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The aim of this study is to determine what requirements people must meet in order to become 

a foster family and depict how the ideal foster family is conveyed based on norms and values.  

Interviews with social workers were conducted in seven different municipalities as well as 

with foster home counselors in two consultant-supported businesses. This is since it is the 

social workers and family counselors assigned duty to recruit foster homes. The majority of 

interviews were conducted with two interviewees at the same time; in total we interviewed 

fifteen people. From our study we concluded that foster homes today usually consist of the 

nuclear family, located in a house, either on the countryside or in urban areas and the foster 

home parents are usually between the ages of 35 and 50. The requirements the families must 

met in order to become foster homes today is a safe, stable and loving environment. They 

must also have time for the foster children. The foster home should have a stable economy 

and the home should be neat and clean; the child must have their own room, with their own 

bed. Another requirement is practical experience of dealing with children, foster parents 

should also only receive foster children for the right reasons, motives like money and self-

interest is considered wrong and inappropriate. The foster parents should also be able to 

collaborate with the social services as well as the biological parents. Neither should the foster 

parents have any kind of criminal record or have any outstanding debt. Foster families 

shouldn’t neither occur in the social services index in a particularly unsuitable way.  
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Inledning  
 
Majoriteten av omhändertagna barn placeras idag i familjehem (Lundström, 1996). Varje år 

placeras omkring 12 000 barn i familjehem (www.riksdagen.se). Placering i familjehem 

innebär att barnet placeras i en ”vanlig” familj som utför ett uppdrag åt kommunen. Idag finns 

det tre typer av familjehemsplaceringar, det är jourhemsplaceringar1, nätverksplaceringar2 

samt traditionella placeringar3 (Vinnerljung, 1996). Vi kommer i denna studie endast 

behandla det senaste alternativet, då olika krav ställs för de olika placeringarna. Det ställs 

högre krav på traditionella familjehem (Höjer, 2001).     

 

Benämningarna fosterbarn, fosterhem och fosterföräldrar togs bort ur lagstiftningen i och med 

den nya socialtjänstlagen år 1980, eftersom benämningarna ansågs ha dålig klang. De ersattes 

med familjehem, familjhemsföräldrar och barn i familjehem. I forskning förekommer dock 

benämningarna fosterbarn och fosterföräldrar än idag (Bergman, 2011).  I denna studie har vi 

valt att använda oss av begreppet familjehem förutom när vi refererar till forskare som 

använder benämningen fosterhem. Eftersom begreppet familjehemsbarn sällan förekommer i 

forskning och är en opraktisk benämning, har vi istället valt att använda begreppet fosterbarn i 

denna studie.  

 

Problemformulering  
 
Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det 

egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämnden ansvarar 

för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än i det egna får god 

vård. (SoL kap 6, § 1.)  

 

Staten har skyldighet att via kommunal verksamhet omhänderta barn och ungdomar som far 

illa i sin hemmiljö. Majoriteten av dessa barn och ungdomarna placeras i familjehem 

(Lundström, 1996). Denna kommunala verksamhet bedrivs främst genom att familjer tar sig 

an uppdraget att ta emot fosterbarn i sina hem för vård och fostran. Socialnämnden har det 

övergripande ansvaret för placeringen. Det är därför deras skyldighet att se till så att barnen 

                                                 
1 Hem för tillfälliga placering som kan ta emot barn med kort varsel. 
2 Familjehemmet känner barnet sedan tidigare. 
3 Familjehem tar emot barn som kommunen valt ut åt dem. 
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placeras i lämpliga familjer och se till så att barnets behov tillgodoses under placeringen 

(Mattson, 2006; Löfstrand, 2012). Vad god vård innebär specificeras inte i lagen. Begreppet 

kan inte definieras på ett enkelt sätt och det finns inga självklara rätt eller fel. Kommunerna 

har på så sätt stort handlingsutrymme att bedöma vad detta innebär (Bergman, 2012; Höjer, 

2012).  

 

SOU:s slutrapport om vanvård i social barnavård visar att 763 personer av 798 

intervjupersoner har angett att de utsatts för psykiska och/ eller fysiskt övergrepp i familjehem 

eller på institutioner mellan åren 1920-1980. De har utsatts för bland annat våld, sexuella 

övergrepp, tvång/straff, hot, utnyttjande i arbete, integritetskränkning och/eller försummelse 

(SOU 2009:99). 

  

SOU:s upprättelseutredning har genomfört en kartläggning av socialtjänstens misstankar om 

övergrepp och/eller annan vanvård i den sociala barnavården (ungdomshem och familjehem) 

under tvåårsperioden 2008-2009. Slutresultatet är snarlikt SOU:s vanvårdsutredning och visar 

att det mellan åren 2008-2009 sannolikt har förekommit våldtäkter, andra grova sexuella 

övergrepp, fysisk och psykisk misshandel i familjehem. Barn och unga har även drabbats av 

familjehemsföräldrars alkoholmissbruk och psykiska sjukdom. Utredningen visar att det idag 

sannolikt förekommer vanvård i familjehem. Familjehem som bedömts som lämpliga har i 

efterhand visat sig vara olämpliga (SOU 2011:9).   

   

Forskning visar att det förekommer svårigheter vid familjehemsplaceringar och rekryteringar. 

Antalet barn och unga som är i behov av placering ökar samtidigt som det har blivit allt 

svårare att rekrytera familjer som vill ta sig an uppdraget som familjehem, vilket 

internationell forskning visar är ett problem som finns över hela världen (Colton et al, 2006; 

Höjer, 2012). Bristen på familjehem kan förklara faktumet att familjer som bedöms som 

lämpliga familjehem i en kommun, kan bedömas som olämpliga familjehem i andra 

kommuner (Bergman, 2011; Höjer, 2012). Valet av fosterhem har genom tiderna påverkats av 

samhällets normer och välfärdsstatens framväxt (Bergman, 2011). Det förekommer normer 

och värderingar även i vår tid, som till viss del styr familjhemsrekrytering och tankar om hur 

ett idealt hem ska se ut. 

 

Trots att lagen yrkar på att familjehemsplaceringar ska innebära en god vård för barnet, så 

finns det idag misstankar om att vanvård fortfarande förekommer i familjehem (SOU 2011:9). 
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Detta är problematiskt då socialnämnden ska garantera bättre vård och fostran i det nya 

hemmet.  Eftersom det yttersta ansvaret vid familjehemsplaceringar ligger på socialnämnden 

och det idag finns begränsat med forskning om vilka hem som rekryteras finns det anledning 

till att skildra detta i vår uppsats. Vi vill koppla detta till normer och värderingar som i 

tidigare forskning påvisats ha en betydelsefull roll vid val av familjehem.  

 

Bakgrund  
Familjehemsvårdens historia  
 
Det finns en lång tradition i Sverige att placera föräldralösa och övergivna barn i fosterhem. 

Den första fosterbarnsstadgan är från år 1785 och uttrycker främst ekonomiska fördelar med 

att placera barn i fosterhem jämfört med barnhusinrättningar. Familjen har länge ansetts vara 

bästa miljön för ett fosterbarn att vistas i (Höjer, 2001). Vid sekelskiftet 1900 hölls 

samhällsdebatter om att fosterbarn var i fara på grund av samhällsförändringar som 

industrialisering och urbanisering. Många familjer flyttade in till städerna där trångboddheten 

var stor och barnen hänvisades ofta till att vara ute på gatorna. I debatten om barnens situation 

hamnade fokus på de barn som ansågs riskera att bli vanartade eller försummade av sina 

föräldrar. Vissa barn skulle räddas från dåliga föräldrar och andra från det farliga livet på 

gatan (Bergman, 2011). 

 

År 1902 tillkom den första lagen som reglerade fosterbarnsvård (SFS 1902:63), som en 

konsekvens av uppmärksammandet av överdödligheten bland småbarn som vårdades i 

fosterhem. Staten ville förhindra fosterbarnsindustrin genom att reglera fosterhemsvården och 

ställa högre krav på fosterföräldrarna (Sköld, 2006; SOU 2009:99). Lagen omfattade enbart 

barn under sju år och innefattade att vård av fosterbarn inte fick utövas av personer eller på 

platser som ansågs olämpliga. Behandlingen skulle enligt lagen övervakas (Bergman, 2011).  

 

Lag om samhällets barnavård infördes år 1924 och innefattade för första gången att samhället 

hade befogenheter att ingripa mot föräldrars vilja då barn for illa (SFS 1924:361). Lagen 

reglerade att det skulle finnas en barnavårdsnämnd i varje kommun för hantering av 

barnavårdfrågor. Dessutom fick barn endast placeras hos fosterfamiljer vars förmåga och 

lämplighet hade undersökts (Bergman, 2011; Höjer, 2001).   
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En ny lag om samhällets barn och unga kom år 1960 som reglerade mer detaljerade 

bestämmelser om samhällets ansvar att ingripa när barn far illa (SFS 1960:97). Betydelsen av 

rätt utredande framhävdes samt processuella frågor om hur arbetet skulle bedrivas (Höjer, 

2001). 

 

År 1980 kom den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft år 1982. Lagen samlade det förut 

uppdelade sociala arbetet under en lag (SFS 1980:620). Barnavårdsnämnderna, 

nykterhetsnämnderna samt socialhjälpsnämnderna avskaffades och ersattes med en 

socialnämnd i varje kommun som tog ansvaret för alla sociala frågor. Utsatta barns situation 

har alltid varit ett av det sociala arbetets kärnfrågor (Bergman, 2011).      

 

Familjehemsvården idag 
  
Det överordnade målet med familjehemsvården idag är att barnet ska återförenas med 

föräldrarna. Det är endast i undantagsfall som barnet ska stanna i familjehemmet fram till 

vuxen ålder, en så kallad uppväxtplacering (Vinnerljung, 1996). Uppfattningen idag är att 

familjehemsföräldrar ska komplettera de biologiska föräldrarna, inte ersätta dem. 

Familjehemmets uppdrag grundar sig alltid i att ge barnet god vård och fostran. Hemmets 

insatser regleras av en vårdplan och en genomförandeplan som socialnämnden upprättar 

(Löfstrand, 2012). Uppdraget ersätts med ett arvode som varierar i storlek beroende på hur 

omfattande arbetsinsatsen bedöms vara samt med en omkostnadsersättning. Potentiella 

familjehem ska utredas och bedömas av socialnämnden i syftet att utreda familjens 

förutsättningar att ta emot fosterbarn. Information om familjen inhämtas genom befintliga 

personregister och samtal med referenter (Höjer, 2001; Löfstrand, 2012).   

 

Familjehemsvården har genomgått en privatisering vilket innebär att privata företag kan 

rekrytera familjehem och tillhandahålla dessa till socialnämnderna. Dessa företag benämns 

som konsulentstödda verksamheter eller förstärkt familjehemsvård. Socialnämnderna sluter 

avtal med dessa företag och möjliggör att socialsekreterarna vid behov kan hyra deras tjänster. 

Socialnämnden betalar då ersättning till verksamheterna i form av en dygnsavgift för varje 

placerat barn (SOU 2005:81).   
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Bilden av det lämpliga familjehemmet 
 
Det har under den sociala barnavårdens historia funnits föreställningar om den goda familjen. 

Under stora delar av 1900-talet kunde enbart hem med en kvinna i bli familjehem. Eftersom 

moderns roll ansågs vara att sköta hem och barn ansågs fadern olämplig, då moderns roll var 

att sköta hemmet och barnen. Han var den som försörjde familjen genom förvärvsarbete. Han 

ansågs inte vara lämpad att sköta barn eller fosterbarn och vid fall där fostermodern dog under 

placeringen omhändertog barnavårdsnämnden barnet om inte modern ersattes med en annan 

kvinna (Bergman, 2011; Höjer, 2001).  

 

Kärnfamiljsidealet har länge dominerat bilden av den "goda familjen", en familj med en mor, 

far och barn som lever ett gott liv tillsammans. Ogifta kvinnors barn ansågs därför få en bättre 

uppväxt om de placerades i fosterhem, i synnerhet när kvinnan hade svårt att förena vård av 

barnet med förvärvsarbete (SOU 2009:99). Samhällets normer och värderingar om ”den goda 

familjen” har styrt bilden av lämpliga och olämpliga familjehem. I början av 1900-talet ansåg 

barnavårdnämnderna att arbete och frisk luft skulle göra barn gott vilket ledde till att 

placeringar på landsbygden föredrogs. Fosterhemmet skulle vara rymligt, rent, ordningsamt, 

ljust och föräldrarna skulle ha en god ekonomi. Lämpliga fosterföräldrar förväntades 

tillgodose grundläggande materiella behov hos barnet såsom en egen säng, kläder och mat 

(Bergman, 2011). 

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka krav personer måste uppfylla för att få bli 

familjehem samt skildra hur det ideala familjehemmet ser ut idag utifrån normer och 

värderingar.   

 

Frågeställningar 
• Hur ser det ideala familjehemmet ut idag och vilka krav ska familjer uppfylla för att bli 

familjehem? 

• Hur uttrycks rådande normer och värderingar vid rekrytering av familjehem 

i sju olika kommuner samt i två konsulentstödda verksamheter? 
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Tidigare forskning  
 
Forskning visar att anledningen till omhändertagande av barn oftast beror på omsorgsbrister i 

hemmet. Vanligaste orsaken för omhändertagande av ungdomar är olika former av 

beteendeproblem (Vinnerljung, 2006). Internationell forskning visar att många barn och unga 

lider av någon form av ohälsa när de placeras i familjehem, i synnerhet ungdomar då det inte 

är ovanligt att de under en längre tid bott under otillfredsställande förhållande hemma 

(Isomäki, 2002). Många uppföljningsstudier visar att barn i familjehem löper avsevärt stor 

risk för negativ utveckling. Jämfört med andra jämnåriga är riskerna större för hälsoproblem, 

suicid, suicidförsök, för att placeras i psykiatrisk vård som vuxna, att ha döda föräldrar när de 

blir myndiga samt för att bli tonårsföräldrar. Även riskerna för svaga skolprestationer är 

förhöjda och de tenderar starkt att bli lågutbildade. Studier visar även att barn som vistas i 

familjehem under längre tid tenderar att förlora kontakten med sina pappor i tidig ålder. 

(Vinnerljung, 2006).   

 

Vinnerljung (2006) kunde i sin registerstudie inte urskilja några avsevärda skillnader mellan 

fosterbarn och deras syskon i 25-35 års ålder, gällande bland annat utbildning, eget 

föräldraskap, självförsörjning, hälsa, brottsbelastning eller händelser i tonåren. Det fanns inga 

större skillnader i utfallen för de barn som omhändertogs och de barn som fick stanna i de 

biologiska hemmen (Vinnerljung, 2006).  

 
Höjer (2001) skriver att det i socialstyrelsen råd från år 1961 framkommer att ett fosterhem 

bör vara ett fullständigt hem med två makar. I Sverige finns en uppfattning om att familjer 

med två föräldrar kan ge barn en bättre uppväxt, än familjer med endast en förälder och att 

gifta par/sambor därför är en vanligt förekommande familjehemsform. Det räcker däremot 

inte att vara en intakt kärnfamilj för att få bli familjehem. Forskning har visat att det är viktigt 

att familjen kan erbjuda barnet god vård och fostran, ett tryggt och stabilt liv samt ett hem 

med överskott av kärlek (Kälvesten, 1982) Föräldrar bör även prioritera barnens behov 

framför de egna (Andersson & Hollander, 1996). Samtidigt som familjehemsföräldrarna ger 

kärlek ska de även kunna sätta gränser. Att de har tid för barnet är viktigt. 

Familjehemsföräldrarna ska ha en god relation till varandra och till övriga familjemedlemmar. 

De bör ha kunskap om barns utvecklingsstadier samt respektera barnets individualitet. 

Samtidigt som de ska acceptera barnets individualitet bör de leda in barnet i socialt 
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accepterade banor. Föräldrarna ska vara socialt anpassade, de ska kunna samarbeta samt vilja 

ta emot professionell hjälp. Hemmet ska ha en normal ekonomisk standard (Höjer, 2001).  

 

Forskning från 1900-talet visar att familjehem vanligen har bestått av människor ur 

arbetarklassen, boendes på landsbygden. Familjehem har beskrivits som familjer med 

traditionell rollfördelning mellan man och kvinna, där mannen har stått för försörjningen av 

hemmet och kvinnan som vårdare av hem och barn. Kvinnan har ofta haft en stark ställning i 

familjen, där hon setts som den bestämmande. Brittisk forskning visar att normen är att 

kvinnan ansvarar för fosterbarnets omvårdnad i familjehem (Nutt, 2006). Mannens roll har 

beskrivits som stödjande och kompletterande i kvinnans arbete och har mest funnits i 

bakgrunden. I senare forskning har det framkommit att mannens roll har blivit allt viktigare. 

Han ska vara en manlig rollfigur för barnet och visa att pappor också kan ge trygg omsorg och 

säkerhet. Han ska hjälpa barnet att hitta en givande fritidsaktivitet och helst ska de delta i 

samma aktivitet (Höjer, 2001).     

 

Familjehemsföräldrar tillhör ofta en äldre åldersgrupp än föräldrar med enbart biologiska 

barn. Detta kan bero på att familjeföräldrar intresserar sig för att bli fosterhem när deras egna 

barn vuxit upp. Många väljer att bli familjehemsföräldrar när de kommit en bit på vägen i sitt 

föräldraskap och när deras biologiska barn klarar sig själva (Höjer, 2012).       

 

Utredningsmetoderna för familjehem kan se olika ut i landet. De två mest använda metoderna 

är Kälvesten och PRIDE. Kälvestensmetoden utvecklades på 1980-talet och bygger på 

djupintervjuer med ett tre generationers perspektiv (Fredriksson & Kakuli, 2011).  Intervjun 

består av två delmoment, där den ena innehåller frågor om individens historia och den andra 

tar upp frågor om individens nuvarande situation. Två socialsekreterare eller 

familjehemskonsulenter ska genomföra intervjuerna (Kälvesten, 1982). Kälvesten (1982) 

rekommenderar att intervjuerna genomförs med familjehemsföräldrarna var för sig. 

Intervjusvaren ska sedan tolkas av en utomstående psykolog, vilket inte alltid följs idag. Vissa 

kommuner använder sig av en familjehemssekretare istället för en psykolog. Metoden finns 

idag i många olika versioner (Fredriksson & Kakuli, 2011; Höjer, 2012).   

 

PRIDE syftar till att utreda och utbilda potentiella familjehem. Utbildningen bedrivs inom 

socialtjänstens verksamhet, där en ledare och en erfaren familjehemsförälder träffas i grupp 

med potentiella familjehemsföräldrar. En utredning görs under tiden, där 
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familjehemsekreteraren gör hembesök. Efter utbildningen ska PRIDE-ledarna och 

gruppdeltagarna tillsammans bedöma om de som familj är lämpade att ta sig an uppdraget 

som familjehem (Höjer, 2012).  

 

Teoretisk utgångspunkt 
 
Vår teoretiska utgångspunkt är diskursanalys och begreppet normer som hjälper oss att förstå 

vilka normer och värderingar som råder när familjehem väljs samt vilka diskurser som styr de 

krav som ställs på familjehemmen (Bolander & Fejes, 2011).  

 

Diskursanalys  
Begreppet diskurs är inte entydigt utan består av många traditioner, definitioner och 

innebörder om vad begreppet innefattar samt vad diskurser anses ha för betydelse (Bolander 

& Fejes, 2011,Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Börjesson och Palmblad definierar 

begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (2007:13).   

 

Nationalencyklopedins (NE) definition av ordet diskurs: 

Diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan 

ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den 

moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet. 

[...]Den bygger på uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom 

diskurser, och att diskursen så starkt styr vår verklighetsuppfattning att vi är fångade i den. 

Samtidigt finns det uppenbarligen många olika diskurser. Våra ords och därmed tankars 

innebörder styrs enligt detta föreställningssätt av i vilken diskurs vi befinner oss” (www. 

ne.se) 

 

Diskursanalysens mål är inte att förklara vad människor egentligen menar eller hur saker och 

ting egentligen är. Grundfrågan är inriktad på vad som kvalificerar sig som verkligt och sant i 

en viss tid och på en viss plats. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Börjeson & Palmblad, 

2007). Vissa beskrivningar får status av att vara sanning medan andra hamnar utanför 

diskursen. Det går med andra ord att säga att språket konstruerar vår verklighet och att 

kunskap är resultatet av språktillämpning. Språket är en konstruktion och vi kan bara studera 

hur olika begrepp eller diskurser är konstruerade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

11 
 



 

Språket är med andra ord inte en spegling av verkligheten, utan bara en tolkning av den 

(Börjeson & Palmblad, 2007).  

 

Diskurser är tal, logik och regler som sätter gränser för vad som är socialt och kulturellt 

accepterat som sant, förnuftigt och trovärdigt (Börjesson, 2003). Diskurser är då inte bara vad 

som sägs i olika sammanhang utan även vad som gör det möjligt att säga det. Diskurser 

bygger på världar, sinnen, sociala relationer och är resurser anslutna till sociala och kulturella 

fält, där personer aktiverar eller sätter dem i rörelse. Genom diskursanalys kan man undersöka 

vad olika former av föreställningar förutsätter samt vilka konsekvenser de får (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Att studera diskurser betyder att tänka över vad som sägs, hur det sägs och 

på vilket sätt det hade kunnat sägas. Diskursanalytiska frågor behandlar två saker som kan 

ligga till grund för vissa konstruktioner av verkligheten. Det är dels hur verkligheten 

produceras och dels vilken kulturell förförståelse som finns (Börjesson, 2003). 

 

Med diskurser skapas förståelse, sammanhang och mening, utan de tolkningsramar som 

diskurser innebär så skulle varje enskildhet stå för sig själv utan sammanhang eller orsak 

(Börjesson, 2003). Det ideala familjehemmet är en socialt konstruerad kategori, det ideala 

familjehemmet existerar inte av sig självt utan konstrueras med hjälp av kategorin och dess 

kulturella sammanhang.  

 

Hur har vi då tillämpat diskursanalys på vår empiri? Genom diskursanalys går det att studera 

vilka sanningar som skapas om vad som är normalt respektive onormalt. Det går att analysera 

vad som tas för givet eller osynliggörs genom de sätt olika saker beskrivs i text och tal 

(Bolander & Fejes, 2011). I vårt fall har vi analyserat det som sagts i intervjuerna, det vill 

säga en analys av de transkriberingar vi gjort. Precis som Bolander och Frejes (2011) skriver 

har vi undersökt vad intervjupersonerna ser som normalt och tar för givet samt vad som ses 

som onormalt. Genom att dekonstruera texterna har vi i vissa lägen kunnat se det som 

innesluts och utesluts ur diskursen, det vill säga hur socialsekreterarna beskriver verkligheten. 

På detta sätt kan vi se vilka diskurser som är rådande och vilka diskurser som utesluts. Genom 

att uttala sig om något på ett visst sätt, kan det utesluta något annat. Att hitta dessa 

uteslutningar, att se frånvaro av ett tema innebär att forskaren eller studenten intar ett 

skeptiskt tolkningssätt (Bryman, 2011).  Likaså kan en viss formulering av till exempel ett 

argument, säga mycket om hur diskursen skapas. Detta kallas för extrema fallformuleringar 

och visar hur personen rättfärdigar de åsikter denne står för (Bryman, 2011). Vi har på dessa 
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sätt, utifrån vår empiri, kunnat urskilja vilka normer och värderingar som finns om det ideala 

familjehemmet samt vilka krav som ställs på familjerna.    

 

Diskursanalys används på liknande sätt i Ann-Sofie Bergmans avhandling Lämpliga eller 

olämpliga hem (2011) där hon analyserar källmaterialet utifrån lämplighetsbedömningar. Hon 

utför en kvalitativ textanalys av dokumentation som innehåller uttalanden om fosterhem. 

Detta används för att analysera vilka föreställningar som styrde lämplighetsbedömningarna av 

fosterhemmen och Bergman (2011) menar att uttalanden säger något om den tidens tänkande. 

I vår studie har vi genom diskursanalys utgått från våra transkriberade intervjuer för att 

urskilja hur rådande normer och värderingar ser ut idag vid val av familjehem.  

 
Normer  
Normer har med det normala att göra, att följa och leva upp till normer innebär att handla 

normalt. Vad som anses som normalt i samhället kan många gånger ligga mellan breda 

marginaler (Hydén, 2002). Vad som anses vara normalt varierar över tid, vilket har medfört 

att socialt arbete i olika tider har haft olika fokus. Då socialt arbete utgår ifrån ramlagar 

medför detta att socialarbetare har relativt stort handlingsutrymme. Varje socialarbetares 

normer och värderingar påverkar de handlingar denne utför och påverkar på så vis det sociala 

arbetes praktik. Enskilda värderingar och normer har därför en betydande roll för hur det 

sociala arbetet praktiskt utförs (Svensson, 2007). En norm anger vad personer ska och inte ska 

göra under vissa förutsättningar. Normer anger på så vis gränser för vad som är tolerabelt 

beteende och utpekar avvikare som bryter mot det normala. Normer är ofta dolda eller vilar på 

dolda grunder och uttrycks ofta som rena påståenden. I dessa påståenden finns ofta 

förväntningar på ett visst handlande, krav som personen måste uppfylla för att få ta del av 

sammanhanget. Personer som avviker från normen riskerar på så vis att bli uteslutna ur 

sammanhanget (Hydén, 2002). Normer upprätthåller kulturella värden genom sanktioner, som 

markerar önskvärda och icke önskvärda beteenden. Sanktioner kan vara både informella och 

formella, så som informella erkännande och avvikande ögonkast eller formella böter och 

avgifter. När individer upplever att det finns starka normer om hur de bör bete sig, ökar deras 

samarbetslust att för allmänhetens bästa, följa dessa normer. Vaga normer har inte samma 

genomslagskraft. Normer kan även upprätthållas genom lagstiftning. Har normen fått stöd i 

lagstiftning kan den med hjälp av ett genomförandesystem erhålla respekt (Hydén, 2002). 
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Metod 
 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera hur vi gått tillväga för att få fram vår empiri, urval, 

validitet och reliabilitet, analysprocessen samt etiska överväganden.  

 

En kvalitativ studie  
I kvalitativa studier ligger fokus mer på ord än kvantifiering, vilket är fallet vid kvantitativa 

studier. Det går inte helt enkelt att skilja på dessa två typer och definiera dem som varandras 

motsatser, då de är mer komplexa än så. Bryman (2011) talar därför om deras olika generella 

tendenser istället för att definiera dem som två motpoler. Vi har valt att göra en kvalitativ 

studie då denna har ambition att fokusera på individers uppfattningar och tolkningar av den 

sociala verkligheten (Bryman, 2011). Eftersom denna studie grundar sig på socialsekreterares 

och familjehemskonsulenters bedömningar vid familjehemsrekrytering, så är en kvalitativ 

studie som bygger på intervjuer, den bäst lämpade metoden.    

 

Metodbeskrivning  
I kvalitativa intervjuer kan forskaren få detaljerade och fylliga svar, och på så vis beröra ett 

tema på djupet (Bryman, 2011). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att det är tillåtet att 

utföra intervjun på olika sätt och anpassa frågorna efter situationen. Frågorna kan både vara 

öppna och slutna, forskaren kan själv välja ordningen på dem under intervjun och det går att 

komplettera med ytterligare frågor. Likaså kan nya ämnen tas upp under intervjun. Forskaren 

är med andra ord ganska fri att anpassa situationen utifrån dennes behov av information och 

efter intervjupersonens utsagor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Det finns i huvudsak två typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade. 

Ostrukturerade intervjuer liknar mer ett samtal än en intervju och det inte ovanligt att 

intervjupersonen endast ställer några enstaka frågor. Här tillåts personen att reflektera fritt. I 

semistrukturerade intervjuer har forskaren ofta en lista på teman eller frågor som ska tas upp 

under intervjun och intervjupersonen har stor frihet att svara på frågorna (Bryman, 2011; Patel 

& Davidson, 2011). Vi har därför valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide är ett vanligt redskap inom semistrukturerade intervjuer och kan ses som ett 
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manus som forskaren använder sig av under intervjun. Den kan innehålla både generella 

teman som ska tas upp eller mer specifika frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har i vår 

intervjuguide haft mer specifika frågor för att inte glömma att ställa viktiga frågor som berör 

vårt tema. Ordningsföljden på frågorna har varierat utifrån intervjupersonernas svar och vi har 

även ställt nya frågor för att förstå intervjupersonernas utsagor bättre.  

 

Vi har delat på uppgiften att hålla i intervjun. Den av oss som inte har ansvarat för intervjun 

har ställt kompletterade frågor som intervjuaren ibland har missat att uppmärksamma. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att detta kan vara ett fördelaktigt sätt att 

intervjua på. Kompletterande frågor kan nämligen belysa fler nyanser och synsätt som 

förutbestämda frågor kanske inte fångar upp (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Transkribering av inspelade intervjuer är ett måste när forskaren använder diskursanalys som 

teoretisk utgångspunkt (Bryman, 2011), vilket är fallet i denna studie. Att transkribera innebär 

att omvandla ljud till skrift som följer grammatiska regler för skriftspråk. (Svensson & Ahrne, 

2009). En fördel med att som forskare själv skriva ut sin transkribering är att analysarbetet 

kan påbörjas under lyssnandet och skrivandet och forskaren då skapat sig en bild av innehållet 

i analysen (Svensson & Ahrne, 2009). Vi har fått tillåtelse av intervjupersonerna att spela in 

samtliga intervjuer och har kort efter intervjuerna delat på uppgiften att transkribera dem. I 

dessa lägen är det av stor vikt att forskarna transkriberar på samma sätt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detta har vi kontrollerat kontinuerligt under studiens gång, att alla transkriberingarna 

är ordagranna redovisningar av vad som sagts i intervjuerna.   

 

Datamaterial, urval och bortfall 
Valet av intervjupersoner kan ses som ett val av olika sociala miljöer där det som önskas 

studeras kan tänkas förekomma. Det kan exempelvis handla om organisationer, så som 

myndigheter (Svensson & Ahrne, 2011). Vi tog kontakt med tio kommuner i Småland, varpå 

sju hörde av sig tillbaka till oss. Vi hörde av oss till fler kommuner än vi räknat med att 

intervjua, detta för att säkra tillförlitligheten och uppnå mättnad i studien (Bryman, 2011). Vi 

har genomfört sju intervjuer med tolv socialsekreterare och samtliga socialsekreterare arbetar 

med familjehem i olika utsträckning.  
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Vi tog kontakt med två konsulentstödda verksamheter som arbetar med 

familjehemsrekrytering. Vi använde oss här av snöbollsurval för att få kännedom om 

konsulentstödda verksamheter som kommunerna använder sig av och fick tips om 

verksamheter lokaliserade i olika delar av landet. Vi valde av geografiska skäl att intervjua 

dessa per telefon. Anledningen till att vi intervjuade två verksamheter är för att det främst är 

socialtjänsten som rekryterar familjehem. Det är endast i undantagsfall som socialtjänsten hyr 

tjänsten utav familjehemskonsulenter, då detta innebär högre ekonomiska kostnader än om 

socialsekreterarna själva rekryterar familjehem.  

 

Tre av de tillfrågade kommunerna valde att inte delta vilket kan betraktas som ett bortfall. De 

intervjupersonerna som tackade ja, genomförde intervjuerna med oss och inga 

intervjupersoner har hört av sig i efterhand angående att de vill avsluta sin medverkan.  

 

Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet rör frågan om hur man har gått till väga i undersökningsprocessen och hur säkra 

mätinstrument är, en utförlig metodbeskrivning kan öka en studies reliabilitet. För att öka 

studiens säkerhet är bra att undersöka flera miljöer. Vi har valt att intervjua socialsekretare i 

flera kommuner för att undvika risken att resultatet endast ska gälla en kommun. Kan studien 

visa att flera kommuner ger liknande resultat har studien uppnått mättnad (Bryman, 2011). Vi 

har uppnått mättnad efter våra nio intervjuer då de har gett ett generaliserbart resultat, då våra 

kommuner har gett liknande svar. Vi kan dock inte generalisera vårt resultat över alla 

Sveriges kommuner och konsulentstödda verksamheter (Bryman, 2011).  

 

För att försäkra sig att studien är tillförlitlig kan man vid intervjuer ha ytterligare en person 

närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren och detta har vi kunnat 

genomföra då vi är två författare och en av oss har hållit i intervjun medan den andra har 

registrerat intervjusvaren och fört anteckningar. Vi har även spelat in våra intervjuer vilket 

också ökar studiens reliabilitet, eftersom samtalet är lagrat och kan tas i repris för att försäkra 

sig om att man har uppfattat data korrekt (Patel & Davidson, 2011).  

 

Validitet avser en studies trovärdighet, det vill säga att forskaren har lyckats besvara 

frågeställningarna i resultatet (Djurfeldt et al, 2010), vilket vi anser att vi har åstadkommit. 

Det är viktigt att forskaren är medveten om de val som görs i hanteringen av information och 

16 
 



 

reflekterar över hur detta kan påverka analysen av materialet (Djurfeldt et al, 2010). Vi har 

valt att transkribera våra intervjuer ordagrant för att få ett bättre sammanhang och få ut vad 

intervjupersonerna har sagt. I resultatet har vi varsamt rättat citaten till korrekt svenska utan 

att ändra dess innebörd för att underlätta för läsaren.  

 
 

Genomförande av analys 
Som tidigare nämnt är transkribering av inspelade intervjuer ett krav vid diskursanalys. Vi har 

analyserat texter utifrån diskursanalys och begreppet normer, vilket i vårt fall innebär en 

analys av vad intervjupersonerna ser som sanning, vad de ser som normalt respektive 

onormalt, lämpligt respektive olämpligt. Vi har analyserat texterna genom att leta efter teman 

och se vilka värderingar som finns kring dessa teman. Vi har gått igenom transkriberingarna 

grundligt för att gå djupare in i texten och se sådant som vi kanske missat första gången. Vi 

har kunnat tolka vad intervjupersonerna ser som sanningar och se hur de uttrycker sig om 

kraven och vad som är lämpligt och olämpligt. Vi har genom vårt material kunnat urskilja en 

diskurs om det ideala familjehemmet utifrån våra intervjupersoners utsagor om valet av 

familjehem.  

 

Etiska överväganden  
Vi har i denna studie haft de fyra etiska principerna i åtanke som all forskning måste ta 

hänsyn till (Bryman, 2011).  

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera intervjupersonerna om studiens 

syfte (Bryman, 2011). Vi informerade om syftet innan intervjun påbörjades samt i 

informationsbrevet som vi tillhandahöll intervjupersonerna under intervjun. Vi informerade 

om vårt syfte att se hur intervjupersonerna reflekterar kring rekrytering samt kring de krav 

som ställs på familjer idag, men vi valde att inte använda ord som värderingar och normer för 

att inte styra intervjupersonernas tankar kring vad som är korrekt att säga.  

 

Intervjupersonerna ska informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i 

studien utan att motivera varför. De ska även ha fått information om att de inte behöver svara 

på alla frågorna under intervjun samt att de under eller efter intervjun kan avsluta sin 

medverkan (Bryman, 2011). Vi har informerat samtliga intervjupersoner om att deras 
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medverkan är frivillig, samt informerat dem att de kan avsluta sin medverkan fram tills denna 

studie publicerats. Ingen av intervjupersonerna har hört av sig för att avsluta medverkan.  

 

Samtyckekravet innebär att deltagarna själva bestämmer om sin medverkan i studien. 

Godkännande krävs från vårdnadshavare om deltagarna är minderåriga (Bryman, 2011). Detta 

har inte varit aktuellt i vår studie. Forskare måste även ha konfidentialitetskravet i åtanke, 

vilket innebär att medverkande i studien ska försäkras största möjliga konfidentialitet. Vi har 

valt att behålla kommunerna anonyma då vi varken vill generalisera eller jämföra dem, vi 

anser att detta varken skulle tillföra eller förändra vårt resultat. Vi har kodat våra 

intervjupersoner genom att kalla dem intervjuperson (ip) 1-15.  Kravet innebär också att 

empirin har förvarats på ett säkert sätt. Bryman (2011) rekommenderar att forskaren 

avidentifierar empirin genom att koda den. Detta innebär att intervjupersonernas namn och 

kontaktuppgifter inte ska finnas i materialet. Dessa råd har vi följt.   

 

Nyttjandekravet innebär att empirin endast får används för forskningsändamålet (Bryman, 

2011). Vi kommer endast använda vår empiri i denna studie, vilket vi även informerat våra 

intervjupersoner om, både under intervjuerna samt i informationsbrevet.  

 

 
Resultat och analys  
 
Nedan kommer vi att presentera vårt resultat utifrån våra nio intervjuer. Samtliga kommuner 

förutom en, har i denna studie uppgett att de utreder enligt Kälvestensmetoden. I nuläget är 

det enbart en kommun av våra intervjukommuner som utbildar sina familjehem i PRIDE. Vi 

kommer att tolka vår empiri utifrån diskursanalys och vi kommer även att dela upp resultat 

och analys i två olika avsnitt ”beskrivning av familjehem idag” och ”kraven som ställs på 

familjehem idag” för att lättare besvara frågeställningarna.  

 

 

Beskrivning av familjehemmen idag 
Vi inleder detta avsnitt med att beskriva hur familjehemmen ser ut idag, utifrån 

intervjupersonernas utsagor samt tidigare forskning.  
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Kärnfamiljen som ideal  
 
Hur ser familjehemmen konstellationsmässigt ut idag? Vårt material visar att den vanligaste 

familjekonstellationen bland familjehem är en mamma, en pappa och deras biologiska barn, 

vilket samstämmer med forskning inom området (Höjer, 2001; Vinnerljung, 1996). Våra 

intervjupersoner värderar denna konstellationsform som den mest lämpade och föredrar den 

framför andra former. Kärnfamiljen motsvarar den minst avvikande konstellation från 

”normala förhållanden” och betraktas som den normala uppväxtmiljön för barn, vilket är ett 

av syftena med att placera barn i familjer istället för på institutioner (Andersson, 1995). 

Kärnfamiljen utgör på så vis en norm i samhället som upprätthålls genom att den anses vara 

barnets bästa (Bekkengen, 2011). Det ”kompletta hemmet” har länge inneburit ett hem med 

en man och en kvinna (Bergman, 2011) och vårt material visar att denna norm existerar än.  

 

Forskning visar att modern länge har setts som den ansvarstagande för hemmet och barnen 

medan fadern varit den inkomstbringande. Mannens och kvinnans roll har förändrats en del 

och det har blivit allt vanligare med två familjeförsörjare istället för en (Andersson & 

Hollander 1996; Almqvist, 2005). Vårt material visar även att socialsekreterare gärna vill se 

en mer jämlik situation i familjehemmen. Forskning belyser dock att det i början av 2000-talet 

fortfarande var kvinnan som mest stannade hemma med fosterbarnen och jobbade deltid 

istället för mannen (Höjer, 2001). Våra intervjupersoner ser gärna att pappor ska vara lika 

delaktiga i familjehemsuppdraget som mammor. 

  
Han ska inte alltid jobba 100% och den andra vara hemma heltid, ibland kan jag tänka såhär 

att det är bra ifall båda jobbar 50% och är hemma mycket för att det ska finnas den här 

balansen. (Ip9) 

 

Samtidigt som våra intervjupersoner vill ha en mer jämlik situation i familjehemmen påpekar 

de vikten av att fosterbarn har en moders- och fadersgestallt för att barnet ska få bra 

erfarenheter av båda könen.  

  
Men man tycker ju att i de bästa av världar, så finns det en mansfigur och en kvinnofigur. 

Alltså så ser ju en normal familj ut. (Ip5) 

Det finns normer och värderingar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Mödrar och 

fäder är på så sätt inte bara olika utifrån biologiska kön, utan också utifrån olika egenskaper 
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som de kan bidra med i föräldraskapet (Bekkengen, 2011). Tidigare studier visar att det är 

kvinnan som tar det största ansvaret för fosterbarnen och förknippas med den mer normala 

och triviala vardagen, medan mannen ofta tilldelas ansvaret att hjälpa barnen hitta roliga 

fritidsaktiviteter, som han helst ska utöva tillsammans med barnen (Bekkengen, 2011). Detta 

för att pappan ska få bättre kontakt med barnet, eftersom fosterbarn ofta tyr sig mer till 

kvinnan än mannen i familjehem (Höjer, 2001). Vi kan i vårt material se att dessa värderingar 

är aktuella, då några av intervjupersonerna har talat om vikten att barnet får en god förebild 

och fadersgestallt genom att pappan och barnet gör aktiviteter tillsammans. Samtidigt som en 

mer jamlik situation önskas, så skiljs mannens och kvinnans roller och egenskaper åt. Följden 

av detta blir att jämlikhet i form av ett fördelat ansvar, blir svårare att uppnå.     

 

En familjekonstellation som inte förekommer bland familjehem enligt våra intervjupersoner, 

är samkönade par. Enligt intervjupersonerna har samkönade par inte har visat intresse för att 

bli familjehem i deras kommuner. Eftersom det är av vikt att det finns två vuxna förebilder av 

olika kön i familjehem, så utesluts samkönade par ur kategorin idealt familjehem. De flesta av 

våra intervjupersoner säger att de inte skulle behandla samkönade annorlunda bara för att de 

är samkönade. Några av våra intervjupersoner har dock uppgett att de skulle tveka om det inte 

fanns personer av det motsatta könet i nätverket. De skulle utreda familjens lämplighet som 

vanligt men lägga lite extra fokus på deras nätverk, så att det även finns förebilder av det 

motsatta könet. Några av intervjupersonerna tror att biologiska föräldrar inte skulle vilja 

placera sitt barn i ett samkönat familjehem. De uppgav att hindret inte låg hos dem själva utan 

hos föräldrarna, vilket är ett antagande från intervjupersonernas sida som fråntar dem ansvaret 

att stå för egna värderingar som de kanske har.  

 
Det är ju snarare frågan om biologiska föräldrar skulle godkänna det, för oss är det inga 

problem.(Ip11) 

 

De biologiska föräldrarnas rätt att vara delaktiga i valet av familjehem varierar beroende på 

om det är en SoL4 eller LVU5 placering. En SoL placering innebär att föräldrarna gett sitt 

godkännande till att barnet placeras i familjehem medans en LVU placering innebär att barnet 

inte är frivilligt placerat. En SoL placering innebär mer bestämmanderätt för de biologiska 

föräldrarna (Höjer, 2001).  

                                                 
4 Socialtjänstlagen 
5 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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Ett par intervjupersoner har uppgett att de inte skulle placera fosterbarn i samkönade 

familjehem. Detta på grund av risken för mobbing i skolan. De anser inte att samkönade är 

sämre föräldrar än andra föräldrar, men att det blir problematisk när omvärlden tränger sig på 

med fördomar om homosexualitet. Intervjupersonerna anser därför att barn ska ha en mamma 

och pappa, för att slippa mobbing.  

 
Jag tror att två homosexuella kan vara väldigt duktiga med barnet. Men barnet kommer till 

en annan värld när han eller hon kommer till skolan. Alltså yttre världen tränger sig också 

in på, annars tror jag inte att dem skulle vara sämre på något vis men jag skulle inte placera 

ett barn i en homosexuell relation, det skulle jag inte. (Ip7) 

 

Här är det tydligt att intervjupersonerna anser att barnets bästa innebär en man och en kvinna 

och på så vis utesluter samkönade ur kategorin idealt familjehem, då samkönade går emot 

normen och detta kan leda till mobbing. Trots att fosterbarn i kärnfamiljer också kan utsättas 

för mobbing, så värderas denna familjekonstellation högre än konstellationen samkönade par. 

  

En familjeform som förekommer, men inte så ofta, är ensamstående familjehemsföräldrar. 

Det finns en osäkerhet bland våra intervjupersoner om att anlita ensamstående som 

familjehem, några enstaka har uppgett att de inte gärna vill göra det. Det finns värderingar om 

att familjehemsföräldrar måste kunna hjälpas åt och avlasta sig på varandra när uppdraget blir 

svårt. Det underlättar mycket att dem är två om någon av dem blir sjuk. Vi kan i vårt material 

se att det finns värderingar om att fosterbarn är problematiska och att de är svårare att fostra 

än andra barn. Fosterbarnet anses därmed få bäst förutsättningar om det finns två föräldrar.  

 

Det framkommer i vårt material att samtliga intervjupersoner anser att ensamstående män kan 

vara lämpliga familjehem. Det framkommer dock att det ytterst sällan händer att 

ensamstående män ansöker om att bli familjehem. När vi under intervjuerna talat om 

ensamstående män, har intervjupersonerna ofta kommit in på ämnen om övergrepp. I samtliga 

fall har de talat om manliga förövare. Intervjupersonerna förknippar med andra ord övergrepp 

med män. Konsekvensen blir att kvinnor inte förknippas med övergrepp och kanske inte 

misstänks i lika hög grad att begå det, vilket kan ha stora negativa konsekvenser för fosterbarn 

som utsätts för övergrepp av fostermödrar. 
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Att övergrepp förknippas med män kan vara en av anledningarna till att män inte hör av sig 

för att de vill bli familjehem, då det i vårt material framkommer att män befinner sig i en extra 

känslig position för att bli anklagade för övergrepp av fosterbarnen.   
 

Det har ju hänt för oss flera gånger det här att en familjehemspappa blir anklagad för att ha 

tafsat, för att ha gjort något slags gränsöverskridande och ord står mot ord. Alltså man kan  

ju inte bo kvar där och se hur det går, utan då måste man ju flytta på barnet. (Ip1) 

 

Det har enligt våra intervjupersoner hänt flertalet gånger att fosterbarn placerats hos 

ensamstående kvinnor om de utsatts för övergrepp och att det i sådana lägen är olämpligt om 

det finns en man i familjehemmet. De konsulentstödda verksamheterna har dock uppgett att 

de har utrett ensamstående män, men att kommunerna varit skeptiska inför att anlita dem. Kan 

det då bero på rädslan om övergrepp som förknippas med det manliga könet? I vilket fall som 

helst så går uppgifterna emot varandra. Vi vet dock inte vilka kommuner de konsulentstödda 

verksamheterna talar om, det behöver inte gälla de kommuner som vi i denna studie har 

undersökt.  

  

Eftersom kärnfamiljen är den familjeform som anses ge de barn bäst förutsättningar, så 

klassas andra familjeformer i form av ensamstående och samkönade par, inte i kategorin 

idealt familjehem. Ensamståendes lämplighet som familjehem ifrågasätts trots att 

ensamstående föräldrar blivit en allt vanligare familjeform i samhället och det inte längre ses 

vara stigmatiserande att ha en ensamstående föräldrar (Andersson, 1995; Höjer, 2001). 

Undantagsvis kan ensamstående kvinnor vara ett idealt familjehem, vid fall av övergrepp i 

tidigare hem. Generellt sätt anses hem med en man och kvinna i, vara det ideala 

familjehemmet. Detta medför att samkönade par inte värderas lika högt som familjehem, trots 

att majoriteten av våra intervjupersoner har uppgett att de inte skulle särbehandla familjen. 

Det ställs därför högre krav på samkönade att brett nätverk med både män och kvinnor i. I 

vårt material framkommer det inte att dessa krav även ställs på kärnfamiljer. Även 

ensamstående utesluts på så sätt ur kategorin idealt familjehem, i synnerhet ensamstående 

män.   

 
 
Finns det någon lämplig ålder?  
 
Hur gamla är familjehemsföräldrar när de blir familjehem idag och finns det någon 

åldersgrupp som föredras av intervjupersonerna? Här har våra intervjupersoner uppskattat den 
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vanligaste åldersgruppen för familjehemsföräldrar, då kommunerna inte för någon statistik av 

det här slaget. 

 

De vanligaste åldersgrupperna bland familjehem har varierat mellan kommunerna. En del 

intervjupersoner har uppgett att vanligaste åldern är runt 50 år medans andra uppgett att det 

vanligaste är mellan 35 och 40 år. Det finns en samstämmighet om att familjehem under 30 år 

är ovanligt. Det finns här en uppfattning om att fosterbarn helst inte ska placeras i 

småbarnsfamiljer, då familjen har fullt upp med egna småbarn. Det föredras att barnen vuxit 

upp lite så att familjehemmet kan lägga mer fokus på fosterbarnet. Runt 1940-talet skulle 

fosterbarn vara yngst i familjen, då det ansågs som mest naturligt om "nytillkomna" 

familjemedlemmar var yngst i familjen (Sköld, 2011). Fosterbarn skulle redan då placeras så 

att de inte blev avvikande från normala förhållanden i samhället.  

 

En del intervjupersoner anser även att fosterbarnen inte ska vara jämngamla med de 

biologiska barnen, då de kan behöva tävla om uppmärksamheten och på så sätt bli åsidosatta.  

 
Vi försöker att placera barnen i familjer som antingen har äldre eller yngre barn, för att det 

inte ska bli konkurrens mellan fosterbarnet och de egna barnen. (Ip11) 

 

Det finns en uppfattning om att familjehemsföräldrarna inte ska vara för unga, då de ska ha 

nått en viss mognadsnivå och vara ansvarsfulla. Det finns även värderingar om att 

fosterbarnen inte ska placeras i familjehem där familjehemsföräldrarna är jämngamla med de 

biologiska föräldrarna, då detta kan ses som provocerande från föräldrarnas sida.  
 

Det kan vara väldigt provocerande för en ung mamma som är i 28-års åldern, som har en 

flicka på 1,5 år, att placera henne i en familj där kvinnan är 28 år och dem har också egna 

barn. Då kan det vara vettigt att barnet får komma till en familj där de är i 45-års åldern, då 

är det inte samma [ålders]klass. Då jämför dem sig inte så mycket och känner sig inte så 

nedvärderade.(ip2)      

 

Alla intervjupersoner håller dock inte med om detta då de anser att fosterbarn ska placeras i 

familjehem i sådan ålder så att de skulle kunna vara biologiska föräldrar. Här handlar det 

istället om att barnet ska placeras i en så "normal familj" som möjligt, det vill säga att 

placeringen inte ska sticka ut för mycket från ”normala förhållanden” och normer i samhället 

(Andersson, 1995, Sköld, 2011).   
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Samtliga intervjupersoner är av uppfattningen att fosterbarn inte ska placeras i för gamla 

familjehem, i synnerhet små barn. Detta främst för att familjehemmet ska orka ta hand om 

barnet under hela placeringen. Placeras då ett litet barn i ett äldre familjehem, kanske de inte 

orkar ta hand om barnet när han eller hon blir tonåring. Det anses däremot vara lämpligt att 

placera tonåringar i lite äldre familjehem, förutsatt att de har uppfostrat egna tonåringar och 

detta har gått bra. Vårt material visar att det vid tonåringsplaceringar är ovanligt att 

familjehemmen är yngre, vilket kan bero på uppfattningen att familjehemsföräldrar ska kunna 

vara fosterbarnets biologiska föräldrar. Det hela handlar med andra ord om matchning, barnet 

ska matchas med familjehemsföräldrarna, vilket samtliga intervjupersoner har talat om. De 

flesta intervjupersoner har uppgett att de inte föredrar någon åldersgrupp, utan att det istället 

handlar om att matcha barnet med familjehemmet.  

 

Familjehemsföräldrar i det ideala familjehemmet är varken vara för unga eller för gamla, 

vilket är värderingar som har funnits under hela 1900-talet (Bergman, 2011, Sköld, 2011). Vi 

kan i vårt material se att de flesta familjehem är mellan 35-50 år, vilket också kan kopplas till 

premisserna ”inte för unga eller gamla”. Med ”för unga” familjehem menas en brist på 

mognad och ansvarsfullhet men också att egna småbarn kan vara ett hinder för att ta hand om 

fosterbarn. ”För gamla” förknippas med orkeslöshet att ta hand om fosterbarn och att 

familjehemsföräldrarna inte får avlida innan barnet nått myndig ålder (Sköld, 2011). Våra 

intervjupersoner är oeniga om familjehemsföräldrarna bör vara lika gamla som de biologiska 

föräldrarna eller inte. De flesta ansåg dock att barnet rent åldermässigt skulle kunna vara 

familjehemmets biologiska barn, vilket har att göra med att fosterbarn inte ska avvika från det 

normala (normer) i samhället. Att vara placerad i familjehem kan i sig vara stigmatiserande, 

socialsekreterare vill därför inte förstärka stigmatiseringen och utsattheten genom att placera 

barn i familjer som ”sticker ut” från normerna i samhället.   

 
Var är familjehemmen lokaliserade?  
 
Genom vårt material har vi kunnat urskilja att de flesta familjehemmen idag är lokaliserade på 

landet eller på mindre tätorter. Tidigare forskning visar att familjehem på landet föredrogs och 

var det mest förekommande under 1900-talets första hälft. Livet på landet idealiserades och 

sågs som det ”goda hemmet”. Barnen skulle bort från städerna och ut på landet för att få ett 

miljöombyte, frisk luft, och kontakt med naturen. Landsbygden sågs som en social hälsosam 

miljö som skulle bidra till en sund och naturlig uppfostran för barn, där barn skulle lära sig att 
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arbeta och hjälpa till på gården. Dessa normer och värderingar medförde att placeringar på 

landsbygden var en självklarhet (Bergman, 2011, Sköld, 2011).  
 

Vår empiri visar att familjehem idag sällan är belägna centralt i städer eller bor i lägenheter. 

De flesta av våra intervjupersoner uttrycker att det är ovanligt med familjehem som är bosatta 

i lägenhet, då man sällan har fler rum än vad man precis behöver för sina egna barn. 

Intervjupersonernas uppfattning är därför att det är vanligast att familjehem är lokaliserade på 

landet där det finns gott om plats och utrymme eller i samhällena runt om, där man bor i villa.  

 
På landet, är de lokaliserade. Ganska väl utspridda över landet skulle jag tro. I områden där 

man bor i villa är ju det vanligaste (Ip12). 

 

Det är överrepresenterat. De som bor på landet än de som bor centralt faktiskt (Ip9). 

 

Forskning visar att landsbygdsdiskursen började förändras i samband med urbaniseringen då 

många barn blev placerade i städerna och större vikt lades på att fosterhemmen inte skulle 

vara lokaliserade alltför avlägset eller isolerat. Närhet till både skola, kompisar och 

lokalsamhälle betonades under seklets andra hälft (Bergman, 2011, Sköld, 2011). Några av 

våra intervjupersoner önskar att det fanns fler familjehem i städerna. Deras uppfattning är att 

det är komplicerat för barnet att ta sig till och från skolan samt att det är lättare för barnet att 

socialisera sig om det är nära till skola, kompisar och fritidsaktiviteter.  
 

[...] Ett barn som har vuxit upp i ett höghusområde och går ut på gården och där är 10 

kompisar, man hittar alltid någon och så blir man placerad ute på landet. Där man kanske 

inte ens kan ta med en klasskompis efter skolan (Ip9).  

 

Vår empiri visar att man idag försöker hitta familjehem som ligger nära barnets ursprungliga 

hem för att det ska finnas möjligheter för de biologiska föräldrarna att upprätthålla kontakt 

med barnet. Forskning visar att det är viktigt för barnet att ha kontakt med och kännedom om 

sin ursprungsfamilj, sina rötter, sin släkt och sitt sammanhang (Andersson, 1995). 

 

Vårt material visar att många familjehem idag är djurkära och äger djur. Forskning från 

Storbritannien bekräftar även detta faktum (Tristeliotis et al. 2000). Sambandet mellan att äga 

djur och vilja bli familjehem tror våra intervjupersoner beror på att familjehemmen har 

medkänsla för levande varelser. Några av våra intervjupersoner är kritiska och menar att just 
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hästintresset kan ta alldeles för stor plats och tar övertaget. De uttrycker också att många 

familjer som vill bli familjehem ser det som ett bra komplement, då kan de vara hemma och 

finnas tillhands för sina hästar.  

 

Vårt material visar att det är problematiskt att många familjehem idag äger djur, 

konsekvenserna blir att det är oerhört svårt att hitta lämpliga hem för barn som har djurallergi.  

 
Många familjehem har djur, vi letar som galningar med folk som kan ta emot allergiker. 

Alla som är intresserade utav vårat uppdrag har djur (Ip11).  

 

[...] Alltså allergisanerade hus..åh nej det går inte..då får man panik om det skulle komma 

ett sådant barn, för det finns knappt (Ip2).  

 

De normer som rådde under 1900-talets första hälft, om att fosterbarn skulle placeras på 

landsbygden för att få frisk luft, ett miljöombyte och för att lära sig arbete, kan vi i vårt 

material se inte råder längre. Idag råder istället föreställningar och normer om att barn 

behöver bo nära skola, kamrater och lokalsamhälle, då dessa faktorer värderas högre än frisk 

luft och miljöombyten. Landsbygdsdiskursen förändrades i slutet på 1960-talet, då dessa 

värderingar och normer började framträda och det ansågs högst olämpligt att fosterbarn skulle 

fostras genom att arbeta på gårdar. Urbaniseringen några decennier tidigare var likaså ett skäl 

till att placeringar blev allt vanligare i städerna (Bergman, 2011, Sköld, 2011). Vårt material 

visar dock att fosterbarn idag vanligtvis placeras på landsbygden, vilket beror på att de flesta 

familjer som är intresserade av familjehemsuppdrag bor i tätorter eller utanför städer. Det 

finns ytterst få familjehem belägna centralt i städer eller i lägenheter. Konsekvensen av detta 

kan bli att fosterbarn som tidigare bott centralt i höghusområden och alltid haft många 

kamrater runt sig, kan få svårigheter med miljöombytet till landsbygden eller mindre 

tätbefolkade områden. Konsekvensen kan likaså bli att barnet bor en bit ifrån sina biologiska 

föräldrar, vilket kan tänkas försvåra umgänget. Bristen på centralt belägna familjehem kan 

försvåra matchningen, det vill säga att inte placera barn i alltför olik miljö från 

ursprungsmiljön, vilket har varit en norm i familjehemsplaceringar sedan 1980-talet (Sköld, 

2011). Det ideala är att det utifrån barns olika behov och förutsättningar, finns ett urval av 

familjehem utspridda i både städer, tätorter och på landsbygden. 
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Kraven som ställs på familjehem idag 
I detta avsnitt kommer vi redovisa vilka krav som idag ställs på familjer för att de ska få bli 

familjehem.   

Grundläggande krav 
Vårt material visar att det ställs höga krav på personer som vill bli familjehem. Våra 

intervjupersoner uttrycker att familjehem utan tid och engagemang bedöms som olämpliga 

och att familjehem idag ska kunna erhålla placerade barn trygghet, kärlek och stabilitet.  
 

Kraven är ju höga eftersom vi ser varje barn som en individ som har vissa speciella behov 

(Ip8).  

 

Genom vår empiri har vi kunnat urskilja att tid är ett grundläggande krav. Några av våra 

intervjupersoner uttrycker att familjehemsföräldrarna inte bör arbeta heltid utan finnas 

tillgängliga hemma när barnet ska gå till skolan, kommer hem från skolan och om barnet blir 

sjukt. Intervjupersonernas uppfattning är att placerade barn kommer i kläm om man som 

familjehem prioriterar sitt yrkesliv.  
 

[...] Det är jätte viktigt att man inte åker till ett eget arbete klockan sju på morgonen och 

kommer hem klockan sex på kvällen och att däremellan så ska barnet ska klara sig själv 

både till skolan, äta frukost, ta sig till skolan, komma hem från skolan (Ip13). 

 

Familjehemsföräldrar måste ha ett engagemang och en känslomässig tillgänglighet för att 

kunna ta emot barn. Intervjupersonerna uttrycker att familjehemmen ska ge barnen en trygg 

uppväxt med mycket kärlek, värme och säkerhet. Barnens behov ska tillgodoses och kraven i 

vårdplaner och genomförande planer ska genomföras. Familjehemsföräldrarna ska även vara 

samspelta, ha samma värderingar och ge samma budskap till det placerade barnet. Våra 

intervjupersoners uppfattning är att barn som blir placerade oftast kommer från hemmiljöer 

som har varit ostrukturerade och saknat tydliga gränser. Det är därför viktigt att 

familjehemsföräldrarna är tydliga för barnet, förklarar, sätter gränser och är konsekventa.  

 
Man måste vara lyhörd, det måste finnas ramar och det måste finnas kramar, det är bra 

familjehem (Ip13). 
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Ytterligare ett krav som ställs är att de ska vara stabila, både psykiskt, ekonomiskt och socialt. 

Något som våra intervjupersoner betonar är att familjehemmen ska ha det stabilt kring 

boende, relationer och inte vara inne i någon pågående kris som till exempel ekonomiska 

svårigheter, ohälsa eller att man har bekymmer kring de egna barnen för det tar mycket 

energi. De anser att personliga bekymmer ska ligga en tid tillbaka. Bekkengen (2011) menar 

att det finns en oskriven regel i samhället som säger att personer ska ha känt sin partner 

tillräckligt länge innan de bestämmer sig för att skaffa barn med den personen (Bekkengen, 

2011). Dessa värderingar delar även några av våra intervjupersoner, ifråga om att ta sig an 

familjehemsuppdrag.  
 

 [...] Har man gått in i en ny relation så tänker vi att den ska ha varit i minst tre år för att 

man ska känna att det ska vara så pass stabilt (Ip12).  

 

Våra intervjupersoner betonar också att man inte behöver ha haft en lycklig barndom för att 

bli familjehem men det krävs att personen har reflekterat över det och att inte samma mönster 

återförs som ens egna föräldrar har haft. Det vill säga att reflekterar över ”vem är jag som 

familjehemsförälder?”, ”vad har jag med mig?” och ”var är jag i livet?”. Om reflektioner 

saknas över vem man är och vad man har gått igenom kan det vara svårt. Det kan vara bra om 

en person har egna erfarenheter av till exempelvis missbruk samtidigt som det kan vara dåligt 

om personen inte är klar med sitt förflutna.  

 
Då blir det något slags revanschtänk i det som inte alls fungerar. Det är sådana egenskaper 

som man får var särskilt observanda för. Det kan vara svårt för det finns människor som 

verkligen brinner för detta men som vi måste säga, du får komma ner i dig själv först, så 

det är väldigt svårt (Ip2).  
 

Att hitta rätt barn till rätt familj och matcha är någonting våra intervjupersoner betonar 

genomgående under alla våra intervjuer. Matchning är en känsla, en intuition samt en tyst 

kunskap som familjehemsrekryterna har med sig. Deras uppfattning är att det är svårt att hitta 

ett perfekt familjehem och sätta ramar för hur ett sådant ska se ut. Familjehemmets ålder, 

lokalisering, konstellation, materiella standard och erfarenhet av barn är någonting man 

matchar med barnet och dess biologiska nätverk. Allting inom matchning är en 

bedömningsfråga och ett resultat av egna värderingar och normer. Rättsäkerheten i detta kan 

ifrågasättas då socialsekreterare väljer att handla utifrån sina egna värderingar.  
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Glädjekalkyl [...] det finns ju väldigt mycket utrymme för godtycklighet i en bedömning. 

Det beror ju på vad man har för preferenser och vad är det du kör fast på, var är det du inte 

accepterar eller vad är det du tycker är bra. (Ip10) 

 

Vi har kunnat urskilja vissa skillnader mellan kommunerna och de konsulentstödda 

verksamheterna. Kommuner arbetar utifrån barnet som klient medan familjehemmen är 

verksamheternas primära klienter. Det är två utgångspunkter men slutsatsen är densamma, att 

barn och familjehem ska matchas.  

 

Våra intervjupersoner anser att familjehem ska vara som en familj och inte en institution med 

professionella människor, vilket också är målet med familjehemsvården (Andersson, 1995). 

Vi kan även urskilja att det är viktigt att familjehem har kulturell kompetens och förstår den 

kultur som barnet kommer ifrån. Då är det av vikt att familjehemmet har samma religion som 

barnet. Sköld (2011) menar dock att kulturell och språklig kompetens inte går före andra 

grundläggande krav så som en stabil miljö med god omsorg och fostran. 

 
[...] det bästa familjehemmet är ju när man hittar rätt mellan barn och föräldrar, och det 

handlar ju mycket om det känslomässiga, alltså hur dem kommer till rätta (Ip6).  

 
Även om man liksom tänker att alla religioner är lika, men vi vill ju att det här barnet ändå 

kanske ska bevara sin kultur och sin religion. (Ip1) 

 

Under 1900-talets första hälft eftersträvandes att fosterbarnen skulle behandlas som om de 

vore fosterhemmens egna barn och det var ett gott tecken om barnet betraktade 

fosterföräldrarna som sina egna föräldrar. Detta förändrades i början på 1970-talet då 

fosterföräldrarna i högre grad skulle fungera som komplettering istället för ersättning av de 

biologiska föräldrarna. Familjehemmen skulle även ha tid att ägna sig åt barnen samt ha 

utrymme att ge barnen kärlek, omvårdnad, fostran och stimulans. Goda relationer var också 

viktigt mellan barnen och familjehemsföräldrarna (Bergman, 2011). Dessa värderingar lever 

kvar, idag lägger man vikt på att familjehemsföräldrarna ska älska och visa det placerade 

barnet kärlek men de är samtidigt noga med att påpeka att de enbart är ställföreträdande 

föräldrar. 
 

Goda ställföreträdande föräldrar. Goda i allt, nästan ännu bättre än vanliga familjer för de 

här barnen behöver mer än barn som redan fått allt från början när det gäller kärlek, 

omvårdnad och omtanke (Ip7). 
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Att ta vardagsomsorg om ett barn som om att det vore ens eget fast veta att det inte är det 
(Ip12).  

 

Några av våra intervjupersoner uttrycker att målet med en familjehemplacering är att arbeta 

hem barnet till sina biologiska föräldrar. De menar att man som familjehem ska kunna ta emot 

ett barn, ge den väldigt mycket men samtidigt hela tiden vara medveten om att barnet kan 

försvinna när som helst. Föräldrarna i det ideala familjehemmet är på så vis medvetna om att 

de är ställföreträdande föräldrar och inte ersättande föräldrar. Familjehem ska tillgodose 

sådant som det biologiska hemmet inte kunde tillgodose. Det ideala familjehemmet 

kompletterar de biologiska föräldrarna, så att fosterbarnet får ut det bästa av två ”världar”.  

 

Att kontrollera genom register   
 
Vårt material visar att samtliga intervjupersoner gör olika former av registerutdrag för att 

kontrollera potentiella familjehems lämplighet. De ser det som deras skyldighet att ta dessa 

registerutdrag, vilket Sveriges kommuner och landsting (2003) även rekommenderar. 

Personerna får inte förekomma i registren på ett allvarligt sätt, vilket är en bedömningsfråga. 

Det framkommer i vårt material att de aktuella familjehemmen måste godkänna utdragen för 

att socialsekreterarna ska få utföra dem. Om personerna inte godkänner detta så blir de inte 

familjehem. Vi tar i det här avsnittet upp de tre vanligaste registerutdragen som alla 

intervjupersoner har uppgett att de tar. 

Utdrag ur brotts- och misstankeregistret görs för att försäkra så att personerna inte har 

misstänkts eller dömts för allvarligare brott. I vårt material framkommer det att allvarliga 

brott innebär barnmisshandel, pedofili och barnpornografi samt andra allvarliga personbrott. 

Framkommer det att personen dömts eller misstänkts för brott av dessa slag, så är det 

olämpligt att den här personen ska ta sig an ett familjehemsuppdrag och därmed avslutas 

utredningen.  

I vårt material framkommer ingen form av kritik mot det rådande systemet, det vill säga att ta 

registerutdrag som grund för personers lämplighet. Det saknas resonemang om att 

registerutdrag enbart är brott och misstankar om brott som samhället har upptäckt. Räcker det 

verkligen att ta brotts- och misstankeregisterutdrag för att göra bedömningen att personen inte 

kommer att utsätta fosterbarnet för olika former av övergrepp? SOU:s vanvårdsutredning 

(2011) visar det motsatta, då det framkommit att många fosterbarn utsatts för både psykiska 
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och fysiska övergrepp i fosterhem. Övergrepp upptäcks ofta försent och olämpligheter 

upptäcks ofta i efterhand.    

Tyvärr kan det ta ett uppdrag för oss innan vi upptäcker hurdana människor är, så man kan 

ju mörka i en intervju, i en kälvestensintervju. (ip14) 

Det går att mörka saker i Kälvestensintervjuer som en intervjuperson säger. Det saknas 

reflektioner i samtliga intervjuer, kring hur felaktigheter och olämpligheter kan undvikas och 

att det uppenbarligen inte räcker med att förlita sig på brotts- och misstankeregistret.  

Det framkommer i vårt material att det finns en uppfattning om att familjehem inte får ha för 

många skulder hos kronofogden. Vi kan urskilja att för många skulder förknippas med dålig 

ekonomi och ansvarslöshet i hur personen hanterar sin ekonomi. I sådana lägen brukar 

socialsekreterarna fråga familjehemmet vad skulderna beror på och hur de tänker kring 

ekonomiskt ansvar. Många skulder förknippas med ansvarslöshet och få skulder förknippas 

med att ha ett ekonomiskt ansvar. Skulder och frånvaro av skulder är med andra ord en 

måttstock på lämplighet. Men likaså här, frånvaro av skulder garanterar inte att personen är 

ekonomiskt skötsam. Det kan till exempel handla om att ha ekonomiskt ansvar för att arvode 

och omkostnadsersättningar faktiskt används till att förse fosterbarnet med nödvändigheter. 

Register hos kronofogden beskriver inte hur familjehemmet fördelar pengar och vad pengarna 

går till. Det saknas även här reflektioner om hur mycket information kronofogden faktiskt kan 

ge om en familjs ekonomiska situation. Inga skulder betyder nödvändigtvis inte bra 

ekonomiska prioriteringar. Här upptäcktes det i efterhand att familjehemmet var olämpligt.  

[...] Då kom flickan som var placerad i det familjehemmet, hon hade nästan inga kläder och 

ihåliga skor, inga idrottskläder och det var ett idrottsläger. Familjen kom i en hyperflott bil 

och sånt. Det är tråkigt, det är väldigt tråkigt. (ip4) 

Intervjupersonerna har även uppgett att de tar registerutdrag från socialtjänsten, det vill säga 

att de kollar upp vilka journalanteckningar som finns om familjen i deras hemkommun. Vår 

empiri visar att om det förekommit problematik med de egna barnen så finns det en 

tveksamhet till att anlita familjen som familjehem. Som vi tidigare nämnt finns det en 

uppfattning att fosterbarn är problematiska, vilket är en erfarenhetsbaserad kunskap som våra 

intervjupersoner har. De känner en tveksamhet kring att placera ett barn hos 

familjehemsföräldrar som inte har lyckats vårda och fostra sina barn på ett bra sätt. Det finns 

en uppfattning om att fosterbarn har bättre förutsättningar för en bra uppväxt i familjehemmet, 

om det har gått bra för familjehemmets egna barn. En del av våra intervjupersoner 
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kontrollerar därför hur det gått för de biologiska barnen. Likaså här saknas det reflektioner om 

att socialregisterutdragen enbart ger kunskaper om problematik som socialtjänsten har fått 

kännedom om.   

Vi kan i vårt material se att det saknas viktiga reflektioner om registerutdrags tillförlighet som 

måttstock, för att bedöma familjehems lämplighet. Dessa reflektioner är viktiga då vi i vårt 

material kan se att olämpligheter faktiskt ofta upptäcks i efterhand och det visar även SOU:s 

rapport (2009:99) om vanvård i familjehem. 

Det ideala familjehemmet förekommer inte på ett allvarligt sätt i de ovan nämnda registren. 

Vi kan urskilja att ett ”allvarligt sätt” innebär att medlemmar i familjen inte får förekomma i 

brottsregistret för personbrott. Kriminella har under hela 1900-talet ansetts vara olämpliga 

som fosterföräldrar (Sköld, 2011). Brott som barnmisshandel, pedofili och barnpornografi 

anses som avvikande och inte tolerabla beteenden i samhället och regleras i lagar, vilket 

förstärker värderingar och normer i samhället om att dessa beteenden är oacceptabla. Det är 

därför föga förvånande att dessa personer inte får bli familjehem, då detta inte förknippas med 

”god vård”. Familjer får inte förekomma i kronofogdens register på ett allvarligt sätt, vilket 

innebär att familjen inte får ha många skulder. Skulder förknippas med ekonomisk 

ansvarslöshet som kan skapa problem för fosterbarnet. Förekommer personer i sociala register 

på grund av svårigheter med egna barn klassas de ofta som olämpliga familjehem då det finns 

värderingar om att fosterbarn är svårare att fostra än andra barn.  

 
Vikten av att familjehemmet har rätt motiv 
  
Vårt material visar att det är av stor vikt att ett potentiellt familjehem har rätt motiv till att bli 

familjehem. Våra intervjupersoner har uppgett att de ställer frågan om motivet i det första 

skedet, oftast redan under det första samtalet med familjen. Visar det sig då att motivet 

bedöms som olämpligt, avslutas processen. Det finns en stark uppfattning om att motivet att ta 

emot barn för pengar är oerhört olämpligt, vilket både svensk och internationell forskning 

bekräftar (Höjer, 2001; Rosenwald & Riley, 2010). Det anses vara ett motiv med fel fokus, 

eftersom fokus ska ligga på barnet och inte den ekonomiska förtjänsten.  
 

Forskning visar att familjehem känner osäkerhet kring att ställa frågor om den ekonomiska 

ersättningen (Höjer, 2001). Ingrid Höjers (2001) undersökningsgrupp ansåg att det var svårt 

att ta upp ämnet och att det är fult att prata om pengar. De var även rädda för att 
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socialsekreterarna skulle tro att det var på grund av pengarna som de tog emot barnet, om de 

pratade om ersättningen. Därför undvek många ämnet, tills det inte längre gick att ignorera. 

En del familjehem lät även bli att förhandla om mer pengar, trots att barnets kostnader hade 

ökat, då de tyckte det var besvärligt att tala om (Höjer, 2001). Personernas rädsla för att tala 

om ersättning med socialsekreterarna kan vara befogad, då vårt material visar att 

socialsekreterare kan tolka det som att familjehemmet har fel fokus. 
 

När jag började här så sa min chef till mig att när ni utreder familjehem var försiktiga med 

de som pratar för mycket om ekonomin på första mötet. [...] då känner man att det är fel 

fokus. Det är en grej som man kan se är dålig. (ip3)  

 

Men vad anses vara rätt motiv? Vårt material visar att rätt motiv enligt intervjupersonerna är 

ta sig an fosterbarn för att barn ger deras liv mening. Det kan vara så att familjens egna barn 

har vuxit upp eller kommit i tonåren och att föräldrarna vill vårda och fostra fler barn. Studier 

visar att detta är ett vanligt motiv bland familjehem (Vinnerljung, 1996; Colton et al, 2006; 

Kälvesten, 1973). Många talar även om att ha den goda viljan, att vilja göra gott och därför ta 

sig an familjehemsuppdrag, vilket kan bli problematiskt om personen söker bekräftelse och 

respons på att detta gör honom eller henne till en god människa. Detta anses likaså vara fel 

fokus. När fokus ligger på personen själv, och inte på barnet så uppfattas detta som olämpligt, 

eftersom föräldrar alltid ska prioritera barns behov framför sina egna (Andersson & 

Hollander, 1996; Kälvesten, 1982).  
 

Varför gör man det här? Vill man ta emot ett barn för att man på något sätt ska bekräfta  

mig, att jag är snäll och god liksom, det är ingen bra start. (ip10) 

 

Det ideala familjehemmet har alltid barnet i fokus i första hand, vilket är en norm i samhället 

som föräldrar rent generellt ska ha (Andersson, 1996). Motiv som att vilja fostra fler barn när 

ens egna är utflyttade och att ha den ”goda viljan” utan ett bekräftelsebehov, anses som 

lämpliga motiv. Ett i synnerhet olämpligt motiv är att ta emot barn för ersättningens skull, 

vilket kan ge familjehemsföräldrar ångest när det kommer till att prata om ersättningen med 

socialsekreterarna. Detta kan vara problematiskt då ersättningen kan vara en förutsättning för 

att familjehem ska kunna ta emot barn (Sköld, 2011) och konsekvensen kan bli att 

familjehemsföräldrar väljer att avstå ifrån familjehemsuppdrag. 
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Materiell standard  
 
Vår empiri visar att alla placerade barn och ungdomar ska ha tillgång till ett eget rum med en 

egen säng. Intervjupersonerna betonar också att placerade barn behöver kunna stänga om sig 

och ha sitt eget utrymme. Tidigare forskning bekräftar att dessa krav har funnits längre tid 

(Bergman, 2011, Sköld, 2011) och idag är den socialnämnd som placerar ett barn skyldig att 

utrusta barnet vid inflyttning. Våra intervjupersoner uttrycker också att den materiella 

standarden beror på i vilken kommun barnet är placerad i och på den nämnd som bestämmer. 

Vad man väljer att betala och inte betala bestäms utifrån bedömningen om skälig levnadsnivå. 

En konsekvens av detta blir att vissa fosterbarn får en bättre materiell standard än andra barn, 

beroende på vilken kommun de placeras i och vilka riktlinjer den socialnämnden har. 
 

Cykel till exempel tillhör det som barnet måste ha men nyligen så hade jag en diskussion 

när jag placerade en tonåring, för familjehemmet ville att vi skulle köpa moped till henne 

och då säger vi nej (Ip4). 

 

Genom vårt material kan vi även urskilja att våra intervjupersoner understryker att familjehem 

idag inte behöver vara höginkomsttagare. Forskning visar att det främst är människor ur 

arbetarklassen eller lägre medelklass som blir familjehem (Vinnerljung, 1996). 

Intervjupersonerna uttrycker även att det inte ska vara alltför stor skillnad mellan 

familjehemmet och barnets ursprungliga miljö och materiella standard. Däremot diskuteras 

inte klass som begrepp. Barnet måste kunna känna igen sig i den nya miljön och de biologiska 

föräldrarna måste också trivas med familjehemmet. Denna likhetsdiskurs är inte ny då 

forskning skildrar att man redan i början på 1900-talet ville placera barnet i en miljö som inte 

var alltför olik den egna. Fosterhemmen skulle inte vara för välbärgade så att barnet hamnade 

hos föräldrar tillhörande en annan samhällsklass, men skulle inte heller vara fattiga då detta 

ansågs vara olämpligt (Bergman, 2011, Sköld, 2011). Dessa värderingar går att urskilja även i 

vårt material då barn inte ska placeras i familjer som är för välbärgade, eftersom detta kan 

framstå som provocerande för de biologiska föräldrarna om de har en lägre levnadsstandard.  
 

[...] En förälder som ser sitt barn flytta in en ”Dallasvilla”, alltså det är ett problem, det är 

provocerande. Då tänker jag , ”jaha och hur tänker ni att det barnet ska vilja flytta hem till 

vår etta eller tvåa” (Ip2). 

 

Trots att våra intervjupersoner inte öppet benämner klass kan uttalandet ovan tolkas som en 

klassfråga, då en ”Dallasvilla” (välbärgad familj) inte är lämpligt när de biologiska 
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föräldrarna bor i en liten lägenhet (lägre levnadsstandard). Klasskillnader mellan 

familjehemmet och det biologiska hemmet kan med andra ord fortfarande ses som olämpligt 

idag. Familjehemmen idag ska uppnå en ”normalstandard” och ha en ekonomisk stabilitet, 

utan att vara för välfärgade. 

  

Några av våra intervjupersoner uttryckte också att placerade barn inte ska ha lägre 

levnadsstandard än biologiska barn i familjehemmet. En av våra intervjupersoner påpekar att 

familjehem som är snåla med att tillhandahålla placerade barn kläder, genom att låta de ärva 

av de biologiska barnen eller köpa flera storlekar för stora kläder och skor för att låta barnet 

växa i dem, är olämpliga. Forskning visar att normen under seklets andra hälft var att 

placerade barn skulle ha det som de andra barnen i hemmet och inte känna sig underlägsna 

dem (Bergman, 2011). Vårt material visar att denna norm fortfarande är gällande och 

fosterbarnen inte ska särbehandlas i familjehemmet.  
 

[...] Vi kan ju inte placera hur påvert som helst utan det ska ju finnas.. de ska ju ha normal 

standard. De behöver inte ha Polarn O Pyret kläder men ordning och reda, rena och 

fina..det vanliga. (Ip6) 
 

I vårt material kan vi även se att våra intervjupersoner tycker att det ska vara rent och snyggt 

hos familjehemmet men det behöver inte vara glänsande rent. Några intervjupersoner 

upplever det lite avskräckande om en familj har det för välordnat och perfekt eftersom de inte 

kan se något utrymme för barnens lek. Därför ser de hellre att hemmet är lite rörigt men inte 

till den grad att det är en sanitär olägenhet, men de menar att man inte alltid kan leta efter 

personer som har samma städideal som ”vi själva har”. Vi kan genom forskning urskilja att 

normen inte har förändrats så mycket under 1900-talet. Då skulle hemmen inte vara för 

prydliga eftersom det fanns risk för att barnen skulle bli irritationsmoment för fostermodern 

om hon var för pedantisk (Sköld, 2011). Normen om det hemtrevliga hemmet med utrymme 

för lek började utvecklas under seklets andra hälft (Bergman, 2011, Sköld, 2011) och vi kan i 

vår studie se att denna norm kvarstår än. 

 

Det behöver inte heller vara det senaste modet på möblerna, en massa dyra saker eller tv i alla 

rummen i familjehemmet, framhåller våra intervjupersoner. Det ideala familjehemmet är ett 

normalstädat hem, inte oacceptabelt smutsigt men inte heller kliniskt rent utan barnen ska ha 

friheten att röra sig fritt.  
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Placerade barn är inte alltid heller vana vid att det ska vara rent, utan de kanske känner sig 

mer hemma där det är lite skit än att allt står på sin plats och att det inte finns damm (Ip11). 

 

Våra intervjupersoner lägger inte någon större vikt vid materiella saker förutom att 

familjehemmen ska uppnå en skälig levnadsstandard. De betonar hellre matchning och ett 

kärleksfullt hem med rutiner. De menar att ett familjehem som har många djur och kanske 

inte så rent hemma fortfarande kan vara fantastiska människor med förmågan att kunna möta 

upp i stort sett vilket barn som helst och vilka biologiska föräldrar som helst. Våra 

intervjupersoner betonar att det är svåra saker att ta ställning till. Barnet ska hänga med i 

familjehemmets standard och därför är det viktigt att den är så lik den ursprungliga miljön 

som möjligt och inte alltför olikt men man diskkvalificeras inte utifrån materiell standard 

enligt våra intervjupersoner. Det ideala familjehemmet har en normalstandard, där barnet ska 

få tillgång till vad barn normalt ska ha i ett hem. Normalt framstår i detta sammanhang som 

något mellanting mellan ”rikt” och ”fattigt”, där dessa två grupper avvisas från att vara det 

normala hemmet. Det ideala familjehemmet ska med andra ord tillhöra normen i samhället, 

utifrån socialsekreterares bedömningar och värderingar om vad som utgör normal standard.  

 
Barnerfarenhet som merit  
 
Våra intervjupersoner har uppgett att de flesta familjehem har egna biologiska barn, antingen 

boende hos sig eller utflyttade ifrån hemmet, vilket också forskning visar är vanligt (Höjer, 

2001). Är det då ett krav att de har egna barn eller räcker det med att familjehemmet har 

barnerfarenhet? Vi kan i vårt material se att det generellt föredras om familjehem har egna 

barn, men det är inget krav. Det är dock betydelsefullt att familjehemmet har fått uppleva att 

fostra barn och att de besitter kunskaper om barns utveckling. Familjehemmet har då visat att 

de kan vårda och fostra barn, vilket anses vara en oerhört viktig kompetens. Det finns med 

andra ord en norm om att egen erfarenhet av barn ger fosterbarn bäst förutsättningar. Vårt 

material visar att det i undantagsfall är bra om familjehemmet inte har egna barn boendes hos 

sig. Här har det talats om övergrepp, antingen fosterbarn som utsatts för övergrepp av andra 

barn eller själva har utsatt andra barn för övergrepp. I dessa lägen anses det vara olämpligt om 

det finns andra barn i hemmet, inkluderat andra fosterbarn. Det kan även handla om 

fosterbarn som inte fått tillräckligt med uppmärksamhet i det biologiska hemmet och som 

därför behöver all uppmärksamhet i familjehemmet, det vill säga att de inte behöver dela 

uppmärksamhet med andra barn.     
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Samtliga intervjupersoner har uppfattningen att kunskap om barn är nödvändigt och att 

familjehemmet ska ha fått denna kunskap genom praktisk erfarenhet. Familjehem som inte 

har denna praktiska kunskap anses vara olämpliga familjehem. Skulle detta vara fallet så 

skulle motivet ifrågasättas; varför bli familjehem om personen inte haft så mycket kontakt 

med barn? Som vi nämnde tidigare så anses fosterbarn inte vara helt oproblematiska att fostra, 

därför är det av stor vikt att familjehemmet har erfarenhet och kompetens. 

 
Om de kan bemöta barn på ett bra sätt, om de har erfarenhet. De behöver inte nödvändigtvis 

ha barn själva men att de förstår vad barn behöver. (Ip3) 

 

Här har många intervjupersoner talat om att det är acceptabelt om familjehemmet på 

motsvarande sätt har erfarenhet av barn i släkten, grannbarn eller ofta varit barnvakter åt 

andras barn. Vi kan även se att det är acceptabelt om familjehemsföräldrarna har 

barnerfarenhet utifrån vissa yrken, yrken där det förekommer mycket kontakt med barn. Här 

har det talats om yrken så som lärare, förskolepersonal och barnmorska, vilka har setts som 

lämpliga yrken att få praktisk barnerfarenhet ifrån. Forskning visar att det inte är ovanligt att 

familjehemsmödrar arbetar inom dessa yrken (Höjer, 2001, Tristeliotis et al. 2000).       

 

Temat om ofrivilligt barnlösa par har kommit upp under flertalet intervjuer. Här finns en 

uppfattning om att ofrivilligheten måste diskuteras med familjen, så att det barnlösa paret 

inser att de inte kommer få ett eget barn utan ett fosterbarn. Att barnlösa par vill bli 

familjehem ses med andra ord inte som helt oproblematiskt. En konsekvens av detta kan bli 

att dessa par känner sig utsatta och ifrågasatta angående sin barnlöshet. Ofta hamnar 

familjehemsföräldrarnas känslor i fokus, om det trauma föräldrarna får uppleva när 

fosterbarnet återvänder hem igen.  

 
[...] sen handlar det ju om varför det barnlösa paret vill bli fosterhem. Är det för att i 

grunden få ett eget barn som ligger bakom, då går det inte, det funkar inte. Utan då måste 

man verkligen skola in dem, skola in dem i att det är familjehem ni ska bli, det är inte 

adoption det här. (Ip2) 

 

Det ses som speciellt problematiskt att barnlösa par får ta emot spädbarn eller småbarn, då det 

finns en uppfattning i vårt material om att anknytningen växer sig mycket starkare om 

familjehemmet får fostra barnet sen småbarnsåldern. Forskning bekräftar att anknytningen är 

extra viktig för barnet de första åren (Andersson, 1995). Det går att tolka många uttalanden 
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om barnlösa par som att samarbetet med de biologiska föräldrarna skulle försvåras om 

familjehemsföräldrarna ser fosterbarnet som sitt eget och att det därför är viktigt att de inser 

att det inte är deras barn. Att fosterbarn får träffa sitt biologiska nätverk ses som en 

skyddsfaktor och som ett behov barn har (Andersson & Hollander, 1996).  

 

Forskning visar att det finns en diskurs om att familjehem med tidigare erfarenhet anses vara 

lämpligare än helt nya familjehem, det vill säga familjehem som har lyckats med de tidigare 

familjehemsuppdragen (Bergman, 2011). Vårt material visar likaså att dessa familjehem 

föredras framför helt nya familjehem. Intervjupersoner från en av de konsulentstödda 

verksamheterna har uppgett att de helst använder erfarna familjehem och ser helst att de redan 

är utredda enligt Kälvestensmetoden. De utreder helst inte själva helt nya familjehem. 

Verksamheten kan som en konsekvens av detta, gå miste om bra eller rent av ideala 

familjehem, för att familjen är oerfaren och inte har utretts innan.   

 

Det ideala familjehemmet har erfarenhet av egna barn. Det är dock acceptabelt med barnlösa 

par som familjhem, förutsatt att de har praktisk kunskap om barn som de då har fått på annat 

håll. Praktisk kunskap är på så vis en förutsättning och ett krav för att en familj ska få bli 

fosterhem. Normer om barnlösa par som fosterhem har förändrats de senaste hundra åren. I 

början av 1900-talet ansågs det lämpligt om fosterföräldrarna inte hade egna barn, eftersom de 

skulle älska fosterbarnet som sitt eget om de inte kunde få egna barn. Normen förändrades 

först i början på seklets andra hälft då fokus flyttades till att fosterföräldrarna skulle ha 

barnerfarenhet och kunskap om barns utveckling (Bergman, 2011) vilket vårt material visar 

föredras än idag.  

 
 
Samarbetsförmåga är av stor vikt  
 
Vår empiri visar att det är en förutsättning att familjehemsföräldrarna har samarbetsförmågor 

för att få bli familjehem. Den rådande uppfattningen idag är att samarbetsförmågor är en 

förutsättning för att det ska bli en bra placering, vilket samtliga intervjupersoner har uppgett. 

Vi kan i vårt material urskilja att det är av stor vikt att familjehemmet kan samarbeta med 

socialtjänsten och med det biologiska nätverket, vilket är ett krav som har funnits sedan 1960-

talet (Sköld, 2011).  
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Då socialtjänsten har det yttersta ansvaret är det deras skyldighet att följa upp placeringen och 

garantera att familjehemmet utgör barnets bästa (Andersson & Hollander, 1996). Det är därför 

en förutsättning att familjehemmet kan samarbeta och underrätta socialsekreterarna om 

uppdraget går bra så att socialsekreterarna får insyn i familjelivet mellan hembesöken. 

Familjehemmet får inte dölja viktigt information om barnet, detta anses vara högst olämpligt. 

Det är ett krav att familjehem lyssnar på socialsekreterarna. Flertalet intervjupersoner har 

uppgett att det skulle vara olämpligt om familjehem ”körde sitt eget race” och inte kunde 

hantera kritik.  
 

[...] om man som familj är öppen för att samarbeta med oss, en familj som säger att det här 

kan jag, det här kan jag allting om, jag behöver ingen information, jag behöver ingen 

handledning det här fixar jag. (ip12) 

 
[...] och just detta att man kan resonera om saker med familjehemmet, att de inte tycker att 

de har hundra procent rätt och vill inte lyssna, utan att man kan föra en dialog. (Ip3) 

 

Familjehemmet ska ha en ödmjuk inställning till kunskap och ska kunna ta emot hjälp när det 

behövs. Detta kan bli problematiskt då forskning visar att familjehemsföräldrar ofta känner 

sig säkra i sina roller som familjehemsföräldrar och att de känner sig säkra på att de gör ett 

bra jobb (Höjer, 2001).  

 

Vårt material visar att det av stor vikt att familjehemsföräldrarna inser varför det är 

betydelsefullt att samarbeta med de biologiska föräldrarna samt inse att barnet måste få träffa 

sitt biologiska nätverk. Att möjliggöra umgänge med de biologiska föräldrarna är därför en 

viktig uppgift som familjehemmet har. Forskning visar att de flesta familjehemsföräldrar inser 

vilket värde detta har för fosterbarnen, men detta innebär inte att samverkan sker problemfritt 

(Andersson & Hollander, 1996; Höjer, 2012). Ett stort antal fosterbarn har idag liten eller 

väldigt sporadisk kontakt med minst en av sina biologiska föräldrar. Det är inte sällan att 

umgänge med den biologiska pappan uteblir helt (Höjer, 2012). Det finns en uppfattning om 

att familjehemsföräldrarna måste sätta barnets främsta behov i rummet och möjliggöra 

umgänge, trots åsikter om umgänget.  

[...] för man måste kunna hantera sina egna känslor och kunna bemöta att det här barnet har 

rätt att träffa sin riktiga mamma och pappa. Att kunna släppa ifrån sig barnet till mamma 

och veta att min lilla Lisa kommer hem här och är smutsig och dan och äcklig efter en helg 

med umgänge med mamma och pappa och faktiskt kunna tycka att det är okej. [...] hon ska 
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kunna ha rätten att träffa sin mamma, för det är viktigare än om hon kommer hem hel eller 

ren. (Ip8)    

 

Några av intervjupersonerna har benämnt detta som ett professionellt förhållningsätt, att vara 

en slags mellanhand mellan fosterbarn och biologisk förälder, att vara medveten om att detta 

barn inte är ens egna men samtidigt vårda och fostra som om det vore det. Forskning visar att 

detta är ett av de största problemen familjehemsföräldrar tampas med (Höjer, 2001).    

 
Det handlar om att ta vardagsomsorg om ett barn som om att det vore ens eget fast veta att 

det inte är det.(Ip12) 

 

Det ideala familjehem har samarbetsförmågor och har en medvetenhet om varför det är viktigt 

att samarbeta med både socialtjänst och det biologiska nätverket. Det ideala familjehemmet 

sätter barnets behov i främsta rummet och bortser från egna åsikter om umgänge, eftersom 

barn har behov av att träffa det biologiska nätverket. Det finns en allmänt rådande uppfattning 

om att kontakt med de biologiska föräldrarna betyder mycket för barnets identitet och förlorar 

barnet denna kontakt så förlorar det även en del av sig själv (Andersson & Hollander, 1996). 

Socialtjänsten lägger ofta detta ansvar på familjehemsföräldrarna, vilket kan kännas som ett 

tungt arbete där dålig kontakt mellan fosterbarn och biologisk förälder blir en konsekvens. 

Forskning visar att socialtjänsten har fått kritik för att de inte gör tillräckligt för att möjliggöra 

denna kontakt mellan de biologiska föräldrarna och barnet och att det lägger ett alltför stort 

ansvar på familjehemmet att klara denna uppgift (Vinnerljung, 1996).   

 
 

Sammanfattning och slutdiskussion  
 

Resultatet vi har kommit fram till i denna studie är att det ideala familjehemmet idag består av 

mamma, pappa och barn. Det är viktigt att det finns en moders- och fadersgestalt i 

familjehemmet och idag lägger man inte lika stor vikt på den vårdande mamman utan på den 

närvarande pappan. Samkönade par och ensamstående är ovanligt bland familjhem och några 

av våra intervjupersoner ifrågasätter ensamståendes lämplighet. Diskursen om samkönade 

pars lämplighet är ny. Några av våra intervjupersoner uttrycker att de inte skulle behandla 

samkönade par annorlunda bara för att de är samkönade, de skulle utreda deras lämplighet 

precis som med andra familjer. Andra uttrycker att de inte skulle placera ett barn i ett 

familjehem med samkönade föräldrar av hänsyn till barn och biologiska föräldrar. Här 
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skildras tydligt hur intervjupersonernas normer och värderingar ger sig uttryck vid val av 

familjehem men också samhällets normer om att barnets bästa innebär ett hem med en 

mamma och en pappa. Homosexuella ses utifrån denna norm som avvikande och passar på 

sätt därför inte in diskursen om det ideala familjehemmet. Ensamstående föräldrar passar 

likaså inte heller in i denna diskurs, då det inte finns en man och en kvinna i hemmet för att ge 

barnet bäst förutsättningar.  

 

Idag är de flesta familjehemmen lokaliserade på landet eller på mindre tätorter i villa. Våra 

intervjupersoner önskar fler familjehem i städerna och det ideala familjehemmet har närhet till 

skola, kamrater, fritidsaktiviteter och barnets biologiska föräldrar då detta är av vikt för 

barnet. Det optimala är om det finns familjehem lokaliserade både i städer samt i och utanför 

tätorter, då barn har individuella behov och kommer ifrån olika miljöer. Det ideala 

familjehemmets ålder är mellan 35 och 50 år. Några intervjupersoner uttrycker att 

familjehemmet ska vara i lämplig ålder i relation till barnets ålder, medan en del ser det som 

provocerade för de biologiska föräldrarna om familjehemsföräldrarna är jämngamla. Målet är 

att familjen ska vara så normal som möjligt och även passa in i normen i samhället. Barnet 

ska utifrån sett tillhöra familjen på ett "naturligt sätt" och kunna vara familjens biologiska 

barn.  

 

Kraven som ställs på familjehemmen idag är att de ska ta sig an fosterbarn av rätt anledning, 

motiv som pengar och egennytta anses rent olämpligt. Det ideala motivet är att familjen lever 

för sina barn och vill ha fler i familjen. Familjehem ska ha tid, engagemang, kunna ge barnen 

kärlek, trygghet och stabilitet. Familjehemsföräldrarna ska vara stabila både psykiskt, 

ekonomiskt och socialt. De ska dessutom ha erfarenhet av barn även om de inte behöver ha 

egna barn. De ideala är dock att de har uppfostrat egna barn. Även om det läggs vikt på 

religiös matchning är det inget grundläggande krav, men det anses viktigt för att barnet ska 

kunna upprätthålla sin religion. Ett problem med denna sorts matchning är att urvalet av 

familjehem med specifik kulturell kompetens blir begränsat (Sköld, 2011). Kanske är det en 

av anledningarna till att socialsekreterare vädersätter stabilitet, trygghet, kärlek och fostran 

framför kulturell matchning. Socialsekreterare ska inte känna sig tvingade att godkänna 

familjehem med kulturell kompetens och som inte skulle ha godkänts för placering av 

svenska barn (Sköld, 2011).  
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Våra intervjupersoner har betonat familjehemmens samarbetsförmåga, vilket är ett krav som 

har funnits sedan 60-talet (Sköld, 2011). Eftersom socialtjänsten har det yttersta ansvaret för 

placerade barn är det av stor vikt att familjehemmet kan samarbeta med socialsekreterarna. 

Familjehem ska även kunna samarbeta med barnets biologiska nätverk för att umgänge 

mellan barn och föräldrar ska möjliggöras. Trots denna betonig på samarbete visar forskning 

att socialtjänsten inte gör tillräckligt för att möjliggöra denna kontakt (Vinnerljung, 1996), 

vilket kan vara en av anledningarna till att fosterbarn inte har så stor kontakt med sina 

föräldrar idag (Höjer, 2012).  Detta kan medföra ett extra tungt arbete för 

familjehemsföräldrarna och att de känner sig ensamma i arbetet att upprätthålla kontakten och 

umgänget mellan barnet och de biologiska föräldrarna.   

 

Familjehem behöver inte vara höginkomsttagare idag men de ska ha en ekonomisk trygghet. 

Barnen ska ha tillgång till ett eget rum med en egen säng och hemmen ska vara 

normalstädade. Vårt material visar att det inte ska vara alltför stor skillnad mellan 

familjehemmet och barnets ursprungliga miljö. Våra intervjupersoner tar hänsyn till de 

biologiska föräldrarnas känslor, tankar och åsikter. Man väljer att sänka den materiella 

standarden på familjehemmet för att matcha barnet och för att det kan bli problematiskt om ett 

barn vänjer sig vid en viss materiell standard som de biologiska föräldrarna sedan inte kan 

upprätthålla. Detta får dock inte gå till överdrift så att familjehemmets lämplighet i övrigt 

måste ifrågasätts.  

 

Ett grundläggande krav för att få bli familjehem är att familjen inte får förekomma i 

registerutdrag från brotts- och misstankeregistret, socialregistret och kronofogderegistret på 

ett allvarligt sätt, vilket är en bedömningsfråga. Idag förekommer ingen kritik mot att 

registerutdrag fungerar som grund för personers lämplighet. Det saknas en diskussion om att 

registerutdrag bara är sådant som samhället har upptäckt. SOU:s vanvårdsutredning (2011) 

visar att brotts- och misstankeregisterutdrag inte räcker då barn har blivit utsatta för både 

fysiska och psykiska övergrepp i familjehem. Diskussioner och reflektioner kring 

registerutdrag som måttstock hade möjligtvis kunnat ändra den mörka bild som framkommer i 

SOU.  

 

Vi kan se att normer och värderingar har förändrats över tid samtidigt som vissa normer 

fortfarande lever kvar mer eller mindre oförändrade. Alla våra intervjupersoner har betonat 

matchning, att barnet ska matchas med familjehemmet utifrån ålder, lokalisering och 
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familjekonstellation och vi kan urskilja att matchning är en bedömningsfråga. Som 

socialarbetare är man sitt eget redskap och utifrån ens egna egenskaper, normer och 

värderingar färgas ens arbete. Hur mycket plats får egna normer och värderingar ta i 

bedömningar? Personliga värderingar om till exempel homosexuella par och ensamstående 

föräldrar kan utesluta dessa som lämpliga familjehem. Detta kan ses som diskriminerande, 

inte minst mot homosexuella som har rätt att adoptera idag, men som stoppas att bli 

familjehem på grund av enskilda socialsekreterares värderingar. En konsekvens av personliga 

värderingar är att vissa människor utesluts ur kategorin ”det ideala familjehemmet”. Vi är 

kritiska mot att normer och värderingar har en så stor plats i valet av familjehem då en familj 

kan anses lämplig i en kommun och olämplig i en annan. Eftersom matchning utifrån barnets 

behov är viktigt så anser vi att alla som önskar att bli familjehem ska bli bedömda utifrån 

samma grunder och samma rättigheter och inte utifrån en enskild tjänstemans tankar om vad 

som är lämpligt eller olämpligt. Det är därför viktigt att medvetengöra dessa värderingar och 

lära sig att balansera vem man är som privatperson och vem man är som professionell 

yrkesutövare och förhålla sig till detta vid rekrytering av familjehem.  

 

Intervjupersonerna förlitar sig även på Kälvestensmetoden och vårt material visar att 

Kälvesten inte kan tackla alla aspekter då familjehem kan ljuga under intervjuerna och senare 

resultera i dåliga placeringar. Vi anser att mer forskning borde göras om metoden då den inte 

är evidensbaserad (Fredriksson & Kakuli, 2011). Detta för att se och hur ofta den leder till bra 

placeringar eftersom alla våra kommuner använder sig av den vid rekrytering av familjehem.  

Ytterligare en anledning till att forskning borde göras på metoden är för att den finns i många 

olika versioner och kommunerna använder den på olika sätt. Vi hoppas därmed att 

familjehemsrekrytering inte ska vara ett resultat av glädjekalkyler utan en produkt av 

vetenskaplig forskning.  
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Bilaga 1  
 

   2012-11-05 

 
Till dig som arbetar som familjehemsrekryterare inom kommunen eller i 

konsulentstödd verksamhet. 

 

Vi heter Carolina Simion och Aleksandra Glisic och läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi ska nu skriva en c-uppsats och ska 

undersöka vilka krav personer måste uppfylla för att få bli familjehem.  

Vi vill påpeka att det är frivilligt att medverka i den här studien och du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när du vill utan någon vidare motivering. Kommuner och konsulentstödda företag 

kommer att vara anonyma i studien. Personuppgifter kommer vi att behandla med största 

möjliga konfidentialitet och intervjumaterialet kommer endast att användas för vårt 

forskningsändamål. Vi kan inte lova total anonymitet då vår examinator/handledare har rätt 

att ta del av vårt intervjumaterial om det anses vara nödvändigt.  

 

Om du vill ställa frågor, lägga till något utöver din intervju eller avsluta din medverkan är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Tack för din medverkan! 

 

Carolina Simion     
Telefon: xxxx 
E-post: xxxx 
 
Aleksandra Glisic 
Telefon: xxxx 
E-post: xxxx 
 
Vår handledare för denna uppsats är universitetslektor Lottie Giertz.  
Telefon: xxxx 
E-post: xxxx 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 

 
Intervjufrågor till socialsekreterare/familjehemskonsulter  
 

1. Hur går processen till när familjehem väljs och bedöms? 

2. Hur skulle du beskriva syftet med bedömningen? 

3. Hur skulle du beskriva familjehemmets uppgift? 

4. Kan du ge exempel på ett bra familjehem? 

5. Kan du ge exempel på ett olämpligt familjehem? 

6. Vilken typ av familjehem har du upplevt resultera i bra placeringar?  

7. Vilka krav ställs på familjerna?  

8. Vad är den kunskapen baserad på? 

9. Använder ni någon specifik metod vid rekryteringen av familjehem? 

- Använder ni er av PRIDE/Kälvesten? 

10. Vilka familjeformer är mest förekommande?  

11. Finns det några familjeformer som inte förekommer så ofta?  

12. Är det väsentligt att det finns två föräldrar?  

13. Tidigare var kvinnan ett måste i ett familjehem, är det så idag också? 

14. Är det viktigt att familjehemmen har egna barn? 

15. Vilken materiell standard måste familjehemmen uppnå?  

16. Vilken åldersgrupp är vanligast bland familjehem och är det någon som föredras? 

17. Var är de flesta familjehemmen lokaliserade?  

18. Arbetar ni ensamma eller i team kring rekrytering och bedömning? 
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