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Abstract 
In Nuclear family as status Dennis Wijk examines if and how the nuclear family ideals and 

norms permeates family law secretaries work with families. The aim of the study is to 

investigate if the nuclear family has the status of ideals and norms in the family law 

secretaries practice. In order to achieve the aim of conducted four interviews with family law 

secretaries in Stockholm city. The interviews have been the main data collection. Theoretical 

concepts which are central in the study are: the nuclear family, institution, ideals, standards, 

and established and outsiders. By the results of the study demonstrated that family law 

secretaries do not meet nuclear family in its practice and it detected no direct efforts to 

promote such ideals. Nuclear family's status as an ideal and norm turns out to be low in the 

three themes of four, where the fourth indicates a high status. In the fourth theme raised by 

that it is first in the family law secretaries own starting points that the nuclear family is 

becoming a reality and generates a higher status as ideal and norm. 
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Sammanfattning 
I Kärnfamiljens status undersöker Dennis Wijk om och hur kärnfamiljen som ideal och norm 

genomsyrar familjerättssekreterares arbete med familjer. Syftet med studien är att undersöka 

vad kärnfamiljen har för status som ideal och norm i familjerättssekreterarnas praktik. För att 

uppnå syftet utfördes fyra intervjuer med familjerättssekreterare inom Stockholm stad. 

Intervjuerna har varit den huvudsakliga datainsamlingen. Teoretiska begrepp som är centrala i 

studien är kärnfamiljen, institution, ideal, normer samt etablerade och outsiders. Av studiens 

resultat visas att familjerättssekreterarna inte möter kärnfamiljen i sin praktik och det 

upptäcks heller inga direkta strävanden efter att arbeta för ett sådant ideal. Kärnfamiljens 

status som ideal och norm visar sig vara låg i tre teman av fyra, där det fjärde visar på en hög 

status. I det fjärde temat lyfts det fram att det är först i familjerättssekreterarnas egna 

utgångspunkter som kärnfamiljer blir ett faktum och genererar en högre status som ideal och 

norm. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I dagens Sverige, 2012, känner gemene man till att det också finns andra 

familjekonstellationer än kärnfamiljen. Regnbågsfamiljer som består av samkönade par med 

barn och fyrklöverfamiljer som innebär att ett kvinnligt samkönat par har barn med ett 

manligt samkönat par (jfr DN.se, 2003) är båda exempel på familjekonstellationer som vunnit 

legitimitet i modern tid. Kärnfamiljen är inte längre lika självklar som familjeinstitution 

(Johansson, 2009:67). Även i lagstiftningen kan man se förändringar som har gjorts det 

senaste decenniet för att ringa in fler familjer än bara kärnfamiljen. Exempel på förändringar 

av detta slag kan vi se i föräldrabalken 1 kap. 9 § där lagstiftaren har styrkt att om 

insemination eller befruktning utförts med samtycke av kvinna som är moderns maka, 

registrerade partner eller sambo så ska denne också anses som barnets förälder (Sveriges 

lagar, 2011:223). Detta exemplifierar hur riksdagen genom lagstiftningen agerar normgivande 

ut mot samhället (jfr Samuelsson & Melander, 2009:31), i det här fallet i en riktning mot att 

inkludera andra familjekonstellationer än kärnfamiljen. 

 Myndighetspersoner, eller professionella, som arbetar med barn och familjer har ständigt 

dessa lagar och riktlinjer att förhålla sig till i sitt arbete. Det påverkar både deras 

handlingsutrymme samt deras syn på vad en familj är. Men den egna erfarenheten hos 

professionella är minst lika viktig som de lagar och riktlinjer som den samme skall ta hänsyn 

till i sitt arbete. Det får inte glömmas bort att den professionelle även är en människa av kött 

och blod som har formats av sin egen uppväxt. Det innebär att den professionella som arbetar 

med barn och familjer tolkar lagar och riktlinjer utifrån sin förförståelse, som grundar sig 

både på professionell kunskap som egna livserfarenheter. Detta blir intressant inte minst i 

fråga om utredningar av adoptionsansökningar, rådgivningssamtal med föräldrar eller 

bedömningar inför vårdnadstvister i tingsrätten, frågor som familjerättssekreterare dagligen 

arbetar med. 

 Vilken betydelse har då kärnfamiljen egentligen idag, 2012? Är det verkligen intressant att 

ifrågasätta kärnfamiljens betydelse? Om kärnfamiljen problematiseras som fenomen i 

förhållande till familjerättssekreterares praktik så finns det en möjlighet att få ett svar på 

vilken betydelse kärnfamiljen har hos dessa i dagsläget. Genom att ta reda på vilka ideal och 

normer som råder hos familjerättssekreterare idag kan jag komma åt vilket utrymme 

kärnfamiljen har. Är familjerättssekreterare helt fria från kärnfamiljstanken eftersom 

samhället har accepterat andra familjekonstellationer eller ”lider” de fortfarande av ett 
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kärnfamiljsideal. Som exempel fick alldeles nyligen det första samkönade paret (två män) 

adoptera. Detta kunde beslutas på grund av att modern själv önskade ett manligt samkönat par 

som adoptivföräldrar till sitt barn. Lotten föll på två män som bor i ett rött hus med vita knutar 

ute på landet, har två bilar och två hundar (QX, 2012). Jag undrar hur urvalet gjordes i det här 

fallet, vilka ideal och normer styrde familjerättsekreterarna att utse just detta par som lämpligt 

för adoption? Hade denna ”idyll” någon påverkan på beslutet, en familj så nära bilden av 

kärnfamiljen som möjligt? 

 Det som beskrivs ovan består av kärnfamiljsbegreppet och familjerättssekreterares 

förhållningssätt till sitt arbete med familjer, ideal och normer som existerande i lagar och 

riktlinjer samt i familjerättssekreterarens egna förförståelse. Det jag vill undersöka i den här 

studien är hur idealen och normerna angående familjer tar sig uttryck hos 

familjerättssekreterare som arbetar med familjer dagligen. Finns det en kärnfamiljsnorm inom 

familjerätten och är i så fall kärnfamiljen ett ideal som genomsyrar familjerättssekreterarens 

praktik? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka vad kärnfamiljen har för status som ideal och 

norm i familjerättssekreterarnas praktik. Studiens geografiska område är begränsat till 

familjerätten inom Stockholm stad, detta på grund av att resurserna för arbetet har varit 

begränsade men också för att ha en storstadsprofil genom studien. Anledningen till att jag har 

valt ut att analysera familjerättsekreterare har att göra med de uppgifter dessa har i sin praktik, 

vårdnadstvister, adoptionsansökningar och faderskapsutredningar, vilket är områden där ideal 

och normer om familjer borde genomsyra både verksamhet och praktik. 

 För att kunna uppnå syftet med studien behöver några centrala frågeställningar besvaras. 

Dessa frågeställningar bygger på den intervjuguide som har använts vid intervjuerna med 

familjerättssekreterarna. Essensen i frågeställningarna används och presenteras även senare i 

resultatredovisningen, men då i förkortad form som teman. Detta för att studien ska vara 

begriplig och präglas av en helhetskänsla. De frågeställningar som ligger till grund för studien 

är som följer: 

• Hur ser familjerättssekreterarna på sina arbetsuppgifter?  

• Vilka svårigheter och möjligheter upplever familjerättssekreterarna i sin praktik? 

• Vad strävar familjerättssekreterarna efter att uppnå i sin praktik? 
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• Vad är det som utgör en (bra) familj enligt familjerättssekreterarna? 

Frågeställningarna är inte uttalat inriktade mot att förstå ideal och normer. Det är heller 

inte meningen. Det är i berättelserna om sin praktik som familjerättssekreterarens sanna 

ideal och normer kan förstås. Vid slutet av varje intervju så ställde jag frågan direkt till 

familjerättssekreteraren om hur de ser på ideal och normer och lät de reflektera fritt över 

det. På så vis kan det i studien vägas in både diskurs, hur familjerättssekreterarna pratar 

om sin praktik, och egen reflektion över hur man ser på ideal och normer.  

1.3 Förförståelse 
I arbetet med denna studie har det varit väldigt mycket fokus på familjerättssekreterarna, 

vilket är givet då det är dessa som är forskningsobjekt. Det har dock varit oundvikligt att även 

reflektera över mina egna ideal och normer inför arbetet med denna studie. Vad är mitt 

förhållningssätt till det jag undersöker här och hur kan det ha påverkat forskningsprocessen? 

 Vissa menar att förförståelse är kunskap som vi har fått från böcker och studier innan vi 

satte oss in i den studie som ligger framför oss. Andra menar att förförståelsen är det vi har 

med oss från våra egna erfarenheter, vår egen uppväxt och vår livserfarenhet. En tredje menar 

att det är både och. Ingen av dessa ståndpunkter om förförståelse är egentligen fel. Aspers 

(2011:38) menar att förförståelsen har sitt ursprung i vardagsförståelse. Det är genom den 

egna erfarenheten i egenskap av människa som forskaren finner sin kompetens på området. 

Dock kan förförståelsen inte helt undvika att vara till viss del teoretisk då forskaren de facto 

har socialiserats in i forskarvärlden genom sina studier. Jag är medveten om att jag genom 

mina studier har fått viss teoretisk kunskap som jag inte helt kan bortse från. Det i min 

förförståelse som jag särskilt vill lyfta fram är min egen erfarenhet från min uppväxt och mina 

livserfarenheter. Sohlberg (2009:73) påpekar att då människor befinner sig i olika kontexter, 

tid och rum, så blir också förståelsen för världen och tolkningen av densamma olika. Därför är 

det för mig viktigt att den personliga kunskapen som har tillskansats genom de människor 

som har korsat min väg samt de relationer som på vägen har skapats mellan oss får utrymme 

att lyftas fram.  

 Gilje & Grimen (2007:180) tar upp tre komponenter som är centrala förförståelseelement. 

Dessa är språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter. Med språk och 

begrepp menas att det är genom språket som människan också förstår innebörden av 

begreppen. Med språket menas inte enbart olika språk så som svenska eller engelska, utan 

även de skillnader i språk som kan uppstå mellan olika grupper i ett samhälle, mellan olika 

yrkesområden och organisationer eller mellan olika akademiska discipliner. Detta innebär att 
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människor förfogar över olika typer av begrepp och utgår från olika förståelsehorisonter. Här 

finner jag inga större problem då mina intervjupersoner har en liknande utbildning som jag 

själv och därför använder oss av begrepp som vi har samma språkliga förståelse av. 

 Trosuppfattningar är något som alla människor har om massor av olika fenomen, som 

exempelvis om sig själva, om andra eller om samhället. Trosuppfattningar kan stå bakom 

vilken ståndpunkt en människa tar i vissa frågor och vad denne anser är ett problem eller inte 

(Gilje & Grimen, 2007: 182). Gränsen mellan trosuppfattning och politisk ideologi är hårfin. 

Personligen är min ideologi en del åt vänster och jag är medveten om att jag lätt hörsammar 

om någon är av en annan åsikt. Detta förhållande får jag särskilt uppmärksamma, och om det 

skulle inträffa, se till att antingen väga upp vad jag har hörsammat med andra 

intervjupersoners ståndpunkt eller helt enkelt förbise det såvida det inte är viktigt för studiens 

syfte. 

 Personliga erfarenheter är till sist en människas uppväxtmiljö, vilka erfarenheter han eller 

hon har gjort genom livet vilket påverkar människan i dennes uppfattning om hur saker och 

ting är beskaffade (Gilje & Grimen, 2007:183). För min del har uppväxtmiljön varit i en 

förort i södra delen av Stockholm, min mamma och pappa var gifta fram tills jag fyllde sexton 

år då de skilde sig. Detta har gett mig en förståelse av kärnfamiljens innebörd men också om 

dess splittring. Idag lever jag i en samkönad relation och vi planerar att skaffa barn 

tillsammans med vår bästa vän, jag lever alltså just nu mitt i skapandet av det som hör till 

andra familjekonstellationer. Här kan det vara problematiskt att jag är så personligt engagerad 

i dessa frågor att det skulle kunna innebära att jag lätt lägger för mycket värderingar i det 

familjerättssekreterarna säger. Det kan jag lättast undvika genom att vara ständigt medveten 

om detta. Det kan förstås också vara en fördel att jag redan har problematiserat familjen som 

institution och därför redan har en del kunskap på området vilket kan vara till gagn för denna 

studie. 

1.4 Teori 
Det räcker förstås inte med min egen förförståelse för att kunna analysera rättvist det material 

som har samlats in. Ett urval av teoretiska tankegångar är nödvändiga att presentera här för att 

få min analys så förståelig som möjligt. Nedan följer en sammanfattande förklaring av 

centrala begrepp och teorier samt hur dessa hör ihop med denna studie. 

1.4.1 Kärnfamiljen 
För att utröna om familjerättssekreterarnas ideal och normer lutar mot en bild av kärnfamiljen, 

är det på sin plats att klargöra kärnfamiljsbegreppets historiska utveckling samt vilken 
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betydelse begreppet har i dagsläget. Lawrence Stone (Stone genom Giddens, 2007:198) delar 

in kärnfamiljens utveckling i tre faser. Den första fasen under 1500-talet som Stone kallar 

öppna familjer bestod av kärnfamiljer i små hushåll som hade nära kontakt med det 

närliggande samhället (Stone genom Giddens, 2007:196). Den andra fasen var en slags 

övergångsfas som varade mellan 1600- och 1700-talet. Kärnfamiljen kännetecknades under 

denna fas av att vara mer avgränsande från övrig släkt och det närliggande samhället (Stone 

genom Giddens, 2007:197). Under 1700-talet formades den kärnfamilj som vi känner till 

idag, Stone kallar denna tredje fas för slutna familjer. Kännetecknande för denna kärnfamilj 

är dess fokus på hemmets sfär och det individuella valet inför ett äktenskap som nu baseras på 

en bild av den romantiska kärleken (Stone genom Giddens, 2007:197). Giddens (2007:200) 

bekräftar Stones resonemang om slutna familjer med en sammanfattning av kärnfamiljens 

generella drag som den förstås idag: kärnfamiljen är monogam, den grundar sig på en bild av 

den romantiska kärleken mellan man och kvinna och barnen ärver oftast faderns namn, 

mannen och kvinnan i kärnfamiljen bor i eget hushåll tillsammans med sina egna eller 

adopterade barn men utan övrig släkt. Det finns idag en mediekultur som håller kärnfamiljen 

kvar i en stark position, även om det då och då visas upp andra familjekonstellationer så är det 

ofta förknippat med problem (Johansson, 2009:83).  

1.4.2 Institution 
Man brukar säga att kärnfamiljen är en institution, men även organisationer så som 

myndigheter innehåller institutioner. Jönsson m fl, (2011:6) jämför begreppet institution med 

kultur, normer, kontrakt och sedvänjor. Jönsson menar att något som är institutionaliserat är 

något som har sin grund i regler angående vad som anses vara tillåtet eller inte och önskvärt 

eller inte. Institutioner finns på både macro- och micronivå. På makronivån påverkar 

institutioners maktutövning individens handlande (exempelvis myndigheten) medans på 

micronivån är det individens handlande som bekräftar eller motsätter sig institutioner 

(exempelvis kärnfamiljen eller inte) (Jönsson m fl, 2011:12). Jönsson påpekar också att 

institutioner även ligger bakom trögheten inom organisationer som exempelvis det i samhället 

som är etablerat, upprepningar över tid när det gäller olika sociala praktiker och 

handlingsmönster samt inrättningar så som (kärn-)familjen (Jönsson m fl, 2011:15). 

1.4.3 Ideal 
För att kunna använda mig av ideal som begrepp i denna studie är det på sin plats att jag här 

försvarar det, då ideal inte direkt har en teoretisk anknytning. Jag anser att ideal som begrepp 

kan stå för sig självt utanför normbegreppet. I nationalencyklopedin kan man läsa om ideal 
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att: ”ideal är något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt. Ordet kan i vardagsspråket 

användas även om något konkret eller verkligt…” (NE, 2012). I modern tid diskuteras det 

mycket om kroppsideal, borde man då inte kunna prata också om ett familjeideal. Johansson 

(2009:82) menar att kärnfamiljen både kan ses som en reell företeelse liksom symbolisk 

gestalt. Att kärnfamiljen skulle vara en symbolisk gestalt bekräftar min hypotes om att man 

kan tala om kärnfamiljen som ett familjeideal. Genom att ta reda på den status kärnfamiljen 

har hos familjerättsekreterarna kan jag se huruvida detta är ett familjeideal eller inte. Ideal kan 

också vara subjektivt och då mer som en individualistisk norm, några familjerättssekreterare 

kan kanske ha kärnfamiljen som familjeideal medans några andra inte har det. Enligt min 

mening är ideal ett bortglömt begrepp som skulle kunna utvecklas mycket mer i den teoretiska 

diskussionen. Då normer är mer uttalade eller outtalade regler så är ideal inte en regel, utan 

mer en bild av något som eftersträvas av ett flertal personer. Det är på detta sätt som jag 

åsyftar att ideal ska förstås i denna studie. 

1.4.4 Normer 
Normer uppmärksammas oftast då en eller flera personer överträder dem (Svensson i 

Svensson, 2007:18). Det finns olika normer i olika kulturella sammanhang liksom att normer 

också är situationsberoende, vad som gäller i en situation gäller inte i en annan (Ibid:19). 

Normer och regler är två mycket närbesläktade begrepp, skillnaden är att normer mer syftar 

till outtalade regler som flertalet personer är överens om (Ibid:18). I Svenska ordboken 

beskrivs norm som en ”allmänt godtagen regel för handlande eller tänkande ofta av social 

karaktär och inte nedskriven” (Språkdata, 1999:703). Normer i det sociala arbetet finns både 

från lagstiftaren och myndigheten i form av exempelvis riktlinjer, men de ger ändå 

socialarbetaren ett handlingsutrymme vilket gör att även den enskilde socialarbetarens normer 

har betydelse (Svensson i Svensson, 2007:21). Att socialarbetaren i stor utsträckning ändå 

använder sitt eget omdöme innebär också att klienterna kan bedömas olika beroende vilka 

normer och principer just den socialarbetaren har (Ibid:59). 

1.4.5 Etablerade och outsiders 
För att kunna sätta fingret på de maktförhållanden som kan finnas mellan kärnfamiljen och 

andra typer av familjekonstellationer behövde jag hitta några begrepp och teorier som 

förklarade detta på ett bra sätt. Efter mycket letande och funderande så fann jag att etablerade 

och outsiders är två teoretiska begrepp som skulle kunna vara pusselbitarna som jag letat 

efter. 
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 Den förmåga en grupp har till sammanhållning lägger grunden för gruppens maktställning 

(Olofsson, 1999:iii). Sammanhållning som begrepp är här en nyckel till hur man kan förstå 

figurationen mellan etablerade och outsiders, ju mer sammanhållningen hos en grupp stärks 

desto mer makt kan den tillskriva sig och stänga ute de medlemmar som tillhör andra grupper 

(Elias:xxiii). Att stärka sammanhållningen kan de etablerade göra genom att exempelvis 

tillskriva sig själva som grupp egenskaper som är överlägsna de andra och som i sin tur 

motiverar uteslutningen av den andra gruppen, outsiders (Olofsson, 1999:iii). Etablerade 

förhåller sig till en bild av sig själva som hämtas från gruppens ”bästa” del, medans outsiders 

tillskrivs sämre karakteristika som hämtas från denna grupps ”sämsta” del (Ibid:iv). 

Sammanhållningen hos de etablerade som grupp förstärks genom att skapa någon slags 

moraliska motsatsförhållanden till den andra gruppen. 

 Elias (1999:xxix) påpekar olika termers slagkraft gentemot andra grupper. För att en term 

ska få verklig effekt som stigmatiserande och nedvärderande krävs att gruppen som termen 

riktar sig till har ett underläge gentemot de etablerade som använder termen. Bara det att 

termerna ”riktar sig till” något avslöjar att termen används av en annan grupp. Termen 

används av de etablerade för att stigmatisera eller nedvärdera outsiders. För att få en negativ 

slagkraft så kräver det att både de etablerade och outsidern måste vara medvetna om att 

förödmjukelsen har stöd av de etablerade som grupp och att outsidern känner till sin 

underlägsenhet gentemot de etablerade i fråga om maktresurser. 

 Elias (1999:xxxviii) menar att den etablerade gruppen skapar en kollektiv fantasi där 

stigmatisering av outsidergruppen tar form av de fördomar som de etablerade som grupp har 

mot outsidergruppen. Stigmat syns fysiskt eller yttrar sig i ett beteende och används som en 

gripbar symbol för outsidergruppens ”lägre värde”. Det visar sig tydligt att etablerade och 

outsiders har ett förhållande som ligger väldigt nära Baumans (2006) ”vi” och ”dom” 

begrepp. Etablerade och outsiders utgörs av individer som ständigt av olika anledningar anser 

sig tillsammans med vissa andra tillhöra en viss grupp medans de utestänger människor som 

de anser har en annan grupptillhörighet. Återigen berörs sammanhållningen i grupper. En 

stark sammanhållning, som var kriteriet för makt, kan byggas upp på flera olika sätt.  I 

Scotsons och Elias studie var det framförallt tidsdimensionen eller gruppens framväxt som 

varit avgörande för gruppens ”vi” känsla (Elias, 1999:xli). Gruppen har ett gemensamt 

sammanhang som gör att sammanhållningen förstärks, detta förhållande gör sig gällande i alla 

etablerade grupper. Individerna i gruppen måste foga sig till gruppens normer för att bli 

accepterade, annars kan straffet bli förlorad makt och sänkt status (Ibid:xliii). 
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Min tanke har varit att kärnfamiljen är den etablerade och att de andra 

familjekonstellationerna är mer eller mindre outsiders. Men förutsättningarna för hur dessa 

begrepp ska förstås ser annorlunda ut här än i Elias (1999) studie. Kärnfamiljen i denna studie 

är mer av ett ideal och en norm än en grupp och för det andra får kärnfamiljen som ideal och 

norm sin status genom gamla ideal och normer som har stöd i både lagar och myndigheters 

handlingar. 

 Jag menar att kärnfamiljen har väldigt många källor till en stark sammanhållning. 

Religioner, kulturer, traditioner som förespråkar kärnfamiljen är exempel på sådana källor. 

Kärnfamiljen som etablerad institution försvaras också starkt av de som lever i den och även 

om det serveras flera andra alternativ till familjebildning så är det denna form som de allra 

flesta väljer eller strävar efter, även om det kanske skulle vara uppenbart att det inte är det 

bästa alternativet. Kärnfamiljen är norm och därför också svår att välja bort då man riskerar 

att förlora makt och sänkt status för att man inte fogar sig till denna norm. 

 Termer som används av kärnfamiljer i nedsättande mening gentemot individer i andra 

familjekonstellationer får en stark slagkraft. Med detta menar jag att dessa termer ger verklig 

effekt där outsidern (andra familjekonstellationer) känner till sin brist på maktresurser 

gentemot de etablerade (kärnfamiljerna). Att för kärnfamiljerna använda termer i negativ 

mening hjälper till att stigmatisera individerna i andra familjekonstellationer. Negativa 

förutfattade meningar eller fördomar om hur individerna i andra familjekonstellationer är kan 

också vara en viktig ingrediens för kärnfamiljen att påvisa andra familjekonstellationers 

underlägsenhet för att upphöja sig själva som etablerade. De etablerade kärnfamiljerna ser sig 

själva i ljuset av de ”bästa” delarna av kärnfamiljen som institution medans andra 

familjekonstellationer som outsiders tillskrivs egenskaper från dessas ”sämsta” del. De 

negativa fördomarna som termerna uttrycker kontra det positiva de etablerade kärnfamiljerna 

kan förstå om sig själva, utifrån de källor som förespråkar kärnfamiljen, hjälper till att stärka 

kärnfamiljernas sammanhållning. 

1.5 Metod 
Insamling av material kan här ske på flera olika sätt. Fokus kommer att ligga på analys av 

intervjuer med familjerättssekreterare om deras arbete med ”familjer”. Broschyrer om och 

riktlinjer för familjerätten som berör frågeställningar och syfte är också aktuella att beakta 

inför studien.  



! "!

1.5.1 Kvalitativ metod 
Då huvudfrågan för uppsatsen är vad kärnfamiljen har för status som ideal och norm så är det 

rimligt att jag använder mig av kvalitativa metoder. Detta då det handlar om att söka en 

förståelse för kärnfamiljen som institution och dess status. Trost (2005:14) menar att om man 

försöker förstå eller finna mönster hos ett fenomen så är en kvalitativ studie aktuell. Denna 

kvalitativa studie har starka inslag av en växling mellan empiri och teori som gör den 

abduktiv. Abduktion innebär att empiriska data ligger till grund för studien men att teorier 

används som verktyg för att finna mönster i empirin (Larsson & Lilja m fl 2005:23). För att 

öka förutsättningarna att utvecklas i forskningsprocessen har jag och tio andra studenter 

startat en referensgrupp som träffas en gång i veckan. Aspers (2011:85) påpekar att det är 

många forskare som anser att det är viktigt att i diskussion reflektera över sin process. Detta 

har länge varit min ståndpunkt, att lära i ett vakuum kan vara bra för egen reflektion men 

sällan för att bredda sin kunskap och förståelse. Att träffas i referensgruppen kommer ge 

många möjligheter till utveckling både genom kritik och positiva förslag. I slutändan är det 

ändå jag som bestämmer vad som ska finnas med i den slutliga framställningen. Aspers 

(2011:221) framhåller att det är viktigt att ta till sig andras synpunkter som forskare, men att 

det är lika viktigt att komma ihåg att det är forskaren som i slutändan väljer ut vilka 

synpunkter som beaktas då det är densamme som får stå till svars för det som sedan 

publiceras. 

1.5.2 Triangulering 
Triangulering innebär att man i studien använder sig av två eller fler mätmetoder. Trost 

(2005:17) förklarar att triangulering kan göras med antingen en kombination av kvantitativa 

och kvalitativa metoder eller att använda bara en av dessa, men att då istället ha flera 

kvantitativa eller kvalitativa delmetoder. För att komma åt kärnfamiljens status som ideal och 

norm hos familjerättssekreterarna behövs en förståelse för riktlinjer mot familjerätten samt 

om och hur familjerättssekreterare upprätthåller detta familjeideal i sin praktik. Därför är 

triangulering aktuell för denna studie och innefattar två kvalitativa delmetoder, studerande av 

riktlinjer samt analys av intervjuer med familjerättssekreterare. Lagtext är normgivande och 

styr mycket av den praktik som familjerättssekreterare utför. Genom att använda mig av 

lagtexten kan jag få en förståelse av hur familjerättssekreterarna ser på sitt arbete med 

familjer. Men också omvänt att genom familjerättssekreterarnas utsagor om sitt arbete med 

familjer få en förståelse av lagtexten i praktiken. Detta förhållningssätt förklarar Aspers 

(2011:25) som den hermeneutiska cirkeln som innebär att förståelse för delen endast kan ske i 
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ljuset av helheten och tvärtom. Med andra ord försöker jag förstå socialarbetarnas syn i ljuset 

av lagtexten och tvärtom. 

1.5.3 Rättssociologiskt perspektiv 
Myndigheter måste alltid förhålla sig till lagar, inte minst familjerätten. Därför har det varit en 

självklar del i denna studie att även titta på lagstiftningen. Att studera lagtext innebär ett visst 

förhållningssätt beroende på vad jag vill försöka förstå. Studiet av lagtexter gentemot 

intervjuer med familjerättssekreterare gör att jag går in i studien med ett rättssociologiskt 

perspektiv. Med ett rättssociologiskt förhållningssätt läggs tyngdpunkten på den sociala 

betydelse rättregler har (Larsson & Lilja m fl, 2005:137). Ett område som är rättssociologins 

är studiet av normer, där rättssociologin tar hjälp av lagtexter för att få en förståelse av 

samhälleliga normer (Ibid:138). Det rättssociologiska perspektivet kommer att genomsyra en 

viss del av denna studie. 

1.5.4 Innehållslig idéanalys 
Analysen av de data som samlats in kommer att göras med en metod som kallas innehållslig 

idéanalys som är en inriktning inom idé och ideologiforskningen. Det som denna studie ska 

undersöka är vilken status ideal och normer har i familjerättssekreterares arbete med familjer, 

för att kunna undersöka just detta används material som samlats in så som broschyrer, 

riktlinjer och intervjuer. Till materialet ställs sedan frågor för att kunna hitta en logik i 

resonemanget som förs i materialet som exempelvis: Hur resonerar familjerättssekreterarna i 

fråga om familjer? Vilka är huvudbegreppen i resonemanget? Vilken betydelse ges dessa 

begrepp? I vilken utsträckning förekommer i resonemanget ideal och normer? Förekommer 

motstridiga resonemang angående ideal och normer? Målet med innehållslig idéanalys i den 

här studien är att klargöra vad som sägs och identifiera ideal och normer i det resonemang 

som förs av familjerättssekreterarna samt i broschyrer och riktlinjer (jfr Bergström & Boréus, 

2005:155). 

 Som analysinstrument används dimensioner för att kunna särskilja olika inriktningar ur 

familjerättssekreterarnas resonemang. Dimensionerna genomsyrar inte hela analysen utan 

utgör sin viktigaste del i den sammantagna tolkningen av materialet. Det viktigaste att tänka 

på när man använder dimensioner, så som många andra instrument, är att de verkligen 

sammankopplas med det som studien har för avsikt att undersöka (jfr Bergström & Boréus, 

2005:164). Denna studie utgörs av en dimension som ställs i relation till varje tema och 

presenteras i slutsatser. Dimensionen är: kärnfamiljens status som ideal och norm - hög eller 

låg. 
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1.5.5 Urval 
Urvalet av mina intervjupersoner kommer att ske genom ett strategiskt urval. Det typiska för 

denna form av urval är att man plockar fram vissa variabler eller karaktäristika som 

intervjupersonerna ska passa in under (Kvale, 2005:117). I denna studie innebär mitt 

strategiska urval att intervjupersonerna ska arbeta på en familjerätt under socialförvaltningen, 

intervjupersonerna ska ha en socionomexamen och de ska ha arbetat i minst två år inom 

familjerätten. Variabler som inte styr urvalet men som kan vara väsentliga att uppmärksamma 

är ålder och kön. Dessa variabler kan eventuellt vara betydande för vilken syn 

familjerättssekreterarna har på familjer. Även om jag har jobbat hårt för att få tag på 

intervjupersoner så har detta varit svårt. Många enhetschefer har hört av sig och menat att 

deras familjerättssekreterare inte har tid. Tiden har här varit ett genomgående problem för 

familjerättssekreterarna att undsätta för en intervju. Jag försökte med snöbollsurval (Esaiasson 

m fl, 2007:216) och frågade mina intervjupersoner om de kunde ta kontakt med andra 

familjerättssekreterare angående intervju. På så sätt hörde två familjerättssekreterare till av sig 

till mig och kunde ställa upp på en intervju. 

1.5.6 Reliabilitet och validitet 
Ett problem jag har stött in i är hur jag ska uppnå en högre grad av reliabilitet, med andra ord 

att tillförlitligheten till studien når upp till en god nivå. Om intervjun har låg grad av 

standardisering, vilket kännetecknar den kvalitativa intervjun, är studien präglad av en låg 

grad av reliabilitet. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, i en studie är beroende av att man mäter 

något, gör en kvantitativ studie (Kvale, 2005:112). Därför vore det enkelt att säga att denna 

studie inte kommer uppnå en hög reliabilitet. Men jag är ändå övertygad om att genom att jag 

själv kommer att hålla i alla intervjuer och intervjuerna kommer alla att ske med 

professionella familjerättssekreterare med samma frågor till samtliga så kan jag ändå påtala en 

högre grad av standardisering. Ett annat krav för hög reliabilitet är om studien är strukturerad 

eller ostrukturerad. En strukturerad intervju innebär att frågorna har fasta svarsalternativ och 

att möjligheterna för intervjupersonerna att ha vitt skilda svar är i princip obefintlig (Ibid:20). 

Då jag vill undersöka hur familjerättssekreterare ser på sitt arbete med familjer så vill jag att 

intervjupersonerna får svara ganska öppet. Men intervjun kommer ändå inte att vara en helt fri 

intervjusituation liknande en samtalsintervju där frågorna och svaren skapas i samtalet. Mina 

frågor i intervjun kommer att vara riktade för att intervjupersonen ska svara på samma frågor 

som de övriga intervjupersonerna, men också för att jag ska finna likheter och olikheter i 

svaren som intervjupersonen ger. Med andra ord vill jag påstå att intervjun kommer att ha en 
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viss struktur, om än inte svarsalternativen är i förväg givna. Aspers (2011:143) kallar denna 

typ för semistrukturerad intervju och menar att den är en form av strukturerad intervju i den 

mening att forskaren i förväg bearbetat vad som är aktuellt för intervjun och formulerat detta i 

form av frågor. Denna studie har med dessa förutsättningar en god chans att uppnå en hög 

reliabilitet. Validiteten, att jag mäter det jag avser att mäta, bör i studien även den vara god så 

länge frågor i intervjuerna och val av lagtext hjälper till att svara på frågeställningarna.  

1.6 Tidigare forskning 
Familjen har länge varit ett blickfång för forskningen. Den har belysts, problematiserats och 

ifrågasatts ett flertal gånger i den vetenskapliga debatten. Tidigare har jag beskrivit 

kärnfamiljen som begrepp, där belyste jag även en liten del av den historiska forskningen av 

kärnfamiljen, vilket inte kommer att beröras här. Istället kommer här att lyftas fram tre ganska 

olika vetenskapliga skrifter. Den första som presenteras, Mamma-pappa-barn – Femåringar 

om den heterosexuella familjen som livsprojekt av Åsa Bartholdsson (2010), handlar om hur 

normer om kärnfamiljen skapas och reproduceras redan bland barn på förskolan. Den andra är 

en avhandling, Familjebilder – om klientfamiljer, kontaktfamiljer och idealfamiljer av 

Margareta Regnér (2006), som problematiserar konstruktionen av familj och föräldraskap 

genom att titta på den trio (kontaktfamiljen, klientfamiljen och socialtjänsten) av inblandade 

vid insatsen kontaktfamilj. Den sista och tredje är en artikel i Historisk tidskrift av Lars 

Edgren (2007) som bygger på Cecilia Lindgrens bok En riktig familj: adoption, föräldraskap 

och barnets bästa 1917 – 1975, artikeln lyfter fram Lindgrens centrala resonemang över hur 

samhällets syn på föräldraskapet vid adoptioner förändrats under större delen av 1900-talet. 

1.6.1 Mamma-pappa-barn  
Bartholdssons (2010:125) syfte med studien var ”att undersöka hur barnen, på en diskursiv 

nivå och med stöd av stereotyper, konstruerar, rationaliserar, förhandlar med och reproducerar 

en heteronormativ ordning”. Studien bygger på intervjuer och observationer med fem- och 

sexåringar i förskolan samt i en förskoleklass. 

 När barnen leker i par så visar det sig att de vuxna i barnens närhet, i det här fallet 

förskolelärarna, dömer leken utifrån könen. Är det två barn av samma kön så talas det om 

dem i form av kompisar eller vänner, men om en kille och en tjej leker med varandra så 

uttrycker sig förskolelärarna som att dessa hade en kärleksrelation. Detta menar Bartholdsson 

fungerar som ett etablerande av en heteronormativ ordning, barnens livsmål har därmed redan 

börjat bestämmas åt dem (Ibid:128). Förskolelärarna har en hållning att de inte talar med 

barnen om sexualitet såvida det inte ”kommer upp”, samtidigt som de uppmärksammar 
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parbildning mellan flickor och pojkar som att vara kär och vara ihop vilket resulterar i att 

(för)skolan genomsyras av en avsexualiserad heterosexuell norm (Bartholdsson, 2010:130). 

Barnens förhållningssätt till verkligheten förklaras som stereotyper, ett slags ”positiv” 

idealreferens till verkligheten. Två stereotyper var centrala i barnens resonemang, 

kärnfamiljen och vilka uppgifterna är hos män respektive kvinnor i denna kärnfamilj 

(Ibid:132). Att kärnfamiljen står som stereotyp och ideal framgår av bland annat barnens 

förståelse för reproduktion som ett skapande av en familj, vilket utgörs av en man och en 

kvinna som tillsammans får ”två” barn (Ibid:134). Bartholdsson menar att kärnfamiljen för 

barnen blir något eftersträvansvärt, ett ideal som står modell för ett livsmål (Ibid:138). Dessa 

stereotypa livsmål blir en del i skapandet av vad som anses normalt och inte. Summan blir då 

att de ickestereotypa familjekonstellationerna uppfattas som onormalt och konstigt, vilket 

tydligt illustreras när en flicka i intervjun säger att hon är kär i en annan tjej vilket skapar 

starka reaktioner och problematiseringar från de andra barnen (Ibid:138). Några barn 

uttrycker sig med ord som ”äckligt” när samkönade relationer diskuteras. Bartholdsson 

skriver att ”då äckel riktas mot ett objekt, skapas objektet som äckligt”. Samkönade relationer 

blir alltså äckliga och något som inte är eftersträvansvärt (Ibid:141). Detta resonemang kan 

direkt härledas till hur etablerade och outsiders skapas, i termer som äcklighet ges samkönade 

relationer dåliga karaktäristika som outsiders och de stereotypa idealen reproducerar en 

ställning som etablerade (jfr etablerade och outsiders ovan). Slutsatsen i Bartholdssons studie 

är att barn reproducerar kulturella föreställningar om att den heterosexuella mamma-pappa-

barn-familjen är ett livsmål som är det önskvärda (Ibid:143). 

 I den här studien kommer inte barns syn på familjen att lyftas fram. Bartholdssons artikel 

är intressant inför den här studien för att förstå hur ideal och normer skapas hos oss redan som 

barn men också för att se att vuxna runt barn hjälper till att reproducera dessa ideal och 

normer, medvetet eller omedvetet, bland annat genom värdehandlingar i hur barnen bildar 

par. 

1.6.2 Familjebilder  
Regnérs (2006) avhandling är uppbyggd i en rapport och tre artiklar, jag kommer här att 

fokusera på rapporten då den är mest övergipande. Rapportens huvudsakliga syfte var ”att 

studera det goda föräldraskapet i relation till insatsen kontaktfamilj” (Ibid:14). Ett andra syfte 

var ”att beskriva och analysera själva kontaktfamiljsinsatsen – vad som föranleder den, vilket 

syfte den har, hur den utformas i praktiken och vilken betydelse den har” (Ibid:15). 

Analyserna baseras på semistrukturerade intervjuer med föräldrar (klienter), kontaktfamiljer 
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och socialsekreterarna som alla är parter i insatsen och bildar en triad som undersöks och där 

parterna också har möjligheten att prata om interaktionen de emellan (Regnér, 2006:15). I 

rapporten skriver Regnér ömsom klientfamilj ömsom klientföräldrar och ömsom 

klientmammorna, det ger en känsla av att Regnér inte riktigt har problematiserat detta 

förhållande. För att underlätta summeringen av Regnérs rapport kommer jag att skriva 

föräldrar fortsättningsvis. 

 Att vara i behov av kontaktfamilj upplevdes som skamfyllt av föräldrarna inför sin 

omgivning men också inför den utredning som görs för att från socialsekreterarens håll 

avgöra om insatsen är aktuell. Merparten av de ensamstående föräldrarna verkar i rapporten 

vara mödrar. De uttrycker en förhoppning om att deras barn genom kontaktfamiljen ska få en 

manlig förebild som ställer upp för familjen (Regnér, 2006:15). Kontaktfamiljernas allmänna 

syn på sin uppgift var att hjälpa till i uppfostran samt att visa hur en normal familj fungerar. 

Regnér lyfter här fram ett dolt syfte från socialtjänstens sida att det finns en förhoppning om 

att föräldrarna ska lära sig föräldraskap av kontaktfamiljerna (Ibid:16). Några föräldrar 

uttryckte ett hopp om att insatsen kontaktfamilj skulle leda till en ny ”kärnfamilj” (Ibid:17). 

Kontaktfamiljerna bestod i alla fall, utom ett, av par med två, tre barn. Föräldrarna hade en 

ganska vid syn på vad en ideal familj eller normal familj innebar, kontaktfamiljerna hade 

framför allt sig själva som utgångspunkt för den ideala familjen och betonade kärnfamiljen, 

socialsekreterarnas idealfamilj var ensamföräldrar eller kärnfamiljen vilket ofta 

kontaktfamiljerna fick stå modell för. Regnér påpekar att i valet av kontaktfamilj så bör 

olikheterna mellan föräldrarna och kontaktfamiljerna i fråga om resurser inte vara för stora, då 

fungerar samarbetet som bäst mellan föräldrar och kontaktfamilj (Ibid:19). Rapporten visar att 

det på grund av skammen att söka hjälp av socialtjänsten tar för lång tid innan föräldrarna tar 

kontakt, insatsen borde kunna uppfattas som legitim att söka då nätverk och resurser ej räcker 

till (Ibid:20). 

 Till skillnad från Regnérs avhandling så är det familjrätten som står i fokus i denna studie. 

Det är ändå en avhandling som ligger relativt nära i fråga om syn på familjer som den 

normala familjen och den ideala familjen jämförelsevis med denna studie där familjens status 

som ideal och norm belyses hos familjerättsekreterare. 

1.6.3 En riktig familj 
Enligt Edgren (2007) granskar Lindgren i sin studie familjebildning och hur den har 

konstruerats mellan åren 1917 – 1975 genom att titta på adoptioner och ”barnets bästa” som 

begrepp. Studien bygger på fyra delundersökningar med inriktning mot adoptioner. Delarna 
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behandlar lagstiftningen på området och utvecklingen av situationen runt adoption så som 

vilka som adopteras och vilka som får adoptera (Edgren, 2007:316). 

 Edgren lyfter fram Lindgrens särskillnad på svaga adoptioner och starka adoptioner, svaga 

adoptioner utfördes fram till 1958 och innebar att adoptivföräldrarna kunde häva adoptionen 

om sjukdomar eller dylikt uppdagades som inte märktes vid födseln. Starka adoptioner blev 

standard efter 1958 och innebar tvärtom att det inte längre gick att häva en adoption 

(Ibid:317). Från 1970-talet visar Lindgren enligt Edgren på kraven från de offentliga 

myndigheterna att adoptivfamiljen nu ska befinna sig i ett socialt sammanhang med goda 

nätverk så som släkt och vänner, det ”normala” påtalades redan efter 1950-talet och hänger 

kvar efter 1970 med kärnfamiljen som modell. Från 1970-talet började även adoptionen ske 

från utomeuropeiska länder vilket sedermera blev mer eller mindre standard (Ibid:318). 

Edgren tar upp domstolars beslut i adoptionsärenden och hur Lindgren kommit fram till att 

dessa beslut grundat sig genom 1900-talet på vad socialnämnden och barnavårdsnämnden ger 

för rekommendationer (Ibid:321). Adoptionens största motstånd idag är de förställningar i 

samhället om vikten av biologin och ursprung i skapandet av familjer, vilket ger att familjer 

som inte är biologiskt grundade ifrågasätts allt mer (Ibid:324). Edgren påpekar dock att 

samkönade par idag har rätt att ansöka om adoption och menar att detta utmanar den 

biologiska familjenormen (Ibid:324). 

 Familjerätten har hand om medgivanden till adoptioner vilket innebär att 

familjerättssekreterarna gör en utredning av de familjer som vill ansöka om adoption. Av den 

anledningen har Edgrens summering av Lindgrens studie varit intressant att ta del av. 

2. Resultatredovisning och analys 
För att en analys ska bli begriplig så krävs först en redovisning av empiriska data som har 

samlats in. Här presenteras empiriska data som lyfts fram i en slags summering av samtliga 

intervjuer. Resultaten är indelade i fyra teman: arbetssituation, bemötande, svårigheter och 

möjligheter samt familjesituationer och utgångspunkter. Dessa fyra teman följs var och en 

direkt av en analys. Det är sammanlagt fyra intervjuer utförda med familjerättssekreterare 

inom Stockholm stad på olika stadsdelförvaltningar. För att behålla studien forskningsetisk 

präglas presentationen av full anonymisering av intervjupersonerna. Intervjupersonerna 

kommer fortsättningsvis att benämnas IP1, IP2, IP3 och IP4, där IP står för intervjuperson och 

numreringen är i den ordning som intervjuerna utförts. Vid hänvisning till riktlinjer eller 

broschyrer så kommer dessa refereras och finnas med i källförteckningen. 
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2.1 Arbetssituation 
Samtliga familjerättssekreterare som jag träffar är kvinnor, de uttrycker alla en avsaknad av 

män inom det familjerättsliga området hos stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad. Inom 

verksamheterna är de cirka tre anställda på vardera stadsdelsförvaltningen. Arbetsuppgifterna 

är de samma hos samtliga stadsdelsförvaltningar. Socialstyrelsen (2012:7) sammanfattar den 

kommunala familjerättens ansvar i sju punkter: 

1. utreda  och  fastställa  faderskap  och  föräldraskap 
2. verkställa  utredningar  om  vårdnad,  boende  och  umgänge 
3. lämna  yttrande  i  ärenden  om  nationella  adoptioner 
4. genomföra  utredningar  om  medgivande  i  samband  med  adoptioner 
5. erbjuda  samarbetssamtal  i  samband  med  en  separation 
6. bistå  föräldrar  som  vill  träffa  avtal  om  barns  vårdnad,  boende  och  umgänge 

 i samband med  en  separation  samt 
7. lämna  så kallade  snabbupplysningar. 

Dessa sju punkter kom alla upp då familjerättssekreterarna berättade om sitt arbete. IP4 

berättar om faderskap och att det finns olika former, det finns lättare faderskap som man har 

med sammanboende föräldrar där föräldrarna i princip bara kommer och skriver under. Det 

kommer även in mer komplicerade faderskapsutredningar där föräldrarna har separerat innan 

eller efter att barnet fötts. Inom dessa mer komplicerade faderskap berättar IP4 om de 

protokoll som de använder sig av. Protokollen kallas för MF som står för Mor och Far, vilket 

innebär att man har två protokoll.  

…man intervjuar mamman för sig och man intervjuar pappan för sig, lite angående 
uppgifter om hur de blev ett par, hur kom det här barnet till, erkänner pappan att han är 
far eller är han osäker eller tveksam eller säger han att han förnekar. Det är bara för att 
det kan vara komplicerat, då delar man upp protokollen så att vardera parten får lämna 
sin historia om det här barnet… (IP4) 

IP4 beskriver det som ett enkelt samtal vid ett tillfälle och att protokollen är väldigt tydliga, 

hon menar att det ska vara enkla grundfrågor om exempelvis hur föräldrarna lärde känna 

varandra. Protokollen fylls i under samtalet, kortfattat beskrivs det som berättas om 

bakgrunden till varför familjerättssekreteraren tror eller inte tror att just den här mannen är far 

till barnet.  

 Frågor angående vårdnad, boende och umgänge menar IP1 kan komma in till familjerätten 

antingen via att föräldrarna själva söker hjälp, vilket kallas för frivilliga samarbetssamtal eller 

via tingsrätten då en förälder har aktualiserat att de vill ha vårdnaden eller få till en förändring 

när det gäller barnens boende eller umgänge. IP2 menar att i dessa fall kan tingsrätten 

förordna om samarbetssamtal eller utredning angående vårdnad, boende eller umgänge. Vid 
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sådana förordningar vill tingsrätten ha ett förslag eller en bedömning av familjerätten om vad 

som är bäst för barnet. IP1 berättar att när de gör en utredning försöker de så långt det är 

möjligt se om det går att hitta andra sätt att hjälpa föräldrarna i konflikten. Vill föräldrarna 

avbryta utredningen och istället ha några samtal tillsammans så kan familjerätten erbjuda det. 

På de frivilliga samarbetssamtalen är det ingenting som journalförs eller registreras utan där 

är det familjerådgivningssekretess, så där har man en annan frihet att hjälpa, menar IP1. 

Familjerättssekreterarna gör upplysningar åt tingsrätten vilket är ett underlag inför en muntlig 

förhandling, IP1 menar att en upplysning mer är som kött på benen till tingsrätten. 

Familjerättssekreterarna försöker då vara med vid den muntliga förhandlingen för att se om de 

skulle kunna jobba med den här familjen och få de att komma överens på annat sätt, i så fall 

blir det ingen upplysning, då blir det istället ett samarbetssamtal fast på uppdrag av 

tingsrätten. Familjerättssekreterarna vet att en vårdnadsutredning inte är det bästa sättet till en 

lösning, konflikten kan istället förstärkas i en rättslig process, därför är det viktigt att kunna 

erbjuda familjen andra alternativ. Familjerättssekreterarna strävar efter att både i utredningar 

och upplysningar se om föräldrarna kan öppna sig för möjligheten att lösa konflikten på annat 

sätt än genom en rättslig process. 

 Delegationsordningen ser likadan ut hos de fyra familjerättsekreterare som intervjuades. 

De menar att de inte fattar beslut i den bemärkelsen utan lämnar snarare bedömningar och 

förslag till tingsrätten sedan är det de som tar det slutliga beslutet. IP1 påpekar dock att även 

om de inte tar några direkta beslut så vilar deras förslag tungt hos tingsrätten.  

…vi behöver ingen chef brukar jag säga så länge det flyter på. Sen behöver man i alla 
fall en chef av andra skäl. Men just i arbetet så är vi väldigt självgående. Det tycker jag 
är skönt. Jag tycker det är bra att ha en chef att ha tillgång till när man behöver, men en 
chef som inte lägger sig i. (IP2) 

IP2 hävdar att familjerätten strävar efter att få föräldrarna att samarbeta och hellre skriva ett 

avtal hos dem som har samma juridiska dignitet som en dom, vilket kan ses som ett beslut 

som familjerättssekreterarna tar. Dessutom godkänner familjerättssekreterarna faderskap 

påpekar IP2, vilket även det är ett slags beslut. IP4 berättar även att deras chef läser igenom 

och skriver under alla medgivandeutredningar inför adoption innan de skickas vidare till 

sociala delegationen. Även om delegationsordningen ligger på familjerättssekreterarna själva i 

de flesta fall så finns det vissa undantag. 

2.1.1 Analys 
Familjerättssekreterarna uttrycker att det är ont om män inom familjerätten, vilket innebär att 

arbetsplatserna domineras av kvinnor. Detta förhållande på arbetsplatsen förstärker 
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familjerättssekreterarnas förståelse och erfarenhet av att vara kvinna tillsammans med andra 

kvinnliga familjerättssekreterare, vilket också kan förstås som att det kvinnliga perspektivet är 

institutionaliserat i familjerätten. Det resulterar i att de resultat som presenteras utgår från en 

kvinnlig horisont. Huruvida den kvinnodominering som råder bland familjerättssekreterarna 

skulle påverka själva arbetet med familjer går det bara att spekulera i då detta inte har varit en 

variabel som har problematiserats tillräckligt inför denna studie. Dock avslöjar en del resultat 

som presenteras längre fram en viss sympatisering från familjerättssekreterarna av kvinnorna i 

familjerna. 

 Det kommer fram i familjerättssekreterarnas berättelser om deras arbetsuppgifter att det är 

familjer med problem av olika slag som familjerätten arbetar med. Allt från skilda föräldrar 

som inte kommer överens angående deras gemensamma barn till att fastställa faderskap. Vad 

innebär det att som familj vara beroende av en myndighets hjälpande hand? Det kan skapa en 

känsla av skam att behöva ta emot hjälp, för det innebär också att man inte har klarat av att 

lösa konflikten själv. Det gäller både separerade föräldrar som inte kommer sams och par som 

inte kan få barn på egen hand utan behöver ansöka om medgivande från familjerätten för att 

få adoptera. Alla som kommer till familjerätten har ett problem och är väl medvetna om det, 

vilket kan skapa en känsla av skam att dessutom behöva hjälp av myndighet för att komma till 

en lösning på sitt problem. 

 De familjer som är aktuella hos familjerätten är inga idealfamiljer, det är inget ideal att ha 

ett eller flera problem. Det är heller ingen norm i samhället att man söker sig till familjerätten 

för att få hjälp med sina problem. Normen i dagens samhälle är snarare att klara sig själv och 

att ”lyckas” med familjelyckan, även om långt ifrån alla lyckas med detta. I en förståelse av 

att kärnfamiljen skulle vara ett etablerat ideal och norm i samhället så innebär det att dessa 

familjer som familjerättssekreterarna möter i sitt arbete hamnar som outsiders. Inte bara det 

att dessa familjer inte ser ut som idealet utan de har dessutom problem, vilket gör 

stigmatiseringen av de ännu större. 

 Familjerättssekreterarnas ständiga utmaning är att hjälpa familjerna att hitta en lösning. 

Det framkommer också i intervjuerna att familjerättssekreterarna ser det som en av sina 

arbetsuppgifter att vara lösningsorienterade och försöker vid exempelvis vårdnadsutredningar 

erbjuda familjen andra alternativ.  Familjerättssekreterarnas arbetssituation präglas av en 

självständighet och ett stort eget ansvar. Genom sin delegation har familjerättssekreterarna ett 

stort handlingsutrymme och anser sig själva som relativt självgående i sitt arbete. Protokoll 

och mallar är ett vanligt inslag när familjerättssekreterarna träffar sina familjer. Detta kan vara 



! "#!

bra för att inte viktiga frågor faller bort och att familjerättssekreterarna ställer delvis samma 

grundfrågor. 

 Det finns ingenting i familjerättssekreterarnas arbetssituation som skulle tyda på att 

kärnfamiljen har en status som ideal och norm. I arbetet träffar familjerättssekreterarna 

familjer som snarare kan förstås som outsiders. Däremot är de protokoll i 

faderskapsutredningar som beskrivs utformade och namngivna utefter en viss tanke om att 

föräldraskapet består av mor och far. Men det säger ändå ingenting om kärnfamiljen. 

Möjligtvis att de par som vill adoptera bedöms utefter kriterier som bygger på en tanke om 

kärnfamiljen, mer om det problematiseras i nästa tema, bemötande. 

2.2 Bemötande 
Vid frivilliga samarbetssamtal är det en förälder som ringer och behöver hjälp, uppger IP2. Då 

ombeds föräldern att tala med den andra föräldern så att den också ringer in och 

familjerättssekreteraren får prata med båda för att stämma av vad det handlar om, så att 

föräldrarna själva får berätta om det som de vill ta upp. IP1 menar att familjerätten är ett 

område där man lätt överdriver för att baktala och svartmåla den andra föräldern ”…så att 

man måste vara misstänksam i det här jobbet, tyvärr” (IP1). Familjerättssekreterarna måste 

fråga väldigt mycket när de möter familjerna vilket kräver viss erfarenhet. IP3 påpekar att 

första mötet handlar om att få föräldrarna att känna sig bekväma. Mycket handlar för 

familjerättssekreterarna om att lyssna och försöka förstå vad det är familjerna har för problem 

samt att ställa följdfrågor, allt för att föräldrarna ska känna sig sedda. Det är föräldrarnas 

berättelse som är viktig, familjerättssekreterarna ställer väldigt mycket följdfrågor för att 

försöka förstå. 

…vi kan sitta med folk som är jättetaggade till tänderna och nästan som små bomber, 
till väldigt jättetrevliga och jättemysiga samtal där det blir världens kontakt där man kan 
skämta och så. Ibland kan man väl bjuda på någon anekdot från sitt eget liv för att, inte 
för att berätta om mig, utan för att mera normalisera /…/ bekräfta en känsla. (IP3) 

IP4 menar att många familjer inte vet vad familjerätten innebär, de har varit i tingsrätten och 

sen kommer ett brev om att de är kallade till familjerätten. Då handlar det mycket om att 

informera de om vad det innebär och vad som kommer hända, det finns en utredningsplan 

som då gås igenom med familjen. I andra ärenden så som samarbetssamtal eller upplysningar 

blir det ett kortare informationsmöte och det blir kanske bara ett par träffar.  

 De vanligaste problemen som familjer kommer med till familjerätten är enligt 

familjerättssekreterarna konflikter där man inte är överens om hur man ska ha barnen och 

medgivanden för adoption. IP4 upplever att det blivit mycket mer familjer där man ser att 
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vårdnadstvisten har sin grund i att det har förekommit våld. Sådana vårdnadstvister har ökat 

det sista året, i nästan vart och vartannat uppdrag som kommer från tingsrätten menar IP4 att 

det har förekommit våld. IP1 berättar att vid medgivande för adoption måste man gå igenom 

föräldrautbildning. Det handlar om att man ska reflektera och fundera kring vad det här 

innebär. När ett par eller en ensamstående adopterar så har de ofta en massa föreställningar 

och fantasier om hur det ska bli, vilket är fallet även för de som väntar ett biologiskt barn. IP1 

påpekar här vikten av en realistisk bild om vad som kan hända och vilka bekymmer som kan 

uppstå, att det är viktigt att förstå att barnet har rätt till sitt ursprung och vara öppen och 

bejakande i det. Det dessa barn får är en möjlighet till att hamna hos föräldrar som faktiskt 

blivit utredda, en möjlighet som andra ickeadopterade barn inte har. Det vanligaste enligt 

familjerättssekreterarna är att de som ansöker om medgivande till adoption redan är ganska 

resursstarka människor som har funderat kring adoption en längre tid. För medgivande till 

adoption ska också hänsyn tas till åldern hos de som ansöker (6 kap. 12 § SoL), vilken ålder 

som gäller framkommer dock inte i socialtjänstlagen. Däremot i föräldrabalken (4 kap. 1 § 

Fb) framkommer att man eller kvinna som är 25 år får med tillstånd av rätten adoptera. Någon 

övre åldersgräns finns inte i lagtext, men socialstyrelsen rekommenderar att de sökande inte 

bör ha fyllt 43 år vid ansökan (Socialstyrelsen, 2008:68). 

2.2.1 Analys 
Familjerättssekreterarna anser att det är viktigt att prata med båda föräldrarna tillsammans, 

men också var för sig. Detta visar på en vilja att lyfta fram båda föräldrarna i utredningar och 

samtal. Även här aktualiseras frågan om den kvinnliga familjerättssekreteraren och dess 

dominans på området. Familjerättssekreterarna i egenskap av erfarenheten de har av att vara 

kvinnor skulle kunna påverka hur de sympatiserar med kvinnan i den föräldrarelation de ska 

utreda, så till vida att det är en heterosexuell relation. Detta skulle kunna innebära att pappan 

eller papporna hamnar i en utsatt position bara i egenskap av att vara man. 

 Det är inte ovanligt att den ena föräldern baktalar och svartmålar den andre föräldern vilket 

gör att familjerättssekreterarna känner att de måste ha en liten grad av misstänksamhet 

gentemot föräldraparterna. Det kan låta väldigt auktoritärt att familjerättssekreterarna bemöter 

sina klienter med en inställning av misstänksamhet. Men det kan också vara så att det är en 

viktig del i analysarbetet, att inte ta saker som sägs för givna utan våga ”vända på stenarna” i 

en utredning för att komma så nära en sanning som möjligt. Det handlar också om 

rättssäkerhet i det här fallet, att ingen döms som är oskyldig i en vårdnadstvist. 
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 Samtidigt är det viktigt för familjerättssekreterarna att få familjerna att känna sig bekväma, 

sedda och förstådda. IP3 talar om att dra en anekdot för att bekräfta en känsla som föräldern 

kan ha. Man släpper här lite på myndighetsrollen, man visar sig lite mer ”mänsklig” för att 

skapa ett förtroende. Myndighetsrollen får vara den biten av familjerättssekreteraren som är 

lite misstänksam men också tydlig och informativ gentemot föräldrarna. 

 De vanligaste problemen som familjer kommer till familjerätten med upplever 

familjerättssekreterarna är konflikter, medgivanden till adoptioner och våld i nära relationer. 

Medgivningar till adoptioner förklaras av samtliga familjerättssekreterare utifrån tanken om 

en ensamstående eller ett heterosexuellt par som ansöker. Utredningen och 

föräldrautbildningen inför ett medgivande ses som en försäkran för barnets skull, att de 

kommer till en ”bra” familj, en idealfamilj. De som ansöker om ett medgivande beskrivs som 

resursstarka, ungefär som att det vore ett ideal att vara resursstark inför ett medgivande till 

adoption. Är det kärnfamiljen familjerättssekreterarna letar efter i medgivandeutredningar? 

Åldersgräns finns också som riktlinje från socialstyrelsen, vilket kan ses som en normgivning 

angående hur gammal en förälder bör vara. 

 Ideal och normer börjar bryta igenom i familjerättssekreterarnas berättelser, även om det 

ännu inte bryter igenom några direkta kärnfamiljideal, med undantag för medgivningar där 

kriterierna för en kärnfamilj tycks lysa igenom. 

2.3 Svårigheter och möjligheter 
När det kommer till vad som upplevs som svårt eller jobbigt så har familjerättssekreterarna 

olika uppfattningar. IP1 upplever att människor som har det svårt i sina konflikter är precis 

vad de arbetar med men att det kan vara tufft, ibland får man ”stånga sig blodig” för att lyfta 

fram barnen, menar hon. IP2 upplever vårdnadsutredningar där det förkommit våld som 

jobbiga och när någon av föräldrarna är psykiskt sjuk eller rättshaverister upplevs också som 

jobbiga situationer. IP3 pekar på vårdnadsutredningar där två parter är ”good enough” 

föräldrar men är oense om en eller två dagar om hur de ska ha barnet. IP3 kan då känna sig 

ursinnig och tycker att det är slöseri med skattebetalarnas pengar. ”Varför ska de ta upp vår 

tid, det är väl bara för tingsrätten att besluta pang bom. Det kan göra mig arg. Det kan kännas 

onödigt framförallt för barnet, sitta där och prata med oss liksom…” (IP3). IP4 tycker att det 

administrativa, journalskrivandet, att skriva brev och fylla i mallar till ett faderskap med mera 

kan vara trist. Det andra svåra, menar IP4 är att bemöta människor som hon känner gör allt för 

att provocera. Framför allt är utmaningen för familjerättssekreterarna de föräldrar som pratar 

så mycket strunt om den andre föräldern, som inte kan säga någonting positivt om den andre 



! ""!

föräldern. Det upplevs av IP4 som väldigt provocerande när hon försöker uppmana 

föräldrarna till att tänka på barnet, men så vill eller kan föräldern inte ta det till sig. Detta och 

de som inte ser sina barn är mest frustrerande och påfrestande, påpekar hon IP4. 

 Både IP3 och IP4 lyfter fram variationen mellan olika arbetsuppgifter och 

självständigheten i jobbet som något givande. IP4 poängterar också glädjen då man i 

samarbetssamtal lyckas få föräldrar att komma samman och hitta en lösning. IP1 pekar även 

hon på när man hittar lösningar, men tycker också att det är givande med samtal med barnen 

då de får bli sedda och hörda, då det känns som att det här kommer att kunna lösa sig. IP2 

tycker att allt är roligt, till och med en vårdnadsutredning kan vara glädjande. Hon gillar att 

skriva utredningar och menar att skriva bedömning är väldigt konkret och tillfredställande. 

IP2 berättar också att när adoptivföräldrarna får sina barn så gör de hembesök och träffar 

familjen, vilket hon upplever som något oerhört givande. IP1 påtalar samtal med barn och att 

det är en jätteviktig del. Tingsrätten lägger stor vikt vid vad barnen känner och tänker. Det 

känns väldigt värdefullt att barnet får komma till tals och känna sig lyssnad på, menar hon. 

 IP2 visar upp en BBIC (barnets bästa i centrum) triangel och talar om att den utgår 

familjerättssekreterarna från i vårdnadsutredningar.  

ALLTID ett barnperspektiv, det är ingen rättvisa mellan föräldrar utan det är barnets 
behov. Så vårdnadsutredningar bygger mycket på samtal förstås och kontakt med skola 
och så, men vi har också gjort frågor utifrån BBIC som de får fylla i hemma om hur de 
tänker kring de här frågorna. Bra underlag i en utredning. (IP2) 

IP3 menar att man genom samtal och intervju kan få syn på en hel del, men att det inte alltid 

är heltäckande. Man får inte ha en övertro på någon metod, påpekar hon, men det är en hjälp 

för att kunna strukturera verkligheten.  

2.3.1 Analys 
Här lyfts barnet fram som både det svåra och det som är glädjande. En av 

familjerättssekreterarna upplever tydligt en irritation mot föräldrar som provocerar och inte 

kan sätta barnet i fokus. Det framkommer som en av de viktigaste bitarna i 

familjerättssekreterarnas arbete att visa på barnets behov, det är också där det går att få 

föräldrarna samman om de lyckas med att flytta fokus från konflikten och istället se barnets 

behov. 

  IP3 har en irritation över föräldrar som bråkar om en dag när det gäller vårdnaden. Ovan 

beskrevs familjer med problem som den faktorn alla har gemensamt som 

familjerättssekreterarna arbetar med. Men enligt IP3:s utsaga går det att tolka som att problem 

finns på en graderingsskala mellan inte så viktigt till akut. Det kan ifrågasättas om det 
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verkligen går att resonera så om enskildas problem, ett problem som upplevs av föräldrar är 

subjektivt. För de här föräldrarna är det kanske ett jätteproblem att de inte kommer överens 

om en dag. Om de inte skulle söka hjälp med en gång kanske konflikten istället växer och 

hinner bli onödigt stor innan familjerätten blir inblandad. 

 Glädjen i arbetet är då familjerna lyckas hitta en lösning, också då adoptivföräldrarna får 

hem sina barn lyfts fram som oerhört glädjande. Barnets bästa är i fokus hela tiden, 

familjerättssekreterarna arbetar ständigt med underlag som har en grund i BBIC. Inte heller 

här avslöjas någon tanke om kärnfamiljen. Dock visas ett tydligt fokus på barnets behov, 

vilket kan ses som ett ideal i familjerättssekreterarnas strävan att hjälpa familjer. Hittar man 

lösningar som gör att barnets behov tillgodoses så har man alltså uppnått en slags 

idealsituation som det strävas efter inom familjerätten. 

2.4 Familjesituationer och utgångspunkter 
Man har sina normsystem och ideal om exempelvis kärnfamiljen, menar IP3, det är viktigt att 

reflektera över det. IP2 tror att idealen om kärnfamiljen nog finns hos de flesta.  

Många gånger i jobbet så får man tänka efter: vad är det för föreställningar jag sitter 
med? Man kan vara blind för det man själv inte ser, som styr oss säkert väldigt mycket. 
Det är väl då man möter en verklighet som man kanske inte tänker sig som man får syn 
på sina egna normer och ideal. (IP3) 

Då familjerätten arbetar med familjer så är det viktigt att familjerättssekreteraren är medveten 

om att man själv har ett normsystem och att det kan se olika ut hur människor lever som 

familj, påpekar IP1. Inom familjerätten är familjerättssekreterarna vana vid att kärnfamiljen 

inte är ett faktum, på så sätt blir det inte ett ideal som borde påverka familjerättssekreterarnas 

arbete. Samtidigt pekar IP3 på att världen inte är normfri och att man i sitt arbete ständigt 

påverkas av olika teorier som kommer, idag är det exempelvis anknytningsteori som är 

förhärskande. IP3 menar att normer och ideal gränsar till forskning och att lagar är 

normgivande då de är framvuxna ur en politisk diskussion.  

 IP2 tycker att det är ganska högt i tak på så sätt att det inte är konstigt med en 

ensamstående mamma eller med två pappor. IP1 möter många samkönade par och olika 

familjekonstellationer. Hon poängterar dock att det inte är så som hon själv lever, att hon är 

en ”vanlig hettro” (heterosexuell) och alltså tillhör normen. IP3 menar på att samkönade par 

vill adoptera men att det inte går, för att det kan vara svårt i vissa delar av landet. Men hon 

menar samtidigt att samkönade par är lika bra föräldrar som alla andra och att det beror på 

vad det är för personer. 
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 IP4 tycker att det är komplicerat med separerade föräldrar och växelvis boende för barn, 

även om man är de bästa föräldrar så är det påfrestande för ett barn att packa väskan var och 

varannan vecka menar hon. Samtidigt påpekar IP4 att man inte ska hålla ihop för barnens 

skull heller, det är inte bra för ett barn att leva med två föräldrar som tvingas vara med 

varandra trots att förhållandet inte fungerar. IP3 tycker att det är bra att folk skiljer sig om de 

inte mår bra i en relation och framhåller att man är en del av en generation också av vad som 

är accepterat och inte. ”Idag är det accepterat med skilda föräldrar, det är ingen stor grej” 

(IP3). 

 När det gäller familjer så finns det en lagstiftning om vad barnen har rätt till, vårdnad, 

boende och umgänge, så det är ett juridiskt system som familjerättssekreterarna har att följa. 

IP4 pekar på BBIC som grundprincipen i deras arbete med familjer och att en diskussion om 

barnets bästa hålls levande. Man måste fokusera på hur barnet mår, framhåller IP1. Det är 

viktigt att se att det inte har någon betydelse hur familjekonstellationen ser ut utan att det 

handlar om den enskilde föräldern och deras förmåga att tillgodose sina barns behov. IP4 

hävdar att det inte går att sträva efter kärnfamiljen exempelvis i vårdnadsutredningar utan att 

strävandet ska peka mot barnets bästa. Det får aldrig vara föräldrarnas önskan efter ett barn 

som styr, att ”skapa” kärnfamiljen får inte gå framför om det här är bäst för barnet. Alla 

lyckas inte med kärnfamiljen och man ser mer av skilsmässor och hur det kan gå med 

umgänge och hur knepigt det kan vara. ”Man får respekt för de som lyckas för det är inte lätt 

för folk” (IP4).  

 Forskningen säger att det inte är bra för ett litet barn att bo växelvis, säger IP1. Men i 

framtiden så kanske forskningen säger något annat, som att huvudsaken är att barnet har en 

fin anknytning till båda föräldrarna och att barnet visst kan bo växelvis. IP1 har svårt att tro 

att forskningen någonsin kommer att visa på att barn skulle må bra av växelvis boende. Hon 

upplever att det är svårt att prata med föräldrar om sådana saker som problemet med växelvis 

boende. ”Föräldrar är så desperata och vill ha sitt barn så klart, det är svårt att ha ett så litet 

barn och vara ifrån det” (IP1). IP3 tycker att när anknytningsteorin (jfr Stiftelsen allmänna 

barnhuset, 2007) kom så var det väldigt befriande, det satte ord på mycket av 

familjerättssekreterarnas verklighet. 

 IP1 menar att hon har en ganska bred bild när det gäller olika familjekonstellationer, ”det 

är det att möta människor och inte vara så upptagen av hur familjen ser ut utan mera se hur 

barnet mår och hur föräldrarna ser till att barnet får må bra”. IP4 kan se fördelar med att hon 

själv lever i en kärnfamilj och menar att det är en önskan som man kan ha för barns skull. Hon 

har svårt att se att det skulle vara bättre för barn att inte leva i det på grund av påfrestningen 
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som hon upplever att det innebär. IP4 ser på kärnfamiljen som att föräldrarna håller ihop över 

tid och där det inte existerar några bonusmammor eller bonuspappor och att barn får växa upp 

i ”ett” hem, men hon är tveksam till om man ska ha det som ett ideal.  

…vi träffar barn här till frånskilda föräldrar /…/ Jag tänker till exempel på 
vårdnadsutredningar, man kan mena med en kärnfamilj att en har gift om sig som 
förälder och bildat en ny familj, då är det en kärnfamilj. Det är ingenting som vi utifrån 
barnets bästa bedömer som att det är bättre att de bor där för att där finns en kärnfamilj, 
det gör vi inte. (IP2) 

IP4 lyfter fram att man lätt blir färgad av att man mer eller mindre ser problem hela dagarna 

och att det är viktigt att stanna upp ibland och tänka på hur många familjer det faktiskt är som 

aldrig hamnar hos familjerätten. Det finns många separationer som aldrig leder till en 

vårdnadstvist, poängterar hon. 

 IP1 anser att det kan bli komplikation om familjen ser annorlunda ut än andra familjer och 

det dessutom är problem med att föräldrarna inte är överens. Det blir ytterligare en 

sårbarhetsfaktor för barnet att familjen då är en minioritetsfamilj. Samtidigt som det är precis 

vad familjerätten arbetar med, att hjälpa föräldrar att lösa konflikterna och flytta fokus från 

konflikten till föräldraskapet. IP2 menar att det finns en tanke om kärnfamiljen hos henne och 

menar att växa upp med båda sina föräldrar i harmoni är absolut det bästa för barn, det visar 

all forskning, men hon påpekar att det inte innebär att det behöver vara dåligt med andra 

familjekonstellationer heller.  

2.4.1 Analys 
Det är först när jag i slutet av intervjun frågar familjerättssekreterarna om deras syn på ideal 

och normer i deras arbete och hos de själva som det kommer fram data som är intressanta för 

denna studie. Detta kan bero på medvetenheten hos familjerättssekreterarna att familjer som 

de träffar i sitt arbete ser olika ut och därför uttalar sig i termer som kan uppfattas som 

könsneutrala: föräldrarna, paret, personerna, familjerna. Men då det för 

familjerättssekreteraren kommer till att själv reflektera över ideal och normer så tar 

myndighetspersonen paus och familjerättssekreterarens egna tankar och förståelse kommer 

fram. Familjerättssekreterarna menar att det är viktigt att reflektera över vilka föreställningar 

man har om familjer. Att kärnfamiljen ses som ett ideal och norm bekräftar 

familjerättssekreterarna utifrån egna erfarenheter i kommentarer som: ”det är självklart bäst 

för ett barn” eller ”jag har svårt att se att det inte skulle vara det bästa”. Ställer vi kärnfamiljen 

mot de familjer som är aktuella inom familjerätten går det att se ett ”etablerade och outsiders” 
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förhållande, där kärnfamiljen är det etablerade idealet och normen medans andra 

familjekonstellationer som är aktuella för familjerätten är outsiders. 

 Forskning och politisk diskussion tas upp som viktiga normgivande faktorer. Det hänvisas 

också till forskningen och anknytningsteorin för att påvisa att barn absolut mår bäst av att 

växa upp i ett hem med båda sina föräldrar. Kärnfamiljen verkar vara ett ideal hos 

familjerättssekreterarna som bottnar i egna erfarenheter och forskning. Ingen ifrågasätter 

heller kärnfamiljen eller problematiserar eventuellt negativa faktorer som kan finnas inom 

kärnfamiljen. En sak tas upp, och det är om föräldrarna bråkar mycket, då menar 

familjerättssekreterarna att det bästa för barnet är att föräldrarna inte bor ihop. Man utgår från 

barnet, och då finns en idé om att det bästa för barnet är kärnfamiljen, där det inte finns bråk. 

Men det påpekas återkommande att kärnfamiljen inte är aktuell inom familjerätten då de inte 

träffar kärnfamiljen. 

 Ett av de större problem som familjerättssekreterarna ser verkar vara växelvis boende för 

barn och att det inte skulle vara något bra. Här ligger mycket värderingar som att en av 

familjerättssekreterarna föreställer sig barnet med resväskor var och varannan vecka och hur 

jobbigt det skulle vara för en själv. Kanske är det så att familjerättssekreterarna lägger ner för 

mycket av sig själv för vad som är bäst för barnet. Att sätta sig in i barnets situation gör vi 

vuxna med en annan erfarenhet. Det är inte alls säkert att barnen upplever det som jobbigt att 

åka hem till den ena föräldern varannan vecka och den andra föräldern varannan vecka. Men 

har man en förståelse som vuxen, och som i det här fallet kvinna, utifrån en kärnfamilj som 

man lever i så kan detta scenario te sig främmande och det är lätt att värdera växelvis boende 

som en jobbig situation. Men familjerättssekreterarna påpekar också att det är lätt att bli 

påverkad av sitt arbete där de träffar familjer med problem, att man glömmer bort att de flesta 

familjer aldrig hamnar hos familjerätten och menar att merparten ändå lyckas få det att 

fungera. 

 Här är det tydligt att kärnfamiljens status som ideal och norm är stark i 

familjerättssekreterarnas egna utgångspunkter, men det är inget som eftersträvas i deras arbete 

med familjer. 

3. Slutsats 
Familjerättssekreterarna möter inte kärnfamiljen i sitt arbete och strävar heller inte efter att 

skapa någon. Det bevisas i denna studie att det är först i familjerättssekreterarnas egna 

utgångspunkter som kärnfamiljer blir ett faktum. Möjligtvis är det så att i 

medgivandeutredningar inför en adoption så finns en strävan efter att uppfylla ett familjeideal, 
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detta finns det dock inte belägg för i denna studie. För att få svar på det skulle en egen studie 

behöva göras för att fokusera på medgivanden och hur dessa går till. 

 Etablerade och outsiders blir tydligt genom en jämförelse mellan temana arbetssituation 

och familjesituation och utgångspunkter. I arbetet möter familjerättssekreterarna outsiders, 

alltså andra familjekonstellationer som dessutom har problem. Men i familjerättssekreterarnas 

egna utgångspunkter har kärnfamiljen ett starkt fäste som ideal och norm. 

 Syftet med denna studie var att undersöka vad kärnfamiljen har för status som ideal och 

norm i familjerättssekreterarnas praktik. För att visa mer tydligt vad resultatet blev kan vi 

ställa upp de olika temana med dimensionerna: Kärnfamiljens status som ideal och norm – 

hög eller låg. 

Tabell 1. Dimensionerna hög eller låg status i resultatredovisningens fyra teman. 

Kärnfamiljens status som ideal och norm: 

Tema   Hög/låg Kommentar 

Arbetssituation:   Låg Kärnfamiljen ej klient 

Bemötande:    Låg Utgår från klientens situation 

Svårigheter och möjligheter: Låg Problemen relaterar till klienten 

Familjesituation och utgångspunkter:  Hög Erfarenhet och forskning 

 

 Tabell 1 ovan visar om kärnfamiljens status som ideal och norm är hög eller låg inom 

respektive tema. Kommentarerna i den högra spalten talar om vad dimensionen grundar sig 

på. I arbetssituation är dimensionen låg av en så enkel anledning att kärnfamiljen inte är 

aktuell för familjerättssekreterarnas arbete, kärnfamiljen är inte klient. Bemötandet präglas 

också av den låga dimensionen på grund av att familjerättssekreterarna utgår från klientens 

situation, kärnfamiljen har här en låg status som ideal och norm. Då problemen relaterar till 

klienten så går det inte under svårigheter och möjligheter att tala om kärnfamiljen som ideal 

och norm, även här blir dimensionen låg. Däremot under familjesituation och utgångspunkter 

är dimensionen istället hög, detta på grund av att när familjerättssekreterarna utgår från sina 

egna erfarenheter och forskning så blir kärnfamiljen något nästan eftersträvansvärt, 

åtminstone relaterat till barnets bästa. Kärnfamiljen som ideal och norm är institutionaliserat i 
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familjerättssekreterarnas förståelse av erfarenhet och forskning, men inte inom 

familjerättssekreterarnas faktiska arbete med familjer. 

4. Avslutande diskussion 
Denna studie visar på att familjerättssekreterare i sin praktik inte låter kärnfamiljen som ideal 

och norm få ligga till grund för några utredningar, samtal eller förslag. Däremot, som visats 

ovan, faller familjerättssekreterarna tillbaks på kärnfamiljen som ideal och norm då de talar 

om sina egna personliga utgångspunkter. Att göra denna studie har varit oerhört intressant och 

lärorik. Familjerätten är ett intressant område och familjerättssekreterarna gör ett fantastiskt 

jobb. Slutsatserna påbjuder flertalet nya frågor som det är intressant att belysa för eventuellt 

vidare forskning, här bjuds på två exempel: Vilken betydelse har kärnfamiljsidealet i 

familjerättssekreterarnas medgivningar inför adoptioner? Det förhållande mellan 

familjerättssekreterarnas egna ideal och normer gentemot vad de strävar efter i sitt arbete kan 

lyftas fram som en konflikt, vad innebär denna konflikt för familjerättssekreterarna, 

familjerna, organisationen, arbetet i sig? Jag hoppas att denna studie har varit intressant för 

läsaren och att det möjligtvis kan väcka en inspiration till vidare forskning. 

 Det har inte varit alldeles enkelt att komma till rätta med denna studie av flera anledningar. 

Som en avslutning tänker jag här nämna några av anledningarna och ge förslag på vilka 

tillvägagångssättet som skulle kunna ge ett innehållsligare resultat. 

 Det första problemet var svårigheten i att få tag på familjerättssekreterare. Jag skickade ut 

tre mejl sammanlagt, ett i början av uppsatsarbetet till 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholm 

stad. Sedan två påminnelser till de som inte svarade. Oftast var de svar jag fick från 

enhetscheferna där de tackade nej till intervju och menade att deras familjerättssekreterare 

inte hade tid. Detta har stört forskningsprocessen och gjort att mycket arbete blivit försenat. 

Det hade kunnat undvikas med att ligga på ännu mer genom att exempelvis ringa och ”tjata” 

till sig intervjupersoner, hur otrevligt det än känns så hade det nog tjänat studiens syfte. 

 För det andra var en fundering redan i början av uppsatsarbetet om jag ska göra 

intervjuerna själv eller ta med mig en kollega. Kvale (2005:46) påpekar att om den som 

intervjuas är en representant för ett företag eller en organisation så kan det vara lämpligt med 

två som intervjuar. Aspers (2011:141) menar att det i en intervjusituation finns en 

maktobalans där den eller de som intervjuar har ett överläge gentemot den intervjuade och att 

det är en av forskarens uppgifter att försöka minska denna obalans. Det har varit 

familjerättssekreterare som jag intervjuat vilket ger en lite annorlunda situation än om jag 

hade varit en forskare som intervjuade en privatperson. Jag som socionomstuderande hamnar 
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i ett underläge, vilket jag kände av, även om det låg hos mig själv så fanns obalansen där. Det 

hade varit skönt att stärka min position en aning och minska obalansen genom att ta med en 

kollega. Dessutom hade det kunnat ses som mer professionellt från familjerättens sida att vi 

varit två. Hade jag tagit med mig en kollega som sköter anteckningar så hade det också 

inneburit mer material till studien. Som situationen förhöll sig nu så var jag både nervös och 

upptagen med att intervju att jag kan ha missat viktiga följdfrågor eller andra saker som 

händer i rummet, detta hade en kollega kunnat vara observant på och det hade kunnat stärka 

analysen av de data som samlats in. 

 Mitt tredje och kanske största problem var att jag inte gjorde en testintervju innan för att se 

vilken information frågorna skulle generera, vilket har resulterat i att vissa av frågorna inte 

kunnat plocka upp data som haft någon relevans för syftet med studien. Meningen är inte att 

underminera det egna arbetet utan självkritik måste få finnas med i ett akademiskt arbete. 

Frågeställningarna har ändå kunnat besvaras och en slutsats har kunnat presenteras. Men jag 

kan se att vissa frågor plockade upp mer av ideal och normer än andra. Dessutom hade jag 

kunnat begränsa studien ännu mer och riktat in den ännu mer på en särskild del av 

verksamheten som exempelvis medgivanden. Då hade det också varit intressant att göra en 

deltagande observation för att se hur familjerättssekreterarna bemöter familjer som ansöker 

om medgivanden. 
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Bilaga 1. 
Mejlutskick till 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholm stad. 

 
Ang. intervju 
 
Hej! 
Jag är i slutet av min utbildning till socionom och arbetar just nu med min C-uppsats. Det 
övergripande ämnet för uppsatsen är familjerättens upplevelse av mötet med familjer. Nu 
söker jag informanter som kan avsätta ca. 45 minuter till en intervju. De krav jag har är att 
informanterna ska ha en socionomutbildning i botten och ha arbetat minst två år inom 
familjerätten. Mitt önskemål är att utföra intervjuerna under vecka 16 eller 17. Om du eller 
någon du vet om kan ställa upp vore jag enormt tacksam. Maila då gärna tillbaks till mig med 
namn och telefon (arbetstid) så fort som möjligt så kontaktar jag dig för att bestämma en tid 
som passar. 
 
Med vänliga hälsningar 
Dennis Wijk 
070*-****** 
mail@denniswijk.se  
!



Bilaga 2. 
Intervjuguide för intervju med familjerättssekreterare våren 2012. 

Rapportens syfte: 
Syftet med den här undersökningen är att belysa familjerättsekreterares ideal och normer i sitt 

arbete med familjer. 

Introduktion: 

Fråga respondenten om det är okej att intervjun spelas in. Informera respondenten om 

anonymiseringen. Har respondenten några frågor innan vi sätter igång. 

Intervju: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

• Kan du berätta om din roll som familjerättssekreterare och beskriva den del av 

verksamheten som du arbetar på? 

• Hur ser delegationsordningen ut? 

• På vilket sätt påverkar denna delegationsordning dig i dina utredningar och hur påverkar 

det besluten? Har det hänt att beslut tagits som går emot vad utredningen 

rekommenderar? Berätta! 

------------------------------------------2--------------------------------------------------------------------- 

• När en familj kommer till dig för första gången, vilka frågor är det då du generellt alltid 

ser till att få svar på? 

• Varför just dessa frågor? 

• Vad är det vanligaste problemet som familjer kommer till dig med? 

• Finns det något du tycker är jobbigt eller tråkigt i ditt jobb med familjer, berätta! Vad är 

det bästa/roligaste i ditt jobb med familjer, berätta! 

-------------------------------------------3-------------------------------------------------------------------- 

• När ni gör medgivanden inför en adoptionsansökan, vad är det du/ni tittar på då? 

• Har du/kollegor/verksamheten några tydliga ideal och normer när det gäller familjer? 

• Hur ser dessa ut och hur uttrycker de sig i ditt arbete hos dig själv och bland kollegor 

tycker du? 


