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Sammanfattning 

Studiens syfte är att utifrån det teoretiska begreppet doxa undersöka hur socialsekreterares 

gemensamma uppfattning och förhållningssätt ser ut gentemot släktinghem jämfört med 

traditionella familjehem. Vidare är syftet att undersöka hur socialsekreterares emotionella arbete 

ser ut i relationen med familjehemsplacerade barn beroende på om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller i ett traditionellt familjehem. Sex stycken semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med socialsekreterare som arbetar med uppföljning av familjehemsplacerade barn 

inom fyra olika kommuner i Sverige. För att analysera studiens resultat har de teoretiska 

begreppen doxa och emotionellt arbete använts. Slutsatsen är att socialsekreterare generellt har 

en negativ inställning till släktingplaceringar utifrån att det sällan blir till barnets fördel. 

Socialsekreterare har en mer positiv inställning till traditionella familjehem då deras erfarenheter 

visar att denna placeringstyp är mer fördelaktig för barnet. Slutsatsen påvisar även att 

socialsekreterares emotionella arbete inte skiljer sig åt, i mötet med barn, beroende på om barnet 

är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Vidare är slutsatsen att 

socialsekreterare kan känna sig känslostyrda i mötet med familjehemsplacerade barn oavsett om 

barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem.  

 

Nyckelord: socialsekreterare, släktinghem, traditionellt familjehem, doxa, emotionellt arbete 
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Abstract 

This study aim to analyze child welfare workers approach towards kinship care and traditional 

foster care. The aim is also to examine how child welfare workers apply the emotional labour in 

their work with children in foster care, depending on if the child is placed in kinship- or 

traditional foster care. For the study, six semi-structured interviews have been completed with 

child welfare workers who work with follow ups on children in foster care in four different 

municipalities in Sweden. Emotional labour and doxa have been used to analyze the result of the 

study. The results of the study shows that child welfare workers generally have a negative 

expectation towards kinship care, based on that kinship placement rarely is in the child’s best 

interest. Child welfare workers have a more positive expectation towards traditional foster care. 

Their experiences shows that placement in traditional foster care are more beneficial for the 

child. The results of the study shows that the child welfare workers emotional labour does not 

diverge, in the meeting with children, depending on if the child is placed in kinship care or 

traditional foster care. The results of the study shows that child welfare workers can feel 

controlled by their emotions in the meeting with children in foster care, regardless if the child is 

placed in kinship care or traditional foster care. 

 

Keywords: child welfare workers, kinship care, traditional foster care, doxa, emotional labour  
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1. Inledning  
Enligt den senaste tillgängliga statistiken från 2016 framkommer det att 30 500 barn i Sverige 

fick vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lag om särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). Den vanligaste placeringsformen för barn är familjehem (Socialstyrelsen 2017a). 

Socialtjänsten är i första hand skyldiga att arbeta med öppenvårdsinsatser i form av 

hemmaplanslösningar (Kunskapsguiden, 2019). Detta kan även förstås utifrån 5 kap. 1 § punkt 8 

SoL. Där framkommer det att socialtjänsten ska se till att barn får det stöd och skydd de behöver 

i hemmet, och i de fall där det inte fungerar med öppenvårdsinsatser kan en placering i 

familjehem göras (Kunskapsguiden, 2019). Barn kan placeras i familjehem på grund av flertalet 

olika anledningar, exempelvis missbruksproblematik och psykisk sjukdom hos föräldern kan 

vara faktorer som bidrar till att ett barn behöver familjehemsplaceras (Bris, 2019). 

 

En placering i ett familjehem kan se olika ut för barn och det kan delvis bero på att det finns 

olika typer av familjehem. Familjehemmet kan antingen vara i form av ett familjehem där barnet 

inte har en tidigare relation till familjehemsföräldrarna eller i form av att barnet placeras hos 

någon i deras släkt (Sveriges kommuner och landsting, 2019). Socialtjänsten har enligt lag ett 

ansvar att följa upp barn som är familjehemsplacerade. Enligt 6 kap. 7b § SoL är socialtjänsten 

skyldig att följa upp barn som är placerade i familjehem minst fyra gånger per år. Lagen belyser 

även att uppföljningen kan göras genom besök i familjehemmet eller genom enskilda samtal 

med barnet eller den unge. Socialtjänsten kan behöva besöka de barn som nyligen blivit placerat 

i ett familjehem oftare (SOSFS 2012:11:9).  

 

Tidigare forskning påvisar svårigheter för socialsekreterare, vid uppföljning av barn som är 

placerade i släktinghem. Socialsekreterare upplever att det inte finns lika tydliga regler vid 

uppföljning i släktinghem som i andra typer av placeringar, exempelvis traditionella familjehem 

(Peters, 2005:609-610). Socialsekreterare beskriver att det kan vara svårt för föräldrarna i 

släktinghemmet att ta sig an rollen som familjehemsföräldrar. Detta bidrar till att 

socialsekreterare har en tätare uppföljning i släktinghemmen än i de traditionella familjehemmen 

(Farmer, 2009:437). Den tidigare forskningen påvisar att det föreligger en skillnad i hur 

uppföljning sker i släktinghem och traditionella familjehem. Denna skillnad är något vi vill 

undersöka i vår studie för att ta reda på hur socialsekreterare i Sverige arbetar med uppföljning 

av familjehemsplacerade barn och huruvida de gör någon skillnad i uppföljningen beroende på 

om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. För att förstå denna 

skillnad kommer det teoretiska begreppet doxa att användas i studien för att få kunskap om 

socialsekreterares inställning och förhållningssätt gentemot släktinghem och traditionella 

familjehem. Vidare kommer emotionellt arbete även att användas som ett teoretiskt begrepp för 

att förstå om det föreligger någon skillnad i socialsekreterares emotionella arbete med barn, 

beroende på om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem.  

 

Det teoretiska begreppet doxa innebär gemensamma uppfattningar och föreställningar som delas 

av individer inom ett område (Carlhed, 2011:284-285). För att kunna förstå skillnaden gällande 

hur socialsekreterares uppföljning av familjehemsplacerade barn ser ut, behöver den rådande 

doxa på socialsekreterarnas arbetsplats förstås. När det gäller det teoretiska begreppet 

emotionellt arbete framhåller tidigare forskning att socialt arbete är ett av de yrkesområden där 

emotionellt arbete utövas (Kanasz & Zielińska, 2017:357). Vidare påvisar den tidigare 

forskningen att det är viktigt att skapa en trygg relation med familjehemsplacerade barn, men att 

det inte alltid finns tid till att skapa en trygg relation (Leeson, 2010:487). Vissa ärenden 
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påverkar socialsekreteraren mer känslomässigt, och då kan socialsekreteraren arbeta utifrån 

djupt emotionellt arbete i mötet med barn (Moseby-Jensen & Schjelderup Nielsen, 2015:698). 

Tidigare forskning påvisar att det finns skillnader i hur det emotionella arbetet ser ut. Dock finns 

det ingen tillgänglig forskning om socialsekreterares emotionella arbete skiljer sig åt beroende 

på om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Därför har vi för 

avsikt att undersöka hur socialsekreterares emotionella arbete ser ut gällande uppföljning av 

familjehemsplacerade barn och huruvida det föreligger en skillnad utifrån om barnet är placerat i 

ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem.  

 

1.1 Studiens relevans  
Det kan ses som problematisk att det knappt finns någon tidigare nationell tidigare forskning 

som synliggör skillnader i hur socialsekreterare bemöter barn som är placerade i släktinghem 

och traditionella familjehem utifrån emotionellt arbete. Den tidigare forskningen inriktar sig 

främst på socialsekreterares inställning mot släktinghem och berör inte i lika stor utsträckning 

socialsekreterares inställning till traditionella familjehem. Vidare är den tidigare forskningen 

begränsad gällande jämförelsen av socialsekreterares inställning till släktinghem och 

traditionella familjehem. Den internationella forskningen som finns på området är svår att 

tillämpa i den svenska kontexten vilket gör att nationell forskning på området behövs. Med 

utgångspunkt i att den tidigare forskningen inom detta område är begränsad kan det motivera vår 

studies relevans.  

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att jämföra socialsekreterares inställning till släktinghem och traditionella 

familjehem utifrån det teoretiska begreppet doxa. Vidare är studiens syfte att jämföra hur 

socialsekreterares emotionella arbete ser ut vid uppföljning av familjehemsplacerade barn i 

släktinghem och traditionella familjehem.  

 

- Hur uppfattar och förhåller sig socialsekreterare till släktinghem jämfört med traditionellt 

familjehem?  

 

- Hur ser det emotionella arbetet ut med familjehemsplacerade barn beroende på om 

barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem?  

3. Kontextualisering  
Ett barn som är i behov av skydd och stöd av socialtjänsten kan komma till socialtjänstens 

kännedom på tre sätt. Det ena tillvägagångssättet är genom en ansökan enligt 11 kap. 1 § 

Socialtjänstlag (2001: 453), (SoL). Enligt en anmälan om misstanke kring att ett barn far illa 

enligt 14 kap. 1 § SoL av en person som är anmälningsskyldig eller enligt 14 kap. 1 c § SoL av 

andra personer. Det tredje sättet som ett barn kan bli aktuellt på är att det kan inkomma 

information på annat sätt till socialtjänsten om oro för barnet. Efter att ett barn har blivit aktuellt 

på socialtjänsten fattas ett beslut om utredning ska inledas eller ej (Socialstyrelsen, 2015:52-54). 

I de fall där utredning inleds och leder fram till att barnet är i behov av insatser kan dessa ges 

enligt SoL eller lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Insatser ges 

i första hand med utgångspunkt i SoL då vårdnadshavare och barnet samtycker till insatsen. I de 

fall där insatser är behövliga men vårdnadshavare och barnet inte samtycker görs ett 

övervägande om insatser ska ges enligt LVU (Socialstyrelsen, 2015:115).  
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Socialtjänsten har en skyldighet att arbeta med hemmaplanslösningar innan övervägande om 

familjehemsplacering görs. Hemmaplanslösningar innebär att socialtjänsten tillämpar stöd och 

insatser i hemmet (Kunskapsguiden, 2019). Stöd och insatser tillämpas i hemmet, innan 

övervägande av familjehemsplacering görs utifrån 5 kap. 1 § punkt 8 SoL. Lagen innefattar att 

barn ska få det stöd och skydd de är i behov av i hemmet i de fall där det är möjligt. När 

hemmaplanslösningar inte anses vara möjliga, överväger socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § punkt 8 

SoL om det är till barnets bästa att placeras utanför hemmet.  

 

I SoL finns det även bestämmelser om utredning ska inledas gällande familjehemsfrågan där det 

utreds om barnets hälsa och utveckling utsätts för fara. Vid dessa utredningar leder det fram till 

en bedömning om barnet är i behov av en familjehemsplacering eller ej (Bris, 2019). Om 

utredningen leder fram till att barnet är i behov av en familjehemsplacering, ska socialtjänsten 

enligt 6 kap. 5 § SoL alltid överväga en släktingplacering innan andra överväganden görs. 

Socialstyrelsen (2019a:3) framför att en släktingplacering innebär att barnet placeras hos någon 

barnet är släkt med eller en annan närstående. Vid släktingplaceringar är det dock viktigt att 

alltid beakta vad som är barnets bästa (Socialstyrelsen, 2019a:3). Släktinghem ska precis som 

andra typer av familjehem alltid utredas och godkännas innan det blir aktuellt för barnet att 

flytta till familjehemmet (Bris, 2019).  

 

Bris (2019) redogör för hur barn kan placeras i familjehem av flertalet olika orsaker. Det kan 

grunda sig i att barnets föräldrar lever med missbruk eller lider av psykisk ohälsa. Förälderns 

missbruksproblematik eller sjukdom kan bidra till att föräldern inte kan tillgodose barnets 

behov. Familjehemsplaceringen kan även grunda sig i egen problematik hos barnet, såsom intag 

av droger eller umgänge inom kriminella kretsar. När familjehemsfrågan blir aktuell för ett barn 

är det socialtjänsten som ansvarar för detta (Bris, 2019).  

 

Enligt 13 § LVU framgår det att socialtjänsten var sjätte månad ska överväga om 

familjehemsvården fortfarande behövs samt hur den ska utformas. Enligt 13a § LVU ska 

socialnämnden följa vården som ges till barnet eller ungdomen. Det ska göras genom 

regelbundna besök och enskilda samtal med den unge, enskilda samtal med 

familjehemsföräldrarna och vårdnadshavarna. Socialstyrelsen (2019b:7) beskriver att när det 

gäller arbetet med familjehemsplacerade barn utgår socialtjänsten från principen om att barn ska 

återförenas med sitt ursprungsnätverk. Återföreningen med ursprungsnätverket kan ske när 

syftet med familjehemsplaceringen har uppnåtts. En återförening med barnets ursprungsnätverk 

görs inte i de fall där återföreningen strider mot barnets bästa (Socialstyrelsen, 2019b:7).  

 

Socialstyrelsen (2006:11) beskriver att när ett barn varit placerat i samma familjehem i tre år, 

kan ett övervägande om vårdnadsöverflytt göras enligt Föräldrabalk (1949:381) (FB) 6 kap. 8 §. 

I övervägandet granskar man om en vårdnadsöverflytt är till barnets bästa, med utgångspunkt i 

om barnet känner trygghet, tillhörighet och upplever familjehemmet som sitt eget. 

Socialnämnden ansvarar för vårdnadsöverflytt, och om en vårdnadsöverflytt anses vara behövlig 

för barnet ansöker socialnämnden om detta hos tingsrätten (Socialstyrelsen, 2006:11). 

 

3.1 Begreppsdefinition 
Under avsnittet begreppsdefinition kommer ett antal centrala begrepp för uppsatsen att 

definieras. De begrepp som här kommer att beskrivas är: familjehemsplacering, traditionellt 

familjehem, släktinghem och socialsekreterare. Definitionerna är till för att tydliggöra vad som 

avses med begreppen i vår studie.   
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3.1.1 Familjehemsplacering 

Socialtjänstförordning (2001:937), (SoF) 3 kap. 2 § definierar familjehem som “...ett enskilt 

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

vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt” (SoF 2001:937 3 

kap. 2 §). Familjehemsplacering definieras som en insats och vårdform från socialtjänstens sida. 

Syftet med familjehemsplacering är att ge barnet en stadigvarande och trygg familjeomgivning 

(Hansson, 2001:80).  

 

3.1.2 Traditionellt familjehem  

Ett traditionellt familjehem innebär att barnet placeras i ett familjehem där barnet inte haft någon 

tidigare relation till familjehemsföräldrarna (Socialstyrelsen, 2013:25). I detta arbete har vi valt 

att definiera traditionella familjehem som ett hem där barnet placeras hos för barnet okända 

personer, det vill säga personer som inte funnits i barnets nätverk sedan tidigare.  

 

3.1.3 Släktinghem  

Vid familjehemsplacering av barn kan barnet bli placerat hos en familj som barnet är släkt med 

och som funnits i dess nätverk sedan tidigare. Det kan exempelvis innebära att barnet blir 

placerat hos en mor- eller farförälder (Socialstyrelsen, 2017b:13). I denna studie kommer vi att 

använda oss av benämningen släktinghem som innebär att barn är placerade hos någon barnet är 

släkt med, exempelvis en moster eller morförälder.  

 

3.1.4 Socialsekreterare  

I studien kommer vi att benämna våra respondenter som socialsekreterare. Då respondenterna 

arbetar i olika kommuner med uppföljning av familjehemsplacerade barn har de olika arbetstitlar 

som exempelvis barnuppföljare, socialsekreterare eller barnsekreterare (Lindahl, 2019:21). Vi 

har valt att benämna samtliga respondenter som socialsekreterare för att skapa en tydlighet och 

enighet i studien.  

4. Tidigare forskning 
Det som kommer att presenteras i detta avsnitt är tidigare forskning om socialsekreterares 

inställning till släktinghem och traditionella familjehem. Socialsekreterarens emotionella 

bemötande vid uppföljning av barn och deras skapande av relation till barnet, mer generellt, 

kommer också att beröras under detta avsnitt. Den tidigare forskningen utgörs av vetenskapliga 

artiklar kring de ovan nämnda ämnesområdena. Den tidigare forskningen består av såväl 

nationella som internationella artiklar. Utifrån att artiklarna berör socialarbetare som arbetar 

med uppföljning av familjehemsplacerade barn, kommer vi genomgående i den tidigare 

forskningen att benämna dem som socialsekreterare.  

 

4.1 Fördelar och nackdelar med släktinghem 
Socialsekreterare har positiva tankar, känslor och erfarenheter av att placera barn med en 

släkting. De har en tro kring att barn som är placerade med en släkting utvecklas bättre än barn 

som är placerade i ett traditionellt familjehem (Peters, 2005:598-599). Barn som är placerade i 

släktinghem visar bättre resultat gällande beteenderelaterad utveckling, psykisk hälsa och 

upplever mer trygghet och stabilitet än barn som är placerade i traditionella familjehem 

(Winokur, Holtan & Valentine, 2009:6). Barn som är placerade i släktinghem får goda 

förutsättningar i livet och får det lika bra, om inte bättre, än barn som är placerade i traditionella 

familjehem (Hedin, 2012:34; Peters, 2005:601). Socialsekreterare har, i tidigare studier, framfört 

att de lagt märke till att barn som är placerade i släktinghem presterar bättre i skolan. Vidare 
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uttryckte socialsekreterare att en anledning till detta kan vara att släktingen som barnet bor hos 

vill att barnet ska göra bättre ifrån sig än tidigare generationer inom släkten (Peters, 2005:601).  

 

Barn som är placerade hos släktingar kan lättare upprätthålla relationen till den biologiska 

familjen och har mer frekvent kontakt med deras biologiska familj, än barn som är placerade i 

traditionella familjehem. Barnets kontakt med den biologiska familjen under släktingplaceringen 

anses vara bra då det underlättar när barnet flyttar tillbaka till sin biologiska familj (Peters, 

2005:598-599,602). En släktingplacering medför även att barn ofta har kvar sin tillhörighet 

genom att gå kvar i samma skola och ha närhet till vänner och familj. Denna tillhörighet bidrar 

till mindre känsla av sorg och förlust hos barnet. Genom en släktingplacering är det enklare för 

barn att bearbeta och förstå varför de behöver flytta ifrån sin biologiska familj (Peters, 

2005:600). Andra fördelar med att ett barn är placerat i ett släktinghem är att barnet har en 

tidigare relation till släktingarna barnet är placerat hos, och att barnet på så sätt redan känner en 

tillhörighet till familjen. Socialsekreterare uttryckte att barn påverkas mindre av stigmat av att 

vara ett “fosterbarn” när de är placerade hos en släkting, eftersom de redan har en relation till 

släktingen. Omställningen blir inte lika stor för barnet då släktinghemmet ofta är en bekant miljö 

och släktingarna känner till barnets historia (Beeman & Boisen 1999:331; Linderot, 2006:122).  

 

Socialsekreterare har framfört att barn ofta blir familjehemsplacerade hos en släkting i första 

hand. Synen och attityden kring släktingplacering har även blivit mer positiv under de senaste 

åren och socialsekreterare har upplevt det vara bättre för barn att vara placerat i ett släktinghem 

(Linderot, 2006:118; Beeman & Boisen 1999:331). Lojalitetskonflikter som kan uppstå för ett 

barn vid en familjehemsplacering blir mindre i de fall där barnet är placerat hos en släkting. En 

anledning till detta är att släktinghemmet är en känd familj för barnet sedan tidigare (Peters, 

2005:600). 

 

Det kan vara osäkert för barn att vara placerade i släktinghem utifrån att släkten skulle kunna ha 

problematik liknande barnets biologiska familj. Det kan även finnas en negativ inställning till 

släktinghem utifrån den tidigare vetskap socialsekreterare har om släktingarna. Utifrån detta 

uttryckte socialsekreterare att det inte är gynnsamt för barn att vara placerat i ett släktinghem. 

Det kan även finnas en misstänksamhet gentemot släktingar och vad deras avsikt är med att ta 

hand om barnet (Peters, 2005:603-604; Linderot, 2006:115). Socialsekreterare har angett att en 

anledning till att släktingar är villiga att agera familjehem åt barn de är släkt med, kan vara på 

grund av att de känner en skyldighet till att ta hand om barnet (Beeman & Boisen, 1999:321). 

Det finns en rädsla kring att den problematik barnet hade i den biologiska familjen ska följa med 

barnet när barnet är placerat i ett släktinghem. Det kan ses som en negativ aspekt att barn är 

placerade i släktinghem utifrån att de kan dras in i konflikter mellan släktingar (Linderot, 

2006:123,144).  

 

När det gäller uppföljning av barn som är placerade i släktinghem så finns det inte lika tydliga 

regler som det gör vid andra placeringsformer. Det kan kännas tryggare att ett barn är placerat i 

ett traditionellt familjehem eller i en annan placeringsform som har mer tydliga regler än i ett 

släktinghem. Det kan ifrågasättas om placering i släktinghem är gynnsamt för barn (Peters, 

2005:609-610). De krav som riktas mot släktinghem är lägre än de krav som riktas mot andra 

typer av familjehem. Släktinghem anses inte behöva vara av samma kvalité eller ha lika hög 

standard som traditionella familjehem. Det har framförts att släktinghemsföräldrar inte har 

tillräckligt med kompetens för att vara familjehemsföräldrar (Beeman & Boisen, 1999:321; 

Chipman, Wells & Johnson, 2002:512-514; Linderot, 2006:126). Det ska även finnas en 

minimumstandard att utgå från gällande vilka krav som ska ställas på släktinghem. Det kan 
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ifrågasättas om barnets tidigare relation till släktingarna väger tyngre än släktinghemmets 

egentliga lämplighet. Det finns även en osäkerhet kring om barnet får de grundläggande 

behoven tillgodosedda av släktinghemmen (Chipman, Wells & Johnson, 2002:512-514). 

Uppföljning sker oftare i släktinghem än i traditionella familjehem med utgångspunkt i att 

släktingar har svårare att ta sig an föräldrarollen. Det är vanligare att tillämpa insatser i form av 

familjestöd och kurser i traditionella familjehem än i släktinghem (Farmer, 2009:437). 

Släktinghem bör erbjudas utbildning och medverkan i supportgrupper om hur det är att vara 

familjehemsförälder (Beeman & Boisen, 1999:329).  

 

Socialsekreterares makt påverkas genom att socialsekreterare inte får lika mycket information 

om barn vid släktingplaceringar, då släktinghemmet och de biologiska föräldrarna förmedlar 

informationen mellan varandra och inte informerar socialsekreteraren. Det är lättare för 

socialsekreterare att få information om barn som är placerade i traditionella familjehem, då 

socialsekreterare fungerar som en länk mellan det traditionella familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna. Vid släktingplacering kan det vara så att socialsekreterare behöver vinna 

släktinghemmets förtroende för att få tillgång till information om barnet (Beeman & Boisen, 

1999:332; Flynn, 2002:317; Linderot, 2006:13).  

 

4.2 Fördelar och nackdelar med traditionella familjehem  
En fördel med att barn är placerade i traditionella familjehem är att barnet separeras från den 

miljö som tidigare påverkat barnet negativt. Det kan därför ses som positivt för barnet att byta 

miljö då det inte alltid är till barnets fördel att stanna kvar i hemmiljön (Ponnert, 2017:1091). 

Traditionella familjehem hanterar konflikter som förekom i barnets biologiska familj på ett 

bättre sätt än släktinghem, eftersom traditionella familjehem kan förhålla sig mer neutralt då de 

själva inte är en del av konflikten. Traditionella familjehem kan bemöta och tillgodose barnets 

behov på ett bättre sätt då de själva inte är inblandade i konflikten eller har någon tidigare 

relation till de biologiska föräldrarna (Ponnert, 2017:1090).  

 

Barn som är placerade i traditionella familjehem löper större risk att inte utvecklas lika bra som 

de barn som är placerade i släktinghem. De barn som är placerade i traditionella familjehem har 

heller inte lika mycket kontakt med deras biologiska familj. Barn som är placerade i traditionella 

familjehem kan uppleva mer stigma, vilket kan påverka barnets liv genom att barnet upplever 

ångest och presterar sämre i skolan (Peters, 2005:598-600). Socialsekreterare har uttryckt en 

känsla av att barn som är placerade i traditionella familjehem inte alltid upplever en tillhörighet 

till familjen (Beeman & Boisen, 1999:325). Socialsekreterare har i en tidigare studie, framfört 

en större känsla av säkerhet och trygghet när barn är placerade i traditionella familjehem 

eftersom de är licensierade familjehem (Peters, 2005:610). Samarbetet och kontakten med 

traditionella familjehem upplevs även vara lättare för socialsekreterare än med släktinghem 

(Beeman & Boisen, 1999:326). En gemensam föreställning bland socialsekreterare är att 

traditionella familjehem väljer att bli familjehem med anledning att de vill hjälpa barn. Mindre 

krav kan ställas på traditionella familjehem än släktinghem angående att umgänge ska anordnas 

för barnet med dess biologiska föräldrar. Samt att familjehemsföräldrarna i det traditionella 

familjehemmet inte behöver ha lika mycket kontakt med de biologiska föräldrarna (Beeman & 

Boisen, 1999:323,325). 

 

4.3 Släktinghem jämfört med traditionella familjehem 
Tidigare forskning har visat att barn som är placerat i ett släktinghem utvecklas bättre än barn 

som är placerat i ett traditionellt familjehem (Peters, 2005:598-599). Vidare har den tidigare 
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forskningen påvisat att traditionella familjehem kan tillgodose barns behov på ett bättre sätt än 

släktinghem (Ponnert, 2017:1090). Det är vanligare att barn som är placerade i släktinghem 

upprätthåller relationen till sin biologiska familj än barn som är placerade i traditionella 

familjehem (Peters, 2017:598-599). Krav som riktas gentemot släktinghem är lägre än de krav 

som riktas mot traditionella familjehem (Chipman, Wells & Johnson, 2002:512). Det ses som 

fördelaktigt att barn är placerade i traditionella familjehem då de kommer ifrån hemmiljön och 

därmed ses det som negativt att barn är placerade hos släktingar då de inte kommer ifrån 

hemmiljön (Ponnert, 2017:1091). Det är även lättare för socialsekreterare att upprätthålla 

kontakten med traditionella familjehem än med släktinghem (Beeman & Boisen, 1999:326).  

 

4.4 Socialsekreterares emotionella bemötande vid uppföljning av barn  
Den emotionella investering som socialsekreteraren gör i mötet med en klient kan påverka hur 

klienten i framtiden samspelar, beter sig och anpassar sig i sociala situationer (Jacobsen, 

Brabrand, Liland, Wentzel-Larsen & Moe, 2018:200). Emotionellt arbete utövas mer inom vissa 

yrkesområden som exempelvis inom socialt arbete. Inom det sociala arbetet kan ett yrkesområde 

där socialsekreterare engagerar sig mer emotionellt vara vid ärenden som rör uppföljning av 

familjehemsplacerade barn (Kanasz & Zielińska, 2017:357). Det kan vara svårt för 

socialsekreterare att skapa en relation till barn som de möter i sitt arbete (Thomas & O´Kane, 

2000:829). Svårigheter med att bygga upp en relation kan grunda sig i en hierarkisk och negativ 

arbetsmiljö, där det endast finns fokus på snabba resultat och inte noggrannhet i det arbete som 

utförs. Fokus på snabba resultat kan bidra till att det blir svårare för socialsekreterare att erhålla 

ett positivt bemötande gentemot klienter då arbetsmiljön är negativ (Thomas & O’Kane 

2000:828-829; Leeson, 2010:489). För att socialsekreterare ska kunna bemöta och skapa en 

relation till barn, på bästa sätt, måste socialsekreterarna få utbildning i hur detta ska göras. På 

arbetsplatsen måste det även finnas tillräckligt med resurser, och dessa ska vara lämpliga, för att 

en bra relation till barnet ska kunna skapas (Thomas & O’Kane, 2000:828-829).  

 

I en tidigare studie har socialsekreterare gett uttryck för att de ibland kan vara tvungna att förlita 

sig på att andra personer skapar en relation till barnet. Detta utifrån att socialsekreterare inte 

alltid har tid till att lära känna alla barn på djupet och att det samtidigt är svårt att komma ihåg 

att relationen till alla barn är lika viktig (Leeson, 2010:487). Det är viktigt för barn att relationen 

till socialsekreteraren är trygg och positiv vilket innebär att socialsekreteraren behöver engagera 

sig på både en professionell och emotionell nivå (Leeson, 2010:483,487). Det finns vissa 

ärenden som kan bli mer betydelsefulla för socialsekreteraren än andra. Socialsekreterare har 

gett uttryck för att de arbetar mer med djupt emotionellt arbete i de ärenden som är mer 

betydelsefulla, vilket innebär att de lägger ner mer tid, energi och känslor i ärendet. Djupt 

emotionellt arbete kräver mycket tid och energi av socialsekreteraren, och kan därför påverka 

dennes fritid. Socialsekreterare måste skapa en balans mellan närhet och distans i ärenden som 

rör barn. Detta för att inte engagera sig allt för mycket i enbart ett ärende som påverkar 

socialsekreterarens privatliv (Moseby-Jensen & Schjelderup Nielsen, 2015:698).  

 

4.5 Reflektion av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen gällande socialsekreterares emotionella arbete i mötet med barn är 

begränsad. När det gäller forskning kring socialsekreterares emotionella arbete vid uppföljning 

av familjehemsplacerade barn finns det kunskapsluckor. Utifrån att forskningen inom detta 

område är begränsad anser vi att vår studie är behövlig för forskningsområdet. Den tidigare 

forskningen utgår från artiklar som är både internationella och nationella. Större del av 

forskningen är internationell vilket innebär att vissa aspekter som framförs inte är tillämpbara i 
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den svenska kontexten. Det rör sig bland annat om att andra länder har andra lagar gällande 

placering och uppföljning av barn och hur socialtjänsten är uppbyggd och fungerar. En sådan 

skillnad kan vara att i Sverige är socialsekreterare enligt lag, skyldiga att i första hand kolla på 

möjlighet till släktingplacering och detta är något som inte framgår enligt de artiklar som är 

internationella. En stor del av den tidigare forskningen utgår från och berör socialsekreterares 

inställning och förhållningssätt gentemot släktinghem. Däremot har artiklarna lite fokus på 

socialsekreterares inställning och förhållningssätt till traditionella familjehem.  

5. Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att använda oss av teorierna doxa och emotionellt arbete i vår studie. Doxa har valts 

som teori utifrån att vi vill skapa en förståelse kring hur socialsekreterare ser på och agerar kring 

familjehemsplaceringar utifrån om det är ett traditionellt familjehem eller ett släktinghem. 

Emotionellt arbete bedöms vara av betydelse då vi har för avsikt att undersöka hur 

socialsekreteraren investerar emotionellt i relationen med barnet beroende på om barnet är 

placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem.  

 

5.1 Doxa 
Carlhed (2011:283) beskriver doxa som ett teoretiskt begrepp som tillhör professionsforskning. 

Professionsforskningen kan beskrivas som ett område där forskare från olika discipliner 

intresserar sig för och berör olika aspekter som kan forskas kring professioner. Inom 

professionsforskningen kan forskare rikta in sig på exempelvis konkurrensförhållanden mellan 

olika yrkesgrupper, auktoritet inom olika yrkesgrupper eller kunskapsbas för olika professioner. 

Doxa är ett begrepp som utformats av Bourdieu och hans sociologi (Carlhed, 2011:283). 

Lindgren (2015:62) använder Max Weber för att förklara sociologi. Weber menar att sociologi 

är en vetenskapsform som används för att skapa förståelse kring socialt handlande. Med socialt 

handlande avses vad som får människor att utföra handlingar (Lindgren, 2015:62).  

 

Utifrån Carlhed (2011:284-285) beskrivs doxa som uppfattningar och föreställningar vilka är 

specifika inom ett visst fält. Ett fält bildas utifrån en grupp individer som har något gemensamt 

vilket kan vara yrkestillhörighet, utbildning eller kulturell tillhörighet. Doxa skapas kollektivt 

inom ett fält och utformas kring ett specifikt område eller ting (Carlhed, 2011:284-285). Deer 

(2014:115-116) förklarar att doxa innebär åsikter och uppfattningar som delas inom ett fält utan 

att ifrågasättas. Doxa skapas i samspel mellan sociala strukturer och mentala föreställningar. 

Doxan ifrågasätts inte eftersom den avspeglar en del av hur fältet upplever den sociala världen. 

Det handlar om saker som tas för givet och inte alltid kan uttryckas på grund av att det saknas en 

diskurs (Deer, 2014:115-116). Begreppet doxa kan bidra till att skapa förståelse kring varför en 

viss grupp av individer agerar och handlar på ett specifikt sätt (Carlhed, 2011:284-285). Genom 

att studera hur specifika grupper av individer ser på och uppfattar världen kan en förståelse av 

grupper skapas. Det innebär att när vi ska förstå en grupp och deras agerande är ett 

tillvägagångssätt att studera hur gruppen ser på världen, och genom det kan en förståelse om 

världen skapas utifrån gruppen. Ett exempel på detta är om socialsekreterares sätt att se på 

specifika ting ska förstås, så är tillvägagångssättet att studera och ta reda på hur 

socialsekreterarna själva upplever och ser på tinget (Deer, 2014:116). I denna studie skulle det 

exempelvis kunna gälla socialsekreterares synsätt på släktinghem och traditionella familjehem. 

Hur skulle då detta synsätt kunna förstås i relation till hur socialsekreterarna förhåller sig till 

släktinghem och traditionella familjehem? Är det den rådande doxan som påverkar 

socialsekreterarnas förhållningssätt? 

 



 

9 

 

Doxa utgörs av handlingar och agerande som är specifika inom ett fält och doxa förespråkar 

även ett visst agerande. Om handlingarna och agerandet kan förstås som dominerande inom 

fältet blir de en del av den rådande doxa. Utifrån att handlingarna och uppfattningarna är 

gemensamma inom fältet ifrågasätts de inte utan de uppfattas som naturliga. Det är även doxa 

som avgör vad som är naturligt och hur individer inom fältet agerar (Carlhed, 2011:284-285). 

Doxa kan förklaras som självreproducerande utifrån att de inom fältet handlar och agerar utifrån 

doxa utan att ifrågasätta den. Detta eftersom det är delade uppfattningar och på så sätt bekräftar 

doxa och befäster den ytterligare (Carlhed, 2011:285; Deer, 2014:116). Med grund i att doxa är 

en del av fältet så är doxan även en del att ta hänsyn till och som påverkar hur fältet definieras 

(Deer, 2014:117). Doxa kan användas för att skapa förståelse för individers agerande inom ett 

specifikt fält. Vidare kan doxan hjälpa till att analysera handlandet inom ett fält och varför 

handlandet ser ut som det gör (Carlhed, 2011:284-285). 

 

I denna studie kommer doxa användas för att förstå de gemensamma uppfattningar och 

förhållningssätt som existerar på socialsekreterarnas arbetsplats gällande inställning till 

släktinghem och traditionella familjehem. Doxan skulle kunna komma till uttryck om 

socialsekreterare exempelvis framför liknande tankar kring exempelvis traditionella familjehem. 

Kan en doxa visa sig i hur socialsekreterare svarar på frågor om exempelvis släktinghem? Skulle 

då socialsekreterares gemensamma tankar kring släktinghem och traditionella familjehem kunna 

tolkas som en doxa? Dessa är frågor som vi kommer ha i åtanke när vi utför vår analys utifrån 

vår insamlade empiri. Det vill säga att doxa kan användas som utgångspunkt för att förstå och 

visa på i de fall socialsekreterare delar gemensamma uppfattningar eller föreställningar kring 

släktinghem och traditionella familjehem.  

 

5.2 Emotionellt arbete 
Arlie Hochschild är sociolog och har forskat kring emotionellt arbete. Wharton (2009:148-149) 

förklarar att sociologer har inspirerats av Hochschilds teori om emotionellt arbete. Emotionellt 

arbete kan förstås som en social teori om emotioner som skapas av kulturer och samhällets 

normer men som även styrs av de som arbetar. Även om teorin hör till sociologin så har 

konceptet kring emotionellt arbete diskuterats och spridit sig till andra områden såsom 

psykologin, sjukvårdspersonal och arbetsledningar. Hochschild ville skapa förståelse kring hur 

emotioner kan förstås socialt och rikta ett sociologiskt fokus mot emotionellt arbete. Vidare 

bygger Hochschild sitt arbete kring emotionellt arbete utifrån sociala strukturer (Wharton, 

2009:148-149).  

 

Emotionellt arbete är en av grundstenarna i Hochschilds emotionella system. Känsloregler och 

socialt utbyte av känslor är de två andra grundstenarna som finns inom det emotionella systemet 

(Dahlgren & Starrin, 2004:44). Emotionellt arbete handlar om hanteringen av känslor inom den 

organisation eller arbetsplats en individ arbetar på (Hochschild, 1983:33). Dahlgren och Starrin 

(2004:44-45) presenterar två typer av emotionellt arbete, vilka är ytligt emotionellt arbete och 

djupt emotionellt arbete. Vid ytligt emotionellt arbete visar och uttrycker en individ känslor som 

egentligen inte stämmer överens med individens egentliga känsla, exempelvis att ett leende visas 

upp i mötet med en klient trots att socialsekreteraren inte är glad. Ett uppvisande och 

förmedlande av känslor individen egentligen inte känner kan leda till att individen uppfattas som 

kall och cynisk (Dahlgren & Starrin, 2004:44-46). Djupt emotionellt arbete innebär att individen 

framkallar äkta känslor för vad som är passande i stunden genom att försöka förstå sig på och 

sätta sig in i en situation. De känslor som individen visar upp kan ses som ett äkta resultat av 

arbetet med och hanteringen av sina känslor (Dahlgren & Starrin, 2004:44-45). Att gå för djupt 



 

10 

 

ner i det emotionella arbetet kan dock leda till utmattning och att individen tvivlar på sig själv 

om individen inte lär sig att hålla en distans mellan arbetets och sina privata känslor (Mann, 

2004:205). Vid ytligt emotionellt arbete föreligger det ofta en förutsägbarhet hos de känslor som 

socialsekreterare visar upp genom att känslorna är förväntade eller önskade av andra. Medan vid 

djupt emotionellt arbete grundar sig socialsekreterarens känslouttryck i äkta känslor som ger sig 

till uttryck vid exempelvis mötet med en klient. Emotionellt arbete kräver att individer många 

gånger behöver dölja sina egna känslor, eller framkalla känslor för att upprätthålla ett passande 

yttre som bidrar till en positiv sinnesstämning hos andra (Hochschild, 1983:7,33). 

  

Känsloregler styr även det emotionella arbetet. Känsloreglerna kan vara både informella och 

formella, och fungerar som en grund i hur emotionellt skyldig en individ är att agera, eller har 

möjlighet att agera. De regler och riktlinjer som finns på en arbetsplats eller som är uttalade från 

arbetsledaren benämns som formella känsloregler, medan det individer lär sig av erfarna 

kollegor kallas informella känsloregler (Dahlgren & Starrin, 2004:44-45). Hur känslor hanteras 

på en arbetsplats kan innebära att socialsekreteraren ibland i sin profession undanhåller känslor 

som inte är önskade eller passande för stunden, eller också att socialsekreterare framkallar 

känslor hos sig själv som ett krav av, eller förväntan hos andra (Hochschild, 1983:33). 

Emotionellt arbete sker alltid genom socialt utbyte av känslor, vilket innebär att det alltid måste 

bedrivas ansikte mot ansikte eller röst mot röst. Vid det sociala utbytet styr känsloreglerna hur 

emotionellt skyldiga vi är att agera, exempelvis hur man ska förhålla sig respektfullt i ett möte 

med en klient (Dahlgren & Starrin, 2004:44-45). 

 

I denna studie kommer emotionellt arbete att användas för att förstå socialsekreterares 

känslomässiga engagemang i relationen med familjehemsplacerade barn. Teorin kommer även 

användas för att förstå huruvida socialsekreterare förhåller sig utifrån djupt eller ytligt 

emotionellt arbete beroende på om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt 

familjehem.  

6. Metod 
I metodavsnittet kommer vi att belysa varför en kvalitativ ansats valts och hur vårt arbete 

påverkas av att vi i arbetet utgått från en deduktiv ansats. Vidare kommer metodavsnittet beröra 

hur vi gått tillväga för att finna relevant litteratur till den tidigare forskningen. Avsnittet kommer 

även att argumentera för det urval av respondenter vi gjort och hur vi utformat intervjuguiden 

inför intervjuerna samt hur genomförandet av intervjuerna gått till. I avsnittet kommer det även 

presenteras vilken typ av analysmetod som har använts samt en reflektion kring studiens 

validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. Avslutningsvis redogör vi för vårt etiska 

förhållningssätt.  

 

6.1 Val av metod 
I vår uppsats har vi valt att göra en kvalitativ undersökning där intervjuer använts för att samla 

in relevant information för studiens syfte. Intervjuer valdes för att få ett djup och inblick i 

socialsekreterarnas emotionella förhållningssätt gentemot familjehemsplacerade barn, beroende 

på om barnet är placerade i ett traditionellt familjehem eller i ett släktinghem. Samt inskaffa 

kunskap om hur socialsekreterare förhåller sig till ett traditionellt familjehem i jämförelse med 

ett släktinghem (jfr. Bryman, 2011:413). En avgränsning gjordes vid val av respondenter där de 

socialsekreterare som valdes ut har erfarenhet av att följa upp barn som är placerade i såväl 

släktinghem som traditionella familjehem. Avgränsningen gjordes för att respondenterna skulle 

kunna besvara intervjufrågorna baserat på deras erfarenhet, och för att erfarenheten kring 
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uppföljning av familjehemsplacerade barn behövdes för att studiens syfte skulle kunna besvaras. 

Bryman (2011:387) beskriver hur respondenter kan ses som nyckelinformanter eftersom att de 

inte enbart svarar utifrån sina egna erfarenheter utan även utifrån arbetsplatsens erfarenheter, 

riktlinjer och tillvägagångssätt. Vi ser våra respondenterna som nyckelinformanter då de 

beskrivit hur arbetsplatsen förhåller sig generellt gällande syn på släktinghem och traditionella 

familjehem samt hur socialsekreterarna bör positionera sig känslomässigt i mötet med 

familjehemsplacerade barn.  

 

6.2 Deduktiv ansats 
En deduktiv ansats innebär att en eller flera teorier väljs ut och förklaras, och fungerar som en 

utgångspunkt för att samla in det empiriska materialet. Detta innebär att forskaren kan skapa 

hypoteser och samla in material för att pröva teoriernas relevans för studien (Bryman, 2011:26). 

Vi har i studien valt att använda oss av en deduktiv ansats vilket innebär att vi först har utgått 

från och presenterat två teorier, vilka är doxa och emotionellt arbete. Utifrån dessa teorier har 

sedan syfte och frågeställningar formulerats, vilket har fungerat som grund för intervjuguidens 

utformning. Intervjuer har sedan genomförts med grund i de valda teorierna och bildat vårt 

empiriska material (jfr. Fejes & Thornberg, 2015:24). Trots att den deduktiva ansatsen kan 

fungera som ledande i studien, har vi varit öppna för andra resultat än de som funnits inom vår 

teoretiska förståelse (jfr. Bryman, 2011:27). Det innebär exempelvis att trots att vår 

utgångspunkt har varit att jämföra hur socialsekreterare ser på och arbetar med släktinghem 

jämfört med traditionella familjehem har vi varit öppna för att det inte behöver existera en 

skillnad i deras arbetssätt och synsätt.  

 

6.3 Litteratursökning 
För att hitta relevanta artiklar till vår tidigare forskning har vi använt oss av Örebro universitets 

söktjänst Primo. Databasen Proquest (ASSIA: applied social science index & abstracts) 

användes även för att hitta relevanta artiklar. För att finna relevanta artiklar för studien använde 

vi oss främst av sökorden: foster care, foster families, traditional foster care, kinship care, non-

kinship care, emotional labour, emotional engagement och social worker. Vid sökningen valdes 

flertalet artiklar bort på grund av rubriker som inte var av relevans för studiens syfte. De artiklar 

som ansågs vara av relevans valdes ut och sammanfattningen lästes igenom. Efter det föll 

ytterligare artiklar bort som inte var av relevans för studiens syfte och frågeställningar. De 

artiklar som återstod lästes igenom i sin helhet och ett fåtal som inte var av relevans sållades 

bort. En del av de artiklar som använts i arbetet har hittats genom att gå igenom referenslistor 

och artikelhänvisningar i de utvalda artiklarna. Genom att använda oss av hänvisade artiklar har 

vi i större utsträckning kunnat använda oss av förstahandskällor i arbetet.  

 

6.4 Urval 
Vi har i vår studie använt oss av ett målstyrt urval vilket är ett icke-sannolikhetsurval. Denna 

urvalsmetod valdes för att kunna välja ut deltagare till studien på ett strategiskt sätt, så att de 

respondenter vi valt ut är relevanta för studiens syfte och frågeställningar (jfr. Bryman, 

2011:392). Genom att använda oss av ett målstyrt urval har vi kunnat ställa upp kriterier för 

vilka respondenter vi ville använda i studien. Kriterier som vi använt oss av var att vi ville 

intervjua personer som arbetar med uppföljning av familjehemsplacerade barn. Samt att dessa 

personer ska ha erfarenhet av att följa upp barn som är placerade i släktinghem och traditionella 

familjehem. Genom att utgå från dessa kriterier kunde vi garantera att de personer vi intervjuat 

var av relevans för arbetets syfte och frågeställningar samt att de kunde besvara de 

intervjufrågor vi utformat. Kontakten med respondenterna har skett via mejl. Personerna vi har 
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intervjuat har minst ett och ett halvt års erfarenhet av arbetet med uppföljning av barn i 

släktinghem och traditionella familjehem. Intervjuerna har ägt rum inom fyra olika kommuner, 

utifrån att vi ville få ett bredare perspektiv av olika kommuners uppfattning och förhållningssätt 

till släktinghem och traditionella familjehem samt det emotionella arbetet med 

familjehemsplacerade barn. Kvale och Brinkmann (2014:156) beskriver att antalet respondenter 

kan variera beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för studien. Utifrån den 

tid och de resurser som förelegat för vår studies genomförande har vi valt att intervjua sex 

socialsekreterare. Då avsikten med våra intervjuer var att kunna göra ingående tolkningar, skulle 

det bidra till en svårighet om fler respondenter hade använts. Antalet intervjuer som 

genomfördes bidrog till att vi hade möjligheten att fördjupa oss i det respondenterna sagt och 

därmed tolka materialet mer djupgående (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014:156).  

 

6.5 Utformning av intervjuguide 
Den intervjumetod som använts är semistrukturerade intervjuer. Enskilda intervjuer har 

genomförts med socialsekreterare som har erfarenhet av uppföljning av familjehemsplacerade 

barn i såväl släktinghem som traditionella familjehem. Under intervjuerna har en intervjuguide 

(Bilaga 2) legat som grund under samtalet, men frågorna har inte ställts utifrån en bestämd 

ordning utan har anpassats efter samtalets flyt under intervjun. Bryman (2011:415) beskriver att 

en semistrukturerad intervju innehåller olika teman som intervjun utgår från. Den 

semistrukturerade intervjun ger möjlighet för respondenten att svara fritt på de frågor som ställs. 

Som stöd för att genomföra intervjuer används en intervjuguide som innehåller frågor utifrån de 

bestämda teman som intervjun kommer att beröra. Frågorna i intervjuguiden fungerar som en 

utgångspunkt under intervjun men frågornas ordning kan komma att variera under de olika 

enskilda intervjuerna (Bryman, 2011:415). Semistrukturerade intervjuer har använts i vår studie 

för att frågorna från intervjuguiden inte alltid ska behöva följa en given ordning. Tillämpandet 

av en semistrukturerad intervjumetod har gett oss möjlighet att vara flexibla i vårt sätt att ställa 

frågor. Våra frågor formulerades även på ett öppet sätt så att de inte skulle vara ledande och leda 

respondenten till ett givet svar. Frågorna som ställdes under intervjuerna formulerades även på 

ett simpelt sätt så att de skulle vara lättare för respondenten att förstå, och risk för feltolkning 

skulle minska (jfr. Back & Berterö, 2015:151).  

 

Intervjuguiden innehöll frågor som fokuserade på socialsekreterares inställning och 

förhållningssätt gentemot traditionella familjehem och släktinghem. Med hjälp av frågorna ville 

vi även få kunskap om socialsekreterares känslomässiga bemötande gentemot barn som är 

placerade i släktinghem och i traditionella familjehem. Samt huruvida det fanns skillnader 

socialsekreterares emotionella bemötande gentemot familjehemsplacerade barn. Intervjuguiden 

innehöll även frågor om det fanns några skillnader i tillämpningen av stöd och insatser för 

släktinghem jämfört med traditionella familjehem. Intervjuguiden var utformad i enlighet med 

Back och Berterö (2015:151) som menar att följdfrågor med fördel kan ställas samt att 

respondenterna ska få möjlighet att utveckla deras svar.  

 

6.6 Genomförande av intervjuer 
Intervjun inleddes med en kort presentation av studiens syfte, följt av bakgrundsfrågor där vi 

bland annat frågade vilken typ av befattning respondenten har och hur länge denne varit 

verksam inom sitt yrkesområde. Anledningen till att intervjun inleddes med bakgrundsfrågor var 

för att vi ville försäkra oss om de arbetade med uppföljning av familjehemsplacerade barn samt 

för att förbereda och göra respondenten mer bekväm innan vi gick vidare till intervjuns 

huvudfrågor. De personer som intervjuades för studien arbetade alla som socialsekreterare och 
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med uppföljning av familjehemsplacerade barn, som är placerade i släktinghem och traditionella 

familjehem. Intervjuerna genomfördes med sex personer som är anställda inom fyra olika 

kommuner. Fyra av intervjuerna var enskilda med en socialsekreterare närvarande. Under den 

femte intervjun medverkade två socialsekreterare. I och med att socialsekreterarna är anställda i 

olika kommuner har vi fått ett bredare perspektiv gällande riktlinjer och förhållningssätt 

gentemot släktinghem och traditionella familjehem i olika kommuner. Fyra av intervjuerna ägde 

rum på socialsekreterarnas kontor, medan en av intervjuerna hölls i ett grupprum på Örebro 

universitet. Anledningen till att en av intervjuerna ägde rum på universitetet var för att 

socialsekreteraren erbjöd sig att komma till universitetet. Intervjuerna som hölls varade cirka en 

timme. Med samtycke från respondenterna spelades även intervjuerna in, då detta underlättade 

för oss som intervjuare, genom att kunna fokusera på att vara lyhörda under intervjuns gång 

istället för att lägga fokus på att anteckna det som sades (jfr. Bryman, 2011:428). Under 

intervjuerna har vi båda studenter närvarat. Bådas närvarande bidrog till en trygghet, där vi 

kunnat stötta varandra i de frågor som ställts och på vilket sätt frågorna framförts. Vi har även 

kunnat hjälpa varandra genom att se till så att alla intervjufrågor besvarats och 

uppföljningsfrågor har ställts.  

 

6.7 Databearbetning och analysmetod 
Direkt efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna. Transkriberingarna utfördes så 

noggrant som möjligt för att underlätta bearbetningen av den insamlade empirin. Transkribering 

kan underlätta genom att minnet hålls färskt, och gör det enklare att kunna kontrollera intervjuns 

innehåll om vad som sagts (Bryman, 2011:428). Den analysmetod som använts för att analysera 

intervjuerna är kodning och kategorisering. Kodningen gjordes efter det att intervjuerna 

genomförts och transkribering gjorts. Bryman (2011:523) belyser vikten av att genomföra 

kodningen så snart som möjligt efter att transkriberingen gjorts, eftersom det kan öka förståelsen 

av datamaterialet. Kodning har genomförts på så sätt att en intervju har kodats i taget genom 

noggranna genomgångar för att inte missa viktiga uttalanden (jfr. Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015:48). Kodning innebär att genomgående se över vad den insamlade empirin berör. 

Detta görs genom att läsa igenom den insamlade empirin noggrant för att upptäcka koder och 

sedan väljs de koder ut som är av relevans för empirin ut (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015:48,52). I vår studie gjordes kodning genom att läsa igenom den insamlade empirin, där en 

mening lästes i taget och vi markerade varje mening med en sammanfattande kod om vad 

meningen berörde. Exempelvis markerades meningarna med följande koder: fördel släktinghem, 

släktinghem mindre stöd, svårigheter vid upprätthållande av relation, ej känslostyrd, bygga 

relation genom att träffa barnet, etcetera. Efter att detta hade gjorts läste vi igenom koderna och 

valde bort koder som inte var av relevans för studien. Exempel på koder som valdes bort var 

lagstiftning, socialsekreterares befattning och tidsbrist då detta inte var av relevans för studiens 

syfte. Efter att kodning har genomförts görs kategorisering vilket innebär att kategorier skapas 

utifrån de koder som bildats (Kvale & Brinkmann, 2014:243). Vi har i vår studie genomfört 

kategorisering utifrån våra koder. Kategoriseringarna grundar sig i koder som genomgående 

framkom och materialet delades in i kategorier för att underlätta skrivandet av resultatet. Vi har 

bildat kategorier genom att utgå från den kodning som gjorts och exempel på kategorier som 

bildats utifrån koderna är: skapande av relation, fördelar släktinghem, nackdelar släktinghem 

och känslostyrdhet. Kategorier har även bildats utifrån våra teorier, doxa och emotionellt arbete 

och exempel på dessa kategorier är: föreställningar traditionella familjehem och känslomässigt 

engagemang.  
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6.8 Reflektion kring studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

6.8.1 Generaliserbarhet  

Vår studie bygger på en kvalitativ ansats och våra respondenter har valts ut genom ett icke-

sannolikhetsurval. Thornberg och Fejes (2015:270-271) beskriver hur respondenter kan väljas ut 

för att deras erfarenheter och kompetens anses vara betydelsefulla för att uppnå studiens syfte 

och frågeställningar. En kvalitativ ansats valdes för att få en djupare förståelse och inblick i de 

fenomen som undersöktes. Utifrån att ett icke-sannolikhetsurval använts för att välja ut 

respondenter påverkas möjligheten till att kunna göra en statistisk generalisering. För att kunna 

göra en statistisk generalisering behöver urvalet vara ett sannolikhetsurval och kunna 

representera hela den population som urvalet har gjorts inom. I vårt fall ansågs det mer 

betydelsefullt att få en djupare förståelse och inblick kring de fenomen som undersökts än att 

vårt resultat skulle kunna statistiskt generaliseras till den population som urvalet gjorts inom (jfr. 

Thornberg & Fejes, 2015:270-271). Thornberg och Fejes (2015:272) beskriver att en analytisk 

generalisering innebär huruvida resultatet kan ge en förklaring för vad som kommer ske i 

situationer liknande de som resultatet tar sin utgångspunkt i. De resultat som vi kommit fram till 

i studien skulle kunna generaliseras på så sätt att det kan tänkas säga något om hur 

socialsekreterare skulle hantera liknande situationer som de vi redogör för i resultatet.  

 

6.8.2 Validitet 

Begreppet validitet syftar till om man i studien mäter det som avses mätas (Thornberg & Fejes, 

2015:258; Kvale & Brinkmann, 2014:296). I vår studie handlar det om huruvida vi undersöker 

socialsekreterares gemensamma förhållningssätt utifrån doxa gentemot släktinghem jämfört med 

traditionella familjehem. Samt om vi undersöker socialsekreterares emotionella arbete i mötet 

med barn som är placerade i släktinghem jämfört med traditionella familjehem. Validiteten kan 

även kopplas till huruvida överensstämmande intervjuguiden och intervjumetoden är för det som 

ämnas undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014:297). Den utformade intervjuguiden kan styrka 

studiens validitet, då vi varit noggranna med att intervjufrågorna tydligt kopplas till studiens 

syfte. En valid studie ska bidra med kunskap som är användbar för människor samt vara minsta 

möjliga skadlig för de personer som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2014:298). Vi anser att vår 

studie har producerat ny kunskap som är användbar för att förstå socialsekreterares syn och 

inställning gentemot släktinghem och traditionella familjehem. Samt deras emotionella arbete 

vid uppföljning av familjehemsplacerade barn beroende på om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Vidare formulerades intervjuguiden på så sätt att 

socialsekreterarna har kunnat svara på frågorna mer generellt och inte på en personlig nivå. I och 

med frågornas generalitet kan det tänkas att socialsekreterarna kände sig mindre ifrågasatta 

kring hur de utför sitt arbete.  

 

6.8.3 Reliabilitet 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning innebär om andra forskare kan reproducera resultatet vid 

ett annat tillfälle och tidpunkt, det vill säga om studien kan replikeras (Kvale & Brinkmann, 

2014:295). Den konfidentialitet som vi studenter har gentemot studiens respondenter, kan göra 

det svårt för studien att replikeras. I och med att våra respondenter är anonyma och deras 

personuppgifter är konfidentiella kan det bli svårt för andra forskare att replikera denna studie. 

Om respondenternas uppgifter i form av namn, boendeort och arbetsplats hade funnits i studien 

hade det bidragit till att studien skulle vara enklare att replikera. Detta hade gjort att vi inte 

kunnat erhålla en konfidentialitet gentemot våra respondenter, vilket vi behöver för att följa 

GDPR och individskyddskravet.  
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I vår metod har vi genomfört en noggrann redovisning av hur de olika delarna i studien gått till, 

detta för att stärka studiens reliabilitet (jfr. Bryman, 2011:355). Studiens replikerbarhet kan i 

kvalitativ forskning vara svår att uppfylla, då den sociala kontexten och miljön är i ständig 

förändring (Bryman, 2011:352). Det kan i vår studie innebära att de frågor som vi utgått från i 

intervjuerna leder till ett visst svar utifrån hur samhället ser ut idag, men om samma frågor 

skulle ställas till socialsekreterare om några år hade frågorna kunnat besvaras annorlunda. 

Vidare kan det vara så att olika kontexter kan påverka studiens replikerbarhet, exempelvis 

beroende på var i landet intervjuerna genomförs. För att reliabiliteten ska kunna stärkas har vi 

från början i vår studie varit överens om hur materialet ska tolkas (jfr. Bryman, 2011:352). 

Kvale och Brinkmann (2014:224-225) beskriver att om två personer transkriberar samma text 

kommer de att transkribera texten annorlunda. Det kan bero på hur personerna tolkar det som 

sägs och hur de exempelvis läser in var punkter och pauser görs och detta är något som kan 

påverka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014:224-225). För att försöka undvika detta i vår 

studie har vi innan transkriberingarnas påbörjan bestämt hur vi ska skriva ut pauser och 

bekräftande ord samt andra ljud under intervjuns gång, som exempelvis skratt.  

 

6.9 Etiska reflektioner 
Vid all forskning som bedrivs bör man följa vissa principer för att styrka kvalitén och skydda de 

personer som deltar i forskningen. Personer som deltar i forskning ska i största möjliga mån 

skyddas från skada och kränkning, vilket kallas individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2017:13). Under individskyddskravet föreligger fyra forskningsetiska principer, vilka kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011:131-132). Dessa principer existerar som en vägledning för forskaren att kunna agera etiskt 

korrekt under forskningens gång (Vetenskapsrådet, 2017:13). Inom informationskravet ska 

forskaren informera deltagarna om studiens syfte och att det är frivillig att delta i studien. 

Forskaren ska även ge deltagarna information om hur studien kommer att genomföras och vilka 

moment som kommer ingå i studien (Vetenskapsrådet, 2002:17). I vår studie uppfylldes 

informationskravet genom att skicka ut informationsblad till deltagarna där studiens syfte 

framkom och vad det skulle innebära att delta i studien. Vid medverkan i studier krävs alltid ett 

inhämtat samtycke från informanterna för att de ska kunna delta i studien (Vetenskapsrådet, 

2002:9). För att uppfylla samtyckeskravet delades informationsblad (Bilaga 1) ut till studiens 

respondenter, där de själva fick signera och godkänna deras deltagande. Studiens deltagare fick 

även information om att de kan välja att avstå eller avbryta studien om de så önskar 

(Vetenskapsrådet, 2002:10).  

 

Under studiens gång och i efterhand ska informationen om deltagarna behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002:12). Detta innebär att personuppgifter och data 

ska förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga ej kan få tillgång till dessa (Bryman, 2011:132). 

De personer vi intervjuat kommer att förbli konfidentiella genom att vi inte nämner 

respondenternas namn, personuppgifter eller var intervjun ägt rum. Vid en studie får de 

uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart användas för studiens syfte, vilket kallas 

nyttjandekravet (Bryman, 2011:132). Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen inom 

individskyddskravet och innebär att uppgifter om personer som deltar i en undersökning inte får 

användas till grund för beslut eller som material för en annan forskningsstudie. De uppgifter och 

data som samlats in kommer enbart användas för att uppfylla studiens syfte och kommer att 

raderas efter avslutad studie (jfr. Vetenskapsrådet, 2002:14).  
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När det gäller personuppgiftshantering, så har vi i studien utgått från de grundläggande 

principerna i General Data Protection Regulation, GDPR, som ska användas vid forskning 

(Codex, 2018). Detta innebär att vi i studien inte frågat efter fler personuppgifter än vad som 

anses vara nödvändiga för studiens ändamål. De personuppgifter som varit relevanta i vårt fall 

har varit socialsekreterarnas för- och efternamn. Av de personuppgifter som samlats in har vi 

säkerställt att personuppgifterna är korrekta. Personuppgifterna skyddas så att obehöriga för 

studien ej får tillgång till dessa, vilket innebär att det enbart är vi två studenter som har tillgång 

till personuppgifterna (jfr. Codex, 2018). För att inte behandla personuppgifterna längre än 

nödvändigt kommer vi att förstöra det material där personuppgifterna förvaras. Materialet som 

kommer att förstöras där personuppgifterna finns förvarade innefattar visitkort, informationsblad 

med signerat samtycke och de inspelade intervjuerna (jfr. Gunnarsson, 2018).  

7. Resultat och analys  
I kommande avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras. Resultatet baseras på 

sex intervjuer med socialsekreterare samt vad som framkommit under dessa intervjuer. Efter att 

varje del i resultatet har presenterats följer en analys. Resultatet har analyserats utifrån de 

teoretiska begreppen som tidigare presenterats, doxa och emotionellt arbete. Somliga argument i 

analysen har även jämförts och stärkts med stöd i tidigare forskning. Respondenterna kommer 

att benämnas som respondent 1, 2, 3 etcetera, för att inte tillskriva respondenterna kön eller 

etnicitet genom användandet av pseudonymer. 

 

7.1 Uppföljning av familjehemsplacerade barn 
Respondenterna framför att när det gäller riktlinjer och uppföljning av barn som är placerade i 

familjehem gör socialsekreterarna ingen skillnad beroende på om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Respondenterna förklarade att det som styr 

uppföljningen är barnets egna behov som finns i genomförandeplanen och inte baserat på om 

barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. 

 

”Med uppföljningsdelen gör vi ingen skillnad beroende på vart barnet är placerat […] men sen 

finns det riktlinjer hur vi ska följa upp och vi har genomförandeplaner i alla 

familjehemsärenden” – Respondent 1 

 

Respondenterna berättar att samma riktlinjer gäller för uppföljning av barn, både i släktinghem 

och traditionella familjehem. Det som styr uppföljningen är barnets individuella behov. 

Respondenternas beskrivelse av att de inte gör någon skillnad i uppföljningen utifrån var barnet 

är placerat kan förstås med utgångspunkt i doxa. En del av doxa är de gemensamma 

föreställningar eller uppfattningar om ett fenomen som delas av individer inom ett fält (Carlhed, 

2011:284-285). Det kan tänkas föreligga en gemensam föreställning hos socialsekreterarna, 

genom att de inte gör någon skillnad i uppföljningen beroende på om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Socialsekreterarna kan tänkas visa den del av doxa 

som innefattar att de delar en gemensam föreställning, vilket i detta fall är att de inte gör någon 

skillnad i uppföljningen beroende på var barnet är placerat. Vidare kan en gemensam doxa vara 

att det som styr uppföljningen är barnets behov. Det kan därför förstås som att det är barnets 

behov, och inte särskilda riktlinjer, som socialsekreterarna bedömer som betydelsefullt. Det kan 

tolkas som att socialsekreterarna utgår från en gemensam doxa då de delar en uppfattning kring 

att det är barnets behov som ska vara utgångspunkten i uppföljningsarbetet och inte beroende på 

var barnet är placerat.  
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7.2 Socialsekreterares inställning till släktinghem och traditionella familjehem 

7.2.1 Uppdraget att vara familjehem  

Vid uppföljning av barn som är placerade i släktinghem och traditionella familjehem, föreligger 

det inga skillnader i de formella kraven som socialsekreterarna utgår från. Dock framkommer 

det av intervjuerna att socialsekreterarna gör skillnad i uppföljningen. Det är vanligare att ett 

traditionellt familjehem har bearbetat och tänkt igenom uppdraget av att agera familjehem. De 

kan ha gått på informationsträffar, haft dialoger sinsemellan kring om de ska ta emot ett barn 

och hur det kan tänkas bli. Medan i släktinghem har de oftast inte tänkt igenom uppdraget av att 

bli familjehem, utan de ställer enbart upp för en släkting när familjehemsfrågan blir aktuell. 

Samt att det föreligger förväntningar från övriga släktingar att de ska ta emot barnet. Det kan 

hända att de inte har tänkt igenom vad det innebär på lång sikt att bli familjehem då en placering 

hos släktingar ofta görs akut. Det beskrivs vara enklare att förklara för ett traditionellt 

familjehem att det är ett uppdrag och vad det innebär samt vilka förväntningar som finns på dem 

som familjehem. Det framförs även att det är vanligare att traditionella familjehem har agerat 

familjehem tidigare och på så sätt har mer erfarenhet. För släktinghem kan det vara svårt att 

förklara att det är att uppdrag att vara familjehem, och att det finns en vårdplan som ska följas. 

Intervjuerna påvisar att släktinghem ofta inte förstår varför socialtjänsten besöker 

familjehemmet, vilket de gör i ett traditionellt familjehem.  

 

”Det är ju lojaliteter där för dom vuxna att ta hand om barnet och förväntningar från övriga 

släkten […] det är ju inte alltid man har tänkt igenom det så noggrant vad det faktiskt innebär 

på sikt” – Respondent 1 

 

Socialsekreterarna kan utifrån ovanstående resultat ha en rådande doxa kring att släktinghem är 

mindre förberedda på att agera familjehem än vad traditionella familjehem är. Socialsekreterarna 

kan utifrån denna uppfattning agera med utgångspunkt i att de traditionella familjehemmen är 

bättre förberedda på familjehemsuppdraget än vad släktinghemmen är (jfr. Carlhed, 2011:284-

285). Det kan vidare förstås som att socialsekreterare agerar annorlunda vid uppföljning, 

beroende på om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Det 

beskrivs att traditionella familjehem förstår uppdraget kring att bli familjehem och vilken del 

socialtjänsten har i större utsträckning än vad släktinghem gör. Även detta kan beskrivas som en 

rådande doxa bland socialsekreterarna då de gemensamt förhåller sig till att traditionella 

familjehem löser familjehemsuppdraget bättre än släktinghem (jfr. Carlhed, 2011:284-285). 

Doxan kan tänkas påverka uppföljningen som görs, då socialsekreterare anser att traditionella 

familjehem löser familjehemsuppdraget bättre än släktinghem. Då socialsekreterare ständigt 

arbetar utifrån att traditionella familjehem löser uppdraget på ett bättre sätt än släktinghem 

kommer socialsekreterarna fortsätta utgå från det i sitt arbete, vilket kan leda till att doxan 

bekräftas ytterligare (jfr. Deer, 2014:116). 

 

7.2.2 Negativ inställning kring släktinghem 

Under intervjuerna framkommer det av samtliga respondenter en negativ uppfattning 

släktinghem och att denna placeringstyp sällan fungerar bra. Socialsekreterarnas erfarenheter 

visar på att det inte är till fördel för de barn som placeras i släktinghem och socialsekreterarna 

ser inte många fördelar med att placera barn i släktinghem. Vid intervjuerna framkommer det att 

haverier, uppbrott i familjehem, förekommer oftare i släktinghem än i traditionella familjehem. 

Det kan tolkas som att respondenterna har en gemensam föreställning kring släktinghem och att 

det inte är till barnets fördel att vara placerad i ett släktinghem (jfr. Deer, 2014:115-116). Det 

görs tydligt att det är en föreställning som delas gemensamt bland respondenterna, vilket kan 
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förstås som att det föreligger en negativ doxa gällande släktinghem. Det har genom intervjuerna 

visat sig att denna doxa är befäst och att socialsekreterarna handlar utefter att släktinghem inte 

blir bra för barnet (jfr. Carlhed, 2011:284-285).  

 

7.2.3 Lojalitetskonflikter 

Lojalitetskonflikter är mer förekommande i släktinghem än i traditionella familjehem. 

Socialsekreterare beskriver att det ofta är mor- och farföräldrar som agerar släktinghem och att 

det då blir svårt att ta hand om sitt barnbarn, när barnets förälder är familjehemmets egna barn. 

Släktinghem kan ha en känsla av skyldighet av att behöva vara lojala, vilket kan visa sig mot 

socialtjänsten och barnets biologiska föräldrar. I och med förväntningar från den övriga släkten 

och de biologiska föräldrarna, kan det skapas lojalitetskonflikter och svårigheter att ta hand om 

barnet. Socialsekreterare lyfter även att det kan uppstå en lojalitetskonflikt hos barnet om det 

inte trivs i släktinghemmet.  

 

“De e ju liksom lojaliteter även där för dem vuxna att ta hand om de här barnet och kanske 

förväntningar från övriga släkt och förväntningar från föräldern.” - Respondent 1 

 

Det föreligger en gemensam uppfattning bland samtliga respondenter att släktinghem oftare 

ställs inför lojalitetskonflikter än vad traditionella familjehem gör. Socialsekreterare menar att 

lojalitetskonflikten i släktinghem kan grunda sig i förväntningar från övriga släktingar och att 

släktinghem upplever en skyldighet att bli familjehem. Samtliga respondenter anser att det ofta 

föreligger en lojalitetskonflikt för släktinghemmet, detta kan förstås som ett delat synsätt hos 

socialsekreterarna och det delade synsättet kan förstås som en del i doxa (jfr. Deer, 2014:116). 

Då doxa delvis utgår från hur individer inom ett fält ser på den sociala världen kan det tolkas 

som att socialsekreterarna delar en gemensam syn av att lojalitetskonflikter oftare uppstår i 

släktinghem än i traditionella familjehem (jfr. Deer, 2014:115-116).  

 

7.3 Socialsekreterares inställning till släktinghem och traditionella familjehem 

7.3.1 Barns känslomässiga band till släktingar 

Beeman och Boisen (1999:331) belyser i deras studie fördelen med att barn är placerade i 

släktinghem, baserat på barnets tidigare relation till släktingarna och att barnet på så vis redan 

känner en tillhörighet till släktinghemmet. Studiens respondenter framhåller att socialsekreterare 

kan förlita sig på relationen som barnet har till släktingarna och att relationen ska innebära att de 

har ett känslomässigt band. Respondenterna kan tänka att det är bättre att barnet är placerat i ett 

släktinghem än i ett traditionellt familjehem utifrån att barnet har en känslomässig relation till 

släktingarna. Utifrån socialsekreterares arbetsbelastning har de inte möjligheten att följa upp alla 

ärenden på samma sätt. Det kan leda till att de förlitar sig på att det fungerar bra i 

släktinghemmet utifrån barnets tidigare relation till släktingen, och uppföljning sker därför inte 

lika ofta i släktinghem. Respondenternas erfarenheter har dock visat att det inte är till barnets 

fördel att placeras i släktinghem.  

 

“Att man förlitar sig på att det finns starkare känslomässigt band till det här barnet kanske med 

blodsband eller att det skulle kunna vara en förklaring att man faktiskt tänker att det alltid är 

bättre med släktingplaceringar, just för att de är släkt. Men så tänker jag att det inte alltid 

behöver vara.” - Respondent 1  

 

Den känslomässiga relationen socialsekreterare upplever att barnet har till släktingarna kan 

förstås utifrån doxa. Doxa innebär bland annat uppfattningar och handlingar som existerar inom 
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ett fält och som utgör hur individer inom fältet kommer att agera i specifika situationer (Deer, 

2014:115-116). Det kan förstås som att den känslomässiga relationen barn har till släktingar 

sedan tidigare är en del av socialsekreterarnas doxa gällande uppfattningar som påverkar 

socialsekreterarnas handlande. Det kan tänkas att det är den del av doxa som berör uppfattningar 

och handlingar som synliggörs här. Dessa uppfattningar och handlingar som görs utifrån en del 

av doxan bör dock inte förstås som generell då vissa socialsekreterare ger uttryck för 

erfarenheter som går i motsatt riktning. Det kan utifrån socialsekreterarnas 

meningsskiljaktigheter ifrågasättas om doxan kring att släktingplacering blir bra för barnet, 

utifrån deras tidigare relation, existerar. Doxa ska existera inom ett fält utan att ifrågasättas 

(Deer, 2014:115-116). Baserat på det socialsekreterarna uttrycker kan det tänkas att det inte 

existerar en gemensam föreställning att det är till barnets fördel att vara placerad hos en släkting 

med grund i den tidigare relationen.  

 

7.3.2 Uppföljningens betydelse 

Respondenterna förklarar att det föreligger lägre krav vid godkännandet av släktinghem än vid 

godkännandet av traditionella familjehem. Utifrån de lägre krav som ställs på släktinghem 

förklarar respondenterna att uppföljningen borde vara mer frekvent vid släktingplaceringar och 

det borde vara mer betydelsefullt att försäkra sig om att det fungerar bra i släktinghemmet. Vid 

hög arbetsbelastning kan uppföljning i släktinghem utebli då socialsekreterare förlitar sig mer på 

släktinghem och anser att det är viktigare att följa upp traditionella familjehem.  

 

”Det ska vara uppföljning […] och det är väl uppföljningen kanske som kan bli drabbad vid 

släktingplacering tänker jag. Asså uppföljningen sker sällan för då brukar de funka och då 

känner man att man har koll” – Respondent 5 

 

Det ovan nämnda resultatet kan förstås utifrån doxa då det kan tolkas som att respondenterna 

delar en doxa kring att de väljer bort uppföljning i släktinghem och istället fokuserar på 

uppföljning i traditionella familjehem (jfr. Deer, 2014:115-116). Det kan tolkas som att 

socialsekreterarnas prioritering av att följa upp traditionella familjehem grundar sig i en doxa, 

där det föreligger en föreställning om att släktinghem inte är i lika stort behov av uppföljning. 

Den del av doxa som används är gemensamma föreställningar för att göra föregående tolkning. 

Det kan dock ses som motsägelsefullt att socialsekreterarna fokuserar på uppföljning i 

traditionella familjehem samtidigt som de förklarar att de borde försäkra sig om att det fungerar 

bra i släktinghem. Det kan förstås som att socialsekreterarna är medvetna om att de väljer bort 

uppföljning i släktinghem.  

 

7.3.3 Insyn i familjehem 

Tidigare forskning påvisar att det är lättare för socialsekreterare att få tillgång till information 

om barn som är placerade i traditionella familjehem än i släktinghem. Socialsekreterare har även 

mindre insyn i släktinghem än i traditionella familjehem (Beeman & Boisen, 1999:332; Flynn, 

2002:317; Linderot, 2006:13). Intervjuerna påvisar hur socialsekreterare generellt har mindre 

insyn i släktinghem än i traditionella familjehem. I traditionella familjehem vänder sig 

familjehemmet till socialsekreterare vid behov då miljön är ny för barnet och barnet inte känner 

familjehemmet.  

Socialsekreterare framhåller hur släktinghem inte alltid hör av sig till socialsekreteraren vid 

behov, utan de sköter istället saker och ting på egen hand utan att informera socialsekreteraren. 

Socialsekreterares insyn blir mindre i släktinghem än traditionella familjehem, vilket gör det 

svårare för socialsekreterare att bygga upp en relation till barn som är placerade i släktinghem. 
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Det föreligger en meningsskiljaktighet då det även framförs att det kan vara enklare för 

socialsekreterare att få vetskap om när det inte fungerar bra i släktinghem. Detta utifrån att andra 

släktingar hör av sig och berättar hur barnet har det och vad som försiggår i släktinghem.  

 

”När barnet bor hos en mormor eller moster eller någon blir väl insynen mindre. Det bli inte 

liksom att man kommer in på samma sätt som man gör när barnet bor i ett traditionellt 

familjehem där allt är helt nytt för barnet från början och då kommer man in på ett mer 

självklart sätt än vad man gör i ett släktinghem” – Respondent 3  

 

Utifrån det som framkommer i resultatet och citatet ovan finns det en gemensam föreställning 

om insynen i släktinghem hos alla respondenter, förutom en. Den gemensamma föreställningen 

är att socialsekreterare har mindre insyn och vetskap om vad som försiggår i släktinghem, 

medan en respondent påtalar att man lättare kan få vetskap om hur det fungerar i släktinghem 

via andra släktingar till barnet. Carlhed (2011:285) beskriver att doxa delvis innebär hur 

individer inom ett gemensamt fält delar föreställningar kring ting. Handlingar som utförs av 

individer inom ett fält kan förstås utifrån doxa (Carlhed, 2011:285). Genom att insynen är 

mindre i släktinghem skulle det kunna förstås som en del av doxa, då respondenterna i allmänhet 

har en gemensam föreställning kring hur mycket insyn de har i släktinghem. Tankesättet kring 

att socialsekreterare har mindre insyn i släktinghem kan kopplas till doxa utifrån att 

socialsekreterare handlar och agerar utifrån detta tankesätt. Det som talar emot att det skulle vara 

en rådande doxa på samtliga arbetsplatser är att en socialsekreterare anser att insynen blir bättre i 

släktinghem än i traditionella familjehem.  

 

7.4 Socialsekreterares skapande av relation 

7.4.1 Besök i familjehem 

Socialsekreterare träffar barnet första gången på ett uppstartsmöte, därefter träffar 

socialsekreteraren barnet var tredje månad. Särskilda incidenter eller händelser kan bidra till att 

socialsekreteraren behöver träffa barnet oftare än var tredje månad. Under intervjuerna framförs 

det hur det geografiska avståndet kan påverka hur ofta man besöker ett familjehemsplacerat 

barn. Samtidigt är det viktigt att träffa barnet ofta och att bemöta barnet på dess nivå. En 

skillnad som föreligger vid uppföljning är att socialsekreterare träffar barn som är placerade i 

traditionella familjehem oftare än barn som är placerade i släktinghem. Detta utifrån att barn 

som är placerade i traditionella familjehem hamnar i en ny situation där barnet inte känner 

familjen och exempelvis behöver byta skola. I de fall där det framkommer att barnet är mer 

utsatt, träffar socialsekreteraren barnet oftare. Vid placering i släktinghem framkommer det hur 

socialsekreterare kan besöka barn mer sällan och att socialsekreterare tar för givet att barnet har 

det bra, då barnet känner familjehemsföräldrarna och har en relation sedan tidigare. 

Respondenterna beskriver även tidsbristen som en bidragande faktor till att vissa ärenden inte 

blir prioriterade, då andra ärenden upplevs vara mer akuta. 

 

“Vi träffar ju barnet på ett uppstartsmöte kan man säga. Och sen åker vi oftast dit och hälsar på 

ganska kort därefter. Och sen beror det lite på, är det saker som behöver göras ganska direkt 

blir det ju oftare, annars så är det ungefär var tredje månad som vi träffar barnen. Sen beror det 

ju lite på, händer det saker man måste ta tag i vill man ju kanske åka oftare i början.” - 

Respondent 6 

 

Utifrån ovanstående resultat och citat kan socialsekreterares besök hos barn som är placerade i 

släktinghem och traditionella familjehem förstås med utgångspunkt i doxa. Gemensamma 
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föreställningar inom ett fält bildar en doxa som blir dominerande och kommer vägleda hur 

individerna inom fältet handlar (Deer, 2014:116). Det kan tänkas att socialsekreterare har en 

gemensam doxa kring att de behöver besöka barn som bor i traditionella familjehem oftare, då 

dessa barn hamnar i en ny situation med personer barnet inte känner sedan innan. Vidare har 

socialsekreterare skapat en föreställning kring att barn som är placerade i släktinghem inte har 

samma behov av socialsekreterares besök lika ofta som barn som är placerade i traditionella 

familjehem, då barnet har en tidigare relation till släktingarna. Det kan förstås som att doxan 

bekräftas ytterligare när socialsekreterare beskriver att de inte besöker barn som är placerade i 

släktinghem lika ofta (Carlhed, 2011:285). 

 

7.4.2 Skillnader i släktinghem och traditionella familjehem 

I tidigare forskning framkommer vikten av att socialsekreterare engagerar sig på både en 

professionell och emotionell nivå i mötet med barn, för att barnet ska uppleva en trygghet och 

känna en tillit gentemot socialsekreteraren (Leeson 2010:483,487). Det framkommer under 

intervjuerna att det ska vara lika viktigt att bygga upp en relation till barnet oavsett om barnet är 

placerat i ett traditionellt familjehem eller i ett släktinghem. Det krävs ett antal träffar för att 

bygga upp ett förtroende och för att skapa en relation krävs det ännu flera träffar. 

Respondenterna beskriver att de behöver visa barnet att de kan lita på socialsekreteraren för att 

kunna berätta om något inte är som det ska i familjehemmet. I traditionella familjehem kan det 

vara så att barn känner sig svikna och inte förstår varför de inte får bo kvar hos sina föräldrar 

och då kan socialsekreteraren behöva finnas där på ett annat sätt. I släktinghem är det svårare för 

barn att berätta om det inte fungerar bra, vilket innebär att barn behöver känna att de kan prata 

med socialsekreteraren. Socialsekreteraren behöver visa för barnet att denne finns där oavsett 

placeringsform.   

 

”Det handlar mer om att använda sig själv och att vara laidback och låta barnet få känna tillit. 

Man får bygga relationer och det gör man inte bara på en träff…” – Respondent 4 

 

Respondenterna beskriver att de skapar en relation till barn, genom att träffa och lägga ner tid på 

att lära känna barnet. Samt att socialsekreterarna vill få barnet att känna tillit gentemot dem. För 

att förstå socialsekreterares skapande av relation till barnet kan djupt emotionellt arbete 

användas. Hochschild (1983:33) beskriver hur djupt emotionellt arbete tar sig uttryck genom att 

individer uppvisar äkta känslor i mötet med en klient. Det kan tolkas som att socialsekreterare 

använder sig av djupt emotionellt arbete när de lägger ner tid på att lära känna barn vid 

skapandet av relationen. För att en relation ska skapas mellan barnet och socialsekreteraren, kan 

det tänkas att socialsekreteraren visar upp äkta känslor i mötet med barnet. Det kan även göras 

en tolkning kring att socialsekreterare använder sig av djupt emotionellt arbete, genom att de 

behöver visa äkta känslor för att barnet ska kunna känna en tillit gentemot socialsekreteraren.  

 

“Det är kanske svårt för ett barn att berätta att det inte trivs hos mormor och det kanske är 

jättemycket svårare att tala om det än att tala om att jag inte trivs hos familjen Karlsson.” - 

Respondent 1 

 

Närheten som socialsekreterarna skapar till barnet, beskrivs vara mindre i traditionella 

familjehem än i släktinghem. Det framställs av socialsekreterarna som svårare för barn att 

berätta att de inte trivs i ett släktinghem än att de inte trivs i ett traditionellt familjehem. 

Relationen som socialsekreterare skapar till barnet beroende på var barnet är placerat, kan 

förstås genom djupt emotionellt arbete. Det kan utifrån socialsekreterarnas beskrivelse tolkas 
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som att de går djupare in i relationen med barn som är placerade i släktinghem, och att 

socialsekreteraren visar äkta känslor för att barnet ska kunna berätta om något inte känns bra 

(jfr. Dahlgren & Starrin, 2004:44-45). Vidare kan det förstås som att socialsekreterarna inte 

lägger lika mycket tid på att skapa en djup och nära relation till barn som är placerade i 

traditionella familjehem. Detta med utgångspunkt i att socialsekreterarna har en föreställning om 

att barn som är placerade i traditionella familjehem berättar om något inte känns bra. 

 

7.5 Socialsekreterares känslomässiga engagemang 

7.5.1 Ärendens påverkan 

Samtliga respondenter beskriver att de är känslomässigt engagerade i ärenden som rör 

familjehemsplacerade barn men att vissa ärenden gör att socialsekreterarna engagerar sig mer 

känslomässigt än vid andra ärenden. Det beskrivs att socialsekreterare hanterar känslomässiga 

ärenden på ett bättre sätt ju längre arbetserfarenhet de har. Socialsekreterare beskriver att de 

fortfarande kan påverkas mer av vissa ärenden men att det inte händer lika ofta att de tänker på 

ärenden när de inte befinner sig på arbetsplatsen. Socialsekreterare beskriver att det är viktigt att 

de bemöter saker som barn säger i sin professionella roll och inte utifrån sin privata roll. 

Respondenterna påtalar att beslut som påverkar barn negativt har en känslomässig påverkan på 

socialsekreterarna. Dock beskriver respondenterna att det inte existerar någon skillnad i deras 

emotionella bemötande beroende på om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt 

familjehem. En respondent påtalar även att en rättvis jämförelse inte kan göras, då de har 

betydligt mindre placeringar i släktinghem än i traditionella familjehem.  

 

“Ja vi är ju inga robotar som jobbar här det är klart att vissa ärenden tenderar att bli mera 

känslomässigt laddade beroende på vad man har med sig själv och såhär.” - Respondent 1 

 

Socialsekreterarna påtalar att det inte föreligger någon skillnad i det känslomässiga 

engagemanget oavsett om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. 

Respondenterna förklarar att desto längre de arbetat med uppföljning av barn, desto bättre lär de 

sig att hantera känslor som uppstår vid uppföljning av familjehemsplacerade barn. Det beskrivs 

som viktigt att bemöta barn utifrån socialsekreterarnas professionella roll och inte den privata. 

Det kan tolkas som att socialsekreterarna har arbetat med djupt emotionellt arbete. Djupt 

emotionellt arbete innebär att äkta känslor framkallas och att individen agerar känslomässigt 

utifrån känslor som individen aktivt upparbetat, och som är passande för situationen (Dahlgren 

& Starrin, 2004:44-45). Det kan tänkas att socialsekreterare i början av sin yrkesroll förhåller sig 

mer till djupt emotionellt arbete då de tar med sig vissa ärenden hem. Mann (2004:205) 

beskriver att det djupa emotionella arbetet kan leda till utmattning och tvivel hos individen. 

Individen måste därför lära sig att distansera sig från sina privata känslor och de känslor som 

uppstår på arbetet (jfr. Mann, 2004:205). Det kan tänkas att socialsekreterarnas erfarenhet inom 

yrket bidrar till att de lär sig erhålla en distans från de känslor som uppstår på arbetet och inte 

blir lika känslomässigt påverkade av varje ärende. Dock berörs socialsekreterare mer 

känslomässigt av vissa ärenden och det är nästintill omöjligt att inte reflektera över vissa 

ärenden när de inte är på arbetsplatsen. Det känslomässiga engagemanget kan förstås utifrån 

djupt emotionellt arbete och att respondenterna inte är kapabla till att erhålla en distans mellan 

det professionella och privata i vissa ärenden (jfr. Mann, 2004:205).  

 

Det framkommer i tidigare forskning att socialsekreterare arbetar mer med djupt emotionellt 

arbete i de ärenden som är mer betydelsefulla för socialsekreteraren (Moseby-Jensen & 

Schjelderup Nielsen 2015:698). När socialsekreterare blir för känslomässigt engagerade beskrivs 
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det som att det är bättre att släppa ärendet och kanske till och med lämna arbetsplatsen för att 

inte fortsätta vara känslomässigt engagerad. Respondenterna beskriver att de är känslomässigt 

engagerade och det finns även ungdomar som triggar och väcker mer känslor hos 

socialsekreterarna. Respondenterna beskriver att det inte förekommer någon skillnad i deras 

känslomässiga engagemang vid uppföljning av barn beroende på om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Under intervjuerna framkommer det att den 

emotionella biten fungerar som ett driv och att uppföljning av barn framkallar känslor. Barnen 

ska känna att socialsekreteraren finns där och är engagerad men barnet ska inte märka av 

socialsekreterarens känslor. Barnet och socialsekreteraren ska heller inte befinna sig på samma 

känslomässiga nivå.  

 

“Jag ska ju fortfarande ha min professionella roll, men ändå så att barnet liksom känner att den 

kan prata med mig, lämna över saker som är jobbiga och det kan jag ta. Vi kan ju aldrig bli på 

samma nivå… Utan jag måste alltid vara den vuxna även om vi har en relation.” - Respondent 3 

 

Samtliga respondenter förklarar att vissa barn väcker mer känslor och att socialsekreterare blir 

mer känslomässigt engagerade i vissa ärenden, dock inte beroende på om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Det känslomässiga engagemanget kan förstås 

genom emotionellt arbete, vilket innebär hur individer hanterar känslor. Det emotionella arbetet 

kan vara djupt och då visar individen upp de känslor denne känner i situationen (Hochschild, 

1983:33; Dahlgren & Starrin, 2004:44-46). Respondenterna blir mer känslomässigt engagerade i 

vissa ärenden då vissa barn eller ungdomar väcker mycket känslor hos socialsekreteraren. Detta 

kan innebära att de arbetar utifrån djupt emotionellt arbete. Mann (2004:205) förklarar att 

individer kan gå för djupt i det emotionella arbetet, vilket kan leda till utmattning. Det kan 

förstås som att socialsekreterarna påverkats för mycket av det djupa emotionella arbetet, när 

socialsekreterare beskriver att de behöver lägga ärendet åt sidan eller till och med säga upp sig 

från arbetsplatsen då de blir för känslomässigt engagerade.  

 

7.6 Socialsekreterares närhet och distans 

7.6.1 Närhet 

Tidigare forskning påvisar att djupt emotionellt arbete kan påverka socialsekreterare genom att 

det kräver mycket tid och energi. Socialsekreterare behöver skapa en distans i ärenden som rör 

barn för att inte engagera sig för mycket på en känslomässig nivå (Moseby-Jensen & 

Schjelderup Nielsen, 2015:698). Flertalet respondenter berättar att det är omöjligt att inte 

påverkas känslomässigt vid uppföljning av familjehemsplacerade barn. Det är en svår 

balansgång för socialsekreterarna att inte komma känslomässigt för nära barn vid skapandet av 

en relation. Hur nära relation som kan skapas till barnet beskrivs bero på hur ofta 

socialsekreteraren träffat barnet och att socialsekreteraren därmed skapar en närmre relation till 

barn som socialsekreteraren träffar ofta. Det beskrivs att socialsekreterarna ska vara 

känslomässigt nära barnet, kunna besöka barnet i familjehemmet för uppföljning och att barnet 

ska kunna prata med socialsekreteraren vid behov. Ärendets karaktär är något som kan påverka 

hur känslomässigt nära socialsekreteraren är barnet. Socialsekreterarna beskriver att det inte har 

någon betydelse om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem i 

förhållande till hur känslomässigt nära socialsekreteraren är barnet.  

 

“I relationen behöver man vara tydligt med att nu är jag här och jobbar. Jag tänker att vissa 

kan fråga om de kan lägga till en på Facebook och då måste man nej de här är mitt jobb och så 
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får man hålla på det. Så det kan väl vara svårt ibland att komma nära men ändå ha distans. Det 

är ju en professionell roll så det är en avvägning hela tiden.” - Respondent 6  

 

Dahlgren och Starrin (2004:44-45) beskriver att djupt emotionellt arbete tillhör det 

känslomässiga arbetet och innebär att individen visar äkta känslor för vad som är passande för 

stunden. Om individen inte klarar av att skapa ett avstånd mellan känslor som kommer till 

uttryck i arbetet och de privata känslorna kan det leda till utmattning (Mann, 2004:205). Det 

som respondenterna beskriver kring att relationer kan bli för starka, kan förstås som att de utövar 

djupt emotionellt arbete. Respondenterna beskriver att det är viktigt att någon annan tar över 

eller att socialsekreteraren tar ett steg tillbaka när relationen till barnet blir för stark, vilket kan 

förstås som att socialsekreteraren behöver skapa en distans mellan de känslor som uppstår i 

arbetet och de privata känslorna. Avståndet behöver skapas utifrån att socialsekreterarna annars 

kan komma för nära barnet och låta arbetet påverka privatlivet genom ett för stort känslomässigt 

engagemang.  

 

Socialsekreterarna ska på uppmaning av deras arbetsplats skapa en känslomässig närhet till barn, 

för att barn ska kunna prata med socialsekreteraren om hur det är i familjehemmet. Det kan 

förstås som att socialsekreterarna följer formella känsloregler. Formella känsloregler är riktlinjer 

och regler som finns på arbetsplatsen eller är uttalade från arbetsledaren gällande hur känslor ska 

hanteras (Dahlgren & Starrin, 2004:44-45). Det kan ses som att de formella känsloreglerna 

fungerar som en anvisning för socialsekreterarna, gällande hur de ska förhålla sig känslomässigt 

till barnet. Arbetsplatsen vill att socialsekreterarna ska skapa en känslomässig närhet till de barn 

de träffar, vilket kan förstås som formella känsloregler. Socialsekreterarna påtalar att relationen 

till barn ska vara nära, men att den inte får övergå till att bli privat. Individer kan behöva dölja 

sina egna känslor för att framkalla känslor som är passande utifrån de existerande 

förväntningarna på arbetsplatsen (Hochschild, 1983:33). Det kan tänkas att socialsekreterarna 

behöver dölja sina egna känslor i mötet med barn för att skapa en nära relation, men att vara 

noga med att relationen inte blir för nära. Det kan även vara så att socialsekreterare behöver 

dölja sina egna känslor för att kunna skapa en nära relation och följa de formella känsloregler 

som råder på arbetsplatsen.  

 

7.6.2 Distans 

Erfarenhet av att följa upp familjehemsplacerade barn är något som beskrivs påverka hur nära 

eller distanserade socialsekreterare är gentemot barn. Respondenterna beskriver att det inte 

föreligger en skillnad i hur distanserade de är beroende på om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Socialsekreteraren är en person som kommer 

försvinna ur barnets liv vilket gör att socialsekreteraren inte vill skapa en för nära relation till 

barnet. Det beskrivs som viktigt av respondenterna att relationen är nära men aldrig får bli för 

nära. Det är viktigt att distansera sig från beslut som ska tas och relationen får inte stå i vägen 

för att beslut ska kunna fattas. Om så är fallet beskrivs det vara dags att ta ett kliv tillbaka. 

Intervjuerna påvisar även att vissa barn tar mer tid och energi vilket kan leda till att det är svårt 

att inte påverkas av ärendet i sitt privatliv, och man måste hitta strategier för att kunna erhålla en 

distans gentemot barnet. Att vara professionell och tydlig med att socialsekreterarna är på 

arbetet är något som lyfts som betydelsefullt för att skapa distans till barnet och relationen. För 

att en distans ska skapas till barnet och relationen, är det viktigt att socialsekreterarna är 

professionella.  
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“Det är jag som ska fatta det beslutet och då är det extremt viktigt att man inte har skapat en 

sådan relation så att man känner att nej jag struntar i att fatta det här beslutet för att då 

kommer jag paja min relation med ungdomen [...] kan man inte det då är det nog dags att ta ett 

steg tillbaka.” - Respondent 4 

 

Ovanstående resultat och citat kan kopplas till djupt emotionellt arbete. Djupt emotionellt arbete 

innebär att individer visar äkta känslor och sätter sig in i situationer (Dahlgren & Starrin, 

2004:44-45). Det kan tolkas som att socialsekreterare arbetar utifrån djupt emotionellt arbete när 

de exempelvis beskriver att det kan vara svårt att fatta vissa beslut utifrån den nära relation 

socialsekreteraren har till barnet. Det kan vara så att socialsekreterarna känner att de kommer 

barnet för nära, och behöver erhålla en distans. Det kan i sin tur förstås som att 

socialsekreterarna har en önskan om att de vill kunna arbeta mer med ytligt emotionellt arbete. 

Ytligt emotionellt arbete innebär att individen visar känslor som denne egentligen inte känner, 

och som är passande för situationen (Dahlgren & Starrin, 2004:44-46). Det kan förstås som att 

socialsekreterare i vissa fall önskar att de arbetade utifrån ytligt emotionellt arbete och på så sätt 

kunde visa upp känslor som är passande för tillfället, men som de egentligen inte känner. Det 

skulle exempelvis kunna vara utifrån det som framställs i citatet, att socialsekreterarna vill 

arbeta mer utifrån ytligt emotionellt arbete vid beslutsfattande gällande barn, för att på så sätt 

kunna ta ett beslut utan att den nära relationen till barnet står i vägen för beslutsfattandet.  

 

7.7 Socialsekreterares känslostyrdhet  

7.7.1 Balansgång mellan det professionella och det privata 

Flertalet socialsekreterare beskriver att de inte styrs av sina känslor när de möter barn i sitt 

arbete. De pratar om sig själva som professionella och att de därför inte kan styras av sina 

privata känslor. Dock påpekar socialsekreterarna att vissa ärenden kan få dem att känna sig mer 

känslostyrda, beroende på vad man har för vetskap om ärendet och barnet sedan innan. Vissa 

barns livsöden och behov påverkar socialsekreterarna mer känslomässigt än andra. När det gäller 

barn som är placerade i traditionella familjehem framkommer det att socialsekreterarna kan 

uppleva sig mer känslostyrda då barnet är mer utelämnat än när barnet är placerat i ett 

släktinghem. Somliga respondenter pratar om hur känslostyrdheten inte skiljer sig åt, beroende 

på om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem utan det är den 

enskilda kontakten socialsekreteraren får med barnet som påverkar känslostyrdheten. 

Respondenterna påtalar att det föreligger en förväntning från arbetsplatsen om att alla barn ska 

bemötas lika och att socialsekreteraren ska vara professionell och opartisk. Socialsekreterare 

framför att det kan vara svårt att inte styras av sina känslor i arbetet med barn, men att de måste 

lära sig hitta strategier för att inte bli allt för känslostyrda. Strategier som kan användas är att 

inte boka in jobbiga möten på fredagar. Samt att avsluta dagen med att reflektera över ärenden 

som påverkat socialsekreteraren känslomässigt, tillsammans med sin gruppledare eller kollegor.  

 

“Men när barn eller föräldrarna ringer och säger kan inte den få sova över hos mig i helgen och 

barnen vill inget annat heller. Jag skulle inget hellre än att vilja säga självklart en natt vad kan 

det göra men jag får ju inte av olika anledningar. Det tycker jag är jobbigt liksom för då känner 

jag såhär att jag vill ju så gärna bara säga ja självklart.” - Respondent 3 

 

Resultatet påvisar att det finns en motsägelsefullhet i hur känslostyrda socialsekreterarna 

upplever sig vara i ärenden som rör barn. Socialsekreterarna beskriver att de är professionella 

och därför inte styrs av sina känslor i arbetet vid uppföljning av barn, men sedan framkommer 

det att vissa ärenden gör socialsekreterarna mer känslostyrda. Denna känslostyrdhet som 
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socialsekreterarna beskriver kan kopplas till djupt emotionellt arbete. Mann (2004:205) 

beskriver att om individer inte distanserar sig från känslor som uppstår på arbetet i sitt privatliv, 

kan det leda till utmattning och att individen tvivlar på sig själv. Utifrån socialsekreterarnas 

upplevelse av deras känslostyrdhet, kan det förstås som att de i vissa ärenden arbetar efter djupt 

emotionellt arbete. Socialsekreterarnas känslostyrdhet kan tänkas bero på att de går för djupt in i 

det emotionella arbetet och låter de personliga känslorna styra deras agerande. Respondenterna 

framför att de känner sig mer känslostyrda vid mötet med barn som är placerade i traditionella 

familjehem än i släktinghem. Andra respondenter berättar att det inte är någon skillnad i deras 

känslostyrdhet utifrån om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. 

Det kan tolkas som att de respondenter som beskriver sig vara mer känslostyrda i arbetet med 

uppföljning av barn i traditionella familjehem arbetar utifrån djupt emotionellt arbete. Det kan 

förstås som att de styrs mer av sina privata känslor i arbetet med uppföljning av barn som är 

placerade i traditionella familjehem än med barn som är placerade i släktinghem (jfr. Mann, 

2004:205). Vissa socialsekreterare arbetar inte mer eller mindre utifrån djupt emotionellt arbete 

beroende på om barnet är placerat i ett släktinghem eller i ett traditionellt familjehem. För att 

inte låta känslostyrdheten ta över i arbetet, behöver socialsekreteraren finna strategier för att lära 

sig erhålla en distans. Ett exempel som beskrivs av socialsekreterare när det gäller att skapa 

distans är att inte boka in jobbiga möten på fredagar. Det kan tolkas som att socialsekreterarna 

har reflekterat över hur de ska gå tillväga för att skapa en distans i arbetet och inte låta det djupa 

emotionella arbetet i form av personliga känslor ta över.  

 

7.8 Arbetsplatsens förväntningar och riktlinjer 

7.8.1 Skapa kontakt med barnet 

Det framkommer under intervjuerna att det inte föreligger några riktlinjer eller förväntningar på 

hur socialsekreterare ska hantera deras känslor. Det finns inte heller några förväntningar på att 

socialsekreterarna ska bemöta barn olika känslomässigt utifrån om barnet är placerat i ett 

släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Det som framförs kring vad arbetsplatsen har för 

förväntningar är att socialsekreterarna ska skapa en kontakt med barnet. Förväntningen som 

arbetsplatsen har på socialsekreterarna kan förstås utifrån formella känsloregler. Dahlgren och 

Starrin (2004:44-45) beskriver formella känsloregler som regler och riktlinjer som finns på 

arbetsplatsen och som de anställda förväntas följa. De förväntningar som arbetsplatsen har på 

socialsekreterarna kan ses som formella känsloregler som fungerar som en anvisning för 

socialsekreterarna i hur de ska bygga upp en relation med barnet. Socialsekreterare behöver i 

deras arbete förhålla sig till att arbetsplatsen förväntar sig att de ska skapa en relation till 

familjehemsplacerade barn.  

 

7.8.2 Handledning vid känslomässiga ärenden 

Samtliga respondenter påtalar att de har handledning i hur de ska hantera de ärenden som 

påverkar dem känslomässigt. Vid uppföljning av familjehemsplacerade barn beskriver 

respondenterna att de ofta diskuterar saker sinsemellan med sina kollegor om det är något de 

upplever som känslomässigt svårt att hantera. Under möten kan det uppstå saker som påverkar 

socialsekreteraren känslomässigt, och respondenterna beskriver att de då vänder sig till en 

kollega efter mötet för att diskutera.  

 

”Räddningen i det har varit att vi har haft fantastisk bra handledning hela tiden. Det är okej att 

gripas emotionellt […] men att man sedan lyfter det på handledningen, att man vågar göra det” 

– Respondent 4 
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Samtliga respondenter förklarar att de har handledning där de diskuterar hur de ska agera i 

känslomässiga ärenden och hur de ska tänka kring ärendena. Handledning är något som ges på 

arbetsplatsen och kan förstås med hjälp av formella känsloregler. Dahlgren och Starrin 

(2004:44-45) beskriver att formella känsloregler skapas av arbetsplatsen och innebär 

förväntningar på hur individer ska agera och hantera känslor på arbetsplatsen. Det kan tolkas 

som att arbetsplatsen använder handledning som ett tillvägagångssätt för att vägleda 

socialsekreterarna i hur de ska hantera känslor i mötet med familjehemsplacerade barn. 

Informella känsloregler innebär att individen lär sig, och tar efter erfarna kollegor gällande hur 

känslor ska hanteras på arbetsplatsen (Dahlgren & Starrin, 2004:44-45). Det som respondenterna 

beskriver kring att de pratar med kollegor kan förstås utifrån informella känsloregler. Det kan 

tänkas att respondenterna lär sig strategier gällande hur känslor som uppstår i arbetet ska 

hanteras genom att diskutera och få stöd gällande känslomässiga ärenden av kollegor, vilket kan 

förstås som informella känsloregler. 

8. Slutdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka socialsekreterares inställning och förhållningssätt gentemot 

släktinghem och traditionella familjehem. Vidare var syftet att undersöka socialsekreterares 

emotionella arbete i mötet med barn, som är placerade i släktinghem eller traditionella 

familjehem. Vår förhoppning med studien är att den kan bidra till en ökad förståelse och 

kunskap kring vilken inställning socialsekreterare har till släktinghem och traditionella 

familjehem. Samt att kunna bidra till en ökad förståelse om och hur socialsekreterare kan 

uppleva sig vara känslostyrda vid uppföljning av familjehemsplacerade barn. Vi anser att vår 

studie är betydelsefull då det inte finns mycket nationell forskning kring detta ämne och att det 

är svårt att tillämpa den tillgängliga internationella forskningen i den svenska kontexten.  

 

Den intervjumetod som använts i studien är semistrukturerad och intervjuer har genomförts med 

sex stycken socialsekreterare. Vår studie kan uttala sig om de fyra kommuner inom vilka 

intervjuerna gjordes och hur det praktiska sociala arbetet kring uppföljning av 

familjehemsplacerade barn genomförs där. Det kan ses som en begränsning att studien utgår från 

ett litet urval. Ett förslag till vidare forskning kan vara att använda sig av en större insamlad 

empiri, så att resultatet blir mer representativt. Användandet av en större insamlad empiri skulle 

kunna bidra till möjligheten att överföra studiens resultat till andra socialtjänster i Sverige där 

socialsekreterare arbetar med uppföljning av familjehemsplacerade barn. En styrka med studien 

är att de kriterier som legat till grund för urvalet var att respondenterna skulle ha erfarenhet av 

att arbeta med uppföljning av familjehemsplacerade barn i såväl släktinghem som traditionella 

familjehem. Detta resulterade i att respondenterna kunnat besvara de intervjufrågor som legat till 

grund för studien.  

 

Resultatet påvisar att socialsekreterare generellt har en negativ inställning till att barn är 

placerade i släktinghem. Detta utifrån att släktingar generellt har svårt att ta sig an 

familjehemsuppdraget och dess innebörd, och att släktingarna även kan hamna i konflikter med 

de biologiska föräldrarna och på så sätt inte tillgodose barnets behov. Denna negativa inställning 

som delas av socialsekreterarna kan vara intressant i förhållande till 6 kap. 5 § SoL, som lyder 

att placering i släktinghem alltid ska övervägas i första hand när det gäller familjehemsplacering. 

Det kan ifrågasättas att lagen förespråkar placering i släktinghem i förhållande till vår studies 

resultat, som påvisar att socialsekreterare generellt inte ser släktingplacering som fördelaktigt för 

barnet. Det blir därmed relevant att förstå lagens innehåll i förhållande till det resultat vi kommit 

fram till. Den negativa uppfattningen gentemot släktinghem delas bland samtliga respondenter 
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från fyra olika kommuner. Det är intressant om detta är en uppfattning som delas av större delen 

av Sveriges socialtjänster, att ifrågasätta varför arbetet sker utefter en lag som förespråkar 

släktingplacering när socialsekreterares erfarenheter visar att släktingplacering inte är till barnets 

bästa. Vi anser att det här området är i behov av vidare forskning, för att ta reda på om det 

föreligger en generell syn på att släktingplaceringar inte är till barnets fördel och huruvida lagen 

är anpassad utefter socialsekreterares erfarenheter om vad som är till barnets bästa när det gäller 

familjehemsplaceringar.  

 

Avseende socialsekreterarnas emotionella arbete påvisar resultatet att det förekommer att 

socialsekreterare blir känslomässigt påverkade vid uppföljning av familjehemsplacerade barn. 

En del socialsekreterare framför att de kan känna sig mer känslostyrda vid uppföljning av barn 

som är placerade i traditionella familjehem utifrån att barnet anses vara mer utlämnat. Dock så 

framförs det av resterande socialsekreterare att det emotionella arbetet i mötet med barn inte 

påverkas av om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem. Detta är 

intressant i förhållande till resultatet som påvisar att socialsekreterare har föreställningar om att 

släktingplaceringar sällan är gynnsamt för barnet och att traditionella familjehemsplaceringar 

oftare är till barnets fördel. Om det är så som resultatet påvisar innebär det att socialsekreterare 

kan se bortom deras inställning till olika typer av familjehem och skapa en relation till barnet 

utan att ta hänsyn till vilken typ av familjehem barnet är placerat i. Det är även intressant att 

resultatet påvisar att det inte föreligger någon skillnad i skapandet av relationen trots att 

placeringar i släktinghem sällan är gynnsamt för barnet. I tidigare forskning framkommer det att 

uppföljning sker oftare i släktinghem då släktingar har svårare att ta sig an föräldrarollen 

(Farmer, 2009:437). Vår studies resultat påvisar inte detta trots att det i resultatet framkommer 

att släktingplaceringar inte är till barnets fördel. Det kan bero på den arbetsbelastning och 

tidsbrist som föreligger på flertalet olika socialtjänster i Sverige och därför blir ärenden av mer 

akut karaktär prioriterade.  

 

Det resultat vi kommit fram till i vår studie påvisar att det föreligger en negativ inställning 

gentemot släktingplaceringar och att barn placeras hos släktingar. Som tidigare nämnt visar 

resultatet att det ofta förekommer haverier, uppbrott, i släktinghem. Vidare framkommer det i 

resultatet att synen på traditionella familjehem är mer positiv och att barnet ofta har det bättre i 

ett traditionellt familjehem än i ett släktinghem. Detta resultat är intressant i jämförelse med 

tidigare forskning som påvisat att det föreligger en positiv inställning till släktinghem. Tidigare 

forskning som gjorts på området visar att socialsekreterare har positiva erfarenheter av att barn 

är placerade i släktinghem (Peters, 2005:598-599; Hedin, 2012:34; Linderot, 2006:118). Det 

föreligger en motsägelsefullhet i den tidigare forskningen då den påvisar att det även råder en 

negativ inställning gentemot släktinghem. Det framförs bland annat att släktinghem inte är av 

samma kvalité som traditionella familjehem och inte alltid är tillräckligt gynnsamt för barnet. 

Samt att släktingarna inte alltid är lämpliga familjehemsföräldrar (Beeman & Boisen, 1999:321; 

Peters, 2005:609-610; Linderot, 2006:126). Vårt resultat går i enighet med den ovan nämnda 

forskningen, som påvisar att det föreligger en negativ inställning gentemot släktinghem. 

Däremot påvisar även den tidigare forskningen att det föreligger en positiv inställning till 

släktinghem vilket inte går i enighet med vårt resultat. Vad det beror på att det förekommer en 

positiv inställning till släktinghem i tidigare forskning och en mer negativ inställning till 

släktinghem i vår studie går inte att ange helt säkert. Det kan vara så att socialsekreterares 

erfarenheter skiljer sig åt beroende på inom vilken kommun de arbetar och hur mycket 

arbetserfarenhet de har. Vår studie tillför något nytt i form av att socialsekreterares inställning 

gentemot släktinghem och traditionella familjehem lyfts fram och att socialsekreterares 
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emotionella arbete i mötet med barn som är placerade i släktinghem och traditionella familjehem 

synliggörs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Referenslista 
Back, C. & Berterö. C. (2015). Interpretativ fenomenologisk analys. I A. Fejes., R. Thornberg 

(Red.), Handbok i kvalitativ analys (s.148-161). Stockholm: Liber.  

 

Beeman, S., & Boisen, L. (1999). Child welfare professionals' attitudes toward kinship foster 

care. Child Welfare, 78(3), 315-337. 

 

Bris. (2019). Barn i familjehem. Hämtad från: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-

amnen/riskfaktorer-i-familjen/barn-i-familjehem/ (190509) 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Carlhed, C. (2011). Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i 

professionsforskning. Socialvetenskaplig tidskrift, 4, 283-300. 

 

Chipman, R., Wells, S. J., & Johnson, M. A. (2002). The meaning of quality in kinship foster 

care: Caregiver, child, and worker perspectives. Families in Society, 83(5), 508-520. 

 

Codex. (2018). Regler och riktlinjer för forskning. Hämtad från: 

http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml (190507) 

 

Dahlgren, L., & Starrin, B. (2004). Emotioner, vardagsliv och samhälle: en introduktion till 

emotionssociologi. Malmö: Liber. 

 

Deer, C. (2014). Doxa. In Grenfell, M. (red.), Pierre Bourdieu [Elektronisk resurs] key concepts. 

(p.114-125) Abingdon: Routledge.  

 

Farmer, E. (2009). What factors relate to good placement outcomes in kinship care?. British 

Journal of Social Work, 40(2), 426-444. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes., & R. 

Thornberg. (red.), Handbok i kvalitativ analys (s.16-43). Stockholm: Liber.  

 

Flynn, R. (2002). Kinship foster care. Child and family social work, 7, 311-321.  

 

Föräldrabalk (1949:381). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381 

 

Gunnarsson, L. G. (2018). Etiska överväganden vid forskning inom ramen för 

högskoleutbildning. Hämtad från: https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-581046-dt-content-rid-

6324589_1/courses/31186-20191-inst3500/etiska-overvaganden-vid-studentarbeten_18-08-

23.pdf (190521) 

 

Hansson, K. (2001). Familjebehandling på goda grunder: en forskningsbaserad översikt. 

Stockholm: Gothia. 

     

https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-581046-dt-content-rid-6324589_1/courses/31186-20191-inst3500/etiska-overvaganden-vid-studentarbeten_18-08-23.pdf
https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-581046-dt-content-rid-6324589_1/courses/31186-20191-inst3500/etiska-overvaganden-vid-studentarbeten_18-08-23.pdf
https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-581046-dt-content-rid-6324589_1/courses/31186-20191-inst3500/etiska-overvaganden-vid-studentarbeten_18-08-23.pdf


 

31 

 

Hedin, L. (2012). Foster youth's sense of belonging in kinship, network, and traditional foster 

families: an interactive perspective on foster youth's everyday life. (Doctoral dissertation, 

Örebro University). 

     

Hochschild, A. R. (1983) The Managed Heart: Commercialisation of Human Feeling. 

University of California Press, Berkeley, CA.  

 

Jacobsen, H., Brabrand, H., Liland, S. M., Wentzel-Larsen, T., & Moe, V. (2018). Foster 

parents' emotional investment and their young foster children's socio-emotional functioning. 

Children and Youth Services Review, 86, 200-208. 

 

Kanasz, T., & Zieliñska, I. (2017). Emotional Labour of the Polish Social Workers: The Study in 

Sociology of Emotions. Polish Sociological Review, 3(199) 351-365. 

 

Kunskapsguiden. (2019). Stödinsatser. Hämtad från: https://www.kunskapsguiden.se/barn-och-

unga/Teman/Barn-som-anhoriga/Sidor/Stodinsatser.aspx (190515) 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Leeson, C. (2010). The emotional labour of caring about looked‐after children. Child & Family 

Social Work, 15(4), 483-491. 

 

Lindahl, R. (2019). Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet. 

(Doktorsavhandling, Örebro universitet). 

 

Linderot, S. (2006). Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan: En studie kring 

familjehemsplaceringar - lagstiftning, attityder och handläggning inom socialtjänsten. Lund 

University.  

 

Lindgren, S. (2015). Sociologi 2.0: samhällsteori och samtidskultur. Lund: Gleerups Utbildning. 

 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Hämtad från: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-

med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52 (190511) 

    

Mann, S. (2004). ‘People-work’: emotion management, stress and coping. British Journal of 

Guidance & Counselling, 32(2), 205-221. 

    

Moseby-Jensen, C. K., & Schjelderup Nielsen, H. S. (2015). Emotional labor in social workers' 

practice. European Journal of Social Work, 18(5), 690-702. 

 

Peters, J. (2005). True ambivalence: Child welfare workers' thoughts, feelings, and beliefs about 

kinship foster care. Children and Youth Services Review, 27(6), 595-614. 

 

Ponnert, L. (2017). Emotional kinship care and neutral non‐kinship care—the struggle between 

discourses. Child & Family Social Work, 22(2), 1084-1093. 

 



 

32 

 

Socialstyrelsen. (2006). Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9478/2006-109-

27_200610927.pdf (190509) 

 

Socialstyrelsen. (2013). Barn och unga i familjehem och HVB. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18923/2013-1-1.pdf (190411) 

 

Socialstyrelsen. (2015). Utreda barn och unga: handbok för socialtjänstens arbete enligt 

socialtjänstlagen. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19644/2015-1-9.pdf (190509) 

 

Socialstyrelsen. (2017a). Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016. 

Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20659/2017-9-

2.pdf (190515) 

 

Socialstyrelsen. (2017b). Ett hem att växa i - Familjehemmets bok - Grundutbildning för jour- 

och familjehem. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20655/2017-8-1.pdf (190411) 

 

Socialstyrelsen. (2019a). Frågor och svar om barn och unga som är placerade i familjehem. 

Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/barnochungasomarplaceradeifami#anchor_10 

(190509) 

Socialstyrelsen. (2019b). Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående. 

Kunskapsstöd för socialtjänstens bedömningar. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21127/2019-3-1.pdf (190515) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i 

familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11). Hämtad 

från:  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18782/2012-6-56.pdf 

(190521) 

 

Socialtjänstförordning. (2001:937). Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstforordning-2001937_sfs-2001-937 

(190426) 

 

Socialtjänstlagen. (2001:453). Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 (190515) 

 

Sveriges Kommuner Och Landsting. (2019). Familjehemsvård. Hämtad från 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familje

hemsvard.1505.html (190515) 

 

Thornberg, R., & Fejes, A. (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I A. 

Fejes., & R. Thornberg. (red.), Handbok i kvalitativ analys (s.256-278). Stockholm: Liber. 



 

33 

 

Thornberg, R. & Forslund Frykedal, K. (2015). Grundad teori. I Fejes., & R. Thornberg. (red.), 

Handbok i kvalitativ analys (s.44-68). Stockholm: Liber.  

 

Thomas, N., & O'Kane, C. (2000). Discovering what children think: connections between 

research and practice. British Journal of Social Work, 78, 819-835. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. 2017. God forskningsed. Hämtad från: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf (190423) 

 

Wharton, A.S. (2009). The sociology of emotional labor. Annual review of sociology, 35, 147-

165.  

 

Winokur, M., Holtan, A., & Valentine, D. (2009). Kinship care for the safety, permanency, and 

well‐being of children removed from the home for maltreatment. Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 1, 1-128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 – Informationsblad 
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Information om deltagande i examensarbete  
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet med vårt 
arbete är att undersöka socialsekreterares emotionella investering i relation med barnet beroende på 
om barnet är placerat i ett traditionellt familjehem eller släktinghem. Samt att undersöka hur 
socialsekreterares gemensamma uppfattning och förhållningssätt ser ut gentemot släktinghem jämfört 
med traditionella familjehem.  

I examensarbetet genomförs intervjuer med socialsekreterare om deras upplevelse av emotionell 
investering i mötet barn och deras uppfattning om traditionella familjehem och släktinghem. 
Intervjuerna spelas in audio med utrustning som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. 
Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts 
som godkänt av examinator, varefter de raderas. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete. Dina personuppgifter 
kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det 
rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras 
tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet har 
examinerats och godkänts (och möjligen publicerats på DIVA) har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke 
och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter 
som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person och arbetsplats kommer att 
ersättas med pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de uppgifter 
som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta vår handledare. 
Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets 
dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av Örebro universitet 
lämnas till Datainspektionen. 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Felicia Holm & Emma Olausson   Robert Lindahl 
felicia.emmastudent@gmail.com     robert.lindahl@oru.se  
     019-30 31 88 
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Samtycke till deltagande i examensarbete  
 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i socialt 
arbete vid Örebro universitet som genomförs av Felicia Holm och Emma Olausson. 
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Namn Namnsson    Ort, datum 

 

 

 

 

  

     

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

Berätta kort om dig själv:  

 

1. Vilken arbetsplats arbetar du på och vad är din befattning?  

2. Hur länge har du jobbat med uppföljning av familjehemsplacerade barn?  

 

Huvudfrågor: 

1. Vad ser ni på arbetsplatsen för för- och nackdelar med släktinghem jämfört med 

traditionella familjehem? 

 

2. Finns det några specifika riktlinjer gällande placering i släktinghem jämfört med traditionellt 

familjehem på arbetsplatsen?  

• Om ja, vad utmärker riktlinjerna för släktinghem jämfört med traditionellt familjehem?  

 

3. Tidigare forskning har visat på att barn som är placerade i släktinghem får mindre stöd och 

insatser från socialtjänsten än de barn som är placerade i traditionella familjehem. Varför tror du 

att det är såhär? 

 

4. Finns det några uttalade riktlinjer samt outtalade förväntningar på arbetsplatsen om hur ni bör 

positionera er känslomässigt, om ni ska skapa närhet eller distans till barnet? Skiljer sig dessa 

riktlinjer och förväntningar åt beroende på om barnet är placerat i släktinghem eller ett 

traditionellt familjehem?  

 

5. Vad skulle det kunna finnas för skillnader i hur socialsekreterare bygger upp relationen med 

barn baserat på om de är placerade i ett släktinghem eller ett traditionellt familjehem?  

 

6. Vad skulle det kunna finnas för svårigheter för socialsekreterare att upprätthålla kontakten 

med barn som är placerade i ett släktinghem respektive ett traditionellt familjehem? 

 

7. Vad kan det finnas för fördelar gällande socialsekreterares upprätthållande av kontakt med 

barn beroende på om de är placerade i ett släktinghem eller traditionellt familjehem? 

 

8. Om det skulle finnas några skillnader i hur socialsekreterare positionerar sig känslomässigt 

gentemot barnet beroende på om barnet är placerat i ett släktinghem eller ett traditionellt 

familjehem, vad skulle det i så fall kunna vara för skillnader?  

 

9. Om det skulle finnas skillnader i hur känslostyrda socialsekreterare är vid uppföljning av 

placerade barn i släktinghem och traditionella familjehem, vad skulle dessa skillnader då kunna 

vara?  

 

10. Finns det något du vill tillägga eller komplettera? 
 


