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Abstract 

Title: The Assessment of "suitable" foster care homes in Sweden and Australia - A 

comparative study 

This study is about the assessment of foster care families and what´s considered a suitable foster 

care home. It is a comparative study between two welfare countries, Sweden and Australia. The 

study aims to increase the understanding of social workers assessment on foster care families and 

examines what a suitable foster care home looks like for a few social workers in each country. 

The study was carried out through five qualitative interviews, three of them in Sweden and two 

of them in Australia. With a social constructivist theory the result was carried out and analysed.  

The result of the study shows differences in the way social workers in each country talk about 

the suitability of a foster carer. In Australia the social workers that participated in the study 

spoke about a suitable foster family as a family that is safe and can provide a safe environment. 

In Sweden the social workers spoke about a suitable family as a secure and stable family. The 

result of the study also shows similarities between the two countries, as an example the nuclear 

family is still the norm and other family structures are exceptions of the norm.  

Key Words: foster care, family, norms, suitability, Sweden, Australia  

Nyckelord: familjehem, familj, normer, lämplighet, Sverige, Australien   
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Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven år 2016 vid Institutionen för socialt arbete i Växjö. Ämnet till 

denna uppsats uppkom efter att ha studerat socialt arbete i Australien och i Sverige. Jag har 

under studietiden reflekterat en hel del över våra normer och föreställningar och hur de kan 

komma att påverka vårt framtida sociala arbete. Med intervjuer i Sverige och Australien och ett 

fokus på familjehem och vad socialarbetare bedömer som ”lämpliga familjehem” gjordes denna 

jämförande studie.   

Jag vill tacka alla respondenter som genom att delta i mina intervjuer har gjort det möjligt för 

mig att genomföra denna studie. Jag vill även tacka min handledare Ann-Sofie Bergman, som 

med sin stora kunskap gett mig handledning, konstruktiv kritik och stöttning.   
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Australien och Sverige är båda välfärdsstater (Unicef, 2016) Trots denna likhet så menar Healy, 

Lundström och Sallnäs (2011) att länderna skiljer sig mycket åt ur ett socialpolitiskt perspektiv. 

Länderna befinner sig i två olika välfärdsregimer och har antagit olika metoder inom barnomsorg 

och barnavård. Esping-Andersen identifierade tre olika typer av välfärdsregimer: den 

konservativa, den liberala och den socialdemokratiska. Den konservativa kännetecknas av 

subsidiaritet, vilket innebär att den närmsta omgivningen ska säkerhetsställa individens behov 

rörande social risker och sociala problem (Johansson, 2008). Australien identifieras som en 

liberal välfärdsregim.  Liberala välfärdsstater är karakteriserade av ett tillvägagångssätt med 

fokus på riskhantering i tillhandahållandet av tjänster. I kontrast till detta är Sverige enligt 

Esping-Andersen´s typologi beskrivet som en socialdemokratisk stat. Socialdemokratiska stater 

är karakteriserade av universellt och övergripande utbud av sociala tjänster där välfärden är 

avsedd att höja social inkludering och social jämlikhet (Healy, Lundström & Sallnäs, 2011).  

Cameron och Freymond (2006) menade att den sociala barnavården i ett internationellt 

perspektiv indelas i ”child protection” respektive ”family service”, där den huvudsakliga 

inriktningen är barnskydd respektive familjestöd. Cameron och Freymond (2006) listar 

Australien som ett av de länder där välfärdssystemet har fokus på skyddet av barn. Systemet kan 

benämnas kris-orienterat och socialt arbete handlar till stor del om att skydda barn mot faror, 

bland annat i hemmen. Sverige och de nordiska länderna beskrivs som familjestödsorienterade 

där det sociala arbetet handlar om att staten är ansvarig för att förebygga och stötta familjer.  

Enligt en aktuell lägesrapport från Socialstyrelsen i år ökar antalet placeringar 

genom lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Placerade barn och unga är 

personer i åldern 0-20 år som får vård i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende (HVB) 

eller stödboende med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) eller LVU. Heldygnsvården omfattar i 

huvudsak två placeringsformer: familjehem och HVB, där familjehem är den vanligast 

förekommande (Socialstyrelsen 2016). I Sverige har varje kommun ansvar för att rekrytera och 

utreda familjehem. Enligt 7 § i 6 kap i Socialtjänstlagen (2015:982) ska socialnämnden i fråga 

om de barn som vårdas i ett familjehem medverka till att de får en god vård och fostran och i 

övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Sedan tidiga 1900-talet har det i Sverige funnits 

lagstiftning som reglerat fosterföräldrars och fosterhems lämplighet. Orden "lämplig" och 

"lämplighet" har använts i den sociala barnavårdens dokumentation och i offentliga utredningar 

när det gäller fosterhem och fosterhemsföräldrar (Bergman, 2011). 
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I Australien har varje stat sin egen lagstiftning gällande omhändertagande och 

familjehem. Lagstiftningen skiljer sig något i var stat i enlighet med lokala behov. Lagstiftningen 

i alla stater innehåller dock liknande vägledande principer på flera viktiga områden (Australian 

Institute of family studies, 2014). I Australien kallar man familjehem för fosterhem och 

definitionen är enligt Australienska Institutionen för barnsäkerhet en form av hemmabaserad 

vård för barn och unga som inte kan bo hemma för att de har blivit utsatta för sexuell, fysisk eller 

psykisk misshandel eller försummelse, riskerar att utsättas för någon av dessa former av våld 

eller inte kan bo hemma av andra anledningar (Queensland Government, 2016). Även i 

Australien talar socialarbetare vid bedömningen av familjehemsföräldrar om deras "suitability" 

som kan översättas till "lämplighet". I departementets riktlinjer står att socialarbetarens uppgift 

är att se till att en person som tar hand om ett barn placerat av departementet är lämplig att ta 

hand om barnet och fortsätter att uppfylla lämplighetskraven under tiden de tar hand om barnet 

(Queensland Government, 2015).  

 Enligt Nygren (2012) är det sociala arbetet i högsta grad påverkat av det sociala 

och politiska sammanhang där det ges; Hur familjen benämns i olika lagar och riktlinjer och 

även hur vi tänker kring familjen påverkar vårt sociala arbete. Enligt Svensson (2007) är det 

sociala arbetets praktik ett uttryck för de normer som styrt utformningen av uppdrag och varje 

socialarbetares normer avspeglas i arbetet. Det är relevant för socialarbetare att reflektera kring 

de termer som används och hur de påverkar det sociala arbetet. 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Studiens syfte är att med en socialkonstruktivistisk ansats och kvalitativa intervjuer med ett antal 

socialarbetare i Sverige och i Australien få en ökad förståelse för bedömningen av familjehem 

och vad som anses vara ett "lämpligt" familjehem.  Nedbrutet i två frågeställningar:  

 Vilka föreställningar har socialarbetare om vad som är ett lämpligt familjehem?   

 Vilka skillnader och likheter finns det i konstruktionen av ett lämpligt familjehem för ett 

antal socialarbetare i Sverige respektive Australien? 

 

1.3 Viktiga begrepp och översättningar 

Här presenteras några av de vanligast förekommande begreppen inom den internationella 

forskningen på ämnet som även kommer att användas i denna uppsats. Ett antal engelska ord har 

översatts till svenska ord som socialarbetare i Sverige använder i liknande sammanhang men det 

är viktigt att benämna även de engelska begreppen då dess mening kan skilja sig något från de 
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svenska. Enligt socialkonstruktivismen utgör språket en social storhet, det är något vi människor 

skapar tillsammans. Vår kunskap är socialt konstruerad och den kommer bland annat från det 

språk vi tillägnat oss. Wenneberg (2010) skriver att vi utvecklas till tänkande varelser på grund 

av att vi har lärt oss ett språk som på förhand konstruerar verkligheten. I Australien används till 

exempel begreppet ”child protection” som vid en enkel översättning skulle kunna översättas till 

barnskydd. Barnskydd är dock inte ordet vi använder i Sverige, ett ord som används i liknande 

sammanhang är till exempel ”barnavård”. Språket i sig avslöjar en del om hur barnavården är 

konstruerad. Inledningsvis beskrevs hur det svenska barnavårdsystemet är mer inriktat på 

familjestöd och det australienska är mer inriktat till att skydda barn.  

 I Australien finns det övergripande ordet ”foster care” som till svenska skulle 

kunna översättas till fostervård. Familjehem och familjehemsföräldrar benämns i Australien som 

”foster care homes” samt ”foster carer´s”. Förr benämndes även familjehem i Sverige för 

fosterhem men numera används termen familjehem. I Australien finns "The Department of Child 

Safety", som skulle kunna översättas ”Institutionen för Barnsäkerhet” och där arbetar 

socialarbetare med det vi i Sverige benämner barnavård.  

 I Australien används ofta av begreppet "out-of-home care services" som enligt det 

australiensiska institutet av hälsa och välfärd (AIHW, 2010) definieras tillhandahållandet av logi 

och omvårdnad till barn och unga utanför deras familj genom beslut av, eller avtal emellan, 

staten och familjen av barnet eller den unga. I Sverige använder vi inte detta begrepp men vi 

talar om vård utanför hemmet, det benämns enligt Socialstyrelsen (2016) för heldygnsinsats.    

1.4 Avgränsningar 
Ett antal avgränsningar har gjorts utifrån det begränsade tidsutrymmet. Ett antal kommuner i 

Sverige har delat in familjehemssektionen i två delar, delen som tillkommit är den för 

ensamkommande flyktingbarn och där ser bedömningen annorlunda ut. Det hade varit intressant 

att studera men då denna studie redan är en jämförande studie mellan två länder så blir det inte 

hanterbart att ta med ytterligare den aspekten. I Australien ser bedömningen annorlunda ut för 

Aboriginska barn och av samma anledningar som tidigare nämnt kan studien inte heller gå på 

djupet i dessa bedömningar. Även släktskaps-hem är en typ av familjehem där bedömningen ser 

något annorlunda ut och denna del kommer enbart att benämnas i vissa delar av studien men inte 

studeras på djupet på grund av det begränsade tidsutrymmet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning på området familjehem. De söktermer som användes 

var på svenska: barnavård, omhändertagande, familjehem, familjeideal, normer. De söktermer 

som användes för att söka efter internationella artiklar var: placement, foster care, foster 

families, norms, Australia. Den tidigare forskningen presenteras i två delar. I den första delen, 

tidigare forskning om barnavård i Sverige och Australien, redovisas tidigare forskning på 

området barnavård och familjehem i de båda länderna för att få en överblick i ämnet. Den andra 

delen, tidigare forskning kring föreställningar om familjen innehåller tidigare forskning på ämnet 

föreställningar om familjehemmet, familjeideal och vad som anses vara ett ”lämpligt” eller ”bra” 

familjehem.  

2.1 Tidigare forskning kring barnavård i Sverige och Australien  

Sköld, Söderlind och Bergman (2014) gav i boken "Fosterbarn i tid och rum" en bred översikt 

över drygt hundra års fosterbarnsvård i Sverige, från mitten av 1800-talet till 2014. De menade 

att trots de stora samhällsförändringar som skett under 1900-talet framträdde en stark kontinuitet 

i hur problem och utmaningar formulerats för fosterbarnsvården. Två frågor som återkommit är 

vilka krav som behöver ställas på fosterhem och hur tillsyn ska organiseras för att barn inte ska 

fara illa. Intressant är också att Sköld, Söderlind och Bergman (2014) nämner en likhet mellan 

Sverige och Australien i historien bakom fosterhemsplaceringar. De menar att fattigdom och 

utsatthet har varit till grund för många fosterhemsplaceringar men en del storskaliga 

förflyttningar har haft bakgrund i hur barns etniska tillhörighet värderats. Aboriginer i Australien 

omhändertogs och placerades i vita familjer för att assimileras in i samhället. I Sverige pågick 

under 1900-talet liknande projekt gentemot samernas och tornedalingarnas barn där de skulle 

omhändertas för att lära sig svenska och uppfostras till svenskhet.  

 Healy, Lundström och Sallnäs (2011) har gjort en komparativ analys av 

heldygnsinsatser i Sverige och Australien. De jämförde åldersstrukturen på populationen som 

använder heldygnsinsats och även typerna av heldygnsinsats som tillhandahålls till barn och 

unga i båda länder. I studien samlades den största delen av data från Australien in från det 

australiensiska institutet av hälsa och välfärd men även från olika rapporter gällande 

heldygnsinsatser. I Sverige samlades data in från den Statistiska centralbyrån och från 

Socialstyrelsen.  Den data som samlades in kom från 2009 då det var den senast tillgängliga data 

från båda länder och för att kunna jämföra de båda länderna baserades denna data på antalet barn 

placerade i en heldygnsinsats på ett visst datum istället för antalet placerade barn under en viss 

period. En skillnad är att i Australien är barn upp till 18 år placerade i heldygnsinsatser, i Sverige 
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visar statistiken på barn upp till 21 år. I Australien fanns den största andelen barn, 55% i 

åldersgruppen 0-9 år, 45% befann sig i åldersgrupperna 10 år och uppåt. I Sverige bestod endast 

20,7% av barn upp till nio år och 79,3 % av barnen var 10 år och äldre (AIHW, 2010).  

 Vad det gäller typerna av heldygnsinsatser kom Healy, Lundström och Sallnäs 

(2011) fram till att det fanns två typer i båda länder: hemmabaserad vård eller institutionsvård. 

Hemmabaserad vård refererar i båda länderna till familjehem eller så kallade släktskaps-hem. 

Institutionsvård innebär boende på någon from av institution och någon form av personligt stöd, i 

vissa fall innehåller det även en viss vård, till exempel någon slags terapi. I Sverige var 85,5% av 

placerade barn upp till 14 år placerade i hemmabaserad vård så som familjehem och i Australien 

var 98 % av barnen upp till nio år placerade i hemmabaserad vård så som familjehem och mellan 

10 till 14 år var andelen hemmabaserade placeringar 93,1%. En skillnad mellan de två länderna 

var en större andel institutionella placeringar i Sverige. I Australien har institutionella 

placeringar minskat. En anledning till detta kan vara att institutionell vård är för restriktiv och 

inte så normaliserad som hemmabaserad vård, så som familjehem (Healy, Lundström & Sallnäs, 

2011).    

2.2 Tidigare forskning kring föreställningar om familjen  

Bergman (2011) skriver i sin avhandling lämpliga eller olämpliga hem att det sedan tidiga 1900-

talet har funnits lagstiftning som reglerat fosterföräldrars och fosterhems lämplighet. Bergman 

menar vidare att under hela den period hon undersökte så har orden ”lämplig" och "lämplighet" 

använts i den sociala barnavårdens dokumentation och i offentliga utredningar när det gäller 

fosterhem och fosterhemsföräldrar. I avhandlingen studerade Bergman 

lämplighetsbedömningarna av fosterhem och fosterföräldrar. Syftet med avhandlingen var att 

belysa och analysera dominerande föreställningar om vad som varit kännetecknande för lämpliga 

fosterhem och fosterföräldrar genom studier av den sociala barnavårdens praktik under perioden 

1926 till omkring 1980. I Bergmans analys framkom bland annat att det har skett stora 

förändringar under 1900-talet avseende vilka barn som kommer till fosterhem. Bergman 

beskriver det på ett förenklat sätt som förskjutningar; från yngre till äldre barn och från barn med 

fattiga föräldrar till barn med egna problem eller relationsproblem. Under senare delen av den 

studerande perioden rådde en stark hemdiskurs; barn som av olika skäl inte kunde bo 

tillsammans med sina biologiska föräldrar skulle placeras i fosterhem och inte på institution. 

Enligt Bergman fick från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet vetenskapen en större 

betydelse för hur en bra barndom skulle se ut - att uppfostra och ta hand om barn ansågs kräva 

särskild kunskap och kompetens. Efter andra världskriget fick psykologiska teorier om barns 
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utveckling ökat inflytande inom barnavården. Barnens vård och uppfostran uppfattades som en 

gemensam angelägenhet och som en investering för samhället (Bergman, 2011).  

Regnér (2006) ställde frågor till klientfamiljer, kontaktfamiljer och 

socialsekreterare om vad en ideal eller normal familj innebär. Svaren var inte samstämmiga från 

de olika grupperna men en likhet var att det främst var den internaliserade familjebilden eller 

bilder från familjer i det egna nätverket som bidrog till uppfattningen om normala familjer. 

Kontaktfamiljerna såg i flera fall sig själva som idealfamilj och betonade mer kärnfamiljen som 

det normala och önskvärda. Klientfamiljer och kontaktfamiljer hade liknande bilder av ett gott 

föräldraskap, att man älskar barnen och ger dem trygghet (Regnér, 2006). När familjen 

definierades i relation till insatsen önskades av socialsekreteraren ”en vanlig familj”, dvs. en 

familj med både mamma och pappa utifrån en oro för brister i klientfamiljen. Flera 

kontaktfamiljer menade också att det främst handlade om att ”visa barnet hur en normal eller 

vanlig familj fungerar”. När socialtjänsten annonserar efter kontaktfamiljer söker de ofta en 

familj med både mamma och pappa. Innebörden av detta kan tolkas som att kärnfamiljen alltjämt 

är måttstocken för vad som är en bra familj (Regnér, 2006).   

 Riggs, Bartholomaeus och Due (2016) publicerade år 2016 en artikel om 

kärnfamiljen som norm i Australien. De menade att trots en större variation av 

familjekonstruktioner så är det den heterosexuella kärnfamiljen som behandlas som norm. Riggs 

et.al menar vidare att normen inverkar negativt på de familjer som bildas på annat sätt, som till 

exempel fosterfamiljen. Deras studie innehöll 60 intervjuer med personer från fyra olika grupper 

(reproduktiva heterosexuella, internationell adoption, surrogatmödrar eller fosterföräldrar). I den 

jämförande analysen utarbetades två huvudteman; effekterna av regeringens politik och praxis 

och i vilken grad familjer behandlas som offentlig egendom. Resultaten visade att familjer som 

bildas genom reproduktiv heterosexuell var minst reglerade och granskade. Familjer bildade 

genom adoption eller surrogatmoderskap får en betydligt större reglering och granskning och 

fosterfamiljer var den mest granskade och den grupp som var mest negativt påverkade av 

regeringens politik. En familjs välbefinnande påverkas snarare av dess egenskaper än dess 

struktur eller bildningssätt. Trots att det finns fler likheter än skillnader i familjer med olika 

familjestruktur så är familjer olika påverkade av sociala normer (Riggs, Bartholomaeus och 

Due,2016).  

Murray och Barnes publicerade år 2010 en diskursiv analys om konstruktioner av 

familjen. Familjen som en specifik blandning av relationer har konstruerats och rekonstruerats i 

många former genom historien. Föreställningar av familjen återspeglas i sociokulturella, 
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ekonomiska och politiska sammanhang. Föreställningar av familjen innehåller både ideologiska 

och praktiska dimensioner och har haft en viktig plats i diskussioner om privat och offentligt 

ansvar. För att utveckla vår förståelse av hur familjepolitiken påverkar våra familjeliv menar 

Murray och Barnes att vi måste undersöka hur sådana diskurser är inbäddade i praktiken, hur 

socialarbetare bestämmer "vilken sorts" familjer de möter, hur detta påverkar sättet som de väljer 

att arbeta med att stödja familjer i svårighet och hur, i sin tur, praktiken bidrar till olika sociala 

konstruktioner av familjen (Murray & Barnes, 2010).  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  
Sammantaget ger den redovisade forskningen kring barnavård i Sverige och Australien en bild 

av typen av heldygnsinsatser och bland annat åldersstrukturen av barn och ungdomar placerade i 

en heldygnsinsats. Denna information är relevant för studien då det möjligtvis kan vara något 

som påverkar socialarbetarnas föreställningar av lämpliga familjehem. Regner (2006) ställde 

frågor till socialarbetare om en lämplig eller ideal kontaktfamilj. Studien visade att kärnfamiljen 

är måttstocken för vad som är en bra kontaktfamilj. Riggs, Bartholomaeus och Due (2016) skrev 

om den heterosexuella kärnfamiljen som norm i Australien. Bergman (2011) analyserade 

föreställningar om vad som kännetecknade lämpliga familjehem men detta under perioden 1926 

till omkring 1980. Det är intressant att undersöka om det finns en liknande bild av lämpliga 

familjehem idag och om det finns några skillnader och likheter mellan Sverige och Australien i 

konstruktionen av ett lämpligt familjehem. Murray och Barnes (2010) analyserade diskurser 

inbäddade i den sociala praktiken och menade att hur socialarbetare bestämmer ”vilken sorts” 

familjer de möter och att det påverkar sätter de väljer att arbeta med dessa familjer. I denna 

studie undersöks hur ett antal socialarbetare bedömer lämpliga familjehem men också hur de 

talar om ”lämpliga” familjehem.  
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3. Teoretiska ansatser  

I detta avsnitt presenteras de begrepp och teorier som tillsammans med tidigare forskning 

kommer att användas för att förstå och analysera den insamlade empirin. Inledningsvis en 

beskrivning socialkonstruktivism då uppsatsen tar en socialkonstruktivistisk ansats, familjen kan 

ses som en social konstruktion, konstruerad av våra sociala normer.  Sedan beskrivs teorin om 

normer och hur normalitet kan definieras. Begreppet är relevant i studien då socialt arbete kan 

ses som en normaliserande praktik och familjehemmet ofta benämns som en ”lämplig” eller 

”vanlig” och därmed ”normal” familj. Slutligen presenteras Esping-Andersens teori om olika 

välfärdsstatsregimer då Esping-Andersen kategoriserade in Sverige och Australien i olika 

välfärdsregimer och denna teori kan användas vid den jämförande analysen av ländernas olika 

system av barnomsorg och barnavård.  

3.1 Socialkonstruktivism 
En familj kan i sociologin ses som en social institution. Varje institution bidrar med ett normativt 

regelverk kring en särskild del av det sociala livet och reglerar på så sätt handlandet inom ett 

visst område. För att studera sociala intuitioner och deras empiriska representanter menar 

Meeuwisse m.fl. (2008) att forskare måste använda sig av olika skilda metoder och perspektiv. 

Wennerberg (2010) beskriver socialkonstruktivismen som en uppgörelse med traditionella 

föreställningar och som en kritisk kraft som inte tar det direkta eller omedelbara för givet. 

Wennerberg skriver som ett exempel att handlingen att gråta för att uttrycka vår sorg kan ses 

som en social handling bestämd av naturen. Socialkonstruktivismen vände sig emot detta, en 

socialkonstruktivist uppfattning går ut på att sådana handlingar enbart i en ytlig bemärkelse är 

naturliga. Om vi går djupare in på frågeställningen kommer vi att se att handlingarna inte är 

naturbestämda utan att de är socialt konstruerade. Argumentet för att handlingarna inte är 

bestäms av kroppen är att man kan hitta många olika ”sorgemönster” i skilda kulturer. I vissa 

kulturer uttrycker man exempelvis sorg genom att skrika och kasta med kroppen, men utan tårar. 

Utgångspunkten i socialkonstruktivism är att man ska akta sig för att uppfatta sociala handlingar 

som naturliga. Enligt socialkonstruktivismen utgör språket en social storhet, det är något vi 

människor skapar tillsammans.  Vi har lärt oss ett språk som redan på förhand strukturerar 

verkligheten för oss (Wennerberg, 2010). 

Wennerberg (2010) tar upp kön och familjemönster som exempel på uttryck för 

sociala konstruktioner. Den naturliga känslan att det är våra föräldrar som står oss närmst sedan 

barndomen kan ses som bestämd av naturen, att de två individer som producerat en avkomma är 

de som står den närmast. Men om man ser på antropologiska studier av familjemönstren i andra 
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kulturer så visar dessa att det finns andra sätt att utforma förhållandet mellan förälder och barn. 

Där kan de viktigaste personerna för barnet under uppväxten vara ett syskon. Det betyder att det 

traditionella sättet med mamma, pappa och barn kan vara något som inte helt och hållet kan 

hänföras till naturen men som också rymmer en social komponent. Socialkonstruktivism kan 

således resultera i att även en del av det som vi upplever som mest naturligt kan visa sig vara en 

illusion. Detta ska självfallet inte uppfattas på sådant sätt att det är en illusion att vi uppfattar vår 

far och mor som de viktigaste personerna, men att det är en illusion om vi tror att det inte kan 

vara på något annat sätt.  

3.2 Normer och Normalitet 

Normalitet definieras inom olika vetenskaper. De psykologiska traditioner där tester och 

mätningar har stor betydelse definierar normen som det statistiskt representativa och normalitet 

med hjälp av den statistiska normalkurvan. Andra psykologiska traditioner använder en 

normalitetsdefinition som ligger närmare dem sociologiska tolkningen. Här är definitionen av 

normalitet vagare och handlar om kollektiva förväntningar på vad som är kulturellt önskvärt. 

Kopplingen mellan normer och regler är stark. Regeln kan vara formaliserad, tex så som lag, 

men den kan också vara informell och outtalad, och därmed svår att uppfatta för den oinvigde. 

Dessa informella regler, normerna, blir ofta som tydligast när någon överträder dem. Begreppet 

”normal” började under 1800-talet användas i betydelsen ”vanlig” eller ”typisk”. Normaliteten är 

aldrig homogen, alla i ett samhälle har aldrig till fullo samma normer och alla är inte normala. 

Det finns alltid avvikelser. Det innebär att det finns olika normer samtidigt och att det finns 

motstridiga uppfattningar och tolkningar. I varje sammanhang, i varje grupp finns både 

normalitet och avvikelse. Trots att normen alltid är närvarande är den situationsberoende, de 

normer som gäller i ett sammanhang gäller inte alltid i ett annat. Vissa normer råder till exempel 

i hemmet och andra på arbetsplatsen, och de styr hur människor agerar i de olika sammanhangen. 

Socialt arbete är en mångfacetterad verksamhet som verkar för att hjälpa och förbättra för både 

samhället och individerna. Samtidigt har socialt arbete kontrollerande funktioner. Detta sker i 

organisationer av många olika slag och i möten mellan människor i mycket varierande 

situationer. Det är svårt att säga att det finns ett generellt ”normalt socialt arbete”. Det som är 

normalt varierar från praktik till praktik och det är också därför generella definitioner av socialt 

arbete ofta är vaga. Michel Focault synliggjorde det sociala arbetet som en av de praktiker som 

syftar till att upprätthålla och definiera den normala. Utifrån detta perspektiv är socialt arbete en 

normaliserande praktik vars syfte är att återskapa och göra det normala genom att fostra 

människor så att de kan återanpassas i samhället. Definierandet av det avvikande är centralt och 
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närvarande i det sociala arbetets praktik där socialarbetarna står i direkt kontakt med dem som 

kommit att definieras som avvikande (Svensson, 2008). Enligt statens offentliga utredning (SOU 

2014:34) är normer någonting som påverkar jämställdheten i Sverige. I normen om jämställdhet 

upprepas ofta normativa föreställningar om ett heterosexuellt samliv. När en normalisering sker 

stabiliseras vissa kunskaper, världsbilder och föreställningar om hur samhällen ska organiseras 

och människor agera, samtidigt som andra möjliga sätt att tänka och verka marginaliseras eller 

framstår som omöjliga (SOU 2014:34).  

3.3 Esping-Andersens teori om välfärdstatsregimer 
Esping-Andersens teori om välfärdsstatsregimer analyserar likheter och skillnader mellan 

välfärdsstater med ambitionen att svara på frågor om vad som påverkade välfärdsstatlig 

utveckling. Begreppet välfärdstatsregim är det övergripande analytiska begreppet i Esping-

Andersens teori och två andra begrepp utgör mätpunkter i teorin: de-kommodifiering och 

stratifiering. Att de-kommodifiera medborgare innebär att göra dem oberoende från marknaden. 

Att stratifiera innebär att göra åtskillnader mellan grupper i samhället. Mot bakgrund av en 

uppsättning empiriska studier delade studerade Esping-Andersen arton OECD- länder (länder 

tillhörande Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) i tre olika typer av 

välfärdsstatsregimer. Esping-Andersen undersökte i vilken grad länderna de-kommodifierade 

eller stratifierade sina medborgare och urskilde en liberal, en konservativ och en 

socialdemokratisk välfärdsstatsregim (Johansson, 2008). 

 En liberal välfärdsstatsregim kännetecknas av begränsade och obetydligt utbyggda 

universella ersättningar. De flesta offentliga transfereringar sker genom behovsprövade bidrag, 

det innebär att statliga ersättningar och bidrag i första hand går till de mest behövande. Att 

kvalificera sig till offentliga ersättningssystem är ofta svårt, inte minst på grund av att systemen 

är förknippade med stigma av olika slag. Marknaden framstår som den liberala välfärdsstatens 

främsta kännetecken, på marknaden ska medborgare lösa sina välfärdsproblem och försäkra sig 

mot sociala risker. Välfärdsstaten genererar en låg grad av de-kommidifiering  då den resulterar i 

en låg grad av omfördelning och resurser mellan olika grupper (Johansson, 2008).  

 En konservativ välfärdsstatsregim kännetecknas av subsidiaritet rörande sociala 

problem och sociala risker.  Med subsidiaritet avses att i första hand är det den närmaste 

omgivningen, familjen och det sociala nätverket, som ska säkerhetsställa individens behov. I 

första hand är det individen som står för vård, service och omsorg, exempelvis när det gäller 

omsorgen av barn. Detta innebär att statens inblandning framstår som ett resultat av att familjen 

har misslyckats. Utmärkande för den konservativa välfärdstatsregimen är en traditionell 
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familjesyn, mannen försörjer familjen och kvinnan tar hand om hemmet och uppfostrar barnen. 

Till stor del kan utformningen av de socialpolitiska systemen i de länder som tillhör den 

konservativa välfärdsstatsregimen förklaras av det starka inflytande som den katolska kyrkan har 

haft i flertalet välfärdsstater. Den korporativa välfärdstaten kännetecknas främst av utformningen 

av socialförsäkringarna, det finns en nära koppling mellan staten och ett antal starka 

intressegrupper. Försäkringar utgår från tillhörighet till en specifik yrkesgrupp (Johansson, 

2008). 

 Den socialdemokratiska välfärdstatsregimen präglas av starka socialdemokratiska 

partier och en stark arbetarrörelse. De socialpolitiska reformerna utgår från principer om 

universalism och sociala rättigheter. Till skillnad från de övriga välfärdstatsregimerna är varken 

familjen eller marknaden en dominant välfärdsaktör utan istället kännetecknas den 

socialdemokratiska regimen av omfattande statliga insatser. Med universalism menas att alla 

befolkningsgrupper, oavsett yrkesgrupp och social klass, ingår i samma offentliga 

försörjningssystem. För alla medborgare finns ett grundläggande skyddsnät som kombineras med 

ersättningar som till stora delar bestäms i relation till tidigare arbetsinkomster. Den 

socialdemokratiska välfärdstatsregimen utmärker sig av ett utbyggt nät av offentlig service, 

äldreomsorg och barnomsorg med mera, detta innebär också ett högt kvinnligt 

förvärvsdeltagande (Johansson, 2008).    
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4. Metod 

I den här delen av uppsatsen presenteras de val och strategier som låg till grunden för 

insamlingen av empiriskt material till studien. Inledningsvis presenteras den valda 

forskningsstrategin och datainsamlingsmetoden. Därefter presenteras studiens urval och etiska 

överväganden. Avslutningsvis presenteras hur materialet till studien bearbetades och 

analyserades, samt studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet.  

4.1 Forskningsstrategi samt datainsamlingsmetod 
Den forskningsstrategi som valts till studien är den kvalitativa forskningsstrategin och insamling 

av data sker med hjälp av intervjuer för att öka förståelse för socialarbetares bedömning av vad 

som är ett lämpligt familjehem. Enligt Miller och Glassner (2011) producerar den kvalitativa 

intervjun ett flertal resultat som går att sammanfläta: information om fenomenet som studeras 

inklusive de sammanhang och situationer där det framträder liksom insikter till de kulturella 

ramar människor använder för att förstå dessa erfarenheter. De beskriver även kvalitativa 

intervjuer som en metod där forskare kan jämföra olika resultat och upptäcka likheter och 

skillnader i olika processer och system över tid och rum. På grund av dessa fördelar valdes 

kvalitativa intervjuer som metod till denna jämförande studie. Kvale och Brinkmann (2014) 

hävdar att kvalitativ forskning är känslig för människans situation och förutsätter en empatisk 

dialog med undersökningspersonerna. Den kvalitativa intervjun är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) en unikt känslig och kraftfull metod där personer kan förmedla sin situation till andra ur 

ett eget perspektiv och med helt egna ord.  

  Insamlingen av data genomfördes med hjälp av halv-strukturerade intervjuer. En 

halv-strukturerad intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2014) en intervju som omfattar en rad 

olika teman och förslag till relevanta frågor, men på samma gång finns möjlighet att göra 

förändringar vad det gäller frågornas form och ordningsföljd. May (2011) menar att 

strukturerade och i viss mån semistrukturerade intervjuer skapar en möjlighet att göra 

meningsfulla jämförelser.  

 Innan intervjuerna genomfördes förbereddes ett intervjuformulär med frågor och 

eventuella följdfrågor och detta intervjuformulär översattes till engelska inför intervjuerna i 

Australien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär den kvalitativa forskningsintervjun 

kunskap som produceras socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Själva 

produktionen av data i den kvalitativa intervjun bygger på intervjuarens färdigheter och 

personliga omdöme när det gäller att ställa frågor. Det som Kvale och Brinkmann (2014) 
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beskriver kan ses som nackdelar med intervjun men att som intervjuare vara medveten om detta 

och att förbereda sig väl innan intervjun kan förhoppningsvis leda till en väl genomförd intervju. 

  En annan metod som övervägdes var dokumentanalys, genom dokument går det att 

undersöka bland annat vilka metoder och vilket material som används vid bedömning av 

”lämpliga” familjehem men det skulle inte beskriva socialarbetares föreställningar bakom 

”lämpliga” familjehem och deras resonemang vid bedömningarna, den kvalitativa intervjun 

producerar som tidigare nämnt ett resultat av fenomenet i dess sammanhang.  

4.2 Urval  
Enligt Svenning (2003) så finns det ingen anledning i de fall studien inte är kvantitativ att göra 

slumpmässiga urval. Kvantitativa studier används för att generalisera, medan kvalitativa används 

i exemplifierande syfte. Det tilltänkta urvalet till denna studie var ett bekvämlighetsurval 

bestående av sex socialarbetare, varav minst tre i Sverige och minst tre i Australien, som alla 

arbetar med bedömningen av familjehem. I Sverige innebar det tre socialsekreterare inom 

kommunala familjehemsenheten. I Australien innebar det tre intervjuer med socialarbetare, 

socialsekreterare eller liknande, som ansvarar för bedömningen av familjehem.   

Enligt Dalen (2007) är en utgångspunkt i kvalitativ intervjuforskning att antalet 

respondenter inte kan vara för stort, eftersom både genomförandet av intervjuerna och 

bearbetningen av dem är en tidskrävande process. Samtidigt måste det intervjumaterial som 

samlats in vara av en sådan kvalitet att det utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys. 

Antalet intervjuer till denna studie anses vara av värde för en viss tolkning och analys. Ett större 

urval än sex respondenter var inte relevant då studien endast sträckte sig över ett antal veckor 

och hälften av intervjuerna krävde både transkribering och översättning inom en viss tidsram.   

I Sverige kontaktades tre familjehemssekreterare utspridda över södra Sverige som 

alla tackade ja via telefon. De fick skriftlig information om studien via mejl och en tid för 

intervju bestämdes. I Australien var det en svårare process att få tag på respondenter. Ett 40-tal 

telefonsamtal gjordes till olika sociala myndigheter som vidarekopplade till olika organisationer 

som är sponsrade av den Australienska staten för att sköta bedömningen och dels rekryteringen 

av familjehem. Efter att de kontaktats via telefon skickades skriftlig information per mejl till de 

som inte tackat nej utan kunnat tänka sig att medverka i studien. Efter detta kontaktades alla 

organisationer igen varav två stycken tackade ja till medverkan.  Båda respondenter var 

socialarbetare som arbetade med bedömningen av familjehem. Antalet respondenter i studien var 

slutligen fem stycken vilket innebar en respondent mindre än det tilltänkta urvalet.   
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4.3 Etiska överväganden  

Idealet i forskning är alltid att den som forskningen gäller ska vara informerad om att han eller 

hon är föremål för forskning och i normalfallet också skriftligen ska ha samtyckt i förväg. Från 1 

januari 2004 gäller lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 

etikprövningslagen. Enligt lagen ska en studie prövas av nämnden om forskningen rör känsliga 

personuppgifter, eller annat som enligt personuppgiftslagen ska etikprövas. Forskningen ska 

även prövas om det finns uppenbara risker som kan skada personer som deltar i studien psykiskt 

eller fysiskt (Vetenskapsrådet 2011). Forskningen till denna studie innebär inte några fysiska 

ingrepp, risker för skada eller behandling av de känsliga uppgifter som specificeras i 

personuppgiftslagen, därför anses inte att forskningen behöver prövas i etikprövningsnämnden, 

dock finns ett flertal andra etiska aspekter att ta hänsyn till.  

 Konfidentialitet syftar enligt Kvale och Brinkmann (2014) i forskning till de 

överenskommelser som deltagarna ingår i gällande vad som kan göras med data som de 

frambringar tillsammans. Det innebär oftast att privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det redan i ett 

planerings-stadie viktigt att säkra konfidentialitet och erhålla undersökningspersonernas 

informerade samtycke till att delta i studien. Denna studie innehåller inte data om 

respondenternas privatliv men däremot information som skulle kunna påverka de undersökta 

personernas arbete negativt då de i sin tur behöver vara konfidentiella med information om deras 

klienter. All information som framkommer i studien kommer av dessa anledningar att behandlas 

konfidentiellt. Respondenterna i studien har avidentifieras och även alla organisationer, städer 

och övrig information som skulle kunna röja personernas identitet. Alla respondenter 

informerades skriftligt via mejl redan vid första kontakten, och fick även skriftlig information 

vid intervjuns start gällande studiens syfte, innebärande av deras medverkan och försäkrande om 

konfidentialitet.  

 Den australiensiska organisationen AHRECS (Australaisian human research ethics 

consultancy services) rekommenderar Griffith universitetets guide GUREM (Griffith University 

Research Ethics Manual). Guiden användes inför intervjuerna i Australien för att öka etiskt 

medvetande. Inför intervjuerna bokades även ett möte med en av Griffith Universitets så kallade 

etiska rådgivare. Det som framkom på mötet var framförallt information gällande 

tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer för australiensiska studenter. I Australien behöver den 

kurs som driver forskning ansöka om tillstånd att bedriva forskning. Det enda som den etiska 

rådgivaren såg som ett eventuellt problem var en svårighet att få respondenterna att ställa upp på 
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intervjun om de inte kände till Linneuniversitet i Växjö. Respondenterna som intervjuades i 

Australien fick skriftlig information om studien och även kort information om Linneuniversitet.   

4.4 Analysmetod och bearbetning 
Semi-strukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod till studien. Enligt May (2011) 

ger strukturerade och även semistrukturerade intervjuer en möjlighet att göra meningsfulla 

jämförelser. Vid ett antal intervju-tillfällen var det svårt att genomföra den semi-strukturerade 

intervjun, den var delvis ostrukturerad. Detta kan ses som en fördel då intervjupersonerna 

pratade mer fritt kring frågorna och lämpliga familjehem och på så sätt framkom en del ny 

information. Det var också en nackdel då det innebar en svårighet att jämföra de olika 

intervjuerna och att jämföra svaren på specifika frågor.  

 Alla intervjuer spelades in, respondenterna blev före intervjun tillfrågade om 

inspelningen och alla godkände att intervjun spelades in. Efter intervjuerna transkriberades alla 

intervjuer. Efter transkriberingen bearbetades alla intervjudokumenten och återkommande 

begrepp och teman sammanställdes till uppsatsens resultat och analysdel. May (2011) beskriver 

bandinspelning som en hjälp för tolkning eftersom den gör det möjligt för intervjuaren att 

koncentrera sig på samtalet och registrera den intervjuades gester under intervjun istället för att 

se ner i sina anteckningar. Enligt Gronmo (2006) kan vi i kvalitativa studier inte skilja mellan 

analys och insamlingen av data som helt olika faser i forskningsprocessen, analysen pågår delvis 

parallellt med datainsamlingen. Datainsamlingen organiseras ofta med utgångspunkt i teoretiska 

föreställningar och kan betraktas från en förbindelselinje från teori till empiri.  

4.5 Tillförlitlighet och Generaliserbarhet 
Enligt Jönsson (2010) handlar validitet om att mäta det man avser att mäta och reliabilitet 

handlar om precisionen i mätverktygen. Enligt Kvale (2014) kan validiteten eller tillförlitligheten 

i kvalitativ forskning hänföras till om läsaren kan skapa sig en tydlig bild av fenomenet.  

Reliabiliteten eller trovärdigheten innebär enligt Kvale att forskaren har en medveten hållning 

kring sin påverkan av resultatet. En helhet är ofta önskvärd, enligt Becker (2008) kan det vara så 

att delen vi studerar kanske inte representerar helheten som vi tror att den gör och kanske inte 

tillåter oss att dra slutsatser från det vi faktiskt vet som också kommer att gälla till en helhet. 

Skillnader mellan länder behöver inte nödvändigtvis vara kulturella skillnader. Då 

bedömningarna inom socialt arbete sker utifrån en ramlag gör varje socialarbetare sina 

personliga tolkningar av de riktlinjer som finns i var land. Det är noga utskrivet i studiens syfte 

att den undersöker ett antal socialarbetares bedömningar av familjehem, då studien bedrevs 

under ett antal veckor fanns det ingen möjlighet att genomföra intervjuer med fler socialarbetare 
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och skriva det i studien som om det vore en helhet och skulle gälla till exempel alla 

socialarbetare i Sverige och Australien. Det innebär dock inte att resultaten inte är av värde, detta 

är en jämförande studie mellan två länder och även ett bekvämlighetsurval kan tyda på skillnader 

eller likheter däremellan. 
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5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Resultatet kommer att illustreras med 

hjälp av citat från studiens transkriberade intervjuer. Resultatet har tematiserats efter relevant 

information för att svara på frågeställningarna. Några teman tillkom efter begrepp som var 

återkommande i intervjuerna. Alla namn och platser har blivit avidentifierade. För att göra det 

enklare att läsa och ta del av resultatet har de avidentifierade personerna blivit tilldelade 

påhittade namn. Alla intervjuer i Sverige genomfördes med olika socialsekreterare som arbetar 

med familjehem i södra delarna av Sverige, de tre respondenterna benämns i studien som 

"Malin", "Emma" och "Moa". De två intervjuerna i Australien genomfördes i delstaten 

Queensland med socialarbetare från olika organisationer som arbetar med bedömning, 

rekrytering samt handledning av familjehem, respondenterna benämns i studien som ”Joe” och 

”Sarah”.  

5.1. Tillvägagångssätt vid bedömningen av familjehem  
Här presenteras det som framkom i intervjuerna gällande tillvägagångsättet vid bedömning av 

familjehem. Frågorna ställdes dels för att få en bättre bild av hur familjehemmen bedöms i de 

olika länderna och dels för att tillvägagångssättet vid bedömning indikerar vad det är som 

efterfrågas. Tillvägagångssättet kan också avslöja organisatoriska skillnader och likheter i 

lämplighetsbedömningen. Svensson (2008) menade att normalitet ibland kan definieras som 

kollektiva förväntningar på vad som är kulturellt önskvärt. Vissa normer råder i hemmet och 

andra på arbetsplatsen och de styr hur människor agerar i de olika sammanhangen. I 

bedömningen av familjehem är det sannolikt så att det finns en del lämplighetskrav bestämda av 

organisationen samtidigt som den enskilda socialarbetaren gör sin lämplighetsbedömning.  

I båda länder användes orden ”lämplig” och ”lämplighet” gällande bedömningen av 

familjehem. Bergman (2011) menade att under hela perioden hon undersökte (1926-1980) så har 

orden ”lämplig" och "lämplighet" använts i Sverige i den sociala barnavårdens dokumentation 

och i offentliga utredningar när det gäller familjehem. Även i Australien talar socialarbetare vid 

bedömningen av familjehemsföräldrar om deras "suitability" som kan översättas till 

"lämplighet". I departementets riktlinjer står att socialarbetarens uppgift är att se till att en person 

som tar hand om ett barn placerat av departementet är lämplig att ta hand om barnet och 

fortsätter att uppfylla lämplighetskraven under tiden de tar hand om barnet (Queensland 

Government, 2015). I Australien talade socialarbetarna också om familjehemmen som att de ska 

vara kompetenta. Nedan följer två citat från de två respondenterna i Australien gällande 

tillvägagångssättet när de ska bedöma ett lämpligt familjehem: 
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"Just nu så arbetar vi med att marknadsföra för att rekrytera en 

specifik demografisk grupp. Inte alla familjer är lämpliga att ta 

hand om barn, det passar inte den dubbla inkomst-familjen som 

arbetar utanför nio till fem. De kommer inte att ha tid för det som 

ett placerat barn behöver. Just nu marknadsför vi till de familjer 

som har en inkomst, kyrk-demografin eller lågstadieskole-

demografin där det kanske finns mammor som stannar hemma, 

någon som har kapacitet att ta hand om ett barn…Om de 

fortfarande är intresserade efter detta blir de inbjudna till en träning 

som består av fyra moduler där departementet kräver att de deltar 

och färdigställer innan bedömningen.  De behöver personligen 

reflektera och göra hemläxa, sedan kommer de markeras som 

kompetenta eller icke kompetenta... Om de har blivit märkta som 

kompetenta kommer de vidare till bedömningsfasen som innebär 

ett flertal intervjuer och att fylla i alla formulär som behövs." Joe 

"Det är idealt om det inte är en familj med två inkomster, familjer 

som har rum och plats, vi förväntar oss inte att 

familjehemsföräldrar stannar hemma från jobbet men det är 

uppenbarligen bättre om de har möjlighet att ta med dem till möten, 

familje-kontakt och sådana saker. Om de ska arbeta utanför nio till 

fem, fem dagar i veckan och bara har tid för dem på helgen, så är 

det inte tillräckligt för de flesta fosterbarn, för de har varit utsatta 

för trauma och det leder till en rad problem för dem." Sarah 

I dessa citat framkommer en stor skillnad gällande de familjehem som eftersöks i Australien 

jämfört med i Sverige. Joe berättar att de familjehem som eftersöks är kyrk-demografin, 

lågstadieskole-demografin och de familjer som endast har en inkomst. Det här kan tydligt 

kopplas till Esping-Andersens teori om välfärdsstatsregimer. Healy, Lundström och Sallnäs 

(2011) identifierade Australien som en liberal välfärdsregim och I kontrast till detta är Sverige 

enligt Esping-Andersens typologi beskriven som en socialdemokratisk stat. Den 

socialdemokratiska välfärdstatsregimen utmärker sig av ett utbyggt nät av offentlig service, 

äldreomsorg och barnomsorg med mera, detta innebär också ett högt kvinnligt 

förvärvsdeltagande (Johansson, 2008). Sarah i Australien nämner i samband med att det 

eftersöks familjer med en inkomst, att det är bra om en förälder stannar hemma från jobbet. Joe 
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säger också att de eftersöker olika demografiska grupper där det finns mammor som stannar 

hemma. I Sverige nämns inte någonting om familjer som har en eller två inkomster, antagligen 

beror det på det höga kvinnliga förvärvsarbetandet och barnomsorgen som finns i Sverige. I 

likhet med Esping-Andersen har forskare utvecklat parallella regimer där kön istället för de-

kommodifiering utgör grunden för hur vi kan analysera olika länders socialpolitik. Ersättningar 

knutna till familj utgår oftast till den som har försörjningsansvar för familjen, dvs. mannen. 

Utveckling av offentligt organiserad vård och omsorg skapar utrymme för förändrade 

könsrelationer inom familjer. I Socialdemokratiska regimer ses inte familjen som en dominant 

väldfärdsaktör utan de präglas av omfattande statliga insatser (Johansson, 2008). Olika faktorer i 

samhället, till exempel den ekonomiska politiken påverkar familjen och dess struktur. 

Förändringar i familjen bidrar automatiskt till våra föreställningar kring familjen.  

 I Australien berättar socialarbetarna att de inte använder sig av någon särskild 

metod vid bedömningen av familjehem men att det finns särskilda direktiv från Institutionen för 

barnsäkerhet som de måste använda sig av. Nämnvärt är att i Australien stod inte de två 

socialarbetare som intervjuades för den sista bedömningen då den görs av en bedömningspanel. 

Både Sarah och Joe arbetade i organisationer som bedömer, tränar och handleder familjehem. 

Bedömningen de gör beskriver de som den första bedömning som ett familjehem går igenom. I 

Sverige finns ett antal olika bedömningsinstrument och metoder att använda sig av. I alla tre 

kommuner där intervjuerna genomfördes använde de sig av BRA-fam och även av Kälvestens-

modellen. Malin berättar vad detta innebär:  

"Om man tittar på hela landet så är det nog olika vad man använder 

sig av. Socialstyrelsen har gett ut BRA-fam, det är en första 

scanning, så att säga, av familjen. Det är det första man gör för att 

sålla ska vi gå vidare med familjen eller inte. Sedan är det ju olika 

vad man använder sig av. Här använder vi oss av Kälvestens 

modellen. Den är en djupintervju, en tre generations-intervju, man 

går igenom ganska mycket hur ens uppväxt har varit, hur ens egna 

föräldrar var, hur deras relation var, hur deras uppfostringsmetod 

var. Min relation till föräldrarna och föräldrarnas relation till mig 

och till syskonen och så. Sedan är det ju nu, hur jag gör med mina 

egna barn och så. Relationer i nuvarande situation. " Malin 
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I citatet ovan framkommer faktorer som påverkar lämplighetsbedömningen enligt Kälvestens 

modellen. En av respondenterna i Sverige medtog dokument innehållande familjeintervjun enligt 

Kälvestens metoden. I Australien medtog en av respondenterna riktlinjerna från Institutionen för 

barnsäkerhet. I dessa två dokument och i intervjuerna framkommer en del likheter i de båda 

ländernas lämplighetsbedömning. Malin nämner bland annat i citatet ovan att intervju-modellen 

innehåller frågor om relationer och uppfostringsmetod. Nedan följer ett citat från Joe, en av 

respondenterna i Australien gällande deras lämplighetsbedömning:  

 "Vi har också ett flertal intervjuer med de ansökande som 

innehåller det som departementet behöver, det är en standardiserad 

bedömning. I bedömningen ingår deras motivation till att ta hand 

om ett barn, deras familjehistoria och upplevelser från deras 

barndom, hur deras relationer ser ut, hur de hanterar stress, deras 

förståelse av att arbeta med departementet och så vidare. Man 

undersöker vidare om de har eller inte har möjlighet att förse 

fostervård. Det handlar om att bedöma om de kan.” Joe 

5.2 Krav på ett familjehem  
I detta stycke presenteras det som i intervjuerna framkom gällande de krav som ställs på 

familjehem, en del krav måste uppfyllas för att kunna ansöka om att bli familjehem. Det är 

relevant för studien att undersöka de krav som finns då det talas om lämplighet när kraven är 

uppfyllda, och tvärtom, att inte uppfylla vissa krav kan innebära att ett familjehem kan bedömas 

som olämpligt.  

Det framkom under intervjuerna i Sverige att det alltid krävs registerutdrag från 

kronofogden, misstanke- och belastningsregistret samt socialregistret. Övriga krav på 

familjehemmen som framkom var körkort och eget rum till barnet. Här finns dock undantag. 

Moa i Sverige säger till exempel "ja det är ett krav med eget rum. Men sen är det klart att får 

man ett spädbarn och man för tillfället inte har rum då kan man ha överseende med det men det 

ska finnas en plan." I Australien framkom ytterligare ett krav, en utbildning som familjehemmen 

måste gå innan de kan ansöka om att bli familjehem. Sarah berättar: "familjehemmen behöver 

markeras som godkända och kompetenta efter utbildningen, det finns speciella krav i lagen som 

den ansökande måste demonstrera att den kan möta för att i sin tur anses som lämplig". I två av 

intervjuerna som genomfördes i Sverige framkom att det nyligen startats en utbildning(ett hem 

att växa i) för familjehem, det finns än så länge inget krav på kommunen att erbjuda detta men 

det finns rekommendationer.  
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I Australien räcker inte misstanke- och belastningsregister utan 

familjehemsföräldern måste gå igenom en säkerhetskoll som visar all relevant historia, inte 

endast det som personen har blivit dömd för. Sarah berättar till exempel att det kan vara att en 

sökande har blivit anklagad för sexuellt övergrepp och intervjuad av polisen. 

Familjehemsföräldern behöver även inneha ett så kallat blue-card, ett särskilt kort som innebär 

godkända lämplighets-utdrag för alla som ska arbeta med barn. Joe berättar också att en del av 

bedömningen är en hälso- och välmående kontroll och en eller flera säkerhetsstudier av 

hushållet. Finns det till exempel en pool krävs en särskild checklista för att säkerhetsställa det.  

Det fanns en skillnad i sättet att tala om kraven på familjehem i de olika länderna. I 

Australien pratades det mer om kontroll, säkerhetskontroller både av familjehemsföräldrarna och 

även familjehemmets miljö. Det beskrevs som en lång process att bli familjehemsförälder. 

Cameron och Freymond (2006) menade att den sociala barnavården i ett internationellt 

perspektiv indelas i ”child protection” respektive ”family service”, där den huvudsakliga 

inriktningen är barnskydd respektive familjestöd, och där Australien ingår i den förstnämnda. 

Healy, Lundström och Sallnäs (2011) visade på stora skillnader i åldersstrukturen på barn 

placerade i heldygnsinsats i de olika länderna. I Australien befann sig 55 % av barnen i 

åldersgruppen 0-9 år, I Sverige befann sig endast 20,7 % av barnen i samma åldersgrupp 

(AIHW, 2010). Det kan vara att sådana skillnader gör att resultaten mellan de olika länderna 

skiljer sig något. En säkerhetsstudie av miljön i familjehemmet kan till exempel vara av större 

relevans när ett mindre barn ska placeras och ha mindre relevans när en ungdom ska placeras. 

Nedan följer ett citat ur intervjun med Joe i Australien där hon berättar om kraven som ställs på 

familjehemsföräldrarna när barnet är placerat: 

 

”Ett barns värdighet och rättigheter måste alltid respekteras, ett 

barns fysiska behov ska mötas i termer av skydd och säkerhet och 

sådana saker. Vården ska förses i linje med barnets psykiska 

välmående, kroppsstraff får inte användas, med det menas att man 

inte får aga ett placerat barn. Det finns ingen lag i Queensland som 

säger att barn inte får agas men när det gäller placerade barn så är 

det ett krav att de inte agas, det handlar om att inte förstärka 

händelserna som varit till skada för dem." Joe  
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5.3 Familjestruktur 
Med stöd av de teorier som presenterats och med hjälp av tidigare forskning försöker jag 

analysera den insamlade empirin i avseende på föreställningar. Socialkonstruktivism som ett 

kritiskt perspektiv innebär att avslöja komplicerad social påverkan under ytan av saker som ter 

sig naturligt. Enligt Regner (2006)  önskades av socialsekreterare ofta ”en vanlig familj”, en 

familj med en mamma och en pappa, kärnfamiljen betonades som det önskvärda. Vid en analys 

av resultatet i denna studie framkom temat familjestruktur då det talades mycket om detta i 

samband med ett lämpligt familjehem. Främst i Sverige talade respondenterna generellt om 

familjehem som om det vore ett par, och oftast ett heterosexuellt par. Riggs, Bartholomaeus och 

Due (2016) menade att trots en ökad diversifiering av australienska familjer är det den 

heterosexuella kärnfamiljen som behandlas som norm även i Australien. Enligt Statistiska 

centralbyrån i Sverige (2012) är kärnfamiljen fortfarande den vanligaste familjetypen men det 

blir allt vanligare med ensamstående föräldrar, var femte barn i Sverige är folkbokfört med en 

ensamstående förälder. Mot denna bakgrund och studiens resultat framkom följande teman 

gällande familjestruktur.   

5.3.1 Två föräldrar 
I de tre intervjuerna som genomfördes Sverige talar alla respondenter generellt om bedömningen 

av familjehem som om det skulle vara en kvinna och en man som bedöms, det fanns redan innan 

frågorna kring familjestrukturen en underton som sa att familjehemsföräldrarna oftast är ett par. I 

intervjun med Malin nämner hon till exempel att socialarbetarna måste vara två som intervjuar 

enligt Kälvestens metoden då man inte kan intervjua båda samtidigt. Då ställs följdfrågan om 

hon menar båda föräldrar varpå hon svarar: "ja, man delar på paret, honom för sig och henne för 

sig. Då får man en hel bild.” Här låter det som att Malin föresätter att ett familjehem består av ett 

heterosexuellt par. Det traditionella sättet att se på en familj som mamma, pappa och barn 

rymmer enligt socialkonstruktivismen en social komponent. Det skulle kunna vara så att Malin 

har växt upp med en mamma och en pappa och mött familjer som ser ut så under sin uppväxt och 

därför har skapat en konstruktion av att en ”vanlig” familj ser ut så. Senare i intervjun får Malin 

frågan om två sammanboende män eller två sammanboende kvinnor kan ansöka om att bli 

familjehem och svarar: 

"Jag kan säga att jag personligen är tveksam, man får nog inte säga 

så som socialarbetare men jag är så gammal att jag bryr mig inte. 

Jag tror de kan vara ett lika bra familjehem men det finns andra 

sidor, barnet ska gå i skolan, andra barn kan vara elaka. Det kan 
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hända andra saker även om de är lika bra. Jag skulle inte föredra att 

göra en sådan placering. Jag skulle inte göra det valet även om de 

är hur bra personer som helst, jag skiter i hur de vill leva men det 

ansvaret jag har i ett sådant läge som handläggare som företräder 

kommunen så har jag ett ansvar, hur gör jag med detta barnet? Jag 

skulle inte placera ett barn där." Malin 

Malin säger här att oavsett hur bra familjehemmet är så skulle hon inte föredra att göra en sådan 

placering. Anledningen till varför är något oklar men hon pratar om att barnet ska gå i skolan och 

att andra barn kan vara elaka. Normalitet kan enligt Svensson (2008) definieras som kollektiva 

förväntningar på vad som är kulturellt önskvärt. Regnér (2006) visade i sin forskning på att 

kärnfamiljen ofta är en måttstock för vad som anses en bra familj. I citatet ovan kan det tolkas 

som att en familj med två sammanboende män eller kvinnor inte är det normala, det avviker från 

normen om kärnfamiljen. Respondenten svarar senare att det inte finns några familjehem med 

två sammanboende män eller kvinnor i kommunen, hon vet inte om barn kommer att vara elaka i 

skolan, hon föresätter det, och på så sätt innebär detta att det är en föreställning om en ”lämplig” 

familj. De övriga två respondenterna i Sverige svarade att två sammanboende män eller kan bli 

familjehem, det var dock ingen av kommunerna som hade ett enda familjehem som såg ut så. I 

Australien svarade båda socialarbetarna ett tydligt ja på frågan om ett homosexuellt par kan bli 

familjehemsföräldrar och tillade att de har ett flertal sådana. En nämnde dock att det inte är 

majoriteten men det finns. Sarah svarar: ”Det finns ingen diskriminering här. Så länge de är över 

18 så godkänner vi sökande som är homosexuella. Detta är intressant då adoptionslagarna i 

Queensland inte accepterar homosexuella." Det som Sarah nämner är intressant, 

adoptionslagarna i Queensland, Australien accepterar inte homosexuella par men de är 

accepterade som familjehem. I Sverige är det tvärtom accepterat i adoptionslagarna, ändå finns 

det inga familjehem som består av homosexuella par i respondenternas kommuner. Esping-

Andersen listade Australien som en liberal välfärdstat, en liberal välfärdstat innebär lite 

inblandning från staten och den kännetecknas av individualism (Johansson, 2008). En liberal 

välfärdstat förespråkar individualismen och därmed individens rätt att välja. Esping-Andersens 

teori om välfärdsregimer och den liberala välfärdstatens kännetecken skulle kunna kopplas till 

den upplevda större acceptansen kring familjehem bestående av honomsexuella par i Australien. 

Ett land där politiken förespråkar individens rätt att välja innebär möjligtvis en större acceptans 

kring till exempel homosexualitet då kan ses som individens rätt att välja vem denne vill leva 

med.  
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5.3.2 En förälder 
Det är allt mer vanligt med ensamstående föräldrar men som tidigare nämnt är det ofta den 

traditionella kärnfamiljen som ses som den ”vanliga familjen”. Den traditionella kärnfamiljen 

kan ses som normen och familjen med en ensamstående förälder kan ses som ett undantag från 

den normen. Det talades generellt i intervjuerna om familjen som om den vore ett par, 

respondenterna fick då frågor om ensamstående kan bli familjehem, svaren varierade något 

mellan de olika länderna. I Sverige framkom att det inte måste vara ett par men att det 

underlättar. Nedan följer citat från intervjuerna i Sverige gällande ensamstående som 

familjehem.  

”Det finns inga kriterier om att du måste vara gift eller måste ha en 

partner. I många lägen kan det vara bra att vara två och dela på 

ansvaret. Men samtidigt handlar det också om matchning. Man 

sätter kanske inte ett barn med stor problematik hos en 

ensamstående som behöver finnas till dygnet runt för då orkar man 

inte. Det är också en del man tittar på från början. Man behöver 

familjer av alla sorter. I huvudsak en stabil, stabila vuxna, med 

stabil ekonomi och som kan uppfylla det med att någon kan vara 

hemma i början om barnet behöver och som kan finnas där, då har 

man uppfyllt grund, det vi tittar efter först.” Emma   

 

”Ett jourhem kan det inte vara en ensamstående, det går inte, en 

part måste vara hemma hela tiden. Annars så måste det inte vara 

det, det måste inte vara två, det kan vara en ensamstående, det är 

inte så vanligt, de behöver hjälp och stöd från varandra men det är 

inget formellt hinder att vara ensamstående.” Malin  

Malin får vidare frågan om de har några familjehem som består av ensamstående föräldrar, hon 

låter förvånad och svarar att det är vanligare att vara två samt att hon personligen tycker att man 

ska vara det. Detta kan tolkas som en föreställning om ett lämpligt familjehem; en föreställning 

om att vara två och stödja varandra.  

”Om det finns just nu? Jag har jobbat i många herrans år så det är 

klart att det finns i min bakgrund. Eh, ja det gör det, men det 

vanligaste är att de är två, de behöver vara två tycker jag, stödja 

varandra. Det är ett ganska ensamt jobb och det är inte säkert det 
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kommer en söt och mysig liten unge dit och allt blir puttenuttigt 

utan de öppnar ju faktiskt hela sitt hem till en två tre 

socialsekreterare, de öppnar upp till att följa med vid umgänge, det 

kan komma in en biologisk farmor och farfar, kanske någon från 

barnavårdscentralen, de öppnar upp sitt hem för många mer än bara 

just det där barnet. Så det måste man förbereda dem på.” Malin  

Moa låter tveksam när hon får frågan om en ensamstående förälder kan bli familjehem. Moa 

nämner liknande anledningar som Malin, främst att det handlar om tid. När Moa vidare får 

frågan om de har familjehem som är ensamstående föräldrar så har Moa också svårt att nämna ett 

exempel. Det låter som ett undantag, ett undantag från hur ett familjehem brukar se ut. Enligt 

Svensson (2008) finns det alltid avvikelser från normen. Normen kan definieras som det 

”typiska” och det ”vanliga”.   

”Ja, eh, det kan det. Eh, men det är ju svårare, då krävs det lite mer 

för att man ska kunna bli familjehem om man är ensamstående. 

Man kan säga generellt sett att alla barn vi placerar har någon form 

av problematik och om de inte har just när man placerar så kommer 

det att uppstå under placeringens tid. Just därför att de har sina skäl 

att bli placerade, de kan inte bo med sina biologiska föräldrar, det i 

sig skapar en osäkerhet och oro hos barnet. Det är möten med oss 

och andra möten med till exempel BUP eller annan sjukvård och 

skola och så. Det krävs att man ska kunna avlasta varandra. Det 

krävs mycket goda resurser om man ska vara ensam. Man kan inte 

tänka att det är som att vara en ensamstående förälder.”  Moa 

”Ja, vi har haft historiskt, alltså inget som vi har vanligtvis, vi har 

haft någon som har blivit familjehem för ett syskonpar vet jag men 

då hade de barnet bott en längre tid med den här personen. Där 

båda biologiska föräldrarna hade avlidit. Det var den enda 

anknytningen de hade.” Moa 

"Vi har familjehem både där man är ensamstående eller par. Det 

kan vara jättebra för en tonårig tjej eller tonårig kille och få en 

ensamstående förälder som kan guida dem och bli en trygghet för 

dem. Det behöver inte vara ett par." Emma 
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På frågan om en singelförälder kan bli familjehem svarar Joe "Ja vi har många singelföräldrar, 

både kvinnliga och manliga, homosexuella par och det är även väldigt mångkulturellt”. Sarah 

svarar också kort och tydligt: "ja absolut, vi har många singelföräldrar som är familjehem". Som 

tidigare nämnt eftersöker de i Australien familjehem där det inte finns dubbla inkomster och där 

mamman stannar hemma, där föresätter man också att familjehemmet består av ett heterosexuellt 

par.  

5.3.3 Matchning  
Ytterligare en likhet som framkom i analysen var processen som kallas matchning. Begreppet 

matchning används i båda länder och handlar enligt socialarbetarna om att ”matcha rätt barn med 

rätt familj”. När respondenterna talar om innebörden av matchning talar de också mycket om 

familjestruktur. När Moa får frågan om begreppet matchning och vad det innebär så beskriver 

hon det som en process för att hitta rätt familj. Hon tar också med ett exempel på hur det kan se 

ut: 

"Det kan vara så att en familj passar för ett barn men inte för ett 

annat barn. Det är också litegrann med åldern på barnet. En del 

familjehem är inte lämpade att ta en flicka, beroende på familjens 

egen sammansättning och egna barns åldrar till exempel." Moa 

Moa får vidare frågan hur ett familjehem kan vara lämpat för antingen pojke eller flicka och 

svarar: 

"Ja det kan till exempel vara att familjen har flickor och det kanske 

inte blir bra om man sätter en pojke där beroende på olika 

omständigheter. Kanske pojkens ålder eller familjens intressen eller 

så…Vi får aldrig sätta ett barn någonstans och riskera att det 

händer någonting med de biologiska barnen. Det kan göra att det 

ibland kan vara lämpligt att man sätter barn av samma kön eller att 

man kanske inte sätter en tonårspojke ibland om det är en 

tonårspojke som varit med om någonting, t.ex. sexuellt. Då kanske 

det inte är så lämpligt att sätta den pojken i en familj där det finns 

döttrar eller så." Moa 

Malin i Sverige talar också mycket o familjestrukturen på frågorna som handlar om matchning. 

På en första fråga om hur man tänker kring matchning svarar Malin: 
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"Man kanske inte kan säga så mycket generellt men att det beror på 

hur barnet eller ungdomen har det hemifrån. Ibland tycker vi att det 

är bra om det inte finns fler barn i familjen. Ibland kan det vara bra 

om det finns äldre barn i familjen. Ibland kan det vara bra att det 

placerade barnet får vara äldst. Sådana bedömningar gör vi på 

matchningen" Malin 

I Australien berättar Sarah gällande matchning om ett familjehemsavtal där familjen skriver vad 

de önskar gällande barnet som placeras: 

"Hela tiden när man skriver bedömningen så pratar man och 

funderar på vad som kan vara en god matchning till familjen. Om 

de har unga barn till exempel, många familjer vill ha barn som är 

yngre än det yngsta barnet. Så om den yngsta är fem år gammal vill 

de ha barn under femårsåldern... det är väldigt, väldigt svårt att 

matcha, vi har inte tillräckligt med familjer och många av dessa 

familjer vill ha bebisar. Det är svårt att placera barn över fem år. 

Tonåringar är jättesvårt. Jag tror att många familjer tror att om 

barnen är yngre så är deras beteenden och familjens förmåga att 

hantera dessa enklare.” Sarah 

Sarah talar också om familjestruktur men hon nämner något som inte nämnts i Sverige, att det 

även handlar om åldrarna på barnet och att det är svårt att placera äldre barn. Intressant i 

Australien är att det låter som att det är på familjens villkor mer än efter barnens behov. Detta 

kan dock bero på att i Australien arbetar organisationerna som hittar familjen mer individuellt 

och det finns andra socialarbetare som ser över barnens behov på ett annat sätt. Joe i Australien 

beskriver matchningen på liknande sätt: 

"Vi får information om barnet och vår uppgift är att matcha detta 

med familjens önskemål. Familjen kan till exempel ha önskat 

endast äldre pojkar och om vi då letar efter en familj till en liten 

flicka kan vi utesluta denna familjen. Många familjer, inte många 

kanske, men några vill endast bli familjehem till barn under fyra år 

och utan vissa beteenden och detta är vanligtvis inte fallet med barn 

som har upplevt trauma. Vårt interna matchnings redskap kan du se 
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här, det visar om de kan bemöta transport behov, vårdbehov, 

utvecklingsbehov med mera.” Joe  

5.4 Egenskaper hos ett lämpligt familjehem  

I detta stycke presenteras det som framkom gällande egenskaper hos ett familjehem. I 

föregående stycke framgick att det finns en föreställning om familjehemmets konstruktion. Vilka 

egenskaper är det enligt socialarbetarna som gör ett familjehem till ett lämpligt eller bra 

familjehem? Likheter mellan länderna som framkom gällande lämpliga egenskaper var vikten av 

att kunna samarbeta med socialtjänsten samt den biologiska familjen. En annan likhet som 

framkom var att anledningen till att bli familjehem ska vara en genuin anledning, inte på grund 

av pengar till exempel. Nedan följer två citat från intervjuerna i Australien där respondenterna 

beskriver ett bra familjehem enligt dem själva:  

 

"I slutändan så är det en familj, oavsett hur den ser ut, så 

familjestrukturen kan vara ensamstående, (same sex), människor 

som har egna barn, separerade, skilda eller tillsammans och vill ta 

hand om ett barn. Det finns många olika familjestrukturer och det 

spelar ingen roll hur familjen ser ut så länge de har en förmåga att 

ta hand om barn, och det handlar inte bara om fysisk plats, det 

handlar om tid, resurser, energi, motivation att investera i ett 

fosterbarn och deras villighet och förmågan att möta deras 

komplexa behov och veta att barnen inte alltid är med dem. De 

familjehemsföräldrar är väldigt svåra att hitta, de som är redo att 

göra allt för men samtidigt förstå att den bästa platsen för ett barn 

är hos deras familj och stötta relationen med de biologiska och 

stötta dem i att återvända hem om det är säkert för dem." Joe 

"Jag tror att motivationen måste vara altruistisk, de måste göra det 

av rätta anledningar. Med rätt anledningar menar jag att de 

fokuserar på barnet. De inser att barnen kommer från en komplex 

och traumatisk bakgrund. De vill hjälpa barnet i läkande och 

slutligen acceptera att planen för dessa barn är att återvända hem, 

för att läka deras familj. Så familjehemsföräldrar som kan öppna 

upp sina hjärtan till en sådan enorm utsträckning, för det är det vi 

frågar efter…Omhändertagandet som vi förväntar oss från 
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familjehemsföräldrar är här uppe och omhändertagandet vi 

förväntar oss av föräldrar för att barnet ska kunna återvända hem är 

här nere (visar stor skillnad med händerna). Det handlar om att 

förstå att när ett barn återvänder hem kommer de kanske inte ha 

samma materiella saker eller en förälder som är involverad på 

samma sätt som en fosterförälder men om de kan vara tillräckligt 

bra föräldrar så är det den bästa platsen för barnet att växa upp. Så 

det behövs en alldeles särskild person för att kunna göra detta. 

Andra egenskaper av en bra familjehemsförälder en förmåga att 

lösa konflikter, en förmåga att arbeta i en team och en förmåga att 

kunna hantera höga stressnivåer." Sarah 

Intressant i ovan citat är också Sarahs sätt att beskriva familjehem som en familj som är näst 

intill perfekt, till skillnad från den biologiska familjen som endast behöver vara tillräckliga 

föräldrar. Murray och Barnes (2010) menar att föreställningar av familjen innehåller både 

ideologiska och praktsiska dimensioner. Socialarbetare bestämmer vilken sorts familjer de 

möter, det påverkar sättet som de väljer att arbeta med familjer i svårighet och denna praktik 

bidrar till olika sociala konstruktioner av familjen. 

5.4.1 En säker familj 
I Australien användes ofta ordet ”säkert” när socialarbetarna talade om ett lämpligt familjehem. 

Det engelska ordet som används är "safe", det skulle även kunna översättas till "tryggt". I 

intervjuerna som genomfördes i Sverige används ordet på ett annat sätt, respondenterna talar om 

familjehemsföräldrar som är "trygga, varma och kärleksfulla". Cameron och Freymond (2006) 

listade Australien som ett av de länder där välfärdssystemet har fokus på skyddet av barn. Det 

finns ingen lag att inte aga barn i Australien men det finns en lag att inte aga sina fosterbarn. 

Nedan följer ett citat av Sarah i Australien där hon talar om både lämplighet och förväntningar 

på familjehemmet:  

”Det finns förväntningar på familjehemsföräldrar om hur de ska 

vårda placerade barn och de behöver demonstrera att de kan detta 

under bedömnings-processen. Det kan vara att en säger att den agar 

sina barn och skulle aga placerade barn, det kan vara en sak som 

gör att de inte är lämpliga då det inte är tillåtet att aga placerade 

barn…Det är tydligt vad som är passande och inte. Lagen talar 

alltså om vad som anses vara en lämplig person, en lämplig person 
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är någon som kan skydda ett barn från skada och risk och som har 

möjlighet att arbeta mot socialtjänstens mål." Sarah 

I slutet av ovan citat framgår tydligt vad respondenten Sarah anser vara en lämplig person, en 

person som kan skydda ett barn från skada och risk. Det här sättet att tala om säkerhet är en av de 

skillnader som framkom i studien gällande föreställningen av ett lämpligt familjehem.  

5.4.2 En trygg och stabil familj  
I Sverige användes ordet trygg ofta av respondenterna när de talade om lämplighet. En trygg 

familj, trygga familjehemsföräldrar och trygghet. Även ordet stabil användes ofta för att beskriva 

ett lämpligt familjehem. Orden användes ofta i liknande sammanhang och på grund av detta var 

det svårt att dela på dem i analysen. Nedan följer några av citaten som innehållande dessa ord:  

”Trygghet är en väldigt stor del. Trygghet och förmåga att kunna ge 

kärlek till ytterligare barn…Att vara en god och trygg miljö för 

barnet eller barnen om det är syskonpar. Vara goda vuxna 

människor och en trygg hemmiljö. Mycket värme, mycket kärlek, 

behöver de barnen.” Malin 

”Förr i tiden var det ju mycket så att man såg en familjehemsfamilj 

på landet med djur och tryggt och sådär men nuförtiden, saker och 

ting ändras, det går lika bra med en lägenhet i stan och närhet till 

skola och kompisar. Saker ändras, men att man har plats och att 

man har tid att vara en trygg och stabil familj och man måste också 

vara beredd på såna saker som att se barnens behov av aktiviteter.” 

Emma 

"Utifrån sin erfarenhet kan man se att den här familjen är trygg och 

stabil, den här erfarenheten har de och då förhoppningsvis så får 

man en placering som fungerar så att man inte behöver flytta på 

barnet mer än nödvändigt. Ofta har barnet varit med om en hel del 

ändå så de behöver en trygg familj där de kan få stabiliteten de 

behöver." Emma 

"Naturligtvis en trygg och stabil familj som kan ge den omsorg som 

alla barn behöver men det kan vara så att en del barn har ett utökat 

behov" Emma 
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"Det ska vara en familj som står stadigt på jorden, en stabil familj. 

En stabil där man känner varandra väl, där det är trygga vuxna som 

gärna har levt tillsammans ganska länge så att man vet var man har 

varandra. Inte för unga för att det krävs lite livserfarenhet för att ta 

hand om ett barn och speciellt ett barn som kan ha varit utsatt för 

en viss problematik" Malin 

Enligt socialkonstruktivismen utgör språket en social storhet, det är något vi skapar tillsammans. 

Vår kunskap är socialt konstruerad och kommer från det språk vi skapat oss (Wennerberg, 2010). 

Ordet trygg och ordet stabil har sannolikt olika betydelser för olika människor. Malin talar ovan 

om en stabil där det är trygga vuxna som levt tillsammans länge och vet var de har varandra. 

Genom att tala på detta sätt fortsätter socialarbetarna att konsturera och upprätthålla normen om 

en kärnfamilj. En stabil familj är trygga vuxna som lever ihop säger Malin i citatet. Enligt 

socialkonstruktivismen kan det vi upplever som mest naturligt visa sig vara en illusion, den är 

skapad av våra sociala normer och gör att vi inte funderar på om det hade kunnat vara på andra 

sätt.  

"I grunden så är det en helt vanlig familj, som har sunda 

värderingar. Ofta söker vi människor som är relativt lugna och 

trygga och som har en god förmåga att samarbeta. Man behöver 

kunna samarbeta med både oss och biologisk familj och 

naturligtvis med barnet." Moa 

Intressant i citatet ovan är också att Moa talar om den lämpliga familjen som en helt vanlig 

familj. Enligt Svensson (2008) började begreppet "normal" under 1800-talet användas i 

betydelsen ”vanlig” eller ”typisk”. Vad innebär en helt vanlig familj? Enligt Svensson (2008) 

normaliteten aldrig homogen, alla i ett samhälle har aldrig till fullo samma normer, det finns 

motstridiga uppfattningar och tolkningar. Regnér (2006) menade att en ”god familj” ofta uttrycks 

av socialsekretetrare som en ”normal” eller ”vanlig” familj och ofta syftar till en familj med en 

mamma och en pappa. I en av intervjuerna i Australien talar socialarbetaren om skillnader vid 

rekrytering och bedömning av vanliga familjehem och aboriginska familjehem:  

”Här behöver vi se till olika familje-alternativ. Det finns en slags 

hierarki. Om barnen inte kan placeras inom familjen, ska de 

placeras i deras samhälle, i samma mob och endast om vi inte hittar 

något av dessa alternativ får de placeras med en icke aboriginsk 
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vårdare. Det finns också en lag på att departementet måste 

konsultera med en särskild aboriginsk enhet om placeringen det 

kan handla om saker i relation till familjen och samhället” 

I citatet ovan pratar man om släkten som familj och det finns även ett tillhörande samhälle (ordet 

”mob” används för att beskriva ett folk, en utvidgad familj) som i detta fall kan bli 

omhändertagare för aboriginska barn som är i behov av familjehem. Här framkommer att i de 

olika kulturerna så finns det olika föreställningar om familjen. Inte i alla kulturer finns normen 

om kärnfamiljen. Antropologiska studier av familjemönstren i olika kulturer visar att det finns 

olika sätt att utforma förhållandet mellan förälder och barn. Det traditionella sättet att se en 

familj som mamma, pappa och barn kan enligt socialkonstruktivismen inte hänföras till naturen 

utan rymmer en social komponent (Wennerberg, 2010).  
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6. Avslutande diskussion  

Studiens syfte var att med en socialkonstruktivistisk ansats och kvalitativa intervjuer med ett 

antal socialarbetare i Sverige och i Australien få en ökad förståelse för bedömningen av 

familjehem och vad som anses vara ett "lämpligt" familjehem.  Det framkom i resultatet att det 

fortfarande finns en norm om kärnfamiljen som den ”vanliga” familjen, andra familjestrukturer 

kan ses som undantag från denna norm. I Sverige fanns en tveksamhet till homosexuella par som 

familjehem och ensamstående föräldrar som familjehem. I Australien talades det något mer om 

olika familjestrukturer och socialarbetarna hade exempel på andra konstruktioner av familjehem, 

det framkom dock att de främst sökte familjehem där en förälder, vanligtvis modern är en 

hemmavarande förälder. Andra frågeställningen gällde skillnader och likheter i konstruktionen 

av ett lämpligt familjehem i Sverige och i Australien. Jag upplevde det som olika sätt att tala om 

vad ett lämpligt familjehem innebär. I Sverige fanns ett genomgående tema, en trygg och stabil 

familj. I Australien talades det om en säker familj som kan tillhandahålla en säker miljö.  

Det framkom likheter mellan Sverige och Australien gällande tillvägagångssättet 

att bedöma ett familjehem och det fanns även likheter mellan länderna gällande kraven som 

ställs på ett familjehem och de egenskaper som eftersöks, men det fanns även skillnader. När ett 

familjehem intervjuas och bedöms ställs i båda länder frågor inom liknande områden så som 

relationer och uppfostringsmetod. Kraven på familjehemmen som ställdes var i de båda länderna 

liknande i grunden, det begärs utdrag från olika register men de skiljer sig något. Ytterligare en 

likhet mellan de båda länderna var begreppet ”matchning” som beskrivs som en process där 

socialarbetaren ”matchar rätt familj med rätt barn”. Det framkom i båda länderna att även denna 

process till stor del handlade om strukturen på familjerna. Det skulle vara intressant att forska 

vidare i dokument så som ländernas olika riktlinjer och lagar i de olika länderna och undersöka 

likheter och skillnader även där. Det kan också tänkas att olika faktorer i samhället påverkade 

studiens resultat. I Australien gjordes intervjuerna i större samhällen och det framkom att 

efterfrågan på familjehem var väldigt stor och det är svårt att placera barn då det inte finns 

tillräckligt med familjehem. Det skulle kunna vara så att en sådan faktor gör att de behöver sänka 

kraven eller inte ”snäva in sig” för mycket gällande en viss struktur eller specifika egenskaper 

hos en ”lämplig familj”. 

Resultatet visade att i Sverige talade alla respondenter generellt om bedömningen 

av familjehem som om det skulle vara ett heterosexuellt par som bedöms. Intressant är att 

homosexuella par inte får adoptera i Queensland, Australien men de har möjlighet att bli 

familjehem. I Sverige får ett homosexuellt par adoptera enligt lag. I Australien upplevde jag att 
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det fanns en större öppenhet att bedöma en ensamstående förälder eller ett homosexuellt par som 

”lämpliga” familjehem. I anlysdelen gjordes en koppling till Esping-Andersen 

välfärdstatsregimer då han listade Australien som en liberal välfärdstat, liberalism kännetecknas 

av individualism och individens rätt att välja. Jag vill ytterligare en gång påpeka att intervjuerna 

genomfördes med tre respondenter i Sverige och två respondenter i Australien och resultatet går 

inte att generalisera till två länders hela befolkning. De tre intervjuerna i Sverige gjordes i 

mindre samhällen än de två i Australien. En av socialarbetarna i Sverige hade en tanke om att det 

kan vara vanligare i storstäderna med homosexuella par som familjehem. Det skulle kunna vara 

på så sätt och att resultatet hade blivit påverkat om intervjuerna var mer geografiskt utspridda. 

Även om socialarbetarna i Australien svarade att flera olika familjestrukturer kan bli familjehem 

så framkom att det eftersöktes familjehem där det finns en inkomsttagare och en hemmavarande 

förälder, där respondenterna vid tal om den hemmavarande föräldern syftade till mamman i 

familjen. Detta skiljer sig från välfärdssystemet i Sverige där den socialdemokratiska 

välfärdsstatsregimen utmärker sig av ett högt kvinnligt förvärvsdeltagande vilket innebär fler 

familjer bestående av två inkomsttagare.  

Det framkom i intervjuerna i de båda länderna likheter gällande ”det lämpliga 

familjehemmet” till exempel ansågs vikten av att kunna samarbeta med socialtjänsten och den 

biologiska familjen som en viktig egenskap. En annan likhet var att anledningen till att bli 

familjehem ska vara genuin, inte på grund av pengar till exempel. I resultatet framkom även 

skillnader mellan Sverige och Australien i sättet socialarbetarna talade kring ”lämpliga” 

familjehem. Vid en analys gjordes kopplingar till Cameron och Freymonds (2006) som menade 

att barnavården i ett internationellt perspektiv kan delas in i barnskydd respektive familjestöd, 

där Australien ingår i den förstnämnda och Sverige i den sistnämnda. I Australien beskrev 

respondenterna en ”lämplig familj” som en ”säker familj” som skyddar barnet ifrån skada och 

risk. Detta upplevde jag annorlunda mot intervjuerna i Sverige där alla respondenter pratade om 

familjehemmet som tryggt och stabilt. I analysen görs även kopplingar till teorin om normer. 

Enligt Svensson (2008) har alla i ett samhälle har aldrig till fullo samma normer, det finns 

motstridiga uppfattningar och tolkningar. I olika kulturer finns det olika föreställningar om 

familjen. I studien togs ett exempel upp gällande den aboriginska kulturen, där finns inte samma 

norm om kärnfamiljen. 

Det är sättet som socialarbetarna omedvetet talar om en ”lämplig” familj, till 

exempel om kärnfamiljen som det ”normala” eller ”lämpliga”, som tyder på olika föreställningar 

kring familjen. Föreställningarna är till största sannolikhet socialt konstruerad och skiljer sig åt 
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mellan olika länder och kulturer. När en socialarbetare säger till exempel ”vi intervjuar honom 

för sig och henne för sig” så upprätthåller deras språk bilden av familjehemmet som ett 

heterosexuellt par. Enligt socialkonstruktivismen utgör språket en social storhet, det är något vi 

människor skapar tillsammans. Genom att tala på ett visst sätt konstrueras och uppehålls olika 

normer, till exempel den om kärnfamiljen. Genom att ändra vårt språk så kan vi ändra våra 

föreställningar och tvärtom. I yrket som socialarbetare är det viktigt att reflektera över våra 

föreställningar och vårt språk gällande till exempel familjen.   
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