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Sammanfattning 
Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur etnicitet tillskrivs betydelse i utredningar av 
familjehem. Vidare vill vi undersöka hur familjehemssekreterarna beskriver sitt handlingsutrymme i 
utredningsarbetet. Syftet har besvarats med följande frågeställningar; (1) Hur aktualiseras etnicitet vid 
utredningar av familjehem? (2) Hur beskriver familjehemssekreterare sina erfarenheter av 
utredningsarbete av familjer med annan etnisk bakgrund än svensk? (3) Vilka utmaningar uppkommer 
vid utredningar av familjer med en annan etnisk bakgrund än svensk? Socialstyrelsen anser att det finns 
förbättringsåtgärder i familjehemsutredningar, främst gällande likvärdiga utredningsmodeller, men även 
gällande den kompetensbrist som finns i socialt arbete vid bemötandet av utrikesfödda. I Sverige saknas 
tidigare forskning kring familjehemsutredningar och etnicitet, det finns viss internationell forskning som 
främst utgår från adoption. De teoretiska utgångspunkter vi använt oss av är socialkonstruktionism, 
etnicitet som teoretiskt begrepp samt gräsrotsbyråkrati. Vi har genomfört en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer och intervjuat sex familjehemssekreterare och en enhetschef. När vi 
analyserade materialet kom vi slutligen fram till tre empiriska kategorier; Att behandla alla lika i 
utredningarna, idealfamilj samt utredningsdilemman. Resultatet visar att etnicitet aktualiseras tidigt i 
utredningsskedet när familjehemssekreterarna kategoriserar att familjen har en annan etnisk bakgrund 
än svensk. Efterföljande utredning skiljer sig från en utredning genomförd på en svensk familj, vid dessa 
utredningar används en annan utredningsmodell. Familjehemssekreterarna beskriver och använder sitt 
handlingsutrymme på olika sätt vilket innebär att det skiljer sig mellan familjehemssekreterarnas 
utredningar av utrikesfödda familjer. De utmaningar som familjehemssekreterarna står inför är 
framförallt likabehandling där organisationen säger att de ska behandla alla lika, medan familjerna 
förutsätter att de utreds efter sina individuella förutsättningar. En annan svårighet gäller 
nätverksplaceringar där barnets anknytning väger tyngre än nätverkshemmets brister. Detta kan i vissa 
fall bidra till en intressekrock mellan barnhandläggare och familjehemssekreterare där 
familjehemssekreterare får fatta beslut som strider mot riktlinjerna för när en familj ska bli godkänd.  
 
Nyckelord: Familjehem, etnicitet, socialkonstruktionism, gräsrotsbyråkrati, nätverkshem, idealfamilj, 
likabehandling, socialt arbete. 
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Förord  
Vi vill börja med att tacka enhetschefen och alla familjehemsekreterare som så generöst har tagit sig tid 
och ställt upp på intervjuer med oss. Tack för att ni delade med er så öppenhjärtligt om era tankar och 
erfarenheter av det viktiga arbete ni genomför varje dag. Ni har gett oss ett rikligt material att arbeta 
med i vårt självständiga arbete, utan er hade detta arbete aldrig blivit av.    
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Sabine Gruber som har väglett oss genom detta arbete, 
speciellt när vi har kört fast har du kunnat hjälp oss att komma på rätt spår igen. 
 
Till sist tackar vi varandra för att vi har tagit oss igenom detta arbete, vi har lyft varandra när vi börjat 
tröttna lite på skrivandet och tillslut fått ihop ett arbete som vi är stolta över. Vi vill även tacka alla som 
har stöttat och hjälpt oss genom detta arbete. 
 
Jessica Sjöstedt och Sofie Karlsson 
Norrköping 170522 
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Inledning 
På ett decennium är det en annan världsbild och vi hade inte ett enda familjehem som var av 
utländsk härkomst och nu har vi flera stycken. 

 
Detta citat, från en av familjehemssekreterarna som vi har intervjuat, vittnar om att mycket har hänt 
i Sverige de senaste 15 åren. Invandringen till Sverige har ökat under 2000 talet, dels på grund av krig 
men även på grund av arbetskraftsinvandring (Migrationsinfo, 2016). Som citatet beskriver har det på 
senare år blivit alltmer vanligt att utrikesfödda familjer ansöker om att bli familjehem, då främst 
nätverkshem. Utredningsmodellerna som familjehemssekreterarna använder upplevs inte hänga 
med i utvecklingen och är i många fall baserade på en svensk idealfamilj. 
 
Socialstyrelsens rapport (2010, ss. 8-9) visar att det finns en överrepresentation av utrikesfödda 
personer bland socialtjänstens klienter vilket bidrar till att det finns en bredd på religion, kultur, 
normer, traditioner och värderingar. Denna bredd kan inte mötas av socialsekreterarna eftersom det 
inte finns någon kompetens- eller verksamhetsutveckling inom detta. Wikström (2013, ss. 333-334) 
talar om ett universellt förhållningssätt i socialt arbete, vilket innebär att alla ska ses och bemötas lika 
i utredningar men att utredarna oftast utgår från en vit medelklassnorm. Detta leder till att 
socialsekreterare inte har möjlighet att uppmärksamma individers olika behov vilket riskerar att 
socialsekreterarna förtrycker eller åsidosätter specifika behov hos en individ. 
 
I vår studie vill vi väcka intresse hos familjehemssekreterarna att uppmärksamma hur etnicitet får ta 
plats i utredningar. Vi har uppmärksammat att det finns en kunskapslucka i forskningen gällande hur 
etnicitet vägs in i utredningar av familjehem, något som väckte vårt intresse. Ytterligare en intressant 
aspekt som väckte vårt intresse var att vi under socionomutbildningen har fått lära oss om ett 
universellt förhållningssätt, vikten av att behandla alla lika. Samtidigt som vi fått lära oss att vi ska ta 
hänsyn till individen, vilket skulle vara spännande att undersöka hur yrkesverksamma löser det 
dilemmat i arbetslivet. Vi valde att intervjua familjehemssekreterare eftersom vi uppmärksammat att 
det inte finns så mycket forskning kring familjehemsutredningar och hur familjehemssekreterarna 
arbetar med etnicitet. Vi tänkte att det skulle vara spännande att undersöka hur 
familjehemssekreterare talar om etnicitet i utredningsarbetet och vilka metoder de använder. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur etnicitet tillskrivs betydelse i utredningar av familjehem. Vidare 
vill vi undersöka hur familjehemssekreterarna beskriver sitt handlingsutrymme och hur det påverkar 
utredningsarbetet. 
 
Frågeställningar som studien ska besvaras genom är: 

 Hur aktualiseras etnicitet vid utredningar av familjehem? 

 Hur beskriver familjehemssekreterare sina erfarenheter av utredningsarbete av familjer med 
annan etnisk bakgrund än svensk? 

 Vilka utmaningar uppkommer vid utredningar av familjer med en annan etnisk bakgrund än 
svensk? 

Avgränsningar och begreppsförklaringar 

I vår studie har vi gjort vissa avgränsningar, en avgränsning är att vi enbart undersöker hur 
familjehemssekreterare beskriver sitt arbete med utredningar av familjehem och därmed kommer vi 
inte beröra utredning gällande placeringen av barn i familjehemmen eller barnets bästa. En 
ytterligare avgränsning som vi gjort är att vi är intresserade av hur familjehemssekreterarna beskriver 
utredningsarbetet och deras tankar kring det. Därmed har vi inte fördjupat oss i vilka lagar 
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familjehemssekreterarna måste förhålla sig till. Under intervjuerna har vissa delar lyfts oftare, 
exempelvis hedersvåld och könsstympning, dock har vi valt att inte fördjupa oss mer än vad som 
krävs för att förstå utredningsarbetet. 
 
Utrikesfödda/en annan etnisk bakgrund än svensk: Det har förekommit många olika begrepp gällande 
familjer som har en annan etnisk bakgrund än svensk både i tidigare forskning och i intervjuerna. Vi 
har därmed valt att enbart använda dessa två begrepp vid beskrivningar av familjer som har en 
etnicitet som anses annorlunda jämfört med den svenska. När vi talar om utrikesfödda familjer 
menar vi familjer med en annan etnisk bakgrund än svensk.    
 
Nätverkshem/släktinghem: Vi använder oss av begreppet nätverkshem när det handlar om 
placeringar av barn som har en anknytning till familjen som den ska placeras hos. Dessa familjer är 
både svenska och utrikesfödda. Vi använder nätverkshem för att det inte nödvändigtvis måste vara 
en släkting som barnet placeras hos utan det viktiga i placeringen handlar om anknytning. I vissa citat 
använder familjehemssekreterarna begreppet släktinghem vilket vi valt att behålla, men det är att 
jämställa med nätverkshem i detta arbete. 
 
Likabehandling: I vårt arbete framkom ett empiriskt resultat gällande att behandla alla lika. 
Familjehemssekreterarna beskriver deras likabehandling utifrån två olika innebörder. Den ena utifrån 
att alla är lika inför lagen och därmed ska alla behandlas lika, formell likabehandling. Den andra 
beskrevs utifrån att likabehandling är den faktiskta likheten, som innebär att utredningar kan vara 
olika men ska resultera i samma utfall och därmed har ett materiellt innehåll, materiell 
likabehandling. 

Disposition 

Vår studie är upplagd på följande sätt: Först presenteras en bakgrund om familjehem, lagstiftning, 
utredningsmodeller och behov av kompetensutveckling. Därefter presenteras den tidigare 
forskningen och hur den är relevant för vår studie. Nästa kapitel behandlar våra teoretiska 
utgångspunkter där vi beskriver socialkonstruktionism, etnicitet samt gräsrotsbyråkrati. I 
metodavsnittet beskrivs hur vi gått tillväga i studien och vilka metoder vi använt. I vår resultat- och 
analysdel presenterar vi först resultatet av vår empiri följt av en analys. Till sist för vi en avslutande 
diskussion där vi kopplar analysen till vårt syfte och våra frågeställningar samt för en kritisk reflektion 
över arbetet.  
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Bakgrund 

Lagstiftning och historia om familjehemsvården 

Familjehem innebär att barnet vårdas utanför det egna hemmet, vilket regleras i 6 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen (2001:453). En tydligare definition av familjehem regleras i 3 kapitlet 2 § 
Socialtjänstförordningen (2001:937) vilken innebär att ett familjehem har som uppdrag från 
socialnämnden att ta emot barn för stadigvarande vård och fostran och det får inte bedrivas 
yrkesmässigt. En annan lag som är av vikt att ta upp är 6 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen (2001:453) som 
lyder: “När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon 
anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas”. 
Att dessa lagar berörs är för att definiera vad som är ett familjehem men även att anknytning 
samtidigt ska beaktas, om barnet redan har en anhörig eller annan närstående som kan fostra barnet 
anses det i många fall vara bäst för barnet att leva i ett så kallat nätverkshem. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 25) kan ett familjehem vara antingen ett nätverkshem som innebär att 
barnet som placeras i nätverkshemmet har en relation till familjen sedan tidigare, exempelvis 
släktingar eller nära vänner. Ett familjehem kan också innebära att barnet inte har någon tidigare 
relation till familjehemsföräldrarna. När ett barn placeras i familjehem kan det ske både på frivillig 
och tvingande basis. Placeringar som är frivilliga genomförs med stöd av 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen (2001:453). När det gäller tvångsplaceringar regleras det i 1 § 2 stycket Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsen (2013, s. 43) menar att syftet 
i lagstiftningen är att barn som placeras i familjehem ska återförenas med sina biologiska 
vårdnadshavare, detta ska ske genom att återskapa kontakt med dem under trygga förhållanden. 
 
Kring 1950 och 1960 talet bestod hälften av den svenska familjehemsvården av nätverksplaceringar, 
något som mer än halverades fram till slutet av 1980 talet (Vinnerljung, 1996, ss. 135-138). 
Nedgången tros bero på att en professionalisering av barnavårdsarbetet kan ha påverkat 
socialsekreterarna att välja familjehem rekryterade av kommunen istället för barnets släktingar. 
Undersökningar som gjordes i början av 1990 talet visade att socialsekreterare valde att inte kontakta 
släktingar under utredning eller placera barnen där. Skepsisen mot nätverkshem kan ha handlat om 
den forskning som kom under 1980 talet där den känslomässigt komplexa relationen som finns i 
släkten hos utsatta familjer diskuterades. Forskarna menade att barnen som placerades i 
nätverkshem kunde hamna mitt i ett drama om skam, skuld och ett avståndstagande till barnens 
biologiska föräldrar som sågs som misslyckade. Flera forskare framhävde dock att det fanns många 
fördelar med nätverkshem. Bland annat att barnet känner igen sig mer hos släkten än hos en helt ny 
familj och att det är färre sammanbrott i ett nätverkshem än hos ett nytt familjehem (ibid. ss. 135-
138). 

Socialstyrelsens modeller för att utreda familjehem 

Varje kommun har ett ansvar att rekrytera, utreda och följa upp familjehem, det är även kommunens 
ansvar att se till att det finns tillgång till familjehem. Att varje kommun har ansvar bidrar till att 
kommunerna arbetar efter de olika prioriteringar de har och därmed är arbetet mellan kommunerna 
inte likvärdigt (Socialstyrelsen, 2012, s. 9). Detta anses vara ett problem och för att få rekryteringen 
av familjehem så likvärdig som möjligt i olika kommuner har ett standardiserat 
bedömningsinstrument, BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) tagits fram. Denna 
metod är baserad på empirisk kunskap samt kunskap hämtad hos familjehemssekreterare och består 
av ett instrument, en bedömningsmall samt en manual. Med denna metod inhämtas grundläggande 
information om de familjer som ansöker om att bli familjehem. Redan i ett tidigt stadie kan 
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familjehemssekreteraren med hjälp av BRA-fam uttrycka sig om familjen anses lämplig för fortsatt 
utredning eller inte (ibid. s. 7). 
 
När en familj anses vara lämplig för att bli familjehem ska familjen utredas. Enligt Socialstyrelsen 
(2011, s. 9) arbetar kommunerna framförallt med två metoder vid utredningar, den ena är 
Kälvestensmetoden och den andra är PRIDE (Parents Resources for Information Development and 
Education). Dock har ingen av dessa metoder utvärderats empiriskt, vilket bidrar till att ingen har 
kunskap om att det som utreds är det som ska utredas. I arbetet med Kälvestensmetoden ska flera 
faser gås igenom. Den första fasen är kontaktfasen där en initial kontakt tas med familjen och frågor 
ställs över telefon samt informerar familjen om att referenstagning, kontakt med polis, 
försäkringskassan, kronofogden samt läkarintyg kommer samlas in. Den andra fasen är 
orienteringsfasen där minst två hembesök görs. Den tredje fasen är intervjufasen som är en 
djupintervju i två delar. Den första delen handlar om familjens tidigare historia och den andra delen 
handlar om den aktuella situationen och relationer. Den fjärde fasen är uppföljningsfasen där en 
tolkning görs av intervjun och till sist fattas ett beslut om familjen kan bli familjehem eller inte. 
Mellan alla dessa faser har familjehemssekreteraren en diskussion i sin arbetsgrupp om vad som 
framkommit och om familjehemssekreteraren ska gå vidare till nästa fas med familjen eller inte 
(Rasmusson & Regnér, 2013, ss. 245-246, 267). PRIDE-modellen är en metod där utbildning och 
utredning sker integrerat och pågår under tio träffar, modellen är baserad på manualer och 
handböcker. De som håller i utbildningarna är en familjehemssekreterare samt en 
familjehemsförälder. Familjehemmen arbetar med en så kallad livsbok som innehåller frågor som de 
får arbeta med, det ingår även rollspel och hembesök under tiden. Det som ska uppnås enligt 
modellen är en ömsesidig dialog mellan familjehemssekreteraren och den aktuella familjen (ibid. ss. 
130-131, 139). Kritik som riktats mot dessa metoder är att Kälvestensmetoden anses vara föråldrad 
och fokuserar för mycket på familjehemsförälderns tidigare historia samt att den inte har några 
centrala frågeområden. Kritiken som riktas mot PRIDE är att den är tids- och resurskrävande 
(Socialstyrelsen, 2009, ss. 8-9). 
 
I kommunerna används grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Enligt Socialstyrelsen (2014, ss. 7-8) 
är syftet med grundutbildningen att familjehem och nätverkshem ska få allmänna kunskaper om 
bland annat familjehem, lagstiftning, roller, samarbete, familjehemsplacerade barns rättigheter och 
behov. För grundutbildningen finns en manual om hur upplägget ska genomföras och 
familjehemmets bok används genom hela utbildningen.  

Behov av kompetensutveckling 

Socialstyrelsen (2010, ss. 8-9) har gjort en rapport om interkulturellt arbete. I rapporten har IFO 
(individ- och familjeomsorgen) enheter studerats och det visade sig att det finns en 
överrepresentation av utrikesfödda personer bland klienterna, detta bidrar till att det finns en bredd 
på religion, kultur, normer, traditioner och värderingar. Denna bredd kan inte mötas av 
socialsekreterarna och de är i behov av specifik kunskap som gäller klienterna, exempelvis erfarenhet 
av migration, trauma, föräldraskap och strukturell diskriminering. Resultatet av rapporten visar att 
det inte finns kompetens- eller verksamhetsutveckling i det sociala arbetet när det gäller att bemöta 
individer från andra länder. Socialstyrelsen (ibid. s. 30) menar att det finns en strukturell 
diskriminering i socialt arbete eftersom organisationens regler, värderingar och normer innebär ett 
hinder då allas lika rättigheter ska behandlas både vad gäller etnisk och religiös tillhörighet. Även 
Wikström (2013, ss. 331-332) menar att i socialt arbete görs en skillnad mellan en individ med en 
annan etnicitet än en individ som anses vara svensk. Om den förstnämnda individen handlar 
annorlunda än den sistnämnda anses detta bero på individens etniska bakgrund. Wikström (ibid. ss. 
333-334) menar även att vid utredningsarbete inom socialt arbete när det gäller individer med en 
annan etnisk bakgrund än svensk använder socialsekreterarna sig av trovärdighetsbedömningar. 
Vilket innebär att de som arbetar utser sig själva till experter på den kultur som de möter oavsett om 
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deras kunskap stämmer eller inte. Därmed ser de enbart till den stora gruppen som anses tillhöra 
kulturen och inte till individen själv. Det talas även om ett universellt förhållningssätt i socialt arbete, 
vilket innebär att alla ska ses och bemötas lika i utredningar och att utredarna oftast utgår från en vit 
medelklassnorm. Detta leder till att socialsekreterare inte har möjlighet att uppmärksamma 
individers olika behov vilket bidrar till risken att socialsekreterarna förtrycker eller åsidosätter 
specifika behov hos en individ (ibid. ss. 333-334). 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi den forskning vi tagit del av i relation till att vi vill undersöka hur 
etnicitet synliggörs i utredningar inom familjehemsvården. Vi har valt att söka efter forskning i olika 
forskningsfält för att få en bredare förståelse. De områden vi har sökt forskning i är: etnicitet i den 
sociala barnavården, etnicitet i organisationer inom socialt arbete, etnicitet vid adoptioner samt 
familjehemsforskning. Vi har främst refererat till forskning som är genomförd i England, men vi har 
även refererat till viss forskning från Sverige och andra delar av Europa och USA.   

Studier om etnicitet, adoptioner och familjehem 

Sociologen Katrin Kriz och statsvetaren Marit Skivenes (2010, s. 2639) har i sin studie undersökt 
socialsekreterares syn på utrikesfödda föräldrar i Norge och England. Resultatet i studien var att det 
blir svårigheter för barnen när samhället ställer krav på en kultur medan barnet har en annan kultur 
hemma. Detta innebär ett dilemma och en svårighet för barnen att veta hur de ska hantera 
kulturkrocken. 
 
Derek Kirton som är forskare inom socialt arbete i England har undersökt hur stor hänsyn som tas till 
etnicitet vid placeringar. Kirton (2014, ss. 492, 499-500) menar att en etnisk matchning av barn i 
familjehem är mer fördelaktigt än en placering utan etnisk matchning. Kommunerna arbetade dock 
olika, i de delar som det fanns en hög befolkning av utrikesfödda togs stor hänsyn till etnicitet och i 
de delar det var låg befolkning av utrikesfödda togs väldigt liten hänsyn till etnicitet vid placeringar. I 
två studier, den ena genomförd i Spanien av forskarna Marta Reinoso, Femmie Juffer och Wendy 
Tieman (2012, ss. 264, 270), den andra genomförd i England av forskarna i socialt arbete John 
Wainwright och Julie Ridley (2012, ss. 53-55). I dessa två studier har de intervjuat adopterade barn, 
socialsekreterare och politiker. I studierna menar de att det är viktigt att ta hänsyn till etnicitet vid 
placeringar, etnicitet kan dock inte stå över alla andra behov utan det är av vikt att se vad som är bäst 
för barnet. Om det inte är möjligt att placera efter vilken etnicitet barnet och familjerna har är det 
viktigt att placera barn i familjer som är öppna för att lära sig om barnets etnicitet och kultur. 
Familjen måste även vara villig att låta barnen ha en kontakt med sitt ursprung under hela 
uppväxten. I en artikel presenteras två studier genomförda i England och Dublin av forskarna 
Muireann Ni Raghallaigh och Ala Sirriyeh (2015, ss. 263, 268), de har undersökt vilken roll kulturen 
har vid familjehemsplaceringar. Resultatet i den studien var att utrikesfödda barn som ska placeras i 
familjehem ofta blir matchade med etnisk liknande familjer för att behålla sin kultur, dock ansåg 
barnen att placering i familjehem med samma etnicitet inte alltid innebar en bra matchning. Barnen 
lade stor vikt vid att de ville behålla sin kultur i det nya landet men att detta kunde uppfyllas hos 
både familjer av samma etnicitet som av familjer med annan etnicitet. Enligt barnen handlade det om 
att familjehemmen behövde vara förstående, visa respekt och vara intresserade av den kultur som 
barnen kom ifrån. Detta resultat har även forskarna i socialt arbete Tanya M. Coakly och Kenneth 
Gruber (2015, s. 13) kommit fram till när de genomförde en kvantitativ studie i USA gällande 
familjehemsföräldrars förmåga att stötta familjehemsbarnens kulturella identitet. 
 
I en artikel av Ronny Flynn har begreppet “same race placement”1 diskuterats. Begreppet används i 
England och innebär att barn placeras i familjer med samma etnicitet. Detta har främst gällt vita barn 
i England trots att termen från början var anpassad för svarta barn. Det visade sig även att 
socialsekreterarna aldrig skulle placera vita barn i en familj med svarta föräldrar eftersom det inte 

                                                             
 
 
 
1 I engelsk forskning används svarta och vita som kategorier därmed har vi i detta stycke valt att ha kvar den 
formuleringen. Vi använder även ”same race placement” eftersom det inte finns en svensk översättning.   
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skulle vara aktuellt för de biologiska föräldrarna eller de beslutande politikerna (Flynn, 2000, ss. 47, 
48). När det gäller ”same race placement” har det visat sig att de svarta familjerna har en bättre 
förmåga att tackla rasism, de är bättre på att hålla kontakt med barnets biologiska familj samt att det 
har visat sig att svarta familjer är bättre på att umgås med personer från andra kulturer vilket anses 
som lämpligt för svarta barn. Detta visade sig vara tvärtom när de jämför med vita familjer. Svarta 
familjer sågs som det näst bästa för ett vitt barn, medan vita familjer inte sågs som det näst bästa för 
ett svart barn (ibid. ss. 49-50). 

Etnicitet och kultur i organisationer i socialt arbete  

Barzoo Eliassi, forskare i socialt arbete i Sverige, menar att i ett samhälle med kulturell och religiös 
mångfald ställs det krav på hur kulturell identitet och medborgarskap ska definieras och praktiseras. 
Den svenska staten har arbetat med att utveckla olika strategier och riktlinjer för att underlätta för 
utrikesfödda att kunna behålla sina egna etniska och kulturella identiteter samtidigt som de ska 
kunna bli en del av det svenska samhället. Trots detta arbete så har den svenska staten inte kunnat 
motverka att det förekommer diskriminering på flera håll i samhället. Därmed ligger ett stort ansvar 
på socialsekreterarna då de har en roll som antingen möjliggör eller försvårar utrikesföddas 
deltagande och tillhandahållande av lika rättigheter inom välfärdsstaten (Eliassi, 2015, s. 555). Bente 
Puntervold Bo, forskare i socialt arbete i Norge (2015, ss. 562-563) menar att i ett mångkulturellt 
samhälle krävs det mer från socialsekreterarna eftersom de stöter på svårigheter så som språkbrister, 
kulturella skillnader framförallt gällande barnuppfostran, erfarenheter av rasism och diskriminering, 
strukturella barriärer samt kroppsspråk. 
 
I det sociala arbetet konstrueras vithet, och svenskhet, och återges som en norm som riskerar att 
utgöra en osynlig mall mot vilket ”det andra” jämförs och mäts, något som Marcus Herz, forskare i 
socialt arbete, undersöker i sin avhandling (2012, s. 44). Vidare beskriver Herz att ett dilemma som 
socialsekreterarna i Sverige stöter på i sitt arbete är att socialtjänsten ska behandla alla klienter med 
ett likhetsperspektiv vilket innebär att de ska ta hänsyn till medborgarnas generella rättigheter och 
individens identitet. Detta är något som även Ing-Marie Johansson, forskare i socialt arbete i Sverige, 
har kommit fram till genom att studera olika register och intervjuat unga män, deras 
socialsekreterare samt anhöriga. Johansson (2012, ss. 50,52) menar att socialsekreterare använder 
likhetsperspektivet för att hantera sin brist på interkulturell kompetens i socialt arbete. När alla 
behandlas lika och ingen hänsyn tas till var klienten kommer ifrån kan det bidra till att familjer med 
språksvårigheter inte får den extra tiden som de behöver för att förstå, jämfört med vad en svensk 
familj behöver. När socialsekreterarna använder sig av likhetsperspektivet känner de att de skyddar 
sig mot att bli beskyllda för rasism. Frågan är om rädslan för att anses som rasist gör att 
socialsekreterare undviker att diskutera känsliga frågor med familjer som är utrikesfödda. Herz (2012, 
s. 44) menar att genom att socialsekreterarna behandlar alla klienter lika riskerar socialtjänsten att 
legitimera en diskriminering genom att inte ta hänsyn till de olika individernas kulturella identiteter. 
Johansson (2012, ss. 52, 54) har i sin studie sett att socialsekreterare i vissa fall handlat emot 
likhetsperspektivet och tagit hänsyn till familjens kulturella bakgrund i både positiv och negativ 
mening. Socialsekreterarna menar dock att de behöver specifik kunskap för att kunna gå emot 
likhetsperspektivet, en kunskap som de skulle kunna få genom att prata med familjer om deras 
kulturella bakgrund. Socialsekreterarna skulle även behöva reflektera över sin egna kulturella 
bakgrund och vad den betyder i relation till familjens. Ett annat sätt att öppna upp 
likhetsperspektivet är enligt Herz (2012, ss. 43, 175) att använda sig av ett särartsperspektiv vilket 
möjliggör ett arbete som leder till att kulturella identiteter synliggörs, vilket också riskerar att olika 
maktstrukturer stärks. När socialsekreterarna i sitt arbete med utrikesfödda familjer väljer att 
fokusera frågorna kring etnicitet reproduceras diskursen om den kulturellt avvikande familjen. Denna 
diskurs leder till indelning i ett vi och dem, där svenskar och utrikesfödda särskiljs från varandra då de 
antas att inte dela samma upplevelser. 
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I en diskursstudie som gjorts i Finland av Merja Anis undersöktes hur socialsekreterare talar om 
kultur i sitt arbete. Anis (2005, s. 17) menar att det är viktigt för socialsekreterarna att fundera över 
sin egen kultur och vad de, i sitt arbete tar för givet vara en ”normal” familj. Kultur definieras i 
relation mellan människor och ses som en viktig del i människors liv men det går inte att se kultur 
som något statiskt utan den kan vara flytande och föränderlig. Det går heller inte att se på kultur som 
något generellt då många utrikesfödda personer kan ha multipla identiteter efter att ha bott långa 
perioder i olika länder. Herz (2012, s. 174) menar att etnicitet är något som endast används kring 
personer som är födda utanför Sveriges gränser. Användandet av etnicitet leder till att reproducera 
bilden av utrikesfödda som mer eller mindre styrda av sin kultur och etnicitet. Etniciteten tolkas som 
något statiskt som utrikesfödda personer bär med sig från sitt hemland och som de förväntas vilja 
bevara oavsett andra erfarenheter eller influenser. Socialsekreterarna som Anis (2005, ss. 8-16) 
intervjuade menade att kultur spelar roll i mötet med klienten, men att de hade svårt att specificera 
hur och var kultur visade sig. Kultur kan i sig innehålla makt men öppnar också upp för olika 
möjligheter i socialsekreterarnas arbete i tvärkulturella möten, där kan kultur lyftas upp i samtalet på 
tre olika sätt. Kultur kunde användas som en vägvisare till vad som ansågs vara ”normalt i vanliga 
människors liv” och fanns då som en hjälp till att förstå och hantera svåra situationer. Kultur kunde 
också ligga som en förklaring till de svårigheter som kunde dyka upp mellan en klient och en 
socialsekreterare, det uppdagades att kultur ibland även användes som en förklaring även i de fall där 
det kunde ha funnits andra förklaringar till svårigheterna. Kultur kan också användas som ett 
metodiskt verktyg där socialsekreteraren skapar en dialog som bygger på respekt och intresse för 
klientens kulturella bakgrund. 
 
Det finns flera artiklar som jämför länder i hur de arbetar med etnicitet i utredningar, framförallt 
gällande barn. Kriz och Skivenes, har skrivit två artiklar, 2010 och 2011 där de jämför England och 
Norge. Forskarna inom socialt arbete Charlotte Williams och Haluk Soydan (2005, s. 905) har genom 
en vinjettstudie jämfört Danmark, Tyskland, Sverige, USA och England. Kriz och Skivenes (2011, ss. 
450-453) kom fram till att språket är viktigt för att barnen ska integreras i samhället, de menar att om 
föräldrarna har svårt med språket är det svårare för dem att hjälpa till med skolarbeten och att lära 
ut hur samhället och dess normer fungerar. Barn från utrikesfödda familjer upplevs ha större hinder i 
samhället än vad andra barn har. Detta på grund av att föräldrarna inte vet hur de ska hjälpa barnen 
in i aktiviteter och att föräldrarna inte deltar på samma sätt i barnens aktiviteter när de inte kan 
språket eller normerna. Resultaten visade även på att de föräldrar som inte kan språket och 
normerna hade svårare att kontrollera vad deras barn gör på fritiden, vilket upplevs som att 
föräldrarna inte uppfostrar barnen på ett tillfredsställande sätt. Kriz och Skivenes (ibid. ss. 450-453) 
menar även att integration är väldigt viktigt, eventuellt viktigare än att bo hos sina föräldrar. Att 
föräldrarna är delaktiga i aktiviteter gör att barnen blir mer integrerade i samhället de lever i. Enligt 
Kriz och Skivenes (ibid. ss. 453-455) anser socialsekreterarna att etnicitet är en stor faktor vid de 
problem som barnen har, trots detta väljer socialsekreterarna att inte beröra ämnet etnicitet med 
barnen. Kriz och Skivenes (2010, s. 2639) skriver att barn som växer upp i ett land med en viss kultur 
och sen flyttar till ett land med en olik kultur kan leda till en konflikt för barnet när denne försöker 
behålla sin kultur men samtidigt passa in i det nya landets kultur. Samma sak om barnets familj har 
en viss kultur men skolan lär ut och baseras på en annan kultur. Kriz och Skivenes (ibid. ss. 2649-
2650) har gjort en jämförelse mellan England och Sverige där de svenska socialsekreterarna som 
arbetar med utrikesfödda familjer, enbart berättar om vilka lagar och regler som finns i Sverige och 
förväntar sig sen att familjerna ska leva efter dem. Medan i England är socialsekreterarna mer 
sympatiska och har en annan diskussion med familjerna om vad det är som gäller i England och 
föräldrarna får hjälp med att utveckla strategier för att följa de lagar och regler som finns. Ett 
liknande resultat fick även Williams och Soydan (2005, ss. 910-911) fram när det gäller föräldrar som 
slår sina barn vid uppfostran, så gör socialsekreterarna på olika sätt. I England och Tyskland har de 
mer förståelse för familjen och anser att familjen behövde hjälp för att veta hur familjerna ska agera i 
det samhälle de lever i nu. I Sverige och Danmark däremot valde socialsekreterarna att berätta om 
hur det går till i det här landet och att det de gör är olagligt. 
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Sociologen Keith Pringle (2010, s. 23) gjorde en diskursstudie i Sverige där det diskuterades att 
utrikesfödda personer och svenskar inte delar samma uppfattning om att kroppslig bestraffning 
räknas som misshandel och absolut inte får användas. Johansson (2012, s. 46) visade att bemötandet 
av utrikesfödda familjer anses problematiskt av socialsekreterarna, särskilt när det gäller osäkerhet 
hos socialsekreterarna. Detta yttrar sig i att de hänvisar till lagtexter och förordningar istället för att 
diskutera ämnet med familjen. Socialsekreterarna anser att de behöver utbildning och mer kunskap i 
interkulturellt socialt arbete, detta grundar sig främst i rädsla hos socialsekreterarna att anses som 
rasister. 
 
Williams och Soydan (2005, s. 902) menar att inom socialt arbetet är det en självklarhet att 
socialsekreterarna ska skydda barn från deras våldsamma föräldrar, men det borde även vara en 
självklarhet att skydda barn från fördomsfulla och förtryckande socialsekreterare. Deras studie visade 
även på att utrikesfödda familjer utreds mer noggrant än vad andra familjer gjorde. Williams och 
Soydan (ibid. ss. 910-911, 915) såg att socialsekreterare ofta relaterar problem till den kultur som 
familjen har, exempelvis vid barnuppfostran. En skillnad som finns är hur språkskillnader klaras ut. I 
England försöker socialsekreterarna att lösa språkskillnaderna på egen hand genom kunskap och 
färdigheter som de själva har. Medan socialsekreterarna Tyskland, Danmark och Sverige väljer att 
söka efter kulturella specialister eller kollegor från samma kultur som familjen. Ashok Chand, forskare 
i socialt arbete i England, har gjort en litteraturstudie över hur språksvårigheter som är kopplade till 
utrikesfödda familjer leder till en svårighet kring både integrationen och för förståelsen mellan 
socialsekreteraren och familjen (Chand, 2005, ss. 819-820). Det är av vikt att barn med ett annat 
modersmål får använda sitt modersmål för att behålla sin identitet. Samtidigt är det viktigt att kunna 
tala det språk som talas i det land som barnet bor i, för att underlätta integrationen (Chand, 2005, ss. 
819-820; Kriz & Skivenes 2011, ss. 450-453). När det gäller språket har Ni Raghallaigh och Sirriyeh 
(2015, s. 271) sett att det underlättar att placera barn hos familjer med samma språk för att 
underlätta kommunikationen och för att barnen ska känna sig trygga. De såg även att det outtalade 
språket var svårt i familjehem som inte talar samma språk som barnet, då olika tecken kan betyda 
olika saker i olika länder. 

Familjehemsforskning 

Professorn Ingrid Höjer (2001, ss. 14-16) har i sin avhandling visat hur dokumentation från 
Socialstyrelsen framställer en slags idealfamilj när det gäller familjehem i Sverige. Enligt 
dokumentationen bör en familj bestå av en intakt och välfungerande kärnfamilj, det vill säga en 
mamma och en pappa. Det ska vara ett gott förhållande mellan paret och även mellan paret och 
övriga eventuella familjemedlemmar. Paret ska leva ett fysiskt och tidsmässigt välordnat liv med en 
normal ekonomisk standard. Paret ska vara socialt kompetenta, de ska vara psykiskt starka och ha 
kontroll över sina impulser. Vidare ska paret vara duktiga på att samarbeta och kunna sätta gränser 
men också kunna ge god vård och fostran och ha ett överskott av värme och kärlek. Paret bör ha 
kunskap om barns olika utvecklingsstadier och ha förmåga att kunna respektera barnets egenart. De 
ska kunna se på barnets utvecklingsbehov med professionella ögon och vara öppna för att ta emot 
professionell hjälp. Familjehemsföräldrarna måste även kunna vara öppna för att tolerera olikheter 
som barnet har jämfört med vad familjen har, gällande attityder och värderingar. Sofia Linderot 
(2006, s. 147) såg däremot i sin avhandling att flertalet handläggare i Sverige ansåg att det fanns 
tvivel på om barnets bästa togs tillvara i nätverkshemsutredningar eftersom dessa utredningar inte 
har samma krav som familjehemsutredningar trots att det i lagen inte görs någon skillnad på 
utredningarna. Linderot (ibid. ss. 126, 136) menar att det ställs lägre krav på nätverkshemmen 
eftersom det ansågs att den känslomässiga relationen till släktingar har större tyngd än de brister 
som kunde hittas i nätverkshemmen. Därmed skulle aldrig nätverksplaceringar kunna användas för 
placering av andra barn än dem i nätverket. Linderot (ibid. s. 115) menar även att handläggarna inte 
överväger att placera barnet i nätverkshem trots att Socialstyrelsen säger det. Detta eftersom 
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familjehemssekreterarna anser att nätverkshemmen inte är ett kompetent hem och att familjen inte 
har tillräckliga resurser eftersom familjehemssekreterarna ofta har vetskap om dessa familjer sedan 
tidigare.  
 
Ett resultat som både Höjer (2001, ss. 138-139) och Coakly och Gruber (2015, s. 17) får fram är att det 
talas om en stabil och oföränderlig familj som ett mål både hos familjesekreterare och hos 
familjehemmen. Familjehemmen måste vara engagerade och stöttande i såväl bra som dåliga tider 
och uppfyller familjen detta anses familjehemmet vara stabilt. Höjer (2001, ss. 138-139) menar dock 
att familjehemmen är familjer som är i förändring eftersom de väljer att förändra sin familj när ett 
barn placeras där.  

Tidigare forskning i relation till vår studie 

När vi har sökt forskning som är relaterad till vårt syfte har vi uppmärksammat att det finns en 
kunskapslucka gällande forskning om hur etnicitet tillskrivs betydelse i familjehemsutredningar i 
Sverige, vilket innebär att det finns ett begränsat forskningsfält (Kirton, 2014, s. 492). Vi har därmed 
fått utöka vår sökning för att hitta forskning som ligger i närhet till hur etnicitet synliggörs i 
utredningar i familjehemsvården. Vi hittade viss forskning kring familjehem och etnicitet som var 
genomförd i England, denna forskning såg vi ändå som relevant för att vi anser att England är så pass 
likt Sverige i det avseendet att det går att relatera till en svensk kontext. I England är det vanligare 
med adoptioner än med familjehemsplaceringar vilket gjorde att vi fann mycket forskning om 
etnicitet och adoptioner som vi kan relatera till i vår studie. Vi har även använt oss av forskning som 
är inom den sociala barnavården vad gäller etnicitet, den forskning vi tagit med har delvis baserats på 
en svensk kontext och därmed ansåg vi att den var intressant för oss. Vi valde att ha med forskning 
från den sociala barnavården som berörde etnicitet på grund av att barnen efter att utredningen 
genomförts på familjehemmen, kommer att placeras i dessa hem. Vi anser att det går att applicera 
barnhandläggarnas syn på etnicitet till vår studie om familjehemssekreterare. Vi har med forskning 
om synen på etnicitet i socialt arbetes organisationer för att vi anser att det är av vikt att se hur 
etnicitet och kultur konstrueras i organisationerna och hur de arbetar eller inte arbetar med etnicitet. 
Forskningen har framförallt utgått från socialsekreterare som arbetar med barnhandläggning, dock 
anser vi att det går att tillämpa denna forskning även på familjehemssekreterare eftersom de arbetar 
i samma organisation. Mycket av den forskning vi tagit del av är flertalet år gammal, vi har sökt efter 
nyare forskning men utan resultat därmed har vi valt att ha med äldre forskning. Vi ansåg även att 
den äldre forskningen fortfarande är aktuell och kan användas till vår studie. När det gäller den 
svenska familjehemsforskningen har den främst handlat om barnen i familjehemmen och deras 
upplevelser, detta visar på en kunskapslucka i relation till vår studie där vi vill undersöka etniciteten i 
familjehemsutredningar därmed har forskningen om barn i familjehem inte varit aktuell för oss. 
Däremot fann vi två avhandlingar som berör familjehem och nätverkshem i Sverige som kunde 
användas till vårt syfte. Vi vill med vår studie undersöka hur familjehemssekreterare tillskriver 
etnicitet betydelse i utredningar av familjehem, eftersom vi inte funnit någon direkt forskning kring 
detta tror vi att vår studie kan bidra med att lyfta upp detta område som är relativt outforskat.  
 
 
  



22 
 

  



23 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi har sett de teoretiska utgångspunkterna som en tratt, där socialkonstruktionism är den 
övergripande delen för att sedan utmynna i begreppen etnicitet och gräsrotsbyråkrati. Med detta 
menar vi att socialkonstruktionism är så vi uppfattar all kunskap och det samhället vi lever i. Medan 
begreppet etnicitet förklara fenomenet som vi vill studera och gräsrotsbyråkrati förklarar hur och vad 
som påverkar familjehemssekreterarna i deras utredningsarbete när det gäller etnicitet. 

Socialkonstruktionism 

Vårt perspektiv utgår från socialkonstruktionism eftersom vi ser att den kunskap och de 
uppfattningar av verkligheten som finns i samhället är socialt konstruerade, vilket innebär att 
kunskapen kan ändras och formas om beroende på tid och plats i världen (Wennerberg, 2010, ss. 58-
62; Burr, 1995, s. 4). Socialkonstruktionism innebär enligt Burr (1995, ss. 3-5) att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till kunskap som anses som given, vilket även Wennerberg (2010, ss. 80-81) anser. 
Han menar vidare att det som kan verka vara självklar kunskap som inte går att ändra på egentligen 
är skapat genom social påverkan, dock kan det vara svårt att se det. Burr (1995, ss. 3-5) menar att hur 
kunskap konstrueras beror på den historiska, kulturella samt politiska kontexten. 
Kunskapsproduktion är därmed kontextbunden och det finns idéer om bättre och sämre kunskap. 
Språket är väldigt viktigt inom socialkonstruktionism, alla som konstruerar sin verklighet använder sig 
av språket och därmed är språket en viktig del av interaktionen mellan människor och för att 
verkligheten ska kunna skapas (ibid. s. 6). 
 
Burr (1995, s. 10) för en diskussion om Berger och Luckmanns syn på socialkonstruktionism och 
menar att de hade tre fundamentala delar som de anser är socialkonstruktionism, externalise, 
objectivation och internalisation. Berger och Luckmann menar med dessa begrepp att när människor 
reagerar på världen agerar de genom att berätta vidare eller skriva en bok om sin idé (externalise). 
När boken når samhället och människor läser den får boken ett liv och ju mer nyfikna människor blir 
så blir boken till slut en sanning och kunskap (objectivation). När sedan framtida generationer föds in 
i denna kunskap så tar de in den genom nyfikenhet som en del av deras förståelse av världen 
(internalisation). Berger och Luckmanns resonemang kring socialkonstruktionism menar Burr (ibid. s. 
10) innebär att kunskapen skapas för att bli naturlig kunskap och därmed finns en förutbestämd och 
fastställd kunskap och värld. Detta resonemang är något som Burr (ibid. s. 10) inte anser är förenligt 
med socialkonstruktionism utan kunskap utvecklas hela tiden i mötet mellan människor och 
kunskapen är inte förutbestämd. 
 
Vårt syfte är att undersöka hur familjehemssekreterare tillskriver etnicitet betydelse i 
utredningsarbetet, genom att använda oss av socialkonstruktionism som analytiskt perspektiv kan vi 
se på datamaterialet som socialt konstruerat. Därmed menar vi att kunskap och uppfattningar om 
världen hela tiden konstrueras mellan människor. Detta bidrar till att varje familjehemssekreterare 
dels konstruerat sin egen verklighet och kunskap och att det är av vikt att se varje individ för sig. Dels 
konstrueras verklighet och kunskap genom gemensamma konstruktioner på exempelvis deras 
arbetsplats. Därav är vi intresserade av hur familjehemssekreterarna uppfattar sina erfarenheter om 
deras arbete. Vi har intervjuat familjehemssekreterare om deras uppfattningar om etnicitet vilket 
bidrar till att vi tolkat empirin utifrån att samhället är uppbyggt av konstruktioner och att vi uppfattat 
fenomen efter hur vi kategoriserar världen. Detta anser vi är av vikt eftersom kategorisering av 
världen kan påverka hur familjehemssekreterarna konstruerar etnicitet som kategori. Eftersom vår 
studie berör etnicitet måste hänsyn tas till att den kontexten som finns här i Sverige leder till en viss 
syn på världen och kunskap på ett annat sätt än vad den gör i länder med en annan kontext som 
klienterna kommer från. Språket är viktigt för att konstruktioner ska uppstå, därmed kan i vissa fall 
inte familjehemssekreterarna och familjer som inte talar svenska konstruera verkligheten fullt ut i 
samspel, vilket skulle kunna bidra till att de inte förstår varandra. 
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Etnicitet som teoretiskt begrepp 

Etnicitet handlar bland annat om kategorisering, ursprung och tillhörighet. Det finns, enligt Wikström 
(2009, s. 23), tre olika teoretiska perspektiv på etnicitet. Det första är en essentialistisk ansats som 
menar att etnicitet är något oföränderligt och statiskt som en människa bär med sig, det andra är 
socialkonstruktionism som innebär att etnicitet är socialt konstruerat och det tredje är en 
postkolonial ansats som innebär att etnicitet är föränderlig men de ser det som ett historiskt tillstånd 
tillsammans med maktperspektivet i relation till etnicitet (Wikström, 2009, s. 23). Det perspektivet 
som vi valt är att förstå etnicitet som socialt konstruerad, det vill säga att etnicitet skapas genom 
sociala processer, relationer och inlärning mellan människor. När en etnisk grupp konstrueras gör den 
det genom att både gruppens medlemmar och de medlemmar som inte är med i gruppen definieras, 
därmed kan den etniska gruppen enbart förstås i interaktion med andra grupper. För att kunna tala 
om etnicitet måste det sättas i relation till det som gruppen inte anses vara. Etnicitet uppstår alltså 
genom egna och andras uppfattningar om en grupps tillhörighet och ursprung. Med detta sagt så är 
etnicitet något som är föränderligt och som hela tiden reproduceras (ibid. ss. 13-14, 23). Att etnicitet 
anses som föränderligt beror på att människor idag förflyttar sig runt i världen och att de under dessa 
förflyttningar lever med ett lärande och en social integration med människor. Detta är en viktig del i 
studier av etnicitet, att etnicitet är rörligt och inte för en gång givet (ibid. s. 34). Kultur, precis som 
språk och religion, är en dimension av etnicitet. Kultur konstrueras mellan människor och de individer 
som ingår i en kultur använder sig ofta av samma språk, ritualer, symboler och institutioner (ibid. s. 
35). 
 
I vår studie har vi fokus på etnicitet därav är det av vikt att beskriva begreppet som vi tolkar det 
utifrån Wikström (ibid. ss. 13-35). I vår studie anser vi att det är familjehemssekreterarna som 
konstruerar etniciteten, både i mötet med familjerna men även i arbetsgruppen. Vi använder 
begreppet för att undersöka vilka normer som familjehemssekreterarna utgår från i mötet med 
familjer från en annan etnisk bakgrund än svensk. När familjen konstrueras in i en viss etnicitet 
tillskrivs gruppen egenskaper som anses som allmängiltiga för den gruppen. I vår studie ser vi även 
att etniciteten är föränderlig, när en utrikesfödd familj kommer till Sverige kan deras etnicitet ha 
förändrats på vägen genom influenser från andra etniciteter men den kan även ändras i Sverige 
eftersom de kommer i kontakt med en annan etnicitet här. Därmed uppstår ett dilemma mellan 
kategorisering av etnicitet och att den samtidigt är föränderlig. 

Street-level bureaucracy – Gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrati är en översättning av termen street-level bureaucracy som myntades av 
statsvetaren Michael Lipsky. De som arbetar inom gräsrotsbyråkratin kallas gräsrotsbyråkrater. De 
kännetecknas av att de är offentligt anställda, att de i sitt dagliga arbete har direktkontakt med 
klienterna och att de har ett omfattande handlingsutrymme i sitt arbete (Lipsky, 2010, ss. 3-4). För att 
gräsrotsbyråkrater ska kunna hjälpa klienterna måste klienterna anpassas till organisationen och det 
görs genom att klienterna kategoriseras efter de kategorier som finns inom organisationen. Detta 
leder till att klienterna blir behandlade och ibland även behandlar sig själva utifrån den kategori de 
blivit placerade i (ibid. s. 59). Handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkraterna har är inte helt utan 
begränsningar, den organisation där gräsrotsbyråkraterna är anställda i styrs av den politiska kontext 
som de befinner sig i. Gräsrotsbyråkraterna förhåller sig till de lagar, regler och riktlinjer som finns 
men också till arbetsplatsens praxis och normer (ibid. ss. 13-14). Ett dilemma för många 
gräsrotsbyråkrater är att kunna balansera mellan att använda de mer generella riktlinjerna från 
organisationen för att tillämpa dem på klienternas individuella behov och samtidigt kunna uppfylla 
klienternas förväntningar om att bli behandlade individuellt (ibid. s. 44). Handlingsutrymmet behöver 
vara stort för gräsrotsbyråkraterna då de i sitt arbete träffar många olika klienter och de måste kunna 
sätta sig in i varje klients unika situation för att på bästa sätt kunna hjälpa denne. Handlingsutrymmet 
hjälper till att tillföra en möjlighet att kunna bedöma den unika situationen och överväga hur den ska 
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lösas på bästa sätt. Handlingsutrymmet stärker gräsrotsbyråkraternas självförtroende i arbetet och 
klienterna uppmuntras att tro att gräsrotsbyråkraterna sitter på lösningar som kan anpassas för att 
lösa deras problem (ibid. s. 15). Handlingsutrymmet ger också gräsrotsbyråkraterna en möjlighet att 
själva kunna utforma sitt arbete och styra över vilka klienter som kan komma i kontakt med dem, hur 
de ska utredas samt med vilka metoder de ska utredas (ibid. ss. 3-4).  
 
I vår studie anser vi att begreppet gräsrotsbyråkrater kan användas på familjehemssekreterare som vi 
intervjuat. Vi menar att teorin passar bra för att analysera familjehemssekreterarnas arbete och 
deras handlingsutrymme. Lagar, regler, normer och praxis fungerar som ett ramverk för 
familjehemssekreterarna, inom detta ramverk har familjehemssekreterarna ett eget 
handlingsutrymme där de har möjlighet att lyfta individuella skillnader mellan familjer. Vi får 
därigenom en förståelse för dilemmat som familjehemssekreterarna ställs inför, där de från 
organisationens sida förväntas utreda familjerna med de generella modellerna som finns utformade 
men även använda sitt handlingsutrymme för att bemöta varje familj individuellt. Denna teori ger 
också en förståelse för den kategorisering som sker när en familj ansöker om att bli familjehem och 
hur dessa kategorier sedan påverkar både hur familjerna blir bemötta men också hur de utreds och 
vilka metoder som används i utredningen. Familjehemssekreterarnas handlingsutrymme ger dem 
möjlighet att anpassa sina befintliga utredningsmodeller eller utforma helt nya utredningsmodeller 
när de upplever att de modeller som redan finns inte räcker till eller inte inkluderar alla familjer. 
Detta leder till en ökad möjlighet att kunna utreda varje familj på ett individuellt sätt men det gör 
också att utredningarna kan se väldigt olika ut. 

Teoridiskussion 

Vi har valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att vi anser att etnicitet är socialt 
konstruerat och att det skapas i samspel mellan människor i samhället (Burr, 1995, s. 6). Vår tolkning 
av socialkonstruktionism stämmer överens med Burrs (ibid. s. 10) tolkning, att kunskap konstrueras 
kontinuerligt. Även Wennerberg (2010, ss. 80-81) menar att vissa konstruktioner upplevs så 
dominanta att individer tror att det är fast kunskap. Dock är all kunskap konstruerad och därmed kan 
den rekonstrueras och få en annan innebörd. Vidare valde vi att använda oss av begreppet etnicitet 
utifrån Wikströms (2009, ss. 13-14) beskrivning. Vi är medvetna om att Wikström själv utgår från en 
postkolonial teori men hon beskriver även väl relationen mellan etnicitet och socialkonstruktionism, 
vilket vi är intresserade av. Att vi inte valde ett essentialistiskt perspektiv beror på att det strider mot 
socialkonstruktionism som är vårt perspektiv, vi tror att etnicitet är föränderligt utifrån vilken kontext 
och tid den befinner sig i. Att vi inte valde det postkoloniala perspektivet beror på att vi i denna 
studie inte är intresserade av etnicitet i relation till makt. Vi har även valt att använda oss av Lipskys 
teori om gräsrotsbyråkrati. Lipsky (2010, s. 54) talar om att klienterna inte söker sig till socialtjänsten 
frivilligt. I vår studie är klienterna frivilliga när de ansöker om att bli familjehem, familjerna har dels 
en möjlighet att ansöka om att bli familjehem på privat väg men de är inte heller beroende av hjälp 
från socialtjänsten i form av att de inte själva kan tillgodose sina behov. Vi har ändå valt att använda 
oss av Lipskys (ibid. ss. 59-60) kategorisering av klienterna då vi har sett att det är förenligt med hur 
familjehemssekreterarna kategoriserar familjerna som ansöker om att bli familjehem.   
 
Genom dessa teorier och begrepp är vi medvetna om att vi intar ett visst synsätt och använder 
teorierna för att få en förståelse om vårt empiriska material. Eftersom en teori inte kan förklara allt i 
samhället väljer vi att inta ett perspektiv i vår studie där andra perspektiv utesluts. Vi är medvetna 
om att valet av teorier och begrepp gör att vi ser på empirin med andra ögon än vad vi eventuellt 
skulle göra med en annan teori (Svensson, 2015, s. 209). 
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Alternativ teori 

En alternativ teori som hade kunnat vara aktuell i denna typ av studie är intersektionalitet. 
Intersektionalitet beskriver en komplex verklighet där kategorier som kön, klass och etnicitet blir allt 
svårare att definiera. Genom att använda intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv hade vi 
kunnat se och ifrågasätta den sociala ordningen som vi lever i, med fokus på etnicitet och kultur. Vi 
hade även kunnat se att makt är något som skapas mellan människor istället för fasta och 
oföränderliga strukturer (De los Reyes & Mulinari, 2005, ss. 23-25). I vår empiri kunde vi inte hitta 
några tydliga samband som vi hade kunnat analysera genom intersektionalitet. Vi ville vara öppna för 
hur etnicitet beskrivs ute på arbetsplatsen och därmed valde vi att inte sätta etnicitet i relation till 
något annat begrepp. Ingen av intervjuerna lyfte etnicitet i förhållande till begreppen kön, ålder, 
klass, makt och så vidare och därmed valde vi andra teorier och begrepp som vi anser är förenliga 
med vårt syfte med studien. 
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Metod 
I detta kapitel kommer vi först att presentera hur vi gått tillväga under varje rubrik fram till 
metoddiskussionen där vi valt att diskutera alternativa tillvägagångssätt och eventuella brister som vi 
sett i metoden vi valt. 
 
Den kvalitativa metoden och våra teoretiska utgångspunkter lämpar sig för vår studie som har som 
syfte att beskriva fenomen som rör människor i deras sociala verklighet, vilket bidrar till en djupare 
insikt i personers livssituationer (Dalen, 2015, s. 15). Vi har i vår studie genomfört sju 
semistrukturerade intervjuer för att undersöka hur familjehemssekreterare beskriver sina 
erfarenheter kring etnicitet i utredningar av familjehem (Svensson & Ahrne 2015, s. 19). Vi har utgått 
både från det empiriska materialet och använt oss av teorier och begrepp, vilket med andra ord kan 
beskrivas som att vi arbetat med en abduktiv ansats. Att använda abduktion innebär att vi 
kombinerar en induktiv och en deduktiv ansats, vilket vi genomfört på följande sätt. Vi hade med oss 
teorier och tankar om etnicitet och att det kunde finnas utmaningar i utredningsarbetet när vi 
påbörjade vår studie och när vi skrev vår intervjuguide. Genom att vi utgick från teori och begrepp i 
våra intervjuer använder vi alltså oss av en deduktiv ansats. När vi sedan bearbetaded vårt 
transkriberade material observerade vi att informanterna också la vikt vid sådant som vi inte kunde 
analyser med vår teoretiska ingång, som till exempel handlingsutrymme och utmaningar kring 
nätverkshem. Med utgångspunkt från materialet inkluderar vi därför en teori om gräsrotsbyråkrati 
som vi inte hade med från början vilket är en induktiv ansats (Dalen, 2015, ss. 53-54, 123).  
 
Våra erfarenheter och vilka vi är bidrar till vår förförståelse. Med tanke på vår ålder, kön och klass 
kommer vi se på vårt material på ett visst sätt. Vi är födda och uppvuxna i Sverige vilket gör att vi inte 
har en förförståelse för hur det är att bo i ett land med en annan kultur än svensk. Däremot är vi 
unga och det samhället vi har växt upp i har präglats av många kulturer i vår närhet vilket kan bidra 
till att vi ändå har en förståelse för andra kulturer jämfört med äldre generationer. Att vi är 
socionomstudenter som har begränsad arbetslivserfarenhet vad gäller utredningar i socialt arbete så 
har vi en förförståelse utifrån vad vi har lärt oss om utredningar under våra studier. En av oss hade 
sin verksamhetsförlagda utbildning inom familjehemsvården, vilket bidragit till att vi valt att studera 
detta ämne och förförståelsen har lett till att vi har utformat vår tredje frågeställning efter att vi 
antar att det finns utmaningar i familjehemssekreterares arbete. Genom att vi läst tidigare forskning 
och teorier fick vi en förförståelse för hur vi skulle utveckla vår intervjuguide, vilket innebar att vi 
valde frågor utifrån den forskning som vi läst om ämnet. Vi har under studien hela tiden varit 
uppmärksamma på vår förförståelse och försökt använda den som ett bidrag till 
familjehemssekreterarnas utsagor. Detta har varit svårt eftersom vi, framförallt i det empiriska 
materialet, kopplat till den tidigare forskningen som vi tagit del av, något vi fått påminna oss om att 
försöka nå utanför. När vi tolkade materialet har det i första hand baserats på 
familjehemssekreterarnas svar, under analysen utvecklades svaren i dialog med vår förförståelse 
tillsammans med våra valda begrepp (Dalen, 2015, s. 17). 

Urval och kontakt med informanter 

Första urvalet vi gjorde var att välja ut familjehemssekreterarna genom ett så kallat tvåstegsurval. 
Första valet var vilka familjehemsenheter som vi ville kontakta, där fick vi anpassa oss geografiskt så 
vi hade möjlighet att ta oss dit men även till andra studenter som också skulle intervjua 
familjehemssekreterare, detta för att inte alla skulle kontakta samma familjehemsenheter. Därefter 
valde vi vilka familjehemssekreterare som uppfyllde våra urvalskriterier som var att de skulle arbeta 
som familjehemssekreterare och ha erfarenhet av utredning av familjehem av både svenska och 
utrikesfödda familjer. Vi tog först kontakt via mejl med flera olika kommuner i olika län. Till vissa 
familjehemssekreterare mailade vi direkt och till vissa fick vi vända oss till enhetschefer i hopp om att 
de kunde vidarebefordra vår fråga. 
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Efter att vi inte fått något svar från familjehemssekreterarna insåg vi att vi var tvungna att byta 
urvalsförfarande och lyckades genom egna kontakter boka intervjuer med två 
familjehemssekreterare som sedan hänvisade vidare till andra familjehemssekreterare. Det 
resulterade i att vi intervjuade sex familjehemssekreterare och en enhetschef från tre kommuner 
fördelade i tre län. Detta urvalsförfarande kan beskrivas som ett snöbollsurval (Eriksson- Zetterquist 
& Ahrne, 2015, s. 41). Med tanke på att det var svårt att få tag i tillräckligt många 
familjehemssekreterare så har vi inte haft ytterligare urvalskriterier. Enhetschefen som vi intervjuade 
är inte familjehemssekreterare men har stor erfarenhet av arbete med rekrytering och utredning av 
familjehem. 

Genomförande av intervjuerna 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna rikta in samtalen på de redan 
förbestämda teman vi hade men utan att begränsa familjehemssekreterarnas öppenhet i svaren 
(ibid. ss. 35-36). När vi utformade intervjuguiden var vi noga med att formulerar frågorna så att 
risken för misstolkning minskade exempelvis genom att vi använde ord som vi kunde beskriva, vi 
beskrev till exempel handlingsutrymme. Vi har också eftersträvat att inte ställa några ledande frågor 
eftersom vi inte ville styra svaren (Dalen, 2015, ss. 36-37). Vi valde att ha fyra teman i intervjuguiden, 
det första temat var bakgrundsfrågor, det handlade om tidigare arbetserfarenheter och utbildning. 
Det andra temat var organisering som berörde hur familjehemmen i kommunen såg ut. Det tredje 
temat var rekrytering och utredning organisatoriskt vilket innebar riktlinjer och utredningsmetoder 
som används. Det fjärde och sista temat var rekrytering och utredning utifrån egna erfarenheter där 
vi ville veta hur varje familjehemssekreterare arbetade med utredningarna. Intervjuerna inleddes 
med att vi informerade om syfte, anonymitet och frivillighet och avslutades med att vi frågade om de 
ville tillägga något och om vi kunde kontakta dem vid vidare frågor (Se bilaga 1). Etnicitet berördes i 
tema två och tre och handlingsutrymme lyftes främst i fjärde temat, men uppkom även under övriga 
teman. Genom att ställa bakgrundsfrågor i början fick familjehemssekreterarna en chans att känna 
sig bekväma i intervjusituationen innan vi började ställa de mer centrala och lite svårare frågorna 
(Dalen, 2015, s. 35). 
 
Vi genomförde alla intervjuer gemensamt, i intervjuerna turades vi om att vara den som intervjuade 
och den som antecknade. Vi intervjuade familjehemssekreterarna individuellt, för att visa hänsyn till 
deras pressade arbetsschema samt att studien handlade om deras arbetsliv föll det sig naturligt att vi 
besökte dem på deras respektive arbetsplats. Vi valde att under intervjuerna använda oss av 
ljudinspelning för att försäkra oss om att få med familjehemssekreterarens egna ord och att vi kan 
citera dem korrekt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 49-51). Vi valde att avsätta en timme vid 
varje intervju, intervjuerna varierade i längd från 35 minuter till 55 minuter. I de intervjuer som var 
kortare talade familjehemssekreteraren mer om riktlinjer och hur de ska göra, vi upplevde att det var 
svårt att nå bakom riktlinjerna vilket gjorde att intervjun blev kortare. Vid de längre intervjuerna fick 
vi mer fylliga svar och personliga erfarenheter som gick utanför riktlinjerna. I samtliga intervjuer 
upplevde vi att familjehemssekreterarna hade ett intresse av ämnet, flertalet av deltagarna tyckte 
det var bra frågor som gjorde att de fick reflektera över sitt arbete.  

Bearbetning av material och analys 

Efter att vi genomfört intervjuerna har vi transkriberat samtliga intervjuer. Vi transkriberade fyra 
respektive tre intervjuer var genom att vi skrev ut allt som sagts på ljudinspelningarna och vi 
fingerade namn på personer och kommuner. Vi valde även att i detta stadie kalla enhetschefen för 
familjehemssekreterare. Under transkriberingarna påbörjade vi vårt analys- och tolkningsarbete och 
vi lärde känna vårt material bättre (ibid. s. 51). Redan under transkriberingen uppstod tankar om 
olika teman som vi sedan jämförde med varandra för att se om vi hade fått liknande teman, vilket vi 
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hade, detta resulterade i elva teman totalt. Vårt nedskrivna material omfattade 63 sidor och 
inspelningstiden resulterade i 307 minuter.  
 
Efter transkriberingen påbörjade vi kodningsprocessen. I det första steget genomförde vi en öppen 
kodning där vi, som Dalen (2015, ss. 79-80) menar, delade in vår empiri i olika kategorier som var 
inspirerade av den tidigare forskningen. I det andra steget sorterade vi in empirin under respektive 
kategori, där framkom således vilka kategorier som inte var aktuella för vår studie, det återstod sex 
teman vilka var; att behandla alla lika i utredningarna, nätverksplaceringar, information om lagar, 
idealfamilj, etnicitet samt utredningsmodeller. Därefter strukturerade vi empirin och sorterade bort 
det som vi inte fann var av vikt. Det tredje steget i vår kodningsprocess var att hitta empirinära 
kategorier och analysera sambandet mellan dessa kategorier. I detta steg reducerades empirin till tre 
kategorier vilka var; att behandla alla lika i utredningarna, idealfamilj samt utredningsdilemman, 
detta för att besvara våra frågeställningar. I varje kategori valde vi att presentera resultaten genom 
både text och citat från familjehemssekreterarna. I citaten har vi presenterat 
familjehemssekreterarna med fingerade namn för att öka transparensen genom att visa spridningen 
på familjehemssekreterarna, så kallad elitbias. Vi har även valt fingerade namn för att värna om deras 
anonymitet samt att det får en personlig prägel på materialet (Dalen, 2015, s. 123). I resultatdelen 
presenteras citaten för att läsaren ska förstår hur vi vill använda dem, detta kan beskrivas både innan 
eller efter citatet. Under rubriken ”egna utredningsmodeller” beskriver vi familjehemsenheternas 
egna utredningsmodeller i respektive kommun för att ge exempel för läsaren hur 
utredningsmodellerna kan skilja sig. För att behålla anonymiteten hos familjehemssekreterarna har vi 
valt bort att presentera namnen i citaten under den rubriken. Vi har även i citaten ändrat från 
talspråk till skrivspråk genom att ta bort uttryck som; ehh, mm, aa för att underlätta för läsaren. Till 
sist genomförde vi vår selektiva kodning där vi i varje kategori analyserade empirin och lyfte de 
centrala delarna och de analytiska poänger vi fann, detta genomfördes med hjälp av teori, begrepp 
och tidigare forskning (ibid. ss. 82-83). De analytiska poängerna som framkom har vi sedan diskuterat 
och sammanfört i den avslutande diskussionen.   

Etik 

Vi har under studiens alla steg haft i åtanke att vi har ett ansvar mot personerna som ingår i studien 
samt mot alla dem som indirekt kan påverkas av studien eller dess resultat (Gustafsson, Hermerén & 
Petterson, 2011, s. 12). För att skydda familjehemssekreterarna har vi följt vetenskapsrådets krav på 
individskydd, som handlar om hur vi kan skydda dem innan, under och efter studien. Detta har vi 
gjort genom att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid. s. 18).  
 
För att förhålla oss till informationskravet och samtyckeskravet har vi skrivit ned information i det 
mejl som vi skickade ut till alla familjehemssekreterare. Mejlet innehöll information om vilka vi är, vår 
studies syfte och metod samt att deltagandet är helt frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan 
när som helst under studiens gång (Se bilaga 2). Vid intervjutillfället gick vi igenom informationen en 
gång till för att minska risken för missförstånd. Kravet på konfidentialitet följde vi genom att vid 
transkriberingen ändrade vi namn på familjehemssekreterarna och kommunerna för att säkerställa 
att ingen kunde identifieras. Vi har varit noga med att inte presentera vilka kommuner eller län som 
familjehemssekreterarna kommer ifrån för att upprätthålla anonymitet. Vårt material har vi under 
studiens gång förvarat så att ingen utomstående skulle kunna ta del av det. Enligt nyttjandekravet 
kommer vi inte att använda uppgifterna vi har samlat in till något annat än till vår studie. När studien 
är färdig och vi blivit examinerade kommer vi att förstöra materialet på ett sådant sätt att ingen 
annan kan ta del av uppgifterna eller använda dem till något annat. 
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Trovärdighet och generaliserbarhet 

När kvalité ska mätas i kvantitativa studier används begreppen validitet och reliabilitet. Där validitet 
innebär att de frågor vi ställer till informanterna, hur väl dem ger svar på det vi vill undersöka. 
Reliabilitet innebär att en annan forskare ska kunna upprepa studien och få samma resultat 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 104). Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie är 
innebörden av dessa begrepp viktiga även för vår studie däremot kommer inte begreppen validitet 
och reliabilitet att användas eftersom de metoder som används för att mäta begreppen är 
standardiserade och inte anpassade till kvalitativa studier (Dalen, 2015, ss. 114-115). Vi använder oss 
istället av begreppen trovärdighet och generaliserbarhet. 
 
Vi har i vår studie eftersträvat att använda oss av transparens för att nå högre trovärdighet (Svensson 
& Ahrne, 2015, ss. 24-26). Transparens har vi genomgående använt i studien när vi har beskrivit och 
motiverat de val och övervägningar vi gjort samt fört diskussioner om alternativa tillvägagångssätt 
och de svagheter vi sett i vår studie. Dessa diskussioner har vi fört under respektive rubrik under hela 
arbetet. Hur vi gått tillväga har redovisats främst i metoddelen där vi noggrant presenterat hur vi 
genomfört de olika stegen, i efterföljande metoddiskussion har vi summerat de alternativa 
tillvägagångssätt samt fört en diskussion om varför vi inte valt dessa.  
 
Svensson och Ahrne (ibid. ss. 26-28) talar om att det är svårt att generalisera i kvalitativa studier men 
att det kan generaliseras till viss del om exempelvis en jämförelse görs av resultat från olika miljöer 
som studerats. I den studie som vi har genomfört kan vi inte generalisera våra resultat till en annan 
kontext än den vi studerat eftersom vi har få familjehemssekreterare och det är enbart tre 
kommuner i Sverige som vi har studerat. Vi har i vår studie inte haft som syfte att kunna generalisera 
studien till en annan kontext än den som studerats. Vårt syfte har varit att genom intervjuer få 
familjehemssekreterarnas beskrivningar och berättelser om just deras situation där och då. Dock 
anser vi inte att studien inte bidrar till något på grund av att den inte är generaliserbar. Vår 
förhoppning är att andra familjehemssekreterare som läser vår studie kan känna igen sig i de olika 
beskrivningarna och att de kan ta till sig av delar av vårt resultat. Vi anser att även andra som arbetar 
med utredningar inom socialt arbetet kan känna igen sig i vissa delar och därigenom ha nytta av 
denna studie, detta är något som kallas analytisk generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
312). 

Metoddiskussion 

I metoddiskussion har vi valt att diskutera alternativa tillvägagångssätt och varför vi valt de valen vi 
gjort. Att vi inte har valt en kvantitativ metod beror på att den fungerar bäst vid insamlande av data 
som kan delas in i kategorier eller siffror eller när studien syftar till att säga något om stora grupper. 
Vilket vi inte önskade göra utan vi ville få insikt om ett fenomen som berör familjehemssekreterarnas 
erfarenheter och reflektioner kring etnicitet i deras utredningsarbete (Dalen, 2015, s. 15). 
 
Vid urvalsförfarandet valde vi först tvåstegsurval för att komma i kontakt med 
familjehemssekreterarna. Då vi inte fick några svar valde vi istället att genom kontakter nå 
familjehemssekreterarna, ett så kallat snöbollsurval. Vi var medvetna om att det fanns en svaghet 
med snöbollsurval, bland annat fanns en risk att familjehemssekreterarna delade liknande 
erfarenheter och attityder eftersom de kände varandra sedan tidigare vilket kunde ha resulterat i att 
datamaterialet inte blivit tillräckligt allsidigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 41). För att 
minska dessa risker utformade vi en intervjuguide som fångade upp de individuella tankarna hos 
familjehemssekreterarna, vi delgav inte intervjuguiden inför intervjuerna för att deras erfarenheter 
skulle komma fram och inte gruppens. Förutom de två urvalskriterier vi ställde upp hade vi önskat att 
ha fler kriterier, exempelvis arbetserfarenhet, familjehemssekreterare med specifik kunskap eller 
geografiskt läge. Om vi hade haft möjlighet till fler kriterier hade det kunnat leda till en djupare 
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kunskap om ämnet. Dock var det svårt att hitta familjehemssekreterare som ville ställa upp och 
därmed har vi fått avstå från de kriterier vi önskat ha. 
 
Våra informanter består av sex familjehemssekreterare och en enhetschef. Vi är medvetna om att 
svaren från enhetschefen kan ha avvikit från familjehemssekreterarnas svar. Vi valde att genomföra 
intervjun eftersom enhetschefen har en bred erfarenhet vad gäller familjehemsutredning och hur de 
arbetar med rekrytering och utredning. I vår studie har vi valt att presentera även enhetschefen som 
familjehemssekreterare, då vi enbart intervjuat en enhetschef och vill behålla hennes identitet 
skyddad. Familjehemssekreterarna var sju stycken kvinnor, detta var inte något vi syftade till att ha 
och vi har inte heller haft som ambition att se om det fanns skillnader mellan hur män och kvinnor 
reflekterar över utredningsarbetet. Det skiljde sig stort mellan hur länge familjehemssekreterarna 
hade arbetat med utredning av familjehem. Det var allt från 1 månad till 13 år, vilket vi tror kan ha 
påverkat resultatet både positivt och negativt, då de hade relativt olika svar beroende på hur länge 
de hade arbetat, exempelvis kunde de som arbetat under längre tid tydligare beskriva arbetssättet 
och förändringar som skett. Att vi valde att intervjua familjehemssekreteraren som enbart arbetat en 
månad beror på att hon hade tidigare erfarenhet av utredningsarbete som var kopplat till 
familjehemsvården. Dock är vi medvetna om att hennes svar kan grunda sig i hennes tidigare 
erfarenheter av annat utredningsarbete. Detta har vi varit uppmärksamma på genom att under 
intervjun förtydliga när vi varit osäkra på vilken utredning hon syftar till i svaren. Eftersom studien 
berör etnicitet hade det varit intressant att undersöka vilken etnicitet familjehemssekreterarna som 
vi intervjuade har, dock intervjuade vi så få att vi inte hade kunnat göra jämförelser mellan 
familjehemssekreterarna med olika etnicitet. Det hade dock kunnat leda till ett annat perspektiv, 
denna tanke väcktes först efter våra intervjuer och det fanns inte möjlighet att kontakta alla för 
kompletterande frågor om deras etnicitet. 
 
Inför intervjuerna hade vi planerat att genomföra en eller två provintervjuer för att kunna testa vår 
intervjuguide och se dels hur lång tid det tog samt om våra frågor fick önskat resultat (Dalen, 2015, s. 
40). Det låga deltagarantalet gjorde att vi inte hade möjlighet att göra provintervjuer, istället valde vi 
att efter första intervjun korrigera och bearbeta intervjuguiden genom att lägga till fler underfrågor 
som vi kände att vi inte fått svar på. Vi upplevde även att etnicitet inte riktigt kom fram i första 
intervjun och då valde vi att betona etnicitet mer under resterande intervjuer genom att lägga till 
frågor om hur etnicitet fick ta plats i utredningar. Eftersom intervjuerna genomförts utifrån teman 
har svaren i intervjuerna sett annorlunda ut beroende på vad familjehemssekreteraren valt att 
berätta om och vilka följdfrågor som har ställts.  
 
I presentationen av vårt resultat har vi varit noga med att beskriva familjehemssekreterarna på ett 
sätt som minskat risken att de ska känna sig kränkta eller orättvist framställda. Detta har vi gjort 
genom att ta med citat som inte är ryckta ur sitt sammanhang samt att vi har beskrivit hur citaten ska 
tolkas, vi har även varit försiktiga med att använda värdeladdade ord såsom exempelvis svordomar. 
Att vi har varit noga med detta beror på att åsikter och tankar om etnicitet kan vinklas och ändra 
betydelse. När familjehemssekreterarna har talat om sig själva och sin arbetsplats har vi uteslutit 
detaljer som skulle kunna härleda till vem familjehemssekreteraren är och vart denne arbetar. 
 
Eftersom vår studie var tidsbegränsad hade vi inte möjlighet att genomföra återkoppling till fältet och 
triangulering, däremot har vi arbetat med vår transparens genom hela arbetet för att öka 
trovärdigheten på vår studie. Genom återkoppling till fältet hade vi kunnat ha en dialog med 
familjehemssekreterarna för att undvika missuppfattningar eller om de haft synpunkter på 
materialet. Vi anser att återkoppling till fältet är viktigt eftersom det är deras ord som vi har arbetat 
med. Vi har erbjudit familjehemssekreterarna att läsa det självständiga arbetet när den är publicerad 
samt informerat vart de kan läsa den. Triangulering är den andra delen som vi i vår studie inte haft 
möjlighet att genomföra på grund av tidsbrist och arbetets storlek, genom triangulering hade vår 
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studie kunnat få en högre trovärdighet eftersom att det genom olika metoder visar om det ger 
liknande resultat (Svensson & Ahrne, 2015, ss. 24-26). 
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Resultat och analys 
Vi har valt att presentera vårt resultat och vår analys genom att dela upp empirin i tre kategorier; att 
behandla alla lika i utredningarna, idealfamiljen och utredningsdilemman. Under varje kategori har vi 
börjat med att presentera vårt resultat följt av en analys. Kategorin utredningsdilemman blev väldigt 
omfattande vilket gjort att vi har valt att lägga analysen under varje underrubrik för att det ska bli 
tydligare för läsaren. I bakgrunden tog vi upp flertalet utredningsmodeller som Socialstyrelsen 
rekommenderar att använda inom familjehemsutredningar, i vår empiri har enbart Kälvesten och 
BRA-fam metoderna diskuterats därav är det enbart de som återspeglas i resultatet och analysen. 

Att behandla alla lika i utredningarna 

Familjehemssekreterarna diskuterar om de behandlar alla lika i utredningarna eller om de gör olika 
vid vissa tillfällen. Grupperna som främst diskuterades var ensamstående kontra sammanboende och 
svenska familjer kontra utrikesfödda familjer. De diskuterade även heterosexuella och homosexuella 
par och de menade att de inte gjorde någon skillnad mellan dessa grupper. Familjehemssekreterarna 
menar till en början att utredningsmodellerna går att anpassa till dessa grupper, även Kälvesten som 
anses vara väldigt strikt. Dock påpekade flera familjehemssekreterare att det finns en problematik 
med språket, som Laila ger exempel på:  
 

Däremot ska man inte använda Kälvesten på personer som inte kan det svenska språket 
ordentligt och Kälvesten ska inte användas med tolk och det är en begränsning tänker jag (Laila). 

 
Familjehemssekreterarna berättar att de istället har utvecklat egna metoder, dock menar 
familjehemssekreterarna att utredningsförfarandet blir detsamma oberoende av vilken metod de 
använder. Senare i intervjuerna beskriver alla familjehemssekreterare att det faktiskt skiljer sig 
mellan olika grupper i utredningarna, det kan vi se i följande citat: 
 

Så när vi intervjuar, om vi nu tänker släktingfamiljer som tar emot barn med en annan etnisk 
bakgrund så använder vi inte Kälvesten utan då är det en annan typ av intervju och väldigt många 
gånger när det är andra släktingar, till exempel en farmor som ska ha sitt barnbarn hos sig så 
använder vi inte heller någon Kälvesten (Ulrika).  

 
I vår empiri framkom det att familjehemssekreterarna pratade om utredning som lika, att alla ska 
behandlas lika, dock framkommer det även att familjehemssekreterarna upplever att de behöver 
anpassa utredningarna. 

Alla familjer utreds efter samma premisser 

 
Jag tror återigen att vi är så rädda många gånger att prata kring att såhär faktiskt är det i Sverige, 
de här lagarna och reglerna är såhär och följer vi inte det så blir det dom här och de här 
konsekvenserna och för att man liksom ska kunna få en bra framtid. Men många gånger tror jag 
att vi är väldigt rädda för det här för man tänker att säger jag på det här sättet så uppfattas jag 
som rasist (Pernilla). 

 
Som citatet ovan visar är det viktigt att våga behandla alla lika och samtidigt se att i vissa familjer 
behöver familjehemssekreterarna vara tydligare även om de själva kan uppleva det som om de 
behandlar familjerna olika. Familjehemssekreterarna tog upp att deras målsättning är att det inte ska 
skilja på utredningsförfarandet mellan olika grupper och att familjehemssekreterarna därmed ställer 
samma frågor till alla familjer, vilket kan illustreras med följande citat: 
 

Jag tänker att vår målsättning är väl att det inte ska skilja sig så mycket utan att man ändå väljer 
att försöka ställa samma frågor… det här med religion ... att jag tror vi ändå måste ställa det till 
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våra svenska familjer också för det finns ju, det händer ju saker, och rör sig politiska åskådningar 
även om du är svensk (Pernilla).  

 
Fler exempel på hur de arbetar med liknande frågor som vissa av familjehemssekreterarna tar upp är 
att i Kälvesten används ordet partner i frågorna istället för make/maka. Vid utredningar av 
ensamstående använder familjehemssekreterarna samma frågor men att personen som utreds 
istället för att berätta om nuvarande relation får berätta om en tidigare längre relation. 
 

Jag tänker att utredningsförfarandet som sådant har vi ju sagt att vi ska jobba såhär sen så … jag 
tänker att det inte är så bra att få göra som man vill utan nu ska vi utreda familjehem på samma 
sätt så det tänker jag är bra att vi inte har så mycket där man kan välja själv (Elin). 

 
Elin, i citatet ovan, beskriver vikten av att arbeta lika i arbetsgruppen, något som de flesta 
familjehemssekreterare tar upp under intervjuerna eftersom de anser att det är viktigt att arbeta lika. 
Detta eftersom familjehemssekreterarna menar att grundkraven för att bli godkänd som familjehem 
ska vara desamma för alla, som vi ser i följande citat: 
 

 Alla familjer utreds ju under samma premisser och de har ju också visat på sådan förmåga och 
lämplighet så att de kan ta emot alla barn inom den profilen som de har (Gunilla).  

 
En annan viktig del som familjehemssekreterarna belyser och som Ulrika tar upp i citatet nedan är att 
det inte ska spela någon roll vilken familjehemssekreterare som familjen träffar. 
 

Det ska ju liksom inte bero på vem man träffar om man blir godkänd eller inte utan det ska ju vara 
utifrån någon form av manual (Ulrika).  

 
Även om familjehemssekreterarna anser att de ska arbeta lika i utredningarna så finns det 
svårigheter i genomförandet av arbetet vilket kommer presentera närmare under nästa rubrik. 
 

Det går inte att göra lika 

Under intervjutillfällena skiftade familjehemssekreterarna från att tala om vikten av att behandla alla 
lika vid utredningar till att betona de svårigheter som kommer med likabehandling. De diskuterar 
även att de kanske inte arbetar så lika som de önskar. Familjehemssekreterarna tog upp en skillnad 
som de gör i utredningarna gällande ensamstående, i de fallen lägger de större vikt vid den 
ensamståendes nätverk och relationer än vad de gör vid utredningar av familjer med två föräldrar. 
 

Ganska ofta skickar vi ut BRA-fam material till familjehemmet innan så att de har hunnit fylla i det. 
Det är också lite olika för det kan ju vara språkligt, man måste ändå tala ganska god svenska för 
att kunna läsa av Socialstyrelsens material (Felicia). 

 
Även om målsättningen för familjehemssekreterarna var att behandla alla lika berättade 
familjehemssekreterarna att de i praktiken gör en skillnad mellan de olika utredningsmodeller som de 
använder. Som citatet ovan visar kan det bero på olika faktorer varför de väljer att göra olika. Flera 
familjehemssekreterare påpekar att språket är en svårighet och att de inte kan använda modellerna 
från Socialstyrelsen med familjer som inte behärskar det svenska språket fullt ut, framförallt gäller 
detta Kälvesten och BRA-fam. Familjehemssekreterarna upplever också att Kälvesten har djupa 
frågor som kräver reflektion och mentalisering, något som upplevs svårt att få svar på från de familjer 
som inte behärskar det svenska språket fullt ut, detta ges exempel på i citatet nedan:  
 

Skulle man intervjua någon enligt Kälvestensmetoden på ett familjehem som inte har svensk 
härkomst och bara ställa frågorna som de är och inte ge några förklaringar. Då tror jag man skulle 
få ut väldigt lite information om det och att resultatet skulle kunna feltolkas, för här är ju tanken 
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att man bara ska ställa en fråga och sen så tar man och skriver ner svaret och man får liksom inte 
förklara frågan på något sätt. Det upplever jag ofta om man har familjehem som inte talar det 
svenska språket eller som har en annan härkomst (Laila). 

 
Familjehemssekreterarna anser även att Kälvesten är väldigt styrd och att det inte finns utrymme för 
frågor som dem själva vill ställa till familjer, särskilt familjer som har en annan etnisk bakgrund än 
svensk. Familjehemssekreterarna menar att de har löst problemet med Kälvesten genom att inte 
använda den modellen och istället har de utvecklat egna modeller som de upplever är mer fria och 
att de själva kan välja vilka frågor som är viktiga att ta upp med den familjen de möter. Exempel på 
frågor som familjehemssekreterarna tar upp i sina egna modeller är främst hedersvåld, omskärelse, 
könsstympning, barnäktenskap samt barnuppfostran. Vissa av familjehemssekreterarna betonar att 
de inte tar upp ovanstående frågor med alla familjer utan de är selektiva i sina val eftersom dem har 
föreställningar om att det förekommer hedersvåld, könsstympning och så vidare i vissa utrikesfödda 
familjer. Familjehemssekreterarna tycker också det är viktigt att ta upp frågan om fostran med 
familjer från andra länder än Sverige, ett exempel som Gunilla tar upp: 
 

Det handlar också om fostran och hur man tillgriper, hur man använder fostran, vad man 
använder i sin fostran. Det kan se lite olika ut, det är ju ibland mer naturligt för vissa familjer från 
olika ursprung att använda sig av örfilar och slag och så, det är ju inte accepterat (Gunilla).  

 
En annan olikhet som förekommer i arbetet med familjehemsutredningar är, som 
familjehemssekreterarna tar upp, att de själva i varje kommun har i uppdrag att arbeta med 
utveckling och anpassning av sina arbetssätt. Familjehemssekreterarna menar att Socialstyrelsens 
riktlinjer har en lägsta nivå som de måste följa, utöver det är de fria att arbeta på det sätt de anser 
fungerar. 

Analys 

I resultatet framkommer det att familjehemssekreterarna har som mål att de vill arbeta lika i 
arbetsgruppen och att de anser att det är av stor vikt och det är Socialstyrelsens riktlinjer som styr 
hur arbetet ska utföras. Däremot är Socialstyrelsens riktlinjer en lägsta nivå vilket bidrar till att 
kommunerna arbetar olika utöver det. Vi menar att detta kan leda till att kommunerna har olika 
nivåer på vad ett godkänt familjehem ska uppnå och detta kan i praktiken leda till att en familj som 
inte blir godkänd i en kommun kan bli det i en annan kommun. Under intervjuerna skiftade 
familjehemssekreterarna mellan att de i ena stunden påpekade att de hade som mål att behandla 
alla familjer lika men att det är svårt att göra det med de befintliga utredningsmodellerna. Detta 
bidrar till att det faktiskt skiljer sig i utredningar mellan olika familjer beroende på hur familjerna ser 
ut. Vi märkte att den formella likabehandlingen diskuterades i generella termer, som 
utredningsmodellerna i stort och att de kan användas på alla medan när familjehemssekreterarna 
beskrev utredningsförfarandet mer detaljerat visade det sig att de gör olika för utrikesfödda familjer 
till skillnad från svenska familjer. Till en början kan inte familjehemssekreterarna komma på någon 
anledning till att de gör skillnad, senare under intervjuerna framkommer det dock att skillnad görs 
bland annat på grund av språkförbistringar. När familjehemssekreterarna pratar om olika grupper av 
familjer i utredningen så noterade vi att de kategoriserar familjerna efter hur de är utformade, 
exempelvis ensamstående, homosexuella eller utrikesfödda. Detta kan leda till, som Lipsky (2010, s. 
59) påpekar, att familjehemssekreterarna ser till familjerna som grupper istället för individer. Att 
kategorisera på det sättet kan medföra att bemötandet kommer att skilja sig mellan grupperna och 
att familjehemssekreterarna bemöter grupperna utifrån en tillskriven kategori istället för individuella 
förutsättningar och livsbetingelser, vilket vi tänker kan resultera i att utredningsförfarandet påverkas. 
Exempelvis skiljer sig utredningarna mellan ensamstående och sammanboende där den 
ensamståendes nätverk väger tyngre än vad det sammanboendes nätverk gör. 
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Vi upptäckte att när familjehemssekreterarna diskuterar sitt handlingsutrymme skiljer sig 
upplevelsen av hur stort handlingsutrymme de har. Vissa av familjehemssekreterarna menar att det 
är bra att de inte har något handlingsutrymme, de anser att det är bra att alla har som utgångspunkt 
att arbeta lika och att de själva inte kan välja att ta avsteg från det. Vi anser att när 
familjehemssekreterarna väljer att luta sig mot organisationens riktlinjer istället för att använda sitt 
handlingsutrymme gör de eventuellt det för att kunna lyfta ansvaret från sig själva och kunna luta sig 
mot att det är så familjehemssekreterarna ska arbeta enligt riktlinjerna. Genom att enbart följa 
riktlinjer begränsar familjehemssekreterarna sitt eget handlingsutrymme och risken finns att 
utredningarna görs enbart baserade på Socialstyrelsens lägstanivå (ibid. ss. 13-14). Detta leder också 
till en trygghet för familjehemssekreterarna och att alla familjer utreds efter samma premisser. Andra 
familjehemssekreterare ansåg att deras handlingsutrymme var av stor vikt för att kunna bemöta 
familjerna individuellt och för att kunna anpassa utredningarna efter vilka familjer de utreder. 
Skillnaden mellan familjehemsekreterarnas syn på handlingsutrymme kan bero på olika aspekter, 
dels kan det handla om arbetslivserfarenhet, då längre erfarenhet kan leda till större trygghet i att 
våga anpassa utredningarna. Dels kan det ha med klimatet i arbetsgruppen att göra, om 
familjehemssekreterarna får göra egna bedömningar eller om de bestämt att de ska arbeta lika. Vi 
anser att genom att familjehemssekreterarna upplever sitt handlingsutrymme så pass olika kan det 
bidra till att utredningarna görs på väldigt olika sätt beroende på vilken familjehemssekreterare 
familjen träffar och därav kan utfallen bli olika.   
 
I resultatet framkom att det uppfattas som viktigt att familjehemssekreterarna ställer samma frågor 
till alla i utredningsförfarandet, att det inte ska skilja mellan framförallt svenska och utrikesfödda 
familjer. Under intervjuerna var familjehemssekreterarna väldigt noga med att påpeka att det är 
likabehandling de vill arbeta med, för att det är tryggast för familjerna genom att de då blir utredda 
på samma sätt. Däremot finns det risker med att arbeta på ett sådant sätt eftersom dilemman kan 
uppstå, dels ska likabehandling tas hänsyn till samtidigt som individers identitet ska beaktas. Om 
familjehemssekreterarna behandlar alla lika kan det uppstå diskriminering genom att individuella 
skillnader inte lyfts (Herz, 2012, s. 44). Ett dilemma vi uppmärksammade hos 
familjehemssekreterarna var att de vill utreda alla lika men de är även medvetna om att det inte går 
att göra det, vilket leder till en spänning hos familjehemssekreterarna när de slits mellan dessa 
synsätt. Familjehemssekreterarna vill kunna anpassa frågorna i utredningen utifrån vilken familj de 
möter. Vid utformning av frågor som familjehemssekreterarna ställer till de utrikesfödda familjerna 
baseras de främst på svensk lagstiftning. De områden som lyftes med de utrikesfödda familjerna är 
könsstympning, fostran med örfilar och slag samt hedersvåld. Andra delar som vissa av 
familjehemssekreterarna tog upp var slöja, religion, politik, homosexualitet samt extrema åsikter. När 
handläggare i socialtjänsten i Sverige pratar om etnicitet med familjer så blir fokus på vad som enligt 
lag är accepterat i Sverige. I jämförelse med vissa andra länder i Europa där de istället har en 
diskussion mellan handläggare och familj om dessa områden för att öka förståelsen mellan varandra 
(Kriz & Skivenes, 2010, ss. 2649-2650; Williams & Soydan, 2005, ss. 910-911). En anledning till att 
familjehemssekreterarna väljer att luta sig mot lagstiftning i utredning av de utrikesfödda familjerna 
kan bero på en rädsla för att bli kallade rasister eller att det finns en kunskapsbrist (Johansson, 2012, 
ss. 46, 50, 52; Hertz, 2012, s. 44). Vi uppmärksammade att familjehemssekreterarna ville ställa frågor 
som kan uppfattas som känsliga till de utrikesfödda familjerna, exempelvis könsstympning och 
uppfostran med slag och örfilar. För att familjehemssekreterarna skulle kunna legitimera sina frågor 
sökte de stöd i lagstiftningen. När familjehemssekreterarna bestämmer i arbetsgruppen att de ska 
informera om lagar så konstruerar de samtidigt en problematik hos de utrikesfödda familjerna när de 
väljer att enbart informera om hedersvåld, fostran och könsstympning (Wennerberg, 2010, ss. 58-
62). Socialtjänsten har som mål att arbeta likvärdigt medan familjerna förväntar sig att bli utredda 
som individer och inte som en grupp (Lipsky, 2010, s. 44). Socialstyrelsen har därför utformat BRA-
fam för att alla familjer ska bemötas lika, även Kälvesten är utformad för att kunna utreda vilken 
familj som helst på ett likvärdigt sätt, däremot har vi genom intervjuerna uppmärksammat att 
metoderna från Socialstyrelsen inte fungerar på alla familjer vilket har lett till att 
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familjehemssekreterarna tvingats anpassa sina egna modeller efter olika familjer (Rasmusson & 
Regnér, 2013, ss. 245-246, 267). När familjehemssekreterarna beskriver utredningsmodellerna tycker 
vi att Socialstyrelsens rekommenderade modeller kan anses vara etnifierade och anpassade efter 
svenska familjer, vilket kan vara en bidragande orsak till att familjehemssekreterarna har svårt att 
använda modellerna i utredning av utrikesfödda familjer. 
 
Kälvesten ansågs inledningsvis i intervjuerna kunna anpassas till olika grupper av familjer. Vi 
uppmärksammade senare i intervjuerna att Kälvesten, enligt vår upplevelse, var mer anpassningsbar 
till vissa kategorier av familjer så som ensamstående, samkönade, heterosexuella och 
sammanboende. Däremot upplevdes Kälvesten i stort sett aldrig kunna användas på utrikesfödda 
familjer utan då används andra modeller. Nätverkshemmen, både svenska och utrikesfödda, var en 
annan grupp som var svår att utreda med Kälvesten eftersom familjehemssekreterarna redan innan 
utredningen förstod att familjen inte skulle bli godkända med den metoden. När 
familjehemssekreterarna gör denna uppdelning väljer de vem som ska utredas med vilken metod. Vi 
uppmärksammade att familjehemssekreterarna gör denna uppdelning av familjer men att de gör lika 
inom grupperna. Har en familj kategoriserats utifrån en viss grupp kommer de att utredas som hela 
den gruppen gör. Även om familjehemssekreterarna utvecklat egna utredningsmodeller påpekar de 
att de följer samma utredningsförfarande oavsett vilken modell de använder. När de sedan beskriver 
de egna modellerna visar det sig att dessa är väldigt fria i jämförelse med Kälvesten och BRA-fam. Det 
vi kan se är att när familjehemssekreterarna väljer att använda sina egna modeller faller principen 
bort om att alla ska utredas lika, som familjehemssekreterarna själva ansåg från början var viktigt. 
Genom att de använder sitt handlingsutrymme försöker familjehemssekreterarna att gå från en 
formell likabehandling till en materiell likabehandling genom att utveckla sina utredningsmodeller. 
Familjehemssekreterarna har ett stort handlingsutrymme så länge som de håller sig inom de lagar, 
regler och riktlinjer som finns för utredningar (Lipsky, 2010, ss. 13-14). Här uppstår ett dilemma för 
familjehemssekreterarna där de ska balansera mellan att behandla alla lika, ta hänsyn till olikheter 
hos familjerna samtidigt som de ska ta tillvara på sitt handlingsutrymme.  
 
Det vi har sett i vårt resultat är att handlingsutrymmet används olika, både utifrån vilken 
familjehemssekreterare som utreder men även utifrån vilken kategori av familjer de utreder, 
exempelvis är Kälvesten anpassad efter olika familjekonstellationer men när de det kommer till 
utrikesfödda familjer och nätverkshem arbetas det istället fram helt nya modeller. 

Idealfamilj 

Familjehemssekreterarna berättar under intervjuerna att det inte finns någon idealfamilj, däremot 
talar de i termer av egenskaper som familjerna bör ha för att anses vara ett lämpligt familjehem. 
 

... Vi är ju inte ute efter att hitta några superfamiljer på något sätt, det finns ju inga sådana heller i 
världen, utan det finns ju mer eller mindre medvetna människor som har kontakt med sig själva 
och sina känslor och någonstans har en strategi för sina reaktioner och sina mönster och kan 
känna igen det (Gunilla). 

 
Precis som i citatet ovan har familjehemssekreterarna i sina beskrivningar inte gått in exakt på hur en 
familj ska vara för att den ska vara lämplig som familjehem, däremot har vissa egenskaper och 
formationer av familjer beskrivits av flera familjehemssekreterare. Detta kommer vi att ge exempel 
på nedan. I de kommunerna vi besökt uppskattade familjehemssekreterarna att det var flest 
sammanboende bland deras familjehem idag. Familjehemssekreterarna berättar att de även 
eftersträvar att det ska vara två familjehemsföräldrar i familjehemmet, vilket beskrivs av Gunilla i 
citatet nedan: 
 

Det är mest sammanboende och det är dem i första hand vi söker, en mamma och en pappa 
(Gunilla). 
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Det familjehemssekreterarna poängterar när de tar upp att familjehemmet bör bestå av två personer 
handlar om att det kan finnas tuffa perioder i familjehemmet. I de tuffa perioderna kan det vara en 
avlastning för familjehemsföräldrarna att dela på ansvaret. Det är även en fördel att vara två 
familjehemsföräldrar i det fall någon av familjehemsföräldrarna skulle bli sjuk. 
Familjehemssekreterarna diskuterar Kälvestensmodellen i relation till sammanboende 
familjehemsföräldrar och de upplever att Kälvesten bygger på att familjehemsföräldrarna bör vara 
två, något som Felicia beskriver: 
 

Väljer man att göra en Kälvestensintervju så bygger den på att man ska vara två har jag fått lära 
mig. Man ska jämföra föräldraparets styrkor och svagheter och om man kan komplettera 
varandra och så (Felicia). 

 
Familjehemssekreterarna tar även upp att många inte blir godkända vid en Kälvesten intervju på 
grund av att det finns riskfaktorer hos familjehemsföräldrarna. Genom att de båda 
familjehemsföräldrarna kompletterar varandra kan riskfaktorerna överbyggas och familjehemmet 
kan då som helhet godkännas, precis som citatet nedan visar: 
 

Alla blir ju inte totaldissade liksom men det kommer väl fram farhågor och riskfaktorer och vissa 
har ju väldigt mycket riskfaktorer men då tänker jag också att vi försöker se om dem vuxna 
kompletterar varandra (Elin). 

 
När det gäller ensamstående som ansöker om att bli familjehem är dessa få i kommunerna, av de 
ensamstående familjehemmen är det övervägande kvinnor. Familjehemssekreterarna berättar att 
det möjligen finns orsaker till att det ofta är en kvinna i de ensamstående familjehemmen. De tror att 
det kan ha med traditioner och vanor att göra och att det i vissa fall kan vara att det för många 
kvinnor faller sig mer naturligt än vad det gör för män att ta hand om ett barn själv. En svaghet som 
familjehemssekreterarna diskuterar kring utredning av ensamstående är att när de använder 
Kälvesten, som sagts ovan, är det många som inte blir godkända. När det bara är en som utreds har 
den ensamstående ingen som kan komplettera upp de brister som eventuellt upptäcks och därför 
läggs större vikt i utredningen på den ensamståendes relationer och nätverk. 
 
En annan del som familjehemssekreterarna ansåg vara av vikt är att familjehemmen helst ska ha 
någon erfarenhet av barn sedan tidigare. Framförallt att ha erfarenhet av egna barn, dock bör inte 
barnen vara för små eller att familjehemmet planerar att skaffa barn inom en snar framtid. Det kan 
också handla om erfarenheter av tidigare placeringar eller erfarenheter genom till exempel arbete 
med barn.  
 

Barnlöshet är en sån där stor varningslampa … när man i normal fertil ålder löser problem på den 
vägen för att då har man svårt att se det biologiska nätverket (Amelia). 

 
I detta citat ser vi att familjehemssekreterarna ser avsaknaden av barn som en varningslampa, då 
placeringen inte får ses som ett sätt att uppfylla ett behov hos familjen. Detta då det är av stor vikt 
att de placerade barnen ska ha kontakt med sina biologiska föräldrar och även att målsättningen med 
placeringen är att barnet ska kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar igen. 
 
Det finns vissa egenskaper hos familjehemmen som familjehemssekreterarna anser är viktiga för ett 
lämpligt familjehem. Familjehemssekreterarna anser att det är av vikt att familjehemmen har 
livserfarenhet, att familjen tidigare har haft eventuella problem som de har lyckats lösa på ett sådant 
sätt att det inte uppkommer som ett nytt problem. Det kan även handla om kriser som 
familjehemmet gått igenom och att de har reflekterat över sin uppväxt och bearbetat eventuella 
problem från den. Familjehemssekreterarna anser även att det är viktigt att familjehemsföräldrarna 
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har självinsikt, personlig mognad, tid för uppdraget samt en förståelse för att det kommer att kosta 
ett högt pris som förhoppningsvis ger hög valuta tillbaka. En annan viktig del som 
familjehemssekreterarna tar upp är att familjehemmen ska ha en känslomässig närhet till barnet, 
vilket innebär att familjehemsföräldrarna ska kunna känna av när de ska ta ett kliv närmare barnet 
och när de ska ta ett kliv tillbaka. Känslomässig närhet ges även genom att familjehemsföräldrarna är 
trygga, goda och vuxna förebilder utan att försöka ersätta de biologiska föräldrarna. 
Familjehemsföräldrarna ska även ha en vilja och ett engagemang att ta emot ett barn i sin familj. 
 

Framförallt att man ser att man är till låns på något sätt, eller att barnet är till låns. Att man kan 
sätta barnets behov i första rummet och någonstans förstå att det här barnet har att hantera att 
det inte kan bo hemma, det är inte säkert att barnet ser det som en förmån att få komma till en 
annan familj (Gunilla). 

 
I ovanstående citat framkommer en viktig del av familjehemmens uppdrag, att kunna sätta barnets 
behov i främsta rummet. Detta är något som familjehemssekreterarna nämner under intervjuerna, 
att det finns ett tredelat föräldraskap mellan familjehemmet, socialtjänsten och de biologiska 
föräldrarna. Något som är väldigt viktigt att familjehemmen är införstådda med för att kunna 
genomföra sitt uppdrag. 
 

Sen så tänker inte jag att man måste bo på ett speciellt sätt, det måste inte vara en viss utbildning 
eller att man liksom lever ett visst sorts liv utan det handlar liksom om att man har det stabilt och 
att man inte har en massa svårigheter själv och sen så ser ju de familjerna jätteolika ut (Ulrika). 

 
Som det står i citatet ovan är det viktigt att familjehemmet lever ett stabilt liv. 
Familjehemssekreterarna menar att ett stabilt liv innebär att familjerna inte ska ha några större 
förändringar inplanerade som exempelvis nytt arbete, planer på att flytta eller att familjen precis fått 
eller ska få egna barn. Att familjehemmet har ett stabilt liv är av vikt eftersom barnet som placeras 
där behöver en trygg grund och för att familjehemsföräldrarna själva ska kunna utföra uppdraget är 
det viktigt att även de har en trygg grund att stå på. En annan viktig del är att familjehemmet, 
speciellt om det är ensamstående, har ett nätverk omkring sig så att de kan få hjälp och stöd av i 
jobbiga situationer. 

Analys 

I intervjuerna talar familjehemssekreterarna om att det inte finns en idealfamilj vid 
familjehemsutredningar och att de inte letar efter några superfamiljer. Däremot uppmärksammade vi 
att familjehemssekreterarna talar om egenskaper hos familjer som är av stor vikt vid utredningarna 
för att bli godkända som familjehem, detta bidrar till att det ställs höga krav på familjerna som 
ansöker om att bli familjehem. Vi upptäckte att familjehemssekreterarna konstruerar en form av 
idealfamilj med egenskaperna som mall (Burr, 1995, s. 4). Det som framkommer i resultatet är att 
familjehemssekreterarna diskuterar idealet om att vara två familjehemsföräldrar för att kunna stötta 
varandra. Vi har även uppmärksammat att vissa familjehemssekreterare menar att familjen bör vara 
ett heterosexuellt par (Höjer, 2001, ss. 14-16). Det finns en tanke om att utredningsmodellerna från 
Socialstyrelsen bygger på någon form av idealfamilj. Dels hur frågorna är utformade, vad som tas upp 
och hur de kan bli godkända. Detta gav familjehemssekreterarna exempel på från Kälvesten, där 
familjehemsföräldrarnas skydds- och riskfaktorer vägs mot varandra, i det fall en risk finns hos en av 
familjehemsföräldrarna kan den andra familjehemsförälderns skyddsfaktorer väga upp. Detta 
förutsätter att familjen består av två individer, oavsett kön, för att bli godkända om de har några 
riskfaktorer. Vid avvägning mellan risk- och skyddsfaktorer är det upp till familjehemssekreterarna att 
göra bedömningen om riskfaktorerna kan vägas upp med skyddsfaktorer från den andre 
familjehemsföräldern. Detta kräver ett stort handlingsutrymme och ett val för 
familjehemssekreterarna att påverka utredningens gång (Lipsky, 2010, ss. 3-4).  
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En annan viktig del som tas upp i samband med hur familjerna ska vara är vikten av 
att familjehemmen lever ett stabilt liv. Med stabilt menas att de inte ska flytta, byta arbete, skaffa 
barn eller andra stora förändringar i livet inom en snar framtid. En stabil och oföränderlig familj är ett 
mål för att familjerna ska kunna erbjuda en trygg plats för det placerade barnet (Höjer, 2001, ss. 138-
139; Coakly & Gruber, 2015, s. 17). Däremot måste hänsyn tas till att familjehemmen inte är helt 
oföränderliga eftersom familjerna i och med placeringen av barnet kommer vara i förändring, något 
som är av vikt att ta hänsyn till (Höjer, 2001, ss. 138-139). 
 
Av de olika egenskaper som familjehemssekreterarna har lyft upp konstrueras bilden av en 
idealfamilj som: En familj med två familjehemsföräldrar, de ska ha erfarenhet av egna barn, 
livserfarenhet, löst tidigare kriser och problem, reflekterat över och bearbetat sin uppväxt, självinsikt, 
personlig mognad, tid för uppdraget, känslomässig närhet till det placerade barnet, vilja och 
engagemang. En stor vikt läggs även på ett gott samarbete mellan familjehem, socialtjänst och de 
biologiska föräldrarna samt att familjen ska leva ett stabilt liv. Många av dessa egenskaper som anses 
som viktiga hos familjehemmen stämmer överens med vad Höjer (ibid. ss. 14-16) beskriver i sin 
forskning. De egenskaper som framkommit är svåra att mäta och vi ställer oss frågande till hur dessa 
egenskaper ska kunna framkomma i utredningen och förstå att det är en utmaning för 
familjehemssekreterarna i deras arbete att värdera dessa egenskaper mot varandra för att utreda 
familjehemmet. 

Utredningsdilemman 

Att jämföra svenska och utrikesfödda familjer i utredningen 

Familjehemssekreterarna tog upp att det skilde sig väldigt mycket att arbeta med en utrikesfödd 
familj jämfört med en svensk familj. Familjehemssekreterarna beskriver de utrikesfödda familjerna 
som ”invandrarfamiljer” och därmed refererar familjehemssekreterarna till dem som en homogen 
grupp under intervjuerna. De upplevde att de i mötet med utrikesfödda familjer ofta fick förklara vad 
som var familjehemssekreterarens roll, vilket illustreras i följande citat i samtal om svårigheter med 
nätverkshem: 
 

Bara att förklara vad är min roll, vad kan jag hjälpa till med och vad kan jag inte… såhär fungerar 
det här, de här förväntningarna har vi på er, vad känner ni att ni saknar och vad har ni för tankar 
om vad vi gör (Pernilla). 

 
En annan del familjehemssekreterarna tog upp var svårigheter med insyn i familjehemmet och att 
det finns olika värderingar kring barnuppfostran. Andra skillnader som uppkom var att 
familjehemssekreterarna upplevde att familjer med en annan etnicitet än svensk har svårare att 
prata om sig själva jämfört med svenska familjer, detta illustreras i följande citat från 
familjehemssekreteraren Elin: 
 

Min upplevelse är att folk som kommer från vissa länder har mycket svårare att prata om sig 
själva … att man inte får så mycket information även om man ställer samma frågor… Jag tänker 
att här i Sverige är vi väldigt individinriktade och vana att sitta och prata om oss själva på ett 
annat sätt, man är van vid alla myndigheter och man kanske har en annan förståelse för vad vi är 
ute efter (Elin). 

 
När utrikesfödda familjer har svårt att prata om sig själva så leder det till kortare utredningstexter 
och att intervjuerna blir lite fattigare. Familjehemssekreterarna upplever det som en utmaning i 
utredningen och att de behöver ställa annorlunda eller fler frågor för att få ett fylligare material. 
Exempel på detta som tas upp i empirin är att det är ovant för familjer, som familjehemssekreterarna 
beskriver som ”invandrarfamiljer” att prata om sig själva. Familjehemssekreterarna är vana vid att 
svenska familjer vet exakt vilket år de började gymnasiet men hos utrikesfödda familjer blir det lite 
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mer svävande, det blir mindre text i utredningen beroende på vad de har för ursprung och kanske lite 
olika fokus på vad de pratar om. Även känslospråket kan skilja sig mellan svenska familjer och familjer 
med en annan etnicitet än svensk, dessa skillnader illustreras i citatet nedan:   
 

Känslospråket är inte detsamma och när man ska beskriva sina barn till exempel kan utbildning 
vara en viktig del att beskriva och yrke, för det visar på hur man har lyckats medan man kan se att 
andra familjer pratar mer om känslor hos barnen, hur de är som personer. Det är en stor skillnad, 
så jag tänker att man måste ha med också om det är folk från andra länder hur deras kultur ser ut 
och hur det fungerar när man pratar med dem (Laila). 

 
Ett annat exempel är att personer som bott i Sverige hela sitt liv har i många fall lättare att redogöra 
för hur livet har sett ut. Har personen istället bott i krig eller kaos och knappt gått i skolan så kan det 
möjligen vara svårare att ge en sammanhängande bakgrundshistoria. En annan skillnad som togs upp 
var att utrikesfödda familjer ofta ser det som en självklarhet att de tar hand om varandras barn, 
något Gunilla beskriver i nedanstående citat:  
 

Att ta hand om varandras barn är en självklarhet för en del familjer med annat ursprung, det är så 
givet att man hjälper till så att man [nätverkshemmen] kan ställa sig lite frågande till att det finns 
krav och föreställningar om vad man måste uppfylla och samarbete med socialtjänsten och så 
(Gunilla). 

 
Ett tydligt exempel på vad familjehemssekreterarna tar upp i en utredning med en utrikesfödd familj 
och inte med en svensk familj är könsstympning som ges exempel på nedan: 
 

Även om man inte gör en Kälvesten så finns det ju saker man vill utreda ändå… man kan prata 
ibland om sådana här saker som könsstympning (Ulrika). 

 
Familjehemssekreterarna tar inte upp könsstympning med alla utan de tänker att är familjen svensk 
och uppvuxen i Sverige så finns inte den kulturen här och då tas inte det upp i utredningsförfarandet 
på samma sätt som om de träffar till exempel en somalisk familj. Oftast menar 
familjehemssekreterarna att när det är utrikesfödda familjer handlar utredningarna om nätverkshem 
istället för familjehem, i vissa fall finns det även utrikesfödda familjer som ansöker om att vara 
familjehem. Även mellan familjehemsutredningar och nätverksutredningar finns det skillnader. 
Etniciteten blir en stor fråga när en utrikesfödd familj ansöker om att bli familjehem. Kraven som 
ställs på dessa familjehem är att familjen ska vara integrerad i samhället på ett sådant sätt som 
familjehemssekreterarna vill att de ska vara, vilket Amelia lyfter: 
 

Om det är ett familjehem som vill bli det från scratch om det inte är en anhörigplacering, då blir 
det ju en väldigt stor fråga [etnicitet] för då måste vi kolla är det här en familj som liksom är 
integrerad … till exempel fanns det någon i familjen som hade en förankring i det svenska 
samhället med utbildning eller arbete eller satt man bara hemma och hade knappt klarat SFI till 
exempel, då tyckte vi inte att man kunde betecknas som ett familjehem och sådana faktorer var 
som man kunde då vara en förebild och leda dem ut i samhället (Amelia). 

 
Ett annat krav på de utrikesfödda som vill bli familjehem är att de måste kunna det svenska språket 
så pass bra att de kan genomföra en utredning annars riskeras dem att inte bli godkända. 
Familjehemssekreterarna anser ändå att de familjer som inte godkänts i en familjehemsutredning 
möjligen kan passa som nätverkshem istället. Familjehemssekreterarna påpekar att många 
nätverkshem är fantastiska men däremot kan vissa av dem inte stötta barnet på samma sätt som 
andra familjehem kan, exempelvis när det gäller skolarbete samt att vägleda och integrera barnen i 
samhället. Familjehemssekreterarna lyfter dock fram anknytning som det bästa alternativet, vilket 
illustreras nedan: 
 



42 
 

Vi har väl sett ändå att de som varit mest lyckade placeringar det är nog ändå där det funnits 
någon liten anknytning eller att barnet har fått välja själv… när det finns ett band det tror jag 
underlättar lite och att man känner till barnet eller så, det behöver inte betyda att man är släkt 
(Felicia). 

 
En stor vikt läggs vid anknytning vid utredning av nätverkshem eftersom det enligt 
familjehemssekreterarna har en hög prioritet och vikt. Det står även i lagen att vid placering av barn 
ska barnets nätverk utredas och se om det finns någon som kan bli nätverkshem i första hand, och i 
andra hand väljs familjehem, något som Amelia tog upp: 
 

En anhörigplacering är vi inte heller lika petiga därför att anknytningen har en sån otroligt hög 
prioritet och vikt när vi håller på med familjehemsplaceringar så det är ju det också enligt lag ska 
vi alltid se, finns det någon i nätverket som kan ta det här för då ska man i första hand prova den 
vägen (Amelia). 

 
Citatet ovan visar att barnets egentliga relation och anknytning i vissa fall kan överskugga en del 
faktorer som familjehemssekreteraren skulle se allvarligare på om det var ett familjehem som skulle 
utredas. Vid nätverksplaceringar anses det finnas en naturlig anknytning, något som Amelia 
beskriver: 
 

De träffas ändå så det finns inte samma, på något vis, krav från samhället att kolla om man jämför 
med om man stoppar in en helt främmande människa i en helt annan familjekultur (Amelia). 

 
Däremot finns det vissa brister som familjehemssekreterarna aldrig ger avkall på, exempelvis vid 
kriminalitet eller om familjen har ett bristande omdöme så att familjen försätter både sig själva och 
barnet i situationer som att förlora bostad eller inte klara sin ekonomi. När det finns en anknytning så 
gör inte familjehemssekreterarna en lika omfattande utredning som vid familjehem, som exempel 
används inte Kälvestensmodellen på nätverkshem eftersom de flesta nätverksfamiljer inte blir 
godkända i Kälvesten. Istället använder familjehemssekreterarna egna varianter för att familjen ska 
bli godkänd till fördel för anknytningen. 

Analys av att jämföra svenska och utrikesfödda familjer i utredningen 

Vi upptäckte att det finns skillnader i utredningar mellan svenska och utrikesfödda familjer och detta 
kan innebära att familjehemssekreterarna i sitt arbete konstruerar olikhet och även etniciteten 
eftersom de jämför två grupper som anses ha olika egenskaper mot varandra (Wikström, 2009, s. 23; 
Burr, 1995, s. 4). Familjehemssekreterarna använder ordet etnicitet enbart i samtal om familjer som 
är utrikesfödda, vilket bidrar till, som Herz (2012, s. 174) menar, en uppdelning där svenska familjer 
inte uppfattas ha en etnicitet. Att familjehemssekreterarna inte benämner etnicitet vid samtal om 
svenska familjer skulle kunna bero på att de ser svenskar som en etnicitet som majoriteten har och 
därmed talar de inte i termer av etnicitet med svenska familjer. När familjehemssekreterarna enbart 
ser etnicitet utifrån utrikesfödda kan det bidra till att etniciteten ses som något avvikande från den 
svenska normen. När familjehemssekreterarna talar om de svårigheter som de relaterar till etnicitet 
leder det till skapandet av ett vi och dem. I detta skapande, har familjehemssekreterarna utgått ifrån 
att det är det svenska som anses som den norm som utrikesfödda familjer ska jämföras mot 
(Wikström, 2013, ss. 333-334; Hertz, 2012, ss. 43-44, 175; Anis, 2005, s. 17). När etnicitet konstrueras 
i en grupp tillskriver familjehemssekreterarna egenskaper till gruppen. Vi har uppmärksammat att 
familjehemssekreterarna beskriver utrikesfödda familjer som att de har svårare att prata om sig 
själva, mindre reflekterande, förklarar sina barn på ett annat sätt än vad svenskar gör, att deras 
känslospråk är annorlunda, de kan inte placera ut årtal på familj eller händelser och de ser det som 
naturligt att ta hand om varandras barn (Wikström, 2009, ss. 34-36). Familjehemssekreterarna kan 
utgå från sig själva som en mall för vad som anses vara normen när de beskriver de utrikesfödda 
familjerna, detta kan i vissa fall bidra till att de utrikesfödda familjerna oftast anses som avvikande 
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vid meningsskiljaktigheter. En svårighet som familjehemssekreterarna upplever är att utrikesfödda 
familjer vid utredningar ger väldigt korta svar och att utredningstexterna blir ofta kortare i relation till 
svenska familjer. Denna svårighet uppstår när utrikesfödda familjer ansöker om att bli familjehem 
och familjehemssekreterarna har vissa förväntningar och modeller på hur utredningsförfarandet ska 
gå till och se ut. Men i vissa fall uppfyller inte de utrikesfödda familjerna de förväntningar som 
familjehemssekreterarna har och därmed uppstår det problem i utredningen med bland annat 
kortare utredningstexter (Lipsky, 2010, s. 59). En annan problematik som lyfts i resultatet handlar om 
att utrikesfödda familjer har, på grund av språket, svårare att reflektera och ha en 
mentaliseringsförmåga och därför används inte Kälvestensmodellen utan familjehemssekreterarna 
använder sina egna modeller. I de egna modellerna vill familjehemssekreterarna ge utrymme för 
frågor som de själva anser viktiga att ta upp med utrikesfödda familjer, som inte framkommer i de 
modeller som används i utredning av de svenska familjerna, exempelvis hedersvåld, könsstympning 
samt fostran med örfilar och slag. Även inom gruppen av utrikesfödda familjer är 
familjehemssekreterarna selektiva med vilka de tar upp frågorna med. Detta bidrar till att 
familjehemssekreterarna själva måste ha den kunskapen om kulturen så att de kan se vilken familj 
som de ska ställa vilka frågor till. Detta kan leda till att familjehemssekreterarna utser sig själva som 
experter på olika kulturer och hur de ska bemötas vilket riskerar att familjehemssekreteraren gör 
bedömning efter en viss grupp och ser inte individuella skillnader (Wikström, 2013, ss. 333-334). I 
resultatet ser vi att familjehemssekreterarna försöker se och förstå olika kulturer och de tycker att 
det är intressant att lära sig om olika kulturer, men att det uppstår dilemman när 
familjehemssekreteraren och familjen inte förstår varandra. 
 
Det är av stor vikt i utredningarna att utrikesfödda familjer är integrerade i det svenska samhället. 
Integration innebär enligt resultatet att de utrikesfödda familjerna ska ha en förankring i det svenska 
samhället med utbildning eller arbete, kunna det svenska språket, vara en förebild och ha kunskap 
om det svenska myndighetssystemet. Forskning visar att dessa delar är viktiga och att det i vissa fall 
kan vara viktigare att placera ett barn i en integrerad familj snarare än att placera efter anknytning 
(Kriz och Skivenes, 2011, ss. 450-453). Annan forskning visar att språket är en viktig del, både 
modersmål för att kunna bevara sin identitet men även det svenska språket för att integreras (Chand, 
2005, ss. 819-820; Ni Raghallaigh & Sirriyeh, 2015, s. 271). Ett dilemma som vi uppmärksammade i 
familjehemssekreterarnas arbete är hur mycket hänsyn som de ska ta till integrationen. Forskningen 
skiljer sig åt i detta avseende där integration lyfts som det absolut viktigaste medan i annan forskning 
så visar det sig att det är viktigare att familjen talar samma språk som det placerade barnet. I det 
svenska samhället utvecklas olika strategier och riktlinjer för att underlätta för utrikesfödda att kunna 
behålla sin egna etniska och kulturella identitet samtidigt som de utrikesfödda ska integreras i 
samhället. Det är även familjehemssekreterarnas uppgift att möjliggöra för de utrikesfödda 
familjerna att få samma möjligheter som de svenska familjerna (Eliassi, 2015, s. 555). När 
familjehemssekreterarna anpassar vilka frågor som ska ställas till de utrikesfödda familjerna och 
lägger olika vikt på integration så är frågan om det leder till ett tillvaratagande av familjens etniska 
ursprung eller om det riskerar att leda till ett ifrågasättande. 
 
Skillnaden mellan familjehem och nätverkshem är att anknytningen väger tungt vid utredning av ett 
nätverkshem. För att motivera detta hänvisar familjehemssekreterarna till lagtext och forskning som 
berör att anknytning är viktigast för barnet och att de därmed i första hand undersöker om barnet 
har någon i nätverket som kan bli nätverkshem. Visserligen står det i lagen att vid 
familjehemsplacering ska nätverket utredas i första hand, det som ytterligare står i samma lagtext är 
att barnets bästa alltid ska beaktas, något som flera familjehemssekreterare inte tog upp. Däremot 
upplevde vi att familjehemssekreterarna var oroade över att barnets bästa inte uppmärksammades i 
nätverksutredningar eftersom det inte ställs samma krav på de utredningarna jämfört med 
familjehemsutredningar. Dock väger anknytningen tyngre än eventuella brister som finns i 
nätverkshemmen (Linderot 2006, ss. 147, 126,136). Även familjehemssekreterarna anser att 
anknytning är av stor vikt vid placeringar, dock har det visat sig att barnen som placeras inte upplever 
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att det är det bästa att bli placerade i nätverket. Barnen anser att de kan behålla sin kultur och 
identitet även i svenska familjehem och att det måste vara barnets bästa som tas tillvara, det finns 
fler behov än etnicitet att ta hänsyn till (Reinoso, Juffer & Tieman, 2012, ss. 264, 270; Wainwright & 
Ridley, 2012, ss. 53-55; Ni Raghallaigh & Sirriyeh, 2015, ss. 263, 268). Det finns ett stort 
handlingsutrymme för familjehemssekreterarna vid avvägning av vad som anses som en tillräckligt 
stor riskfaktor för att ett nätverkshem ska bli underkänt, trots att anknytning finns. 
Handlingsutrymmet ger familjehemssekreterarna möjlighet att göra individuella bedömningar som 
dock ska följa de riktlinjer och lagar som finns (Lipsky, 2010, ss. 13-14). Detta kräver att 
utredningsmetoderna är så pass välutvecklade att de kan lyfta fram de eventuella brister som finns så 
att familjehemssekreterarna kan göra en avvägning om anknytningen väger tyngre än framkomna 
brister. I vår studies resultat lyfter familjehemssekreterarna att nätverkshemsutredningarna är 
bristfälliga och att de utreder väldigt olika. Ett annat resultat är att utrikesfödda familjer främst 
utreds som nätverkshem. 

Egna utredningsmodeller 

Som vi tagit upp tidigare finns den en skillnad mellan att utreda familjehem och att utreda 
nätverkshem, empirin visar även att det skiljer sig mellan både kommuner och 
familjehemssekreterare på hur utredningarna utförs och vad de använder för modeller i utredningen. 
För att belysa exempel på skillnader i utredningar i de olika kommunerna presenteras kommunerna 
var för sig under denna rubrik. I en av kommunerna har familjehemssekreterarna märkt att de inte 
kan använda sig av Kälvesten vid nätverksutredningar och har istället utvecklat en egen modell som 
är anpassad för nätverksutredningar och för familjehemsutredningar med familjer med en annan 
etnicitet än svensk. Dock poängteras att Socialstyrelsens riktlinjer följs, som citatet nedan visar: 
 

Annars följer vi ju Socialstyrelsens riktlinjer vad gäller utredningen, med referenser och 
registerutdrag och hembesök och dem bitarna, men själva intervjun har vi snickrat. 

 
I denna kommun har de valt att komplettera utredningen med frågor gällande religion, syn på val av 
partner, äktenskap, fritidsaktiviteter, homosexualitet, omskärelse, politisk åsikt, konflikthantering, 
barnuppfostran och gränssättning. Dessa frågor tas upp som en diskussion med familjen och syftet är 
att resonera hur dessa frågor hanteras i familjen och hur familjen ställer sig till om det placerade 
barnet inte delar familjens åsikter. I denna modell upplever familjehemssekreterarna att frågorna 
handlar om situationen här och nu vilket beskrivs nedan: 
 

Ja egentligen är det ju en mycket förenklad, Kälvesten är ju mycket mer, mycket djupare, mycket 
mer omfattande. Våran intervju är ju lite mer grundläggande kring här och nu, alltså livssituation, 
yrke, ekonomi, bostad. Alltså lite mer här och nu och lite mer basutredning den kräver inte lika 
mycket reflektion kanske man ska säga. 

 
I en annan kommun tar familjehemssekreterarna också upp att Kälvesten och BRA-fam inte används 
på nätverkshem, även denna kommun har utvecklat en egen intervjumodell för nätverkshem. De 
använder sig av frågor som handlar om bakgrund, uppväxt, kultur och referenstagning och beskrivs 
nedan: 
 

Det är ett frågeformulär som vi brukar följa, det är ju inte heller precis hugget i sten, men vi har 
vissa rubriker som vi alltid beskriver...och ställer följdfrågor där är det ju ganska fritt. 

 
En av familjehemssekreterarna från denna kommun tog upp frågor som intervjumodellen i många fall 
kan beröra. I citatet nedan beskriver familjehemssekreteraren att det inte behöver vara alla familjer 
de ställer frågorna till: 
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För det är ju så uppenbart också vem man sitter med och då pratar man bland annat om vad som 
är viktigt, vilka traditioner, hur skulle man märka om ni var en religiös familj, hur skulle det 
påverka … firar man jul och så. 

 
I den tredje kommunen valde familjehemssekreterarna att komplettera både sin utredning och sin 
familjehemsutbildning. De utgår från familjehemsutbildningen och lyfter därutöver frågor om våld, 
heder och fostran när de utbildar utrikesfödda familjehem. Familjehemssekreterarna använder sig 
inte heller av Kälvesten men har gjort en egen modell där de lägger tyngd på att lyfta frågor som 
behandlar väldigt extrema åsikter, rasism och uttryck som handlar om att vara fördömande eller 
fördomsfull. 
 
Alla familjehemssekreterare diskuterade att det finns en brist i utredningsmodellerna gällande 
familjer med annan etnicitet än svensk, vilket de löst genom att själva tillverka eller komplettera de 
befintliga metoder som finns. De menar även att alla har en möjlighet och skyldighet att se till att 
metoderna de använder är anpassade, dock poängterades att hänsyn måste tas till den lägstanivå 
som Socialstyrelsen anger. I vissa fall har familjehemssekreterare upplevt att det är svårt att följa 
Socialstyrelsens rekommendationer och att det ibland leder till att avsteg görs som inte känns så bra 
men som krävs för att hitta en lösning som i följande citat: 
 

Ibland så måste man verkligen gå utanför boxen och hitta på något ibland som är så, herregud vad 
är det vi gör, men man måste liksom snickra ihop efter bästa förmåga. 

 
Vi har sett att familjehemssekreterarna utreder olika när det gäller familjehem och nätverkshem och 
att de i nätverksutredningar lyfter frågor som de inte gör vid en familjehemsutredning. Det finns vissa 
ämnen som återkommer när familjehemssekreterarna berättar vad de anser är viktigt att lyfta i 
utredningarna. Det de talar om är framförallt könsstympning, lagstiftning i Sverige, hederskultur, 
slöja, kultur, ursprung och traditioner. Dessa frågor tas inte upp med alla familjer som är från en 
annan etnisk bakgrund än svensk utan familjehemssekreterarna själva avgör vilken familj de antar att 
det finns den problematiken i, detta visar sig i citatet nedan: 
 

Det skulle jag nog säga att man gör, speciellt med vissa, någonting som vi tar upp är det här med 
könsstympning till exempel och där är vi nog lite selektiva vilka vi tar upp det med också för där 
tänker vi att är man svensk och uppvuxen i Sverige då finns inte den kulturen här på samma sätt 
och då pratar vi inte om det i utredningsförfarandet på samma sätt som om vi träffar till exempel 
en somalisk familj eller en familj från ett annat land där man tillämpar könsstympning. 

 
Vilket även visas i följande citat: 
 

Där lägger jag själv alltid till en grej som inte står på formuläret och det är att jag pratar med 
människor från andra kulturer där jag vet att det förekommer hedersvåld … hur de hanterar det i 
familjerna. 

 
Familjehemssekreterarna upplever att det varierar mellan familjerna hur dessa frågor tas emot vilket 
följande exempel visar: 
 

Jag brukar också prata om det här med omskärelse och en del har väldigt lätt för att prata om det 
och man upplever också att man får ärliga svar och en del försöker krypa ur skinnet och säger att 
dem inte förstår frågan och det är också ganska intressant hur man ska tolka det. Men vi brukar 
ha löst det med att vi har använt tolk nästa gång så då har de liksom inte kunnat skylla på något 
sånt. 
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Analys av egna utredningsmodeller 

Det är upp till varje kommun i Sverige hur de ska arbeta med rekrytering, utredning och uppföljning 
av familjehem något som leder till att arbetet inte ser likadant ut i olika kommuner. Som lösning på 
detta har Socialstyrelsen utvecklat BRA-fam i en förhoppning att kommunerna ska arbeta mer 
likvärdigt (Socialstyrelsen, 2012, ss. 7, 9). Vi har i vår studie sett att kommunerna inte alltid använder 
BRA-fam, speciellt inte i nätverksutredningar samt i familjer som inte behärskar det svenska språket 
fullt ut. Detta innebär att den ambition som Socialstyrelsen hade inte fungerar som det var tänkt i de 
kommuner vi har studerat. Forskning från England visar att kommunerna arbetar olika vid 
utredningar som rör etnicitet (Kirton, 2014, ss. 492, 499-500). Vilket även vi upptäckt i vår studie där 
familjehemssekreterarna berättat att deras upplevelse är att arbetet skiljer sig mellan olika 
kommuner, något vi även sett i de kommunerna vi besökt. Familjehemssekreterarnas stora 
handlingsutrymme leder till att de har utformat sina egna modeller och har möjlighet att själva styra 
över vad som tas upp i utredningen och när familjen antas vara färdigutredd (Lipsky, 2010, ss, 13-14). 
Detta kan leda till att olika kommuner gör väldigt olika, vilket vi tagit upp tidigare men det visar även 
på att olika familjehemssekreterare riskerar att göra olika inom samma kommun. När 
familjehemssekreterarna valt att utveckla egna modeller för utredning av utrikesfödda familjer visade 
det sig i vår studie att de utökar sina befintliga intervjuguider med fler och tydligare frågor och att 
detta kan leda till att de utrikesfödda familjerna utreds mer noggrant än svenska familjer (Williams & 
Soydan, 2005, s. 902). Att utrikesfödda familjer riskerar att utredas mer noggrant kan bero på att 
familjehemssekreterarna väljer att ställa mer frågor gällande lagstiftning och frågor som ställs utifrån 
kulturella olikheter vid en jämförelse med Sverige, exempelvis slöja och omskärelse. Vi har även sett 
att det i vissa fall finns en misstänksamhet mot de utrikesfödda familjerna, detta gäller när familjerna 
uppger att de inte förstår frågan, då misstänker familjehemssekreterarna att familjen inte vill svara 
på deras fråga och därmed får frågan översättas med tolk. Vilket kan upplevas som att det finns ärliga 
och oärliga svar på frågorna. 

Utmaningar vid utredningsarbetet 

När familjehemssekreterarna diskuterade utmaningar i utredningsarbetet så beskrev de oftast 
närverksplaceringar. Det handlade om nätverksplaceringar som görs både i utrikesfödda och svenska 
familjehem. Då familjehemssekreterarna visste om att vårt syfte handlade om etnicitet så styrdes det 
mesta av samtalen in på just utredningar av utrikesfödda familjer och nätverksplaceringar. 
 
Familjehemssekreterarna tar upp olika utmaningar vid utredning av nätverksplaceringar. Dels frågan 
om att veta varför den släktingen vill ha barnet hos sig och dels vad det är som gör att barnet har det 
bättre där än i ett familjehem, Felicia beskriver dilemmat nedan: 
 

Vad är det som gör att barnet har det bättre där än någon annanstans för man kanske får leva 
under mycket, alltså materiellt, kanske inte alls får det på samma sätt om man bor hos en släkting 
som är asylsökande som om man skulle bo i ett svenskt familjehem som är väletablerade i Sverige 
(Felicia). 

 
Något som familjehemssekreterarna upplever som mest utmanande kring nätverkshem är att utreda 
när ett barn eller ungdom redan finns i nätverkshemmet innan familjen är utredd, problematiken 
med det beskriver Laila nedan: 
 

Speciellt om det är en familj som man inte tycker är lämplig för det här barnet eller ungdomen 
och så är de redan där och sen någonstans vet man att man måste godkänna ett familjehem som 
egentligen inte håller måttet (Laila). 

 
Familjehemssekreterarna upplever att det är svårare att utreda nätverkshem än familjehem eftersom 
det ofta finns brister som de normalt sett inte skulle godkänna, men eftersom nätverkshemmen 
redan har en placering eller en tilltänkt släkting så känner sig familjehemssekreterarna pressade att 
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godkänna familjen iallafall. En särskild utmaning är att försöka hitta det där som gör att 
nätverkshemmet kan godkännas fast att det är mycket som talar emot ett godkännande. De kan 
såklart säga att det är helt olämpligt för barnet att bo där men familjehemssekreterarna upplever att 
det är svårt när det finns en barnhandläggare som säger att barnet ska bo där, i de fallen upplever 
familjehemssekreterarna att de inte kan göra så mycket mer än att godkänna.  
 

En utmaning är att försöka utreda de här släktingplaceringar och hitta det där som gör att dem 
faktiskt kan godkännas som familjehem när det är mycket som talar emot att de skulle kunna göra 
det och liksom få ihop en utredning där man ska plocka fram de här grejerna (Elin). 

 
Det som Elin beskriver ovan leder enligt familjehemssekreterarna till att familjehemsbegreppet 
urlakas när de måste godkänna en familj som de egentligen inte tycker håller måttet. Det som är 
viktigt enligt familjehemssekreterarna är det skriftliga språket i dessa utredningar. Eftersom det är de 
som skriver fram besluten så är det av vikt att skriva ner vilka riskfaktorer som de uppmärksammat 
under utredningen och inte bara det positiva med nätverkshemmet. För att slutligen poängtera 
denna svårighet skildras det i följande citat:   
 

De värsta utredningarna man skriver är när det är någon som man ska godkänna som har en 
känsla av eller till och med ser i utdrag att det här är ingen bra familj och så ska man godkänna, 
det är nog bland det knepigaste tycker jag (Laila). 

 
En annan svårighet som familjehemssekreterarna talar om är språkbarriären som kan finnas mellan 
familjen och familjehemssekreteraren, det är av stor vikt att säkerställa att de pratar på samma sätt 
och förstår varandra. Familjehemssekreterarna står även inför en utmaning att förstå ett tänkande 
som inte är vanligt traditionellt svenskt som de ofta är vana vid, det kan gälla exempelvis 
vardagsrutiner och förhållningssätt till livet. Exempel på detta tar Elin upp: 
 

Det är spännande om olika kulturer och andra sätt att se på saker och sådär sen är det väl så att 
kanske saker som man reagerar på själv som inte alls är konstigt i en annan kultur så gäller det att 
kunna förhålla sig till det tänker jag ... vissa saker är självklara för dem men inte för mig (Elin). 
 

Ett annat exempel på en utmaning tar Gunilla upp i citatet nedan: 
 
Så vi har ju endel att jobba med också för att förstå och inte bara döma eller värdera utifrån oss 
själva och utgå från oss som norm, utan man måste ju vidga sitt perspektiv lite. En utmaning är att 
vi har ett mångkulturellt samhälle idag och det ställer större krav på oss som utredare (Gunilla). 
 

 
Särskilt betonas utrikesfödda familjer där det finns risk att vissa saker är självklara för familjen men 
inte familjehemssekreteraren. Ett exempel är att tanken på att placera barn hos familjer med samma 
kultur är av stor vikt, men om familjehemssekreteraren inte alltid vet allt om den kulturen kan det bli 
problem, till exempel att familjehemmet och barnet är från samma land så behöver inte det betyda 
att de delar samma bakgrund.  

Analys av utmaningar vid utredningsarbetet 

Något som tas upp i resultatet är att familjehemssekreterarna i vissa fall ställer sig frågande till om 
barnen faktiskt har det bättre i nätverkshemmet än vad de skulle ha i ett annat familjehem. Barn som 
placeras i familjehem med hänvisning till att barnet och familjen har samma etnicitet menar att det 
finns andra behov som måste gå före etniciteten och att det i vissa fall kan vara bättre att placeras 
hos en familj som inte har samma etnicitet men som är förstående för att barnet vill behålla sin 
etnicitet (Ni Raghallaigh & Sirriyeh, 2015, ss. 263, 268; Reinoso, Juffer & Tieman, 2012, ss. 264, 270; 
Wainwright & Ridley, 2012, ss. 53-55; Coakly & Gruber, 2015, s. 13). Vi uppmärksammade att en 
problematik som finns kring nätverkshem är att det verkar finnas en intressekrock mellan 



48 
 

barnhandläggarna och familjehemssekreterarna. Barnhandläggarna lägger stor vikt vid att barnets 
anknytning vägde tyngst medan familjehemssekreterarna upplever att nätverken inte uppfyllde de 
krav som familjehemssekreterarna har på vilka familjer som blir godkända. Många gånger känner 
familjehemssekreterarna en press från barnhandläggarna som ville placera barnet hos nätverket eller 
att barnet redan fanns i nätverket när familjen skulle utredas. Dilemmat som uppstod var att 
familjehemssekreterarna berättar att de känner en press på att hitta egenskaper hos 
nätverkshemmet som gjorde att de gick att godkänna istället för att faktiskt utreda familjen på 
samma premisser som familjehem. Detta kan leda till att nätverkshemmen inte utreds lika noga. 
Familjehemssekreterarna hänvisar till att anknytningen är av så stor vikt för barnet och då förbises 
vissa brister som inte hade godkänts vid utredning av ett familjehem. Detta trots att det i lagen inte 
görs någon skillnad mellan nätverksutredningar och familjehemsutredningar (Linderot, 2006, ss. 126, 
136, 147). Familjehemssekreterarnas stora handlingsutrymme ska fungera som en hjälp för dem att 
kunna anpassa sitt arbete efter de individer som de träffar, detta kan upplevas både som en frihet 
men även som en otrygghet för familjehemssekreterarna (Lipsky, 2010, ss. 13-14). Otryggheten 
uppstår när familjehemssekreterarna känner att de inte har någon riktlinje eller lag att hänvisa till när 
barnhandläggarna trycker på om att anknytning är viktigast. Vår uppfattning är att 
familjehemssekreterarna i många fall tycker det är svårt att hänvisa till att familjen inte uppfyller 
kraven och att det väger tyngre än barnets anknytning. Vid denna otrygghet väljer vissa 
familjehemssekreterare att noggrant dokumentera de brister som framkommit för att försäkra sig 
om att det inte kan falla tillbaka på familjehemssekreterarens bedömning. I många kommuner är det 
en bristvara på familjehem vilket också skulle kunna vara en anledning till att nätverkshemmen blir 
godkända trots sina brister, det finns helt enkelt inte så många andra alternativ. Dessa faktorer 
stryper familjehemssekreterarnas möjlighet till sitt handlingsutrymme i utredningarna av 
nätverkshem vilket gör att de känner sig pressade till att godkänna familjer som 
familjehemssekreterarna enligt vår studie inte alltid känner sig trygga med att godkänna. 
 
Något som familjehemssekreterarna talade om som en svårighet är språkbarriären som finns mellan 
dem och familjerna med en annan etnicitet än svensk. Det handlar både om det talade språket, men 
även om kroppsspråk och känslospråk. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt samhälle krävs mer av 
familjehemssekreterarna, detta eftersom de stöter på svårigheter kring språk, kulturella skillnader, 
kroppsspråk samt erfarenheter av rasism och diskriminering (Bo, 2015, ss. 562-563; Johansson, 2012, 
ss. 50, 52). En svårighet med språket är att familjehemssekreterarna inte kan använda Kälvesten eller 
BRA-fam med familjer som inte behärskar det svenska språket fullt ut. Även känslospråket togs upp 
som en skillnad mellan svenska och utrikesfödda familjer och därmed finns ytterligare en svårighet 
med att använda modellerna. Familjehemssekreterarna saknar även en kulturkompetens, men de 
anser att det är intressant att lära sig om olika kulturer men att det i vissa fall är svårt att förstå 
varandra. Familjehemssekreterarna utgår ifrån en svensk norm medan familjen utgår från en annan 
norm. Det finns en problematik inom socialt arbetet med kulturkompetens. Familjehemssekreterare 
och andra handläggare har inte den kunskapsbredd som motsvarar den bredd som de utrikesfödda 
familjerna har, exempelvis inom, religion, kultur, normer, traditioner och värderingar (Socialstyrelsen, 
2010, ss. 8-9; Eliassi, 2015, s.555; Johansson, 2012, s. 46). 
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Avslutande diskussion 
I det här kapitlet börjar vi med den avslutande diskussionen där vi kommer att diskutera syftet och 
frågeställningar i relation till vårt resultat och därigenom uppmärksamma de mest centrala 
analyspoänger som uppkommit. Därefter har vi en kritisk reflektion gällande de eventuella brister 
som finns i vår studie. Som avslutning har vi diskuterat studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare 
forskning. 
 
Syftet med vårt arbete var att vi ville undersöka hur etnicitet tillskrivs betydelse i utredningar av 
familjehem. Vidare ville vi undersöka hur familjehemssekreterarna beskriver sitt handlingsutrymme i 
utredningsarbetet. För att uppnå vårt syfte har vi utgått från våra frågeställningar och därefter 
analyserat materialet efter dem tillsammans med våra teorier. Socialkonstruktionism har vi använt 
för att förstå hur etnicitet konstrueras och reproduceras mellan familjehemssekreterare och vad 
konsekvenserna av detta gör med utredningsarbetet (Wennerberg, 2010, ss. 58-62; Burr, 1995, s. 4). 
Begreppet etnicitet användes för att få en förståelse för att även etnicitet konstrueras mellan 
människor och är beroende av plats och tid (Wikström, 2009, ss. 13-14). Vi har även använt oss av 
Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati för att kunna analysera vad som styr familjehemssekreterarnas 
arbete och handlingsutrymme (Lipsky, 2010, ss. 13-14).  
 
I analysen framkom att etnicitet aktualiseras redan vid första ansökan från familjen, dock inte i alla 
familjer som ansöker om att bli familjehem. Familjehemssekreterarna väljer ut vilka familjer som 
anses vara tillräckligt kulturellt annorlunda jämfört med familjehemssekreterarnas egen kultur. 
Analysen visar att familjehemssekreterarna kategoriserar familjerna, detta gör de efter gruppens 
generella förutsättningar och inte efter familjens individuella egenskaper. Därmed utreder 
familjehemssekreterarna familjerna inom samma kategori efter samma premisser, exempelvis utreds 
alla ensamstående på samma vis (Lipsky, 2010, s. 59). När familjehemssekreterarna kategoriserar en 
grupp efter deras etnicitet så konstrueras dels familjerna men även deras etnicitet, detta genom att 
familjehemssekreterarna utgår från sig själva som norm och ser familjernas etnicitet som något 
avvikande (Wikström, 2009, s. 23; Burr, 1995, s. 4). Detta bidrar till att det uppstår ett vi och dem 
tänk. I analysen har vi sett att när en utrikesfödd familj blir utredd kommer etniciteten att följa 
genom hela utredningen. Bland det första som utreds är om familjen är integrerad i det svenska 
samhället genom att se hur familjen lever, försörjer sig och förstår det svenska myndighetssystemet. 
Vi har däremot inte kunnat se i analysen att familjehemssekreterarna ställer frågor om det svenska 
myndighetssystemet till svenska familjer, däremot undersöker familjehemssekreterarna hur de 
svenska familjerna försörjer sig. Att familjehemssekreterarna inte tar upp myndighetssystemet med 
de svenska familjerna kan bero på att de svenska familjerna antas ha en förståelse för hur det 
svenska myndighetssystemet fungerar. Under resterande del av utredningsförfarandet kommer 
familjehemssekreterarna att utreda utrikesfödda familjer samt nätverkshem annorlunda i jämförelse 
med svenska familjehem. 
 
Analysen visar att familjehemssekreterarna beskriver olika erfarenheter av utredningar av familjer 
med annan etnisk bakgrund än svensk, det som främst diskuteras är deras handlingsutrymme. 
Familjehemssekreterarna uppfattade sitt handlingsutrymme väldigt olika, i analysen visade det sig att 
vissa uppfattade att de hade ett stort och viktigt handlingsutrymme, detta eftersom de ansåg att de 
behövde anpassa utredningar efter vilken familj de möter, vilket de ansåg att de hade möjlighet till 
(Lipsky, 2010, ss. 13-14). Familjehemssekreterarna som tyckte att de hade ett litet handlingsutrymme 
kände sig begränsade av utredningsmodellerna när de ansåg att modellerna inte var 
anpassningsbara, de menade även att de arbetade lika i arbetsgruppen och därmed saknades 
handlingsutrymme. En möjlig konsekvens av att familjehemssekreterarna beskriver sitt 
handlingsutrymme olika är att de kan göra olika i utredningsförfarandet, detta gäller både mellan 
kommuner men även mellan familjehemssekreterare i samma kommun. När 
familjehemssekreterarna talade om att de hade ett handlingsutrymme gällde det främst vid 
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utredningar av familjer som var utrikesfödda samt nätverkshem eftersom dessa två grupper inte 
utreds genom de rekommenderade modellerna från Socialstyrelsen, Kälvesten och BRA-fam.   
 
Analysen talar för att familjehemssekreterarna undviker att använda Kälvestensmodellen vid 
utredningar av nätverkshem och utrikesfödda familjer, att de undviker detta beror på att de på 
förhand förstår att familjerna inte kommer bli godkända. Familjehemssekreterarna väljer istället att 
utveckla egna modeller för att utreda dessa grupper så att de har en möjlighet att bli godkända. Så 
som Kälvestensmodellen beskrivs i studien framträder den som en etnifierad modell som utgår från 
en svensk kontext, något som kan göra den svår att anpassa till utrikesfödda och nätverkshem, 
däremot är Kälvestensmodellen anpassningsbar när det gäller ensamstående och samkönade 
familjer. 
 
Ett annat resultat som framkommer i analysen handlar om de familjer som blir godkända som 
familjehem. Det finns inte, enligt familjehemssekreterarna, någon idealfamilj som ska bo på ett visst 
sätt eller ha en viss utbildning eller arbete. Däremot finns det egenskaper som är av stor vikt hos 
familjerna som exempelvis livserfarenhet, känslomässig närhet, personlig mognad, löst tidigare kriser 
och problem. Alla dessa egenskaper kan uppfattas olika av olika personer, även bland 
familjehemssekreterarna. När egenskaperna kan uppfattas olika leder det till att egenskaperna är 
svåra att mäta och rangordna vilka som anses vara av störst vikt. Detta tror vi kan leda till en 
osäkerhet hos familjerna, att inte veta hur de ska uppfylla kraven som ställs på dem. En annan viktig 
del hos familjer som ansöker om att bli familjehem är att de ska leva ett stabilt liv, där inga större 
förändringar ska vara planerade. Ett problematiskt synsätt eftersom familjerna står inför en stor 
förändring när de väljer att ta emot ett barn i sitt hem. Familjens hela tillvaro blir förändrad och 
beroende på relationen till barnet kanske familjen inte längre är en stabil familj (Höjer, 2001, ss. 138-
139). När familjen tar emot ett barn som har mycket att bearbeta påverkar det hela familjen, något 
som kan gå ut över den stabilitet som fanns från början och som anses vara av stor vikt. Analysen 
visar att familjehemssekreterarnas diskussioner och tankar över hur en lämplig familj ska vara kan bli 
väldigt svårt för en utrikesfödd familj att uppfylla då de utrikesfödda familjerna kan upplevas som 
väldigt annorlunda och inte uppfylla dessa egenskaper. Detta tror vi kan bero på att 
familjehemssekreteraren och familjen inte förstår varandra. Det finns en brist på kulturkompetens 
hos familjehemssekreterarna, att ha en större kulturkompetens hade underlättat för 
familjehemssekreterarna i deras arbete med utrikesfödda familjer. Familjehemssekreterarna försöker 
ha en mångkulturell hållning genom att de är intresserade av att lära sig om de kulturer som de 
möter i sitt arbete, problematiken uppstår när det sker missförstånd mellan familjerna och 
familjehemssekreteraren. 
 
I analysen upptäckte vi flera utmaningar som familjehemssekreterarna stöter på i sitt arbete. De 
största utmaningarna är att utredningsmodellerna som finns från Socialstyrelsen inte är 
anpassningsbara till alla familjer. Därmed tvingas familjehemssekreterarna att utveckla egna 
modeller för att kunna möta alla familjer. En annan utmaning handlar om utredning av nätverkshem 
där det händer att barnet placeras i familjen innan utredning av familjen är genomförd. Det finns 
också en utmaning för familjehemssekreterarna när det handlar om att de ska följa organisationens 
riktlinjer om att behandla alla lika samtidigt som familjehemssekreterarna vill se till varje familjs 
individuella förutsättningar. 
 
Dilemmat som beskrevs ovan mellan att följa organisationens riktlinjer och samtidigt se till varje 
familjs individuella förutsättningar ligger i att dels är modellerna strikta och svåra att anpassa och 
dels förväntar sig familjerna att bli bemötta individuellt. Analysen visar att det är av stor vikt att 
behandla alla lika i utredningar, dels för att det inte ska skilja mellan vilken handläggare familjen får 
men även för att det ska finnas en rättvisa i utredningarna. Likhet diskuteras i generella termer till en 
början och familjehemssekreterarna anser att de gör lika i utredningarna. När 
familjehemssekreterarna sedan förklarar de utredningsmodeller de använder i mer specifika termer 
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uppkommer olikheter mellan olika kategorier av familjer, då handlar det främst om att utrikesfödda 
och nätverkshem utreds på andra premisser än vad övriga familjer gör. Att familjehemssekreterarna 
anpassar sina utredningar kan bero på att de känner sig tvingade att hitta lösningar när de märker att 
de befintliga utredningsmodellerna inte är till någon hjälp. För att de då ska kunna göra en utredning 
tvingas de skapa modeller som fungerar för, i det här fallet, utrikesfödda familjer. När egna 
utredningsmodeller skapas för utrikesfödda familjer utgår frågorna i hög grad från föreställningarna 
om problem i familjerna så som könsstympning, hedersvåld samt fostran med örfilar och slag. Andra 
områden som tas upp är slöja, omskärelse, religion, politik samt extrema åsikter. I dessa utredningar 
väljer familjehemssekreterarna att arbeta lika inom kommunerna istället för att se olikheter. De 
utrikesfödda familjerna konstrueras som ett problem när familjehemssekreterarnas diskussioner 
kring utrikesfödda familjer domineras kring ovanstående frågor som anses vara problematiska. 
 
Dessa frågor tas inte upp i utredning med svenska familjer som ansöker om att bli familjehem. I 
analysen ser vi att anledningen till att familjehemssekreterarna väljer att luta sig mot lagar och regler 
kan vara ett sätt för dem att skydda sig från att bli beskyllda för att anses som rasister, därav intar de 
ett formellt likhetsperspektiv (Johansson, 2012, ss. 46, 50, 52; Hertz, 2012, s. 44). I tidigare forskning 
visar det sig att de som arbetar inom socialt arbete i Sverige väljer att berätta om den lagstiftning 
som finns när de möter utrikesfödda familjer. I Tyskland och England väljer de som arbetar inom 
socialt arbete att istället diskutera med familjerna om lagstiftning och visa en större förståelse för det 
synsätt som familjen har (Kriz & Skivenes, 2010, ss. 2649-2650; Williams & Soydan, 2005, ss. 910-
911). Familjehemssekreterarna bekräftade detta och vi upptäckte att de ofta hänvisade till 
lagstiftningen i Sverige, frågan är om familjehemssekreterarna hade kunnat underlätta både för 
familjerna och för sig själva med en öppnare hållning där olikheter diskuteras istället. 
 
När familjehemssekreterarna väljer att gå utanför de modellerna som Socialstyrelsen 
rekommenderar finns det inga färdiga modeller som de är rekommenderade att använda. Därmed är 
det upp till varje kommun att arbeta fram en modell som fungerar för att utreda de utrikesfödda 
familjerna och nätverkshemmen. Socialstyrelsen har en lägstanivå för vad som ska ingå i en 
utredning, därutöver har varje kommun stort utrymme att utforma modellerna. Detta medför att 
kommunerna kan ha väldigt olika utredningsmodeller. Vilket i sin tur kan bidra till att en familj kan bli 
godkänd i en kommun men inte i en annan. I de kommuner vi besökt skilde dessa utredningsmodeller 
sig från varandra. I en kommun hade de arbetat fram en modell som användes av de som arbetar där 
medan i en annan kommun hade varje familjehemssekreterare valet att lägga till och ta bort frågor 
från modellen. Något som vi anser kan leda till att det även kan skilja sig i utredningarna mellan 
familjehemssekreterare i samma kommun.  
 
I analysen framkom att en stor utmaning som familjehemssekreterarna står inför är utredningar av 
nätverkshem. Svårigheten med dessa utredningar är att anknytning väger så pass tungt att brister i 
nätverkshemmet överskuggas. Barnhandläggarna har i många fall redan fattat ett beslut om att det 
är för barnets bästa att placeras i nätverkshemmet där det finns en anknytning. När 
familjehemssekreterarna sedan ska utreda nätverkshemmets lämplighet kan stora brister upptäckas 
och familjehemssekreterarna anser att nätverkshemmet inte är det mest lämpliga för barnet. I dessa 
fall upplever familjehemssekreterarna att de är pressade att fatta ett beslut om att godkänna 
nätverket trots dess brister eftersom barnhandläggaren har godkänt att barnets ska placeras där och 
detta upplevs som svårt och jobbigt för familjehemssekreterarna. 

Kritisk reflektion 

Syftet med studien var att undersöka hur etnicitet tillskrivs betydelse i hela utredningsförfarande. I 
vårt resultat framkom dock att det framförallt diskuterades kring utredningsmodellerna som 
familjehemssekreterarna använder och huruvida de är anpassade till familjer med annan etnicitet än 
svensk. Trots detta anser vi att resultatet speglar en stor del av utredningsförfarandet och att vi fick 
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svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Att familjehemssekreterarna fokuserade på 
utredningsmodellerna kan bero på att de anses problematiska i relation till etnicitet. En annan 
förklaring till att stor tyngd lades på utredningsmodellerna kan vara att det är ett aktuellt ämne hos 
familjehemssekreterarna. 
 
I den tidigare forskningen refererar vi till forskning som är genomförd i andra länder eftersom vi hade 
svårigheter att hitta svensk forskning om etnicitet i familjehemsutredningar. I den internationella 
forskningen fann vi mer forskning som var relevant för vår studie. Vi valde forskning från länder som 
vi anser vara lik den svenska kontexten och hur socialt arbetet är utformat. Vi rörde oss mellan olika 
forskningsfält i den internationella forskningen vilket kan ha bidragit till att vi har tolkat och 
applicerat den internationella forskningen på en svensk kontext där den inte är genomförd, 
exempelvis har vi läst tidigare forskning från England om hur socialsekreterarna som arbetar med 
barnhandläggning ser på etnicitet i deras arbete och detta har vi överfört både till en svensk kontext 
och till familjehemssekreterare. Vi är medvetna om att den forskning som är baserad på svensk 
kontext och som vi har använts oss av är över tio år gammal, vi valde ändå att ta med den 
forskningen för att den är gjord i Sverige och att den överensstämmer till stora delar med den nyare 
internationella forskningen vi läst.  
 
Vi intervjuade sex familjehemssekreterare och en enhetschef. Att vi valde att intervjua en enhetschef 
var dels för att vi hade svårigheter med att få informanter och dels har hon stor erfarenhet av 
utredningsarbetet vilket gjorde att hon blev intressant för vår studie. Hade vi istället haft möjlighet 
att intervjua fler enhetschefer hade vi kunnat jämföra de olika yrkesgrupperna mot varandra och 
därmed kunnat få ytterligare ett perspektiv på etnicitet i utredningarna. När vi intervjuat 
familjehemssekreterare om deras erfarenheter av etnicitet vid utredningar har vi valt att inte 
definiera den synen vi har på etnicitet. Vi ville låta det vara öppet så att familjehemssekreterana 
själva kunde beskriva sin syn på etnicitet i utredningsarbetet, utan påverkan från oss. Med denna 
öppenhet kom även en risk att familjehemssekreterarnas och vår syn kunde ha skilt sig åt, vilket hade 
kunnat innebära att familjehemssekreterarna beskrev en grupp som vi inte hade för avsikt att 
studera i detta arbete. Dock såg vi att även om varken vi eller familjehemssekreterarna definierade 
etnicitet som begrepp så diskuterade de flesta familjehemssekreterare kring etnicitet i liknande 
termer och erfarenheter. När vi sammanställde datamaterialet utgick vi från ett antal kategorier som 
vi skapat under transkriberingen. Vilket innebar att vi sorterade materialet efter dessa kategorier och 
uteslöt det som vi ansåg inte passade in. Vi reducerade därefter antalet kategorier och materialet 
sorterades om till en mindre omfattning. I och med detta kan det ha funnits delar av materialet som 
någon annan hade ansett varit av vikt men som vi valt bort, det innebär att om någon skulle göra om 
samma studie skulle dess resultat eventuellt skilja sig från vårt. När vi valt ut citat från vårt 
intervjumaterial har vi valt dem som vi tycker belyser viktiga delar i vår resultatdel. Många av citaten 
belyser det som flera familjehemssekreterare diskuterat medan några av citaten endast är från en 
eller få familjehemssekreterare och därmed inte allmänna för hela gruppen. Dock har vi tagit med de 
citaten för de visar på viktiga poänger som vi vill belysa. 

Studiens kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning 

Som vi sett i den tidigare forskningen finns det en brist på forskning kring etnicitet i utredningar av 
familjehem, dock har vi konstaterat att det finns ett stort antal självständiga arbeten som tar upp 
problematiken gällande familjehemsutredningar. Detta ser vi som ett tecken på att det är ett aktuellt 
ämne som behöver forskas på. Det vår studie kan bidra med i detta avseende är en ökad kunskap i 
ämnet, kunskapen är dock liten eftersom den enbart berör tre kommuner. Vår förhoppning är att 
studiens resultat ska väcka tankar och reflektion kring ämnet och leda till att fler forskare blir 
intresserade av ämnet och börjar forska om etnicitet vid utredningar av familjehem. Ytterligare en 
förhoppning som vi har är att de familjehemssekreterarna vi har intervjuat får en kunskap och kan 
reflektera över de resultat som vi fått fram i studien. Vi hoppas även att andra verksamhetsgrenar 
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inom socialt arbete kan ha nytta av vårt resultat eftersom utredningsarbetet i socialtjänsten i många 
avseende liknar varandra.  
 
Förslag till forskning som vi har sett att det finns ett behov av är framförallt relaterat till de 
utredningsmetoder familjehemssekreterarna använder idag. Dessa är inte evidensbaserade och 
enligt vårt resultat inte anpassade till det mångkulturella samhället som finns idag. 
Familjehemssekreterarna använder sina egenutvecklade metoder när de upplever att de metoderna 
från Socialstyrelsen inte fungerar, det hade varit intressant att utforska vidare och att titta på de olika 
metoder som finns och vad som skiljer dem åt. Vidare skulle det vara intressant att studera hur 
familjehemssekreterarna analyserar det material som samlas in under en utredning. Även forskning 
kring nätverkshem hade varit intressant eftersom det har visat sig att de utreds mer bristfälligt än 
familjehem i stort. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – intervjuguiden 

Informera om syfte, frivilligt deltagande, anonymitet, hantering av material, publicering av uppsats.  
 
Bakgrundsfrågor: 

 Vad har du för utbildning och arbetslivserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat med att utreda familjehem? 

 Något du tycker är särskilt roligt, spännande, svårt? Varför? 
 
Organisering 

 Hur ser behovet av familjehem ut i er kommun? 

 Hur ser familjehemmen ut? Sammanboende/ensamstående (vanligast med män eller 
kvinnor, varför?)/samkönade/ålder/bakgrund från olika länder/språk/kulturer. 

 Vilka barn placeras företrädesvis i familjer med annan etnisk bakgrund? 

 Händer det att svenska barn placeras i familjer med annan etnisk bakgrund? 
 
Rekrytering och utredning av familjehem organisatoriskt: 

 Kan du beskriva utredningsförfarandet av ett familjehem? (från rekrytering till beslut i stora 
drag) 

 Vilken utredningsmetod använder ni (en/flera)? Hur tycker du det är att arbeta med den? 
Krävs det utbildning för metoden?  

 Är den strikt? (Måste man helt förhålla sig till den eller kan man gå utanför den? 
Teori/praktik, hur är riktlinjer och hur arbetar man med dem) Hur anpassningsbar är den till 
olika familjekonstellationer (ensamstående, sammanboende, samkönade); familjer från 
andra länder (språk, olika kulturer)? EXEMPEL!  

 Hur arbetar man med olikheter? Kanske kan vi ge exempel på något dem tagit upp tidigare? 
(kompletterar man utredningsmodeller/mixar dem/har man en egen lösning) 

 Skiljer sig utredningar mellan olika familjer gällande ensamstående, samkönade, ålder, familj 
från annat land (religion och språk)? 

 Finns det plats för etnicitet i utredningen? Hur? / Vad tror du det beror på? 

 Anser du att det är viktigt att lyfta etnicitet i utredningarna? Hur skulle du vilja lyfta etnicitet i 
utredningar? Kan etnicitet påverka utredningen? 

 
Rekrytering och utredning av familjehem egna erfarenheter: 

 Utifrån dina erfarenheter; vad fungerar bra/mindre bra med modellerna? 

 Vad är enligt din uppfattning ett lämplig/olämpligt familjehem? EXEMPEL, vad menar du med 
det? varför är det viktigt? 

 Hur stort handlingsutrymme upplever du att du har i utredningen? 

 Vilka familjer är minst utmanande/ mest utmanande i arbetet? 
 
Avslutning 

 Är det något du vill tillägga? 

 Är det något vi har missat som du vill att vi ska ta upp i ämnet? 

 Hör av dig om du vill, får vi höra av oss till dig? 
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Bilaga 2 – informationsmail 

Hej. 
Vi är två studenter som läser termin 6 på socionomprogrammet vid Linköpings universitet som under 
våren 2017 kommer att göra vårt självständiga arbete (c-uppsats). Vårt syfte i det självständiga 
arbetet kommer på ett ungefär att vara: Vilka aspekter tas i beaktande vid utredning av familjehem 
med annan etnicitet. Vi är intresserade av detta eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning 
på ämnet och för att det verkar vara ett ämne som blir mer aktuellt. Det vi är intresserade av att ta 
reda på mer om är hur de som arbetar med rekrytering och utredning av familjehem uppfattar 
etnicitet i arbetet. Vi har tänkt samla in data genom intervjuer med personer som arbetar med 
rekrytering och utredningar av familjehem därför har vi hört av oss till er. Ni kommer självklart att få 
mer information angående syfte, frågeställningar och samtycke inför intervjun. 
 
Tidsåtgång och genomförande: 45 minuter enskilda intervjuer. Vi kan med fördel komma till er 
arbetsplats. Vi har som mål att genomföra intervjuerna under vecka 15 och 16, senare intervjuer kan 
förekomma. Intervjuerna kommer att spelas in, vilket kommer förvaras så att ingen utomstående får 
tillgång till inspelningarna, dessa kommer att förstöras efter att det självständiga arbetet är färdigt. 
 
Att delta i den här undersökningen är helt frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt 
deltagande. I det självständiga arbetet kommer man att vara helt anonym. 
 
Sista svarsdag om du vill medverka är 2017-03-24. 
 
Är du intresserad av att vara med eller har några frågor, kontakta: 
Sofie Karlsson, Sofka324@student.liu.se 
Jessica Sjöstedt, Jessj764@student.liu.se 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jessica Sjöstedt och Sofie Karlsson. 
Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. 
 


