningarna av fäderna rör sällan hur de är som föräldrar eller 

som omsorgsgivare, även i de fall då barnen bott med båda sina föräldrar. Beskrivningar av 

fäderna är vidare korta och tar upp negativa beteenden och egenskaper som t.ex. anteckningar 

om aggressivitet och våldsamhet. Peterson menar att det finns en dubbelhet i det sätt 

utredningarna hänvisar till begrepp som familj och föräldraskap och att det är som om det 

finns två olika familjebegrepp: ”Å ena sidan finner vi en implicit och praktisk bestämning av 

familjen där den otillräckliga modern och den frånvarande fadern passar väl in som 

stereotyper. Familjen antas bestå av mor och barn och fadern medräknas bara undantagsvis.” 

( 2006:63.) Den andra sidan i dubbelheten beskrivs som en annan syn på familjen, där båda 

föräldrarna är lika viktiga och detta familjebegrepp och syn på föräldraskap stämmer överens 

med de politiska idealen (Peterson, 2006:63.)  

 

5.6 Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten 

Socialstyrelsen publicerade år 2004 lägesbeskrivningen Sexuell läggning och bemötande i 

socialtjänsten i ett försök att kartlägga i vilken mån en persons sexuella läggning kan ha för 

betydelse i bemötandet inom socialtjänsten. I lägesbeskrivningen belyses bland annat att det 

är vanligt att tjänstemän inom socialtjänsten tar för givet att par lever i heterosexuella 

relationer. Vidare menas att det inom socialtjänsten förekommer sexualisering av personer 

som är homo- och bisexuella och svårigheter att skilja på sexuell läggning och sexuell 

aktivitet. I familjehems- och adoptionsutredningar beskrivs det vara vanligt att socialtjänsten i 

första hand värderar relationens könssammansättning istället för att värdera relationens 

kvaliteter och lämplighet att vårda och uppfostra barn. Enligt publikationen har det 

uppmärksammats att kommuner har ifrågasatt homosexuella personers lämplighet när det 

gäller familjehemsplaceringar och att det har hänt att då personer som är homosexuella svarat 

på familjehemsannonser fått som svar att socialtjänsten av principiella skäl inte behandlar 

ansökningar från personer med en homosexuell läggning. (Socialstyrelsen, 2004) 
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6 Teoretiska perspektiv 

 

För att förstå familjehemssekreterarnas resonemang rörande familjen och familjehems olika 

familjesammansättningar har jag i min resultatanalys valt att använda ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv samt genusteori. Teorin om sociala konstruktioner ger mig 

möjligheten att analysera familjehemssekreterarnas olika föreställningar, upplevelser kring 

familj och familjesammansättningar. Med genusteori som verktyg blir inte bara kön, utan 

även sexualitet aktuellt i min analys. Nedan följer en presentation av teoriernas grunder. 

 

6.1 Sociala konstruktioner 

Giddens (2003:566) definierar socialkonstruktionism som en teori om att den sociala 

verkligheten skapas i samspelet mellan individer och grupper. Det tycks existera två olika 

benämningar på teorin och enligt Sahlin (2002:111) så råder det ingen konsensus gällande 

huruvida de olika stavningarna, konstruktivism och konstruktionism har samma betydelse eller 

vad den eventuella olikheten i sådana fall skulle bestå i.  

 

Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet betraktas fenomen med utgångspunkten i att 

fenomen inte är entydiga och givna, utan att de konstrueras inom de sammanhang de 

behandlas (Peterson, 2006:52.) Berger och Luckmann (1979: 78) beskriver grundprinciperna, 

med den socialkonstruktivistiska teorin, vara att samhället är en mänsklig produkt, att 

samhället utgår från en objektiv verklighet samt att människan är en social produkt. Vidare 

beskrivs tre processer gemensamt utgöra grunden för hur människor konstruerar sin verklighet; 

externalisering, objektivering och internalisering. Externalisering innebär att människor blir 

medvetna om, samt ger uttryck för, olika företeelser och förhållanden som pågår runt omkring 

i omvärlden. När dessa företeelser och förhållanden sedan blir kända för den stora 

allmänheten och finns tillgängliga har de blivit objektifierade. Om det objektifierade 

förhållandet eller företeelsen är tillräckligt inflytelserikt och trovärdigt kommer människor att 

ta till sig det som kunskap och uppfatta det som en given och naturlig del av vår gemensamma 

verklighet, vilket innebär att det har blivit internaliserat.(Berger och Luckmann, 1979:77f, 

153) 
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Familjen som en social konstruktion påverkas av samhällets ekonomiska och sociala 

utveckling och vad som betraktas som en god och dålig familj varierar över tid. (Höjer, 2003: 

216) Det socialkonstruktivistiska synsättet på familjen frigör det traditionella sättet att tänka 

kring familjen som en enhet med gränser mot omgivningen, samtidigt som den möjliggör 

människors egna sätt att tala om och avgränsa sin familj och den innebörd de ger familjen. 

(Bäck-Wiklund, 2003:21) I studiens resultatanalys kommer familjen att belysas som en social 

konstruktion utifrån familjehemssekreterarnas syn på familjen och manligt och kvinnligt samt 

deras konstruktioner av dessa fenomen. 

 

6.2 Genusteori 

6.2.1 Genus och genuskontraktet 

Connell (2003:21) menar att genus är en social struktur, av ett speciellt slag: ”Genus har ett 

särskilt förhållande till människokroppen. Det kommer fram i den allmänna uppfattningen om 

genus som en avspegling av vissa naturliga skillnader, nämligen skillnaden mellan manliga 

och kvinnliga kroppar.” Felet med modellen är, enligt Connell (2003:21), inte att den 

koncentrerar sig på kroppen eller den sexuella fortplantningen, utan tanken att kulturella 

mönster enbart är en ”avspegling” av kroppsliga skillnader.  

 

Hirdman, som är professor i historia, har myntat en teori om ett genussystem där relationen 

mellan könen betraktas som en kulturellt och socialt konstruerad ordning som stipuleras av 

principerna om isärhållandet av könen och mannen som norm. Isärhållandet av könen 

förklaras innebära att det ”manliga” respektive ”kvinnliga” inte bör blandas. Män och kvinnor 

ska således inte vara på samma sätt och inte heller göra samma saker. Genussystemet är inte 

en given process utan befinner sig ständigt under omförhandling och dessa förhandlingar 

resulterar i olika former av genuskontrakt som ser olika ut under olika tidsskeden. (Hirdman, 

1993) Genuskontraktet förklaras av Hirdman (2003: 84) som: ”en kulturellt nedärvd, styrd 

överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med åtskiljda förpliktelser, 

skyldigheter och rättigheter. Vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda 

kön tyngs under, som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som det 

antyder möjligheter till förändring, men också en förståelse av upplevda fördelar av den 

styrda överrenskommelsen.” I detta idealtypiska kontrakt, där mannen har ansvaret för 

beskyddet och försörjningen och kvinnan för födandet, uppfödandet och beroendet, markeras 

tydligt könens skilda positioner och förutsättningar (Hirdman, 2003:84.) Hirdman (2007: 12f) 

menar att detta isärhållande mönster vilar på tusentals olika praktiker och teorier om 
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skillnader mellan kön, något som hon kallar för att göra genus och att göra skillnad där 

skillnad inte finns. En strategi för förändring är enligt Hirdman (2003:85) att se bakom 

myterna och slå hål på fördomar om vad som är manligt respektive kvinnligt.  

 

6.2.2 Heteronormativitet  

Inom queerteorin är det centralt att betrakta sexualiteter som socialt konstruerade (Rosenberg, 

2002:63) och kritiken mot heteronormativiteten är queerteorins mest ledande punkt. 

Heteronormativitet innebär antagandet om att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet 

att leva är heterosexuellt. I forskningssammanhang åsyftar begreppet till de strukturer, 

institutioner, handlingar och relationer som vidmakthåller heterosexualitet som något naturligt, 

enhetligt och allomfattande. Heteronormativitet är aktivt normerande och allt som faller 

utanför stämplas som avvikande och är eller blir därmed fel. Queerforskaren Rosenberg 

menar att heteronormen är rådande i samhället på både mikro- och makronivå, vilket bidrar 

till att de som upplever en tillhörighet till heteronormen i det flesta fall inte känner av den. 

Det är endast då en person faller utanför ramarna för normen som den märks och då är det 

oftast det avvikande som skall ifrågasättas och förklaras, inte det som faller inom ramarna för 

normen. (Rosenberg, 2002:100,101f) 

 

7 Metod  
 

Nedan följer en redogörelse för studiens metodologiska överväganden tillsammans med en 

presentation av urval och tillvägagångssätt följt av ett avsnitt som representerar etiska 

överväganden inklusive förförståelse. 

 

7.1 Hermeneutisk ansats 

Hermeneutik betyder tolkningslära (Grönmo, 2006: 369) och en hermeneutiker menar att 

mänsklig verklighet är av språklig natur samt att språket är vägen till införskaffning av 

kunskap om det genuint mänskliga. Till skillnad från positivisterna är hermeneutikern inte 

intresserad av att förklara företeelser utan menar istället att det går att förstå andra människor 

och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade 

och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. (Patel & 

Davidsson, 2003:29) Då min uppsats har som syfte att förstå, snarare än förklara eller beräkna, 

så utgår den från en hermeneutisk kunskapsansats. Enligt hermeneutikern har människor 
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intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling och som det går att tolka och förstå 

innebörden av (Patel & Davidsson, 2003:29.) I min analys har jag som mål att se helheten där 

aktörerna och deras handlingar uppfattas som delar av en mer omfattande helhet, vilket den 

hermeneutiska kunskapsansatsen lägger fokus på (Grönmo 2006:369), till skillnad mot 

exempelvis en positivistisk kunskapsansats, som mer har som utgångspunkt i att studera 

forskningsobjektet bit för bit (Patel & Davidsson, 2003:30.)  

 
7.2 Kvalitativa intervjuer 

Uppsatsens syfte är, som nämns ovan, att förstå hur familjehemssekreterare resonerar kring 

familjesammansättningar. Enligt Trost (2004:13) så är det just syftet med ens projekt som är 

avgörande för vilken slags metod man ska använda sig av. Om forskaren är intresserad av att 

ange frekvenser och exempelvis kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen tänker 

på ett visst sätt så skall denne göra en kvantitativ studie, men om forskaren istället är 

intresserad av att förstå människors sätt att resonera så är den kvalitativa metoden lämplig 

(Trost, 2004:14.) Utifrån detta resonemang är min bedömning att den kvalitativa metoden i 

from av semistrukturerade intervjuer är att föredra gällande mitt nämnda syfte. Vid den 

semistrukturerade intervjun har intervjuaren en intervjuguide med teman som skall behandlas 

och understående frågor som skall besvaras, samtidigt som intervjuaren är inställd på att vara 

flexibel att låta den intervjuade att utveckla sina synpunkter och styra ordningsföljden av 

intervjuämnena (Denscombe, 2009:234.) Grönmo (2006:371) menar att förståelseskapande 

studier huvudsakligen är baserade på kvalitativ data. Då en kvalitativ intervju bland annat går 

ut på att förstå hur den intervjuade tänker, vilka erfarenheter den har, och hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut (Trost, 2004:33), anser jag den vara passande för mitt syfte med 

ambitionen att förstå hur familjehemssekreterarna resonerar rörande familjesammansättningar. 

En kvalitativ metod har även gett mig möjlighet att under intervjun kunna ställa följdfrågor 

och få förtydliganden för att kunna få en mer genomgripande förståelse av respondenternas 

resonemang.  

 
7.3 Urval  

Utifrån syftet är populationen i studien familjehemssekretrare, verksamma inom svensk 

socialtjänst våren 2009. Med familjehemssekreterare menas de socialsekreterare som har till 

arbetsuppgift att utreda tilltänka familjehem. För att möta studiens syfte och omfattning har 

jag valt att intervjua fem familjehemssekreterare som arbetar i tre olika kommuner och 

socialtjänster. Av praktiska skäl tillfrågades familjehemssekreterare i närheten av min hemort 
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tills det att jag fått in ett tillräckligt antal respondenter, vilket kan liknas vid vad Grönmo 

(2006:91) kallar för ett pragmatiskt urval. I en kvalitativ studie är det oftast av mindre intresse 

med ett representativt urval i statistisk mening. Däremot är det vanligen önskvärt med en viss 

grad av variation av egenskaper hos respondenterna, vilket kan lämna utrymme för en 

teoretisk generalisering. (Grönmo, 2006:93) Könsfördelningen i studien är fyra kvinnor och 

en man med en åldersvariation mellan 26 till 61 år. De tre olika kommunerna som 

respondenterna arbetar i ger också en viss variation i storlek; en stor kommun med dryga 

100 000 invånare, en mellanstor kommun med ca 40 000 samt en mindre kommun med ca 

20 000 invånare. Respondenterna har allt från 1,5 års till 20 års erfarenhet av arbete med 

familjehemsutredningar. Alla utom en respondent har en socionomutbildning. Det uppstod 

inga bortfall under studiens gång. 

 

7.4 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Jag kontaktade familjehemssekreterarna via telefon med en förfrågan om de vill ställa upp 

som respondenter i min studie. Själva intervjuerna ägde sedan rum enskilt med varje 

respondent, utan några åhörare. Jag föreslog att intervjuerna skulle äga rum på respondentens 

arbetsplats, i ett besöksrum eller i respondentens arbetsrum. Detta med tanke på att det kunde 

vara en trygghet för respondenten att befinna sig i sin ”hemmiljö” samt att närvaron på 

arbetsplatsen skulle underlätta för respondenten att svara utifrån sin yrkesroll som 

familjehemssekreterare, vilket jag anser vara eftersträvansvärt i denna studie. Samtliga 

respondenter var positiva till detta. Inför intervjutillfällena konstruerades en intervjuguide (se 

bilaga 1) innehållande olika temata med utgångspunkt i studiens syfte; rekrytering, barns 

behov, familjehem samt familjesammansättningar. Guiden konstruerades för en 

semistrukturerad intervju, innehållande konkreta frågor som stöd under respektive tema. Min 

avsikt var att i möjligaste mån låta respondenten välja delaspekter samt styra ordningsföljden i 

intervjun genom att vara flexibel och låta frågeordningen styras av respondenternas svar. 

Dock strävade jag som intervjuare efter att styra intervjun inom gränserna för syftet med 

studien och se till att den berörde intervjuguidens alla frågeområden. När jag arbetade med 

intervjugudien hade jag i åtanke att det kan vara svårt att genom intervjuerna fånga 

respondenternas underliggande värderingar och att få respondenterna att svara som de känner 

och inte vad de tror att jag vill höra. Därför strävade jag efter att ställa värdeneutrala och 

öppna frågor i största möjliga mån. Intervjuerna fortgick under 45-60 minuter. Intervjuerna 

spelades, efter samtycke av respondenterna, in med hjälp av en bandspelare. Detta då jag i 
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efterhand med fördel kunde lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger samt skriva ut 

intervjun och sedan läsa vad som ordagrant sagts (Trost, 2004:53.) 

 
7.5 Forskningsetiska överväganden 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog år 1990 forskningsetiska principer 

där fyra allmänna huvudkrav för forskning konkretiseras; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009.) Innan 

intervjuerna ägde rum informerade jag samtliga respondenter om studiens syfte, därmed har 

vetenskapsrådets informationskrav beaktats. Även samtyckeskravet har beaktats på så sätt att 

det klargjordes att respondenternas medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas. 

Delar av intervjun kan säkert anses vara känsliga och närgångna, inte minst de bitar som berör 

värderingar om lämplighet gällande olika familjehemssammansättningar. Respondenterna fick 

dock information om att de skulle intervjuas i egenskap av myndighetspersoner, detta för att 

försöka undvika personliga värderingar och att respondenten inte skulle känna sig personligt 

ifrågasatta i känsliga frågor. Som myndighetspersoner gentemot klienter anser jag att 

respondenterna inte befinner sig i en utsatt situation, snarare tvärtom så anser jag det vara 

viktigt att klargöra familjehemssekreterares föreställningar och värderingar, inte minst då de 

har som arbetsuppgift att bedöma andra människors lämplighet. Däremot kan respondenterna 

i egenskap av just anställda och respondenter anses vara utsatta. De skulle exempelvis kunna 

bli igenkända av kollegor och arbetsgivare och om de har resonerat kring känsliga frågor där 

respondentens resonemang och ventilerade åsikter eventuellt inte uppskattas av dessa skulle 

respondenten kunna hamna i en obekväm situation. På så sätt kan det ses som en fördel att jag 

har rekryterat respondenter ifrån olika kommuner. Jag har även beaktat kravet om 

konfidentialitet i form av att aktuella kommuner och samtliga respondenter ej namnges eller 

ingående beskrivs i min studie, vilket även respondenterna informerades om före intervjuerna 

genomfördes. Empirin har förvarats på ett betryggande sätt mot obehöriga och materialet 

kommer endast att användas för forskningsändamål, vilket svarar upp till det nyttjandekrav 

som vetenskapsrådet har antagit som princip för forskningsetik. (Vetenskapsrådet, 2009) 

 
7.5.1 Förförståelse 
Idén om att skriva C-uppsats inom mitt valda ämne tog sin form då jag under termin fem på 

socionomutbildningen gjorde en termins praktik inom socialtjänsten på en 

familjehemsavdelning som bland annat utreder tilltänka familjehem. Ganska tidigt in i 

praktikperioden väcktes mina tankar kring begrepp såsom familj och 
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familjesammansättningar; vad är en familj och vilka familjekonstellationer är tänkbara och 

acceptabla i allmänhet samt inom det sociala arbetet och familjehemsvården i synnerhet? Inte 

minst då ett lesbiskt par ansökte om att få bli familjehem och det visade sig att det rådde 

delade meningar om samkönade par som familjehem i arbetsgruppen såddes ett frö till min 

blivande studie. Resonemang som fördes bland familjehemssekreterarna var att samhället inte 

var redo för ett familjhem bestående av ett samkönat par och att familjehemsplacerade barn 

och ungdomar redan var utsatta och skulle hamna i en ännu mer utsatt situation vid en sådan 

placering. Jag berördes av händelsen och upplevde att paret diskriminerades på grund av deras 

sexuella läggning. På så sätt väcktes intresset att i min uppsats intervjua 

familjehemssekreterare för att bättre kunna förstå deras resonemang kring fenomenet familj 

samt om olika familjesammansättningar hos familjehem. Jag är medveten om att min 

praktikperiod, och inte minst händelsen med det samkönade paret som visade intresse att bli 

familjehem, väckte tankar hos mig och därför kunde påverka mitt sätt att förhålla mig till 

respondenterna och studiens ämne. Med detta i åtanke har jag strävat efter att vara saklig och 

objektiv och att ibland stanna upp och fundera kring varför jag har valt att ställa vissa frågor, 

hur jag ställt dem och hur jag har presenterat och framställt resultatredovisningen. Av samma 

skäl gjordes också valet att inte intervjua familjehemssekreterare i den kommun där jag gjorde 

min praktik, men även för att dessa familjehemssekreterare som intervjupersoner själva skulle 

kunna ha påverkas av förförståelsen och känna sig obekväma i en intervjusituation. 

 

7.6 Analysarbetet 

Intervjuerna skrevs ut, ord för ord, samma dag eller senast dagen efter intervjutillfället. Jag 

har varit noga med att inte skriva om eller på något sätt ändra betydelsen i utskrifterna eller i 

presentationen av respondenternas svar. Utifrån de utskriva intervjuerna har jag läst igenom 

och arbetat med texten för att få en helhetsbild över materialet och har sedan urskiljt mönster 

och teman och sedan presenterat resultatet utifrån dessa, med utgångspunkt och vägledning i 

studiens syfte och frågeställningar. I resultatredovisningen delges även ett antal intervjucitat 

från intervjumaterialet för att illustrera och ge djup åt framställningen. Intervjucitaten är inte 

omskrivna eller ändrade utan delges såsom respondenterna har uttryckt sig. 
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8. Resultat och analys 
 

Nedan följer en resultatredovisning med tillhörande analys utifrån teori samt tidigare 

forskning. Jag har valt att väva samman resultat och analys för att underlätta för läsaren att 

läsa och följa resultaten och dess utveckling genom analysen. Med en sammanvävning ämnar 

jag erbjuda läsaren en bättre förståelse för min process att göra kopplingar mellan resultat och 

teori och i förlängningen även de slutsatser som dras ifrån dessa. På så sätt har förutsättningar 

för en röd tråd genom studien eftersträvats. Varje resultatavsnitt som följer en underrubrik 

avslutas med en analysdel. Resultatet redovisas med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

8.1 Familjen 

8.1.1 Tankar om familjen 

Jag bad respondenterna berätta vad de tänkte när de hör begreppet familj. Flera nämner i detta 

sammanhang att det har skett en förändring av familjemönstren och att de därför har olika 

tankar gällande begreppet. En respondent beskriver de olika former av 

familjesammansättningar som denne tycker är nya men allt mer vanligt förekommande i 

samhället; styvfamiljer, ensamstående och samkönade par, även om den sistnämnda formen 

för familjebildning ännu var orepresenterad vad det gäller familjehem i respondentens 

verksamhet. En respondent svarar att denne förut tänkte på en man, en kvinna och deras 

gemensamma barn men att familjebegreppet är mycket vidare idag och respondenten ger 

exempel på att det även finns ensamstående vuxna som är familjehem och tar emot barn. 

 

Respondenternas beskrivna tankar om familjen skulle kunna tolkas överensstämma med den 

utveckling som forskning, exempelvis Höjer (2003:216), beskriver av familjemönstren, där 

kärnfamiljen som varit regerande familjeform mer och mer blir ersatt av andra former för 

familjebildningar. Ombildade och samkönade par samt ensamstående föräldrafamiljer 

framhålls av både nutida familjeforskning och studiens respondenter som exempel på former 

av familjesammansättningar som blir allt vanligare. 

 

8.1.2 Definitioner av begreppet familj 

Respondenterna blev även ombedda att definiera begreppet familj. Definitionerna är varierade, 

ofta vida och det upplevs många gånger svårt att ge en exakt definition. En respondent anger 
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en beskrivning där familjen utgörs av en eller två vuxna i en kärleksrelation och som har 

omsorgen av barn. Någon resonerar om att en familj kanske är de som bor tillsammans och en 

annan respondent vill definiera begreppet som de som är ”de närmaste”. En respondent ger 

ytterligare en beskrivning:  
 

För mig är det ett vitt begrepp. Fast jag är nog ändå ganska traditionell. Att det består av 

mammor och pappor, barn och släktingar och så. Men på samma sätt som det kan vara en 

biologisk mamma och pappa och två barn, och så finns det en mormor, farfar och morbror 

och så är det de som räknas som den närmaste familjen, så kan det lika gärna vara en 

plastmamma och en biologisk pappa och ett barn, och att det barnet räknar kanske 

plastmammans närmaste som sin närmaste familj.   
 

Den svårighet, som nämns i avsnittet centrala begrepp, som tycks finnas vad det gäller att mer 

konkret definiera familjebegreppet tycks finnas även bland studiens respondenter. Citatet i 

stycket ovan skulle enligt det queerteoretiska begreppet heteronormativitet, som Rosenberg 

(2002:100) beskriver, kunna sägas vara heteronormativt då respondentens definition 

formuleras på ett sådant sätt som utrycker den heterosexuella relationen mellan en man och en 

kvinna som förgivettaget och det naturliga. Beskrivningen av familjen som ges faller inom 

ramarna för antingen relationen mellan man och kvinna i kärnfamiljen eller för relationen 

mellan man och kvinna i en ombildad familj. Även forskning i ämnet kan anses vara 

heteronormativ i samma bemärkelse. Höjer (2001) redogör till exempel, som nämns i studiens 

forskningsavsnitt, att det i 40 procent av fallen var kvinnan (istället för att exempelvis skriva 

en kvinna) som tagit initiativ till att familjen skulle bli familjehem. På så sätt beskrivs 

relationen mellan kvinnan och mannen som om det vore den enda naturliga 

samlevnadsformen och exempelvis ensamstående och samkönade familjer lämnas utanför 

som om de inte förekommer som samlevnadsformer. Flera andra respondenters beskrivningar 

av familjen lämnar däremot definitionen mer öppen för att kunna innefatta relationer av andra 

former, exempelvis definitionen av att familjen består av de som bor tillsammans.  

 

8.1.3 Familjefenomenets betydelse för familjehemsinsatsen 

Att få vara med i en gemenskap och betyda någonting för andra framhålls som en av 

familjefenomenets betydelser för familjehemsinsatsen. En respondent menar att familjens roll 

är att vårda och fostra och att detta också blir familjehemmets roll. Ett flertal respondenter 

menar att familjehemsinsatsen erbjuder den unge chansen att få leva ett normalt familjeliv och 

en respondent framhåller: 
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Ja, det är ju alltså familjen som förväntas vara den läkande kraften.  Jag tror att när man 

behöver en insats så behöver man en så normal situation som möjligt och då är att bo i en 

familj det mest normala. 

 

En annan respondent uttrycker: 
 

Jag tror att det är väldigt inarbetat, det är väldigt medvetet så i vårt samhälle säger vi ofta en 

riktig familj, en hel familj. Att det bygger på en parrelation med man och kvinna som har 

intresse, förutsättningar, erfarenhet att ta emot ett barn. Det är det. 

 

Samtliga respondenter berättar att det är brist på familjer som vill och/eller kan bli familjehem 

i deras kommun och att de har ett större behov av familjehem än vad det finns tillgängliga 

familjehem. Flera respondenter menar att det har blivit allt svårare med tiden. En respondent 

tror att det beror på att familjer har det mer ansträngt idag, eftersom att båda föräldrarna 

arbetar och det inte längre finns en mamma som är hemma och att det därför inte finns 

utrymme för ett familjehemsplacerat barn. En respondent berättar att människor inte längre 

bor så som man bodde förr, på landet i ett stort hus, utan mer anpassar boendet efter 

familjestorleken och då finns det inga rum över för en ny familjemedlem. En annan förklaring 

till bristen på familjehem som framförs är att familjer förmodligen ofta diskvalificerar sig 

själva då de tänker att de är för gamla, bor för litet eller har för många barn i hemmet.  

 

Att erbjuda den unge chansen att leva i en normal familj tycks vara ett argument som gör 

familjefenomenet betydelsefullt gällande familjehemsinsatsen. Normala familjer, hela familjer 

och riktiga familjer, som resoneras om ovan, förutsätter att det finns familjer som anses vara 

onormala, ohela och oriktiga. Frågan är då vad som betraktas som en normal familj? Enligt 

forskning beskrivs kärnfamiljen som samhällsnorm vad det gäller familjeform (Bäck-Wiklund 

och Bergsten, 1997:13) och forskning visar även att det är så som dagens familjehem är 

sammansatta (Höjer, 2003:215.) Det sist angivna citatet skulle kunna beskrivas som 

heteronormativt där en riktig och hel familj beskrivs bygga på en parrelation mellan en man 

och en kvinna, och på så sätt faller exempelvis samkönade och ensamstående föräldrafamiljer 

utanför ramarna för det naturliga och alltomfattande. Respondenternas beskrivna brist på 

familjehem stämmer överens med IMS (2008:7) beskrivning av dagens familjehemsbehov. 

Utifrån respondenternas resonemang skulle denna beskrivna allt större brist på familjehem 
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delvis förorsakas av de förändringar som sker i familjer, exempelvis genom att det inte längre 

finns en mamma som är hemma, utan nu istället förvärvsarbetar. 

 

8.2 Olika familjesammansättningar 

8.2.1 Syskon eller andra barn i hemmet 

Samtliga respondenter ser fördelar med att växa upp med syskon eller andra barn i hemmet. 

Argumenten är att det med dessa sker en slags socialisering eller fostran samt att barnet får 

lära sig samsas och vänta på sin tur. En respondent berättar: 

 
Jag tror att det är viktigt men det är inte livsnödvändigt. Jag tror att det finns en finess med 

syskon eller andra barn hemma. Man lär sig samsas om saker. Man lär sig att dela, att det inte 

alltid är rättvist. Att man inte alltid kan få allt själv. Man har förhoppningsvis vänner för livet. 

Men det finns ju de barn som vi placerar som absolut inte har ett något behov av det, för att de 

kanske redan har sju syskon.  

 

Vad det gäller familjehem upplever ett flertal respondenter det som positivt om det finns 

andra barn i familjen och bland annat säger en respondent att dessa kan fungera som positiva 

förebilder för det familjehemsplacerade barnet då de biologiska barnen i ett familjehem oftast 

mår ganska bra. De negativa sidorna som framhålls är att det familjehemsplacerade barnet 

kanske har så stora behov att det inte finns utrymme för fler barn i hemmet samt att om det 

finns för många barn i hemmet kan det bli för stor konkurrens och det familjehemsplacerade 

barnet får inte en chans till tillräcklig uppmärksamhet. 

 

Respondenternas positiva beskrivningar av syskon eller andra barn i familjehemmet stämmer 

inte helt överens med Bergmans(2007:137) forskning gällande vilka familjer som ansågs 

lämpliga som familjehem i början av 1900-talet, där familjehemsföräldrar helst skulle vara 

barnlösa. Utifrån teorin om sociala konstruktioner skulle detta kunna förklaras utifrån att 

denna aspekt, med syskon och andra barn inom hemmets ramar, har förändrats och 

omkonstruerats under åren. Den ekonomiska, historiska och sociala kontexten har således 

förändrats och därmed har även de gemensamma, inklusive respondenternas, 

verklighetsantaganden om vikten av syskon också förändrats och, enligt Berger & Luckmanns 

(1979:77f) teori, internaliserats. Exempelvis skulle den utveckling som Johansson (2008:31) 

beskriver, där båda föräldrarna kommit att förvärvsarbeta och barnomsorgen är utbyggd, 

innebära att det inte längre anses vara lika viktigt att föräldrar spenderar lika mycket tid med 
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sina barn. Istället har vi andra institutioner såsom förskola, skola och fritidsgårdar som kan stå 

för stora delar av omsorg och uppfostran vilket skulle kunna innebära utrymme för fler barn i 

en familj.  

 

8.2.2 Faders- och modersgestalter 

Alla respondenter säger att de tror att det är viktigt för ett barn att växa upp med en faders- 

och en modersgestalt, även om några uttrycker att dessa kanske inte behöver finnas direkt i 

hemmiljön. Men någonstans i barnets nätverk skall det erbjudas både en manlig och kvinnlig 

förebild för barnet. En respondent berättar: 

 
Jag tror att det är viktigt att barn får en äkta identitet av vilket kön man är. Då är det ju 

naturligtvis det enklare om det finns en man och en kvinna. Men samtidigt om det är ett 

samkönat förhållande beror det ju på vad man har för nära andra kön i nätverket. För att barn 

måste ju, en flicka och en pojke, måste ju någonstans bli medvetna om att jag är flicka och jag 

är pojke. Sen vart det utvecklas för dem själva i vuxen ålder, det blir väldigt invecklat om vi 

ska gå in på det. Men jag tror att det är viktigt de får se att jag är pojke och jag är flicka och 

att familjehemmet kan erbjuda det. 

 

På följfrågan om varför det är viktigt att växa upp med en fader- och modersgestalt svarar en 

respondent att könen representerar samhället samt att män och kvinnor gör så olika saker och 

därför är det också viktigt för ett barn att se detta. Det tycks vara extra viktigt att ha en faders- 

eller modersgestalt med samma kön som barnet, så att detta kan identifiera sig med sitt eget 

kön. En respondent menar att det kan vara lättare för exempelvis en tonårspojke att tala med en 

man om olika saker. En annan respondent svarar att barns utveckling bland annat sker genom 

identifikation och att det då är en fördel om båda könen finns i hemmet. Vidare berättar 

respondenten att världen består av män och kvinnor och att det då är en fördel att lära sig bli 

trygg med både män och kvinnor.  

 

Utifrån respondenternas resonemang om faders- och modersgestalter kan dessa tolkas vara 

ansedda som viktiga i ett barns uppväxtmiljö. Enligt Hirdmans (2003:84) beskrivning av 

genuskontraktet skulle respondenternas resonemang kunna förklaras ingå i och bidra till detta 

kontrakt. Detta då respondenternas sociala konstruktioner av manligt och kvinnligt och vad 

som ingår i dessa epitet kan urskiljas i resonemangen såsom att män och kvinnor gör så olika 

saker, att de båda könen representerar samhället och att världen består av män och kvinnor 

samt vikten av att barn måste erbjudas möjligheten att se detta och bli trygga med sin egen 
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könsidentitet men även bli trygg med det motsatta könet.  Utifrån Hirdmans (2003:84) teori 

skulle dessa resonemang kunna bidraga till genuskontraktets isärhållande av kön 

och ”görandet av genus”. Bergman (2007:137) framhåller att det i början av 1900-talet i 

familjehemssammanhang var mycket betydelsefullt med en kvinna i hemmet men att en man 

inte var helt betydelselös då dessa ansågs kunna handleda och övervaka äldre 

familjehemsplacerade pojkar. En av respondenterna uttrycker liknande tankemönster genom 

att säga att det kan vara lättare för en tonårspojke att tala med en man. 

 

8.2.3 Kärnfamiljen 

Flertalet respondenter menar att det typiska familjehemmet är sammansatt som den 

traditionella kärnfamiljen och en respondent uttrycker att det typiska familjehemmet är en 

hantverkande man, en lågutbildad kvinna, boende på landet med flera barn och många djur. 

Dock påpekas av ett flertal respondenter att det sker en förändring och att det blir allt mer 

förekommande med familjehem bestående av andra former för familjebildning. En av 

respondenternas tankar om kärnfamiljen lyder: 

 
Jag tror att det är idealet, men det är inte självklart. Jag tycker inte att det är så att det är 

absolut nödvändigt men jag tror att det är fortfarande så att normen i vårt samhälle är ju 

kärnfamiljen även om det kanske inte sen ser ut så. Men jag tänker att de utsatta barnen 

behöver ha det så bra som möjligt på alla sätt och därför kanske tänker att kärnfamiljen är 

viktigare, medan barn som är tryggare kanske kan hitta andra relationer på andra sätt. Jag tror 

att man behöver både mans- och kvinnoförebilder men det är inte nödvändigt att de finns i 

familjen. 

 

Respondenternas skildringar av det typiska familjehemmet stämmer bra överens med Höjers 

(2003:215) beskrivning om hur dagens familjehem ser ut; som den traditionella kärnfamiljen 

med en gift man och kvinna med gemensamma barn. Även Höjers (2003:215) redogörelse av 

att familjehemmen oftast bor på landet och har djur och tillhör arbetarklassen matchar väl 

med respondenternas resonemang. Kristjanssons (1995:30) beskrivning av kärnfamiljen som 

regerande idealfamilj bekräftas i citatet ovan där kärnfamiljen anses vara idealet, normen och 

den form för familjer som erbjuder den bästa lösningen för ett barn. Dock beskriver 

respondenterna en förändring som håller på att ske där familjehemmen, likt övriga familjer i 

samhället, i ökande takt tar andra former för familjebildning än kärnfamiljen.  
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8.2.4 Ombildade familjer 

Alla utom en respondent menar att det är vanligt förekommande med ombildade familjer som 

familjehem och en respondent uttrycker: 

 
Om man tittar på familjehemmen, så när jag sa att den normala familjen var såhär, så tänker 

jag att en normal familj faktiskt har styvbarn också. Det är ganska vanligt. Så det är inte så att 

det är den här icke-separerade familjen som är norm.  

 

Respondenterna anger många positiva aspekter med ombildade familjer som familjehem. 

Argumenten som framförs är att dessa har erfarenheter av kriser, separation, konflikter och 

uppbrott, precis som det placerade barnet. Andra fördelar som framhävs är att 

familjehemsföräldrarna då redan kan ha erfarenhet av att samarbeta med andra föräldrar samt 

att ombildade familjer är mer öppna familjer och att det därför kan vara lättare för ett barn att 

komma in i den ombildade familjen. De negativa aspekter som anges är att det kan vara rörigt 

för barnet att komma in i en ombildad familj samt att det är olyckligt om eventuella konflikter 

från tidigare relationer inte är lösta. 

 

Respondenterna för övervägande positiva resonemang om den ombildade familjen och i citatet 

ovan uttrycks att dessa inkluderas inom normen och konstruktionen för en normal familj. Höjer 

(2003:216) menar att den socialt konstruerade familjen är beroende av samhällets historiska 

och ekonomiska utveckling. Det har blivit allt mer vanligt förekommande i samhället med 

ombildade familjer (SCB 2008, Höjer, 2003:16 ). De historiska och ekonomiska och processer 

som har bidragit till utvecklingen kanske dels skulle kunna vara ett resultat av att kvinnan har 

kommit ut på arbetsmarknaden (Johansson, 2008:31.) På så sätt har kvinnor gjort sig mindre 

beroende av mannen och rent ekonomiskt har haft möjlighet till självständighet och kunnat 

skiljas utan att förlora sin försörjning. Om detta har bidragit till den ökande 

skilsmässostatistiken, och i förlängningen fler ombildade familjer, kan detta på så sätt 

konstruerat de gemensamma antagande som också respondenterna ger uttryck för om att 

familjebegreppet idag även inkluderar ombildade familjer. Den ombildade familjen som 

familjeform skulle på så sätt kunna tolkas ha blivit externaliserad och objektiverad genom att 

det är en företeelse som människor ger utryck för och som är känd för den stora allmänheten 

samt ha blivit internaliserad på så sätt att det uppfattas som en naturlig del av vår gemensamma 

verklighet, enligt Berger och Luckmanns (1979:77f) beskrivning av grunden för hur människor 

konstruerar sin verklighet. Ser vi till begreppet heteronormativitet (Rosenberg, 2002:100) 
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skulle en ombildad familj kunna rymmas inom ramen för heteronormen med en relation mellan 

en man och en kvinna, vilket också skulle kunna legitimera respondenternas övervägande 

positiva syn på ombildade familjer i allmänhet och som familjehem specifikt.  

 

8.2.5 Ensamstående föräldrafamiljer 

Alla respondenter berättar att de har erfarenhet av ensamstående som familjehem. Två 

argument framhålls återkommande av respondenterna som fördelar med denna typ av 

familjehem. Det ena är att det kan vara positivt vid en placering av en tonåring som inte är i 

behov av en familj och/eller en längre tids placering och därför inte har ett uttalat behov av 

anknytning. Exempelvis säger en respondent: 
 

 Som jag sa förut, att det liksom inte är i första hand är en ny familj man behöver utan man 

behöver någon som tar hand om en. Då kan det vara praktiskt att det är en ensamstående. 

 

Det andra argumentet är att ensamstående som familjehem har en fördel då den unge är i 

behov av endast antingen en manlig eller kvinnlig förebild. En respondent berättar att det 

exempelvis kan röra sig om ett barn som av olika anledningar, såsom våld och övergrepp, inte 

har något förtroende för män och därmed kan det vara bra med en ensamstående kvinna som 

familjehem så att barnet slipper möta män i sin närmsta omgivning. En respondent säger att 

det kan vara positivt med ensamstående som familjehem eftersom det finns ett mindre 

spelutrymme för barnet som då inte kan dribbla med två vuxna. De nackdelar som anges är att 

det i dessa former av familjehem inte finns lika många relationer att luta sig mot, att det kan 

vara tufft för familjehemsföräldern att vara ensam samt att det kan vara krångligt rent 

praktiskt om familjehemsföräldern exempelvis får ett knepigt schema i arbetet. En respondent 

framhåller i detta sammanhang vikten av båda könen: 
 

Ja det är ju om det i nätverket inte finns även det andra könet. Ja, vi är ju två olika kön och jag 

inbillar mig att vi har olika behov, ofta olika intressen. Jag menar, jag har mitt egna lilla 

tvååriga barnbarn där han redan är typisk pojke. Jag tror att det är viktigt för någonstans så är 

ju den dominerande kärleksrelationen i samhället den mellan man och kvinna och då måste vi 

ju ändå ge möjlighet till barnen, möjlighet att se det. Sen kan de ju hjälpa till med olika saker i 

hemmet, mammor och pappor. Jag tycker att det är väldigt grundläggande och viktigt.  

 

Respondenterna fick frågan om de tror att könet på familjehemsföräldern spelar någon roll då 

det gäller ensamstående som familjehem. En respondent tror inte att det har någon betydelse 

alls. En respondent säger att kvinnor har ting som omsorg och uppfostran närmast sig, att de 
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är mest kvinnor som utövar detta även om det finns enstaka män som också gör det. De flesta 

av respondenterna säger att de tror att andra familjehemssekreterare skulle känna obehag om 

en man ringde upp och sa att han ville bli familjehem. Detta främst för att tankar om pedofili 

skulle uppstå. En respondent säger att det egentligen inte borde vara så men att de inte har 

några ensamstående män som är familjehem och att det inte går att förhindra pedofiltankar i 

dessa sammanhang. En annan respondent berättar: 
 

Vi har ju en ensamstående man, som inte är våran egen resurs, och han tar ju emot 

tonårsflickor. När det blev aktuellt drog ju folk öronen åt sig och sa: ah, han kanske är pedofil? 

Eller så undrade de: hur ska det gå? Då tänker man per automatik att det ska finnas en 

kvinnlig förebild, men det kanske inte alls är nödvändigt. Det kanske är mycket bättre med en 

man som pratar klartext och är tydlig och så. Och han kanske är omvårdande och har väldigt 

många kvinnliga egenskaper. Men visst, den här stereotypa uppfattningen om saker, ens 

fördomar ploppar ju upp i huvudet på en gång. Jag tänkte också den tanken att, ”jaha, ska den 

här mannen ta hand om tonårstjejer? Sen kom jag på att det inte spelar någon roll. 

 

Utifrån respondenternas resonemang skulle man kunna tolka det som att ensamstående inte 

räknas som eller ryms inom den sociala konstruktionen av en fullgod familj. De används mer i 

familjehemssammanhang när det föreligger speciella omständigheter, såsom att en tonåring 

behöver en kortare tids boende eller om den unge har ett bristande förtroende för en man eller 

en kvinna. Samtidigt är det just vikten av båda könen i ett hem som framhålls som en brist i 

ett hem bestående endast av en ensamstående förälder. Kopplat till Hirdmans (2003:84) 

beskrivning av genuskontraktet och isärhållandet av könen kan respondenternas 

konstruktioner av manligt och kvinnligt, då respondenterna exempelvis förklarar att män och 

kvinnor har olika behov och intressen och att kvinnor står för omsorgen i hemmet, tolkas som 

en del av nutidens genuskontrakt. Även resonemang såsom det sista citatet ovan, som 

beskriver manligt respektive kvinnligt i form av att män pratar klartext och är tydliga medan 

kvinnliga egenskaper är att vara omvårdande, kan tolkas ingå i ett genuskontrakt som enligt 

Hirdman (2003:84), utifrån människors olika teorier om skillnader mellan könen, bidrar till 

isärhållandet av könen. Respondenternas resonemang om kvinnor som omvårdande stämmer 

överens med Petersons (2006) och Hiltes (2001) redogörelser för traditionella, 

könsrollsstereotypa skildringar av föräldraskap i barnavårdsutredningar, där mödrar står för 

omsorg och där beskrivningarna av fäder är korta och berör negativa beteenden och 

egenskaper som t.ex. aggressivitet och våldsamhet. Att män i sociala barnavårdsutredningar 

beskrivs som farliga stämmer överens med respondenternas resonemang om att det lätt 
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uppstår tankar om pedofili då det gäller ensamstående män som familjehem och exemplen om 

barns bristande förtroende för män på grund av våld och övergrepp. Citatet där det framhålls 

att den dominerande kärleksrelationen är den mellan en man och en kvinna och att det därför 

är viktigt att ge barn en möjlighet att se detta skulle kunna tolkas som att det av respondenten 

anses vara viktigt att medvetet skola in barn i heteronormen. Citatet skulle även kunna tolkas 

som ett uttryck för Hirdmans (2003:84) teori om ett genuskontrakt och görandet av genus där 

könens skilda positioner och förutsättningar tydligt markeras. 

 

8.2.6 Samkönade föräldrafamiljer 

En av de fem respondenterna säger sig ha erfarenhet av ett av ett samkönat föräldrapar i ett 

familjehemsutredningsammanhang. På frågan om vilka tankar som dyker upp gällande 

samkönade par som familjehem svarade en respondent att denne inte tyckte att det var något 

problem med ett homosexuellt par som familjehem om man bedömde de som tillräckligt bra, 

men att denne var allergisk mot att använda barn som bricka i ett jämställdhetsspel eller i 

frågan om rätten till barn. En annan respondent svarar: 

 
Jag har tänkt jättemycket på det. Tänk om det skulle ringa ett homosexuellt par och säga att de 

ville bli familjehem. Undra vad det skulle bli för diskussioner här? Jag skulle tycka att det var 

jättespännande. Jag måste nästan ragga upp en sådan familj som kan ringa hit och lämna en 

intresseanmälan bara för att jag skulle vilja veta hur det blir mottaget. För mig skulle det 

absolut inte vara något konstig men jag skulle kunna tänka mig att det kanske är svårare att 

matcha hos en sådan familj för att de biologiska föräldrarna eller barnen själva eller 

socialsekreteraren eller någon annan skulle tycka att det är helt förskräckligt.  

 

Två respondenter kan se fördelar med ett samkönat par som familjehem, medan andra säger 

att de kan inte se några fördelar. En positiv aspekt som tas upp i sammanhanget är att dessa 

familjehem, likt det familjehemsplacerade barnet, har kunskap om utanförskap och att vara 

annorlunda. En annan fördel som anges är att det förmodligen skulle innebära ett längre steg 

för ett homosexuellt par att anmäla sitt intresse att bli familjehem. En respondent säger att 

denne tror att ett samkönat par är van att möta fördomar, är vana att gå i motvind och överlag 

har strävat lite mer än andra, vilket respondenten säger skulle kunna vara bra erfarenheter för 

ett familjehem. Samtliga respondenter menar att en nackdel med samkönade par som 

familjehem är att familjehemsplacerade barn redan befinner sig i en utsatt situation, och i och 

med alla fördomar som finns kring homosexualitet, så skulle barnet hamna i en ännu mer 

utsatt situation vid en sådan placering. En respondent berättar: 
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Jag kan tycka att det begränsar ens möjlighet att vara familjehem, men det omöjliggör det inte. 

Det innebär en viss utsatthet, eftersom det finns så mycket fördomar överallt från samhället 

och då kan det innebära att deras barn blir utsatta, i skolan och de barnen vi placerar i 

familjehem är ibland väldigt utsatta redan så det kan vara jobbigt för dem att också bära med 

det här. 

 

En respondent säger att det är viktigt att familjehem är accepterade i samhället och då det 

gäller ett samkönat par är det viktigt att det inte finns konflikter med grannar, att det 

homosexuella paret är trygga i sin homosexualitet, inte är utstötta eller skäms och att de måste 

vara tydliga med att de är ett par. Andra nackdelar som tas upp i sammanhanget är att det 

skulle bli svårt att få andra berörda såsom de biologiska föräldrarna, barnet eller andra 

socialsekreterare, att acceptera att ett barn placerades hos ett samkönat par. Ett flertal av 

respondenterna tror att det finns familjehemssekreterare som skulle ha svårt för ett samkönat 

par som familjehem och en respondent uttrycker: 
 

Nu har inte vi pratat om detta i våran grupp. Men ja, absolut. Absolut tror jag att det finns 

tankar om det. Jag tror att det finns väldigt mycket fördomar omkring homosexualitet över 

huvud taget. Jag skulle kunna tänka mig att de tänker; ja, men barn ska inte växa upp så, de 

kan ju bli likadana och lite sådana där saker. 

 

Samkönade par som familjehem är således något som respondenterna säger sig ha lite 

erfarenhet av. Även om många anger att de hade funderat en hel del kring ämnet så hade det 

oftast inte diskuterats i arbetsgruppen. En respondent uttryckte nyfikenhet på hur det skulle 

bemötas av arbetsgruppen och flera svarade att de trodde att andra familjehemssekreterare 

skulle ha svårigheter med ett samkönat par som familjehem vilket kan tolkas som att ämnet är 

tabu och i vissa fall ett ämne som inte vågas lyftas i arbetsgruppen. Resonemanget om oron 

för att ett homosexuellt par ska ha konflikter med grannar eller inte vara accepterade i 

samhället skulle utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet kunna tolkas som att 

samkönade föräldrafamiljer enligt respondenterna inte är internaliserade i samhället, enligt 

Berger och Luckmanns (1979:77f) beskrivning av hur människor konstruerar sin verklighet. 

Det må vara externaliserat, dvs. är en företeelse som människor är medvetna om och ger 

uttryck för, samt även objektiviserat genom att homosexualitet är känt för den stora 

allmänheten. Däremot skulle vi utifrån resonemanget kunna se det som att samkönade par 

enligt respondenterna inte har internaliserats, då de i form av att homosexuella och 
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samkönade föräldrafamiljer inte uppfattas som en given och naturlig del av samhällets 

gemensamma verklighet. Kanske kan respondenternas resonemang gällande den utsatthet som 

familjehemsplacerade barn skulle hamna i om de placeras hos ett samkönat par skulle kunna 

kopplas till Socialstyrelsens (2004) kartläggning av socialtjänstens bemötande av personer 

med en homosexuell läggning. Respondenternas beskrivna befarade dubbla utsatthet som kan 

uppstå för ett barn vid en placering hos ett samkönat par kanske är grunden till de gånger 

socialtjänstens argumenterat om att de av principiella skäl inte tar emot intresseanmälningar 

från samkönade par. Rosenbergs (2002:100f) beskrivning av heteronormativitetens grunder, 

där det är det som anses som avvikande måste förklaras, kan kopplas till respondentens 

resonemang om att det är viktigt att det homosexuella paret känner sig trygga i sin 

homosexualitet och inte skäms. Ingen nämner eller ifrågasätter en person med en 

heterosexuell läggning och oroar sig över om denne inte skulle vara trygg i sin 

heterosexualitet.  

 

9 Diskussion 
 

Nedan följer en metoddiskussion i form av reflektioner kring mina metodval samt en 

resultatdiskussion som består av reflektioner kring studiens resultat samt förslag till vidare 

forskning i ämnet. 

 

9.1 Metoddiskussion  

Min bedömning är att den kvalitativa metoden, i form av semistrukturerade intervjuer, har 

varit fruktsam för att svara upp till studiens syfte att förstå familjehemssekreterarnas 

resonemang gällande familjefenomenet och olika familjesammansättningar hos familjehem. 

En alternativ metod, såsom enkäter med förutbestämda svarsalternativ, hade inte gett lika 

utförliga svar som en intervju och den kvalitativa metoden med intervjuer har på så sätt 

öppnat för mer variationer och nyanser i studien. Jag upplever att jag har fått ökade kunskaper 

om hur familjehemssekreterarna resonerar kring uppsatsämnet och att studien har gett svar på 

mina frågeställningar. Med semistrukturerade intervjuer som redskap fick jag flexibilitet och 

möjlighet att ställa följdfrågor och be respondenterna att utveckla sina resonemang. Därmed 

kunde jag förstå resonemang och beskrivningar av familjehemssekreterarnas verklighet vilket 

genererade oväntad och oförutsägbar empiri och kunskap. 

 



 

29
 

Reliabilitet handlar om ett datamaterials tillförlitlighet (Grönmo, 2006:240.) Enligt Trost 

(2004:100) består reliabilitet av fyra delar; konstans, kongruens, precision samt objektivitet. 

Konstansen förutsätter att ett fenomen eller en uppfattning inte ändrar sig (Trost, 2004:100.) I 

den här studien är konstansen dock, enligt mig, av mindre betydelse då studien har som 

utgångspunkt att människors, inklusive studiens respondenters, föreställningar och 

uppfattningar ständigt är under konstruktion. Kongruens innebär att forskaren verkligen 

förstår vad respondenten menar och handlar om likhet mellan frågor som ämnar mäta samma 

fenomen, vilket ökar då forskaren ställer flera frågor om samma företeelse (Trost 2004:100.) 

Inför intervjuerna arbetades en, som nämns ovan, intervjuguide fram bestående av olika 

teman med flera underfrågor. På så sätt höjdes studiens kongruens genom att de olika temana 

berördes ur olika aspekter i intervjuerna. Precision innebär att forskaren inte kan sägas ha 

förstått respondenten förrän en kontroll gjorts av att denne verkligen har gjort så och hänger 

samman med intervjuarens sätt att registrera svar (Trost, 2004:100f.) Under intervjuerna 

ställdes följdfrågor för att verifiera att respondenternas tidigare svar förhöll sig på ett sådant 

sätt som jag hade uppfattat dem. Vad det gäller objektivitet så presenterades den förförståelse 

som föreligger studien under studiens metodavsnitt. Förförståelsen har med alla säkerhet 

påverkat mitt val av frågeställning, metod och teori. Det går inte att utesluta att jag som 

forskare, mer eller mindre omedvetet, har haft förutfattade meningar. I detta avseende tror jag 

att en kvantitativ ansats med enkäter där resultatet exempelvis presenteras i procentsatser hade 

gett ett mer objektivt resultat. Jag har dock varit medveten om förförståelsen och har därför 

varit uppmärksam på att försöka undvika egna åsikter, uppfattningar i mina 

frågeformuleringar och sätt att uttrycka mig under intervjusituationerna och i 

uppsatsskrivningen för att få ett så sakligt och objektivt resultat som möjligt. I analysen har 

jag ämnat koppla empirin till teorier och tidigare forskning på ett sakligt sätt så att läsaren 

själv får möjlighet att tolka empirin. Jag har valt att väva samman resultat och analys i studien, 

vilket jag tycker har gett ökade möjligheter att se kopplingar mellan teori och empiri. Vad det 

gäller redovisningen av rådata så har respondenterna i intervjucitat citerats ordagrant och i 

sammanställningar av respondenternas resonemang har jag försökt vara tydlig med vad som 

presenteras som otolkat resultat och vad som hör till studiens analys, för att öka läsarens 

möjligheter att bedöma studiens tillförlitlighet. 

 

Validitet innebär att det som mäts är det som ämnats undersökas (Trost 2004:101.) Grönmo 

(2006:237) menar att samstämmighet mellan olika data om samma fenomen är ett tecken på 

att en studie har en hög validitet. Studiens empiri har på många sätt stämt överens med 
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tidigare forskning om exempelvis familjehem och socialsekreterares beskrivningar av 

föräldraskap, även om jag har specificerat min studie till ett mindre beforskat område. Det går 

att argumentera kring huruvida respondenterna har svarat och resonerat helt ärligt kring 

forskningsämnet eller snarare så som de ansett låta bra som representanter för yrkeskåren och 

socialtjänsten, inte minst då delar av intervjun kan anses ha berört känsliga frågor. Som 

intervjuare har jag därför försökt att minimera risken för oärliga svar och resonemang genom 

att tydliggöra för respondenterna att såväl samtliga respondenter som kommuner inte kommer 

att namnges i studien och på så sätt strävat efter att respondenterna skall känna sig bekväma 

att resonera fritt i intervjusituationen. Då uppsatsarbetet tog sin början funderade jag kring om 

jag skulle använda mig av fokusgruppintervjuer för att mer ingående studera hur 

familjehemssekreterarna diskuterar med varandra i ämnet. Denna typ av intervju valdes dock 

bort då jag bedömde att det hade minskat respondenternas utrymme att kunna känns sig 

bekväma i att uttrycka sig ärligt i känsliga frågor inför sina kollegor.  

 

Det är svårt att hävda att studien representerar alla landets familjehemssekreterares 

resonemang i frågan utan resultatet är begränsat till den del av verkligheten som har studerats. 

För att få en högre generaliserbarhet, och då få ett så representativt urval som möjligt samt en 

så reproducerbar studie som möjligt, tror jag att en kvantitativ ansats i form av enkäter hade 

varit mer lämplig. Med en sådan metod hade jag dock gått miste om respondenternas olika 

resonemang där de själva beskriver sin verklighet, vilket är en central del av syftet och studien.  

 

Under uppsatsarbetets gång har jag funderat kring huruvida en studie likt denna är med och 

reproducerar normer och förgivettaganden om familjen, vilka skulle kunna bidra till att 

begränsa och utesluta olika familjesammansättningar. Genom att studien berör ett visst antal 

former av familjesammansättningar utesluts i förlängningen andra typer av familjemönster 

som om de inte existerade eller ingår inom ramarna för familjebegreppet. Mina förhoppningar 

är dock att min studie tvärtom öppnar upp för mindre exkluderande definitioner av 

familjebegreppet och familjers sammansättningar. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Familjefenomenet är ett ämne som i mångt och mycket tycks vara styrt av heteronormativa 

värderingar. Utifrån studiens resultat skulle kärnfamiljen, och i viss mån även ombildade 

familjer, vara norm och ideal som familjformer för de intervjuade familjehemssekreterarna. 

Så länge en familj inte faller utanför de heteronormativa ramarna anses det således vara okej. 
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Ensamstående föräldrafamiljer framstår som mer tveksamt, men kan vara okej när det 

familjehemsplacerade barnet inte behöver en familj utan endast en tillfällig plats för boende. 

Samkönade par som familjehem tycks dock vara tabu för studiens familjehemssekreterare. 

Många respondenter säger sig ha funderat kring ämnet men frågan hade inte lyfts i 

arbetsgruppen och flertalet framförde att de trodde att andra familjehemssekreterare, samt 

även biologiska föräldrar och barnen själva, skulle ha svårt för ett samkönat par som 

familjehem. Med detta resonemang tror jag tror att det finns en risk för att de familjetyper 

som utgör brott mot gällande normer och genuskontrakt utesluts. Detta med motiveringen att 

ett bra samarbete anses vara viktigt i arbetet på familjehemsavdelningarna. På så sätt finns det 

en risk att socialtjänsten bidrar till att reproducera stereotypa familjebilder. 

 

Jag tycker mig finna en dubbelhet i respondenternas resonemang om, och beskrivna 

konstruktioner av, familj och familjesammansättningar. Då de ombeds att definiera 

familjebegreppet så beskrivs inte sällan vida definitioner, vilket skulle kunna tyda på en 

öppenhet för många olika sorters familjeformer. Men då olika familjemönster diskuteras i 

relation till barn, och inte minst familjehemsplacerade barn och deras behov, tycks utrymmet 

för olika familjesammansättningar inte vara lika inkluderande. Kärnfamiljen uttrycks 

fortfarande vara den mest önskvärda familjesammansättningen och den familj som på bästa 

sätt anses kunna erbjuda ett barn eller en ungdom en gynnsam uppväxtmiljö. Att det behövs 

en manlig och en kvinnlig förebild i ett barns uppväxt var också en viktig faktor för de 

intervjuade familjehemssekreterarna och respondenternas beskrivningar av skillnader mellan 

män och kvinnor passar väl in med Hirdmans (2003:84) beskrivning av genuskontraktet och 

visar tecken på att familjehemssekreterare, och i förlängningen socialtjänsten, bidrar till 

särskiljandet av kön och ”görandet av genus”.  

 

IMS (2008) beskriver att det blivit allt svårare att rekrytera familjehem samtidigt som behovet 

av familjehem ökar, vilket även studiens respondenter bekräftar. Finns det en möjlighet att 

den förändring av familjemönster, som allt mindre tar formen av kärnfamiljen, påverkat 

utbudet? Detta eftersom de nya familjemönstren kanske inte accepteras av 

familjehemssekreterarna då kärnfamiljen fortfarande tycks vara familjeidealet. Några 

respondenter resonerar om att vissa förändringar som skett i familjer över tid, såsom att det 

inte längre finns en mamma i hemmet eller att familjer inte längre har ett fysiskt utrymme för 

ett till barn i sitt hem, är bidragande orsaker till det bristande familjehemsutbudet. Men dessa 

familjehemssekreterare reflekterar inte över om bristen istället skulle kunna bottna i deras 
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egna förhållningssätt till hur en familjehemsfamilj bör vara, ett förhållningssätt som kanske 

släpar efter och premierar gamla levnadsvanor och familjemönster? Om samhället ska kunna 

tillgodose alla barns och ungdomars behov tror jag att vi måste vidga våra vyer och tänkesätt 

gällande familjen och vilka former för familjebildningar som är önskvärda. Den höga 

sammanbrottsstatistik som påvisats i samband med placeringar i framförallt vanliga 

familjehem visade sig även ofta förorsakas av det placerade barnet eller ungdomen själv 

(Vinnerljung m.fl. 2001.) Det vore enligt mig av intresse att undersöka huruvida det finns en 

koppling mellan denna statistik och familjehesmssekreterares familjehemsideal utgjord av 

kärnfamiljen. Om de ungas ursprungsfamiljer allt mindre är sammansatta som den 

traditionella kärnfamiljen kanske familjehemssekreterares strävan att placera barn och 

ungdomar i familjehem med denna familjeform är en stor missmatchning där den unge inte 

alls känner sig trygg och bekväm? 

 

Det heteronormativa synsättet tycks genomsyra värderingar och förgivettaganden utan att 

dessa egentligen ifrågasätts. De resonemang som förts om familjesammansättningar i studien 

kan leda till diskriminering och reproducerandet av stereotypa heteronormativa ideal. Jag är 

dock optimistisk och tror att det finns potential till förändring. Detta då jag, med utgångspunkt 

i ett socialkonstruktivistiskt synsätt, är av den uppfattningen att värderingar är föränderliga. 

Enligt mitt tycke hade det varit intressant att studera ämnet utifrån familjehemsplacerade 

barns och ungas egna perspektiv. Inte minst då jag tror att ämnet i mångt och mycket är en 

generationsfråga; att kärnfamiljsidealet mer lever kvar i de generationer som är 

yrkesverksamma idag medan en yngre generation är mer öppen för alternativa 

familjesammansättningar. Med dessa tankar kommer familjen som en social konstruktion vara 

mer öppen och inkluderande i framtiden, åtminstone för de familjesammanstättningar som 

idag tycks bli allt vanligare, då de kanske kommer att internaliseras i människors 

konstruktioner av verkligheten. Studiens begränsade antal respondenter och omfattning 

tillsammans med alla nya frågor som väckts gör fortsatt forskning på området högst önskvärd.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Inledning av intervjun 
Presentation av mig, studien och intervjuns upplägg samt genomgång av etiska aspekter 
såsom frivillighet och anonymitet. Utrymme för eventuella frågor av respondenten. 
 
Bakgrundsfrågor 
Ålder. Kön. Storlek på kommun. Utbildning. Arbetslivserfarenhet.  
 
Inledande frågor/Definitioner 

• Kan du berätta lite kort om verksamheten/din yrkesroll? 
• Hur skulle du vilja beskriva vad ett familjehem är? 
• Vad innebär det att vara familjehem? 
• Vad tänker du på när du hör ordet familj? Hur skulle du vilja definiera begreppet 

familj? Vad är inte en familj? 
• Vilken betydelse tror du att just fenomenet familj har för familjehemsinsatsen? 

 
Rekryteringen 

• Hur skulle du beskriva familjer som är i behov av familjehemsinsatser? 
• Hur ser de familjer ut som blir/är familjehem? 
• Hur ser intresset ut för att bli familjehem i din kommun? 
• Vilken/vilka metoder använder ni i familjehemsutredningen? På vilket sätt hjälper 

denna metod dig att utreda – vilka resurser/brister fokuserar den på? 
 
Barns behov 

• Vilka behov tycker du ett familjehem ska tillgodose hos ett barn? 
• Tror du att det är viktigt för ett barn att växa upp med syskon/andra barn i hemmet? 

Tror du att det är viktigt för ett barn att växa upp med en faders- och en modersgestalt? 
Varför? 

• Försöker ni matcha barnet/barnets familj med familjehemmet? I så fall hur? 
 
Familjehem 

• Hur ser ett typiskt familjehem ut? 
• Hur tycker du att ett bra familjehem ska se ut? 
• Vad har enligt din erfarenhet varit mindre bra resurser/egenskaper eller 

sammansättningar vad det gäller familjehem? 
 
Familjesammansättningar 
Det har skett en förändring av familjemönstren senaste decennierna, från kärnfamilj 
till ”nätverksfamilj”(ex: ombildade familjer och ensamstående föräldrafamiljer):  

• Märks detta av i ditt arbete? Påverkar det arbetet? Hur i så fall? 
• Är det vanligt förekommande med ombildade familjer bland familjehem? Ser du några 

det för- och nackdelar med ombildade familjer som familjehem? 
• Finns det ensamstående som är familjehem? Tankar om detta? Eventuella för- och 

nackdelar? Spelar könet någon roll i detta sammanhang? Har du mött kollegor som har 
haft förutfattade meningar om ensamstående (män) som vill bli familjehem?  
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• Erfarenhet av samkönade familjehem? Vad har du för tankar kring detta? För- 
respektive nackdelar? Tror du att det finns familjehemssekreterare som har svårt för 
familjehem bestående av ett samkönat par?  

 
Avslutning 

• Är det något annat som vi inte har pratat om här idag som du tycker är betydelsefullt 
när det gäller utredandet av familjehem? 

 


