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The aim of this study was to examine what knowledge social workers express about home 

visits in child welfare investigations and how they know what to do. Sixteen social workers 

who work with social investigations concerning children were asked to discuss the topic home 

visit in three focus group interviews in three different municipalities in southern Sweden. The 

social workers in our focus group interviews mainly discussed the purpose of the home visit, 

what social workers do during home visits and furthermore their opinions about guidelines 

and policy documents regarding the home visit.  To get an understanding of what type of 

knowledge is the basis for social workers use of the home visit, we used Polanyi's concept of 

'tacit knowing' as well as the Aristotelian theory of knowledge containing three forms of 

knowledge, that is, episteme, techne and fronesis. We found that the displaying of ‘tacit 

knowing’ was a consistent feature in all groups, as they had difficulty expressing their 

knowledge use. This may be considered as an effect of their knowledge being deeply 

incorporated into them as social workers. Our observations also indicate that the social 

workers mostly use the form of knowledge fronesis which is aimed at the common sense and 

the practical wisdom. Evidence for this was found in how respondents frequently described 

how they observe the interpersonal interaction, and that they sense the home's atmosphere to 

get a picture of the child's situation. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Sofia Enell för hennes stöd, engagemang och 

tålamod. Ett stort tack till alla socialsekreterare som deltog i vår studie, tack för att ni tog er 

tid till att dela med er av era tankar och erfarenheter. Vi vill även tacka nära och kära så väl 

som främlingar som har stått ut med våra oändligt långa utläggningar om hembesök och allt 

som hör därtill. Tack till katten Vincent för att han genom sin provocerande lathet fått oss att 

arbeta mer effektivt då även vi längtat efter att få oss en blund då och då. Sist men inte minst 

vill vi tacka personalen i bibliotekets cafeteria som bistått oss med extra energi genom goda 

kakor och ett glatt bemötande – Tack för kaffet!  
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1. Inledning  

Detta är en studie om socialsekreterares användning av hembesök där vår empiri består av 

intervjuer med socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. Hembesöket kan 

förenklat beskrivas som en utav socialtjänstens utredningsmetoder som socialsekreterarna kan 

använda sig av i förhandsbedömningar samt utredningar gällande exempelvis insatser och 

åtgärder som ryms i Socialtjänstlagen. Vår studie behandlar den sortens hembesök som 

används vid utredningar om insatser för barn och ungdomar samt utredningar gällande 

misstanke om att barn far illa. 

Henning och Toomingas (1997) beskriver hembesök som ett professionellt avgränsat 

besök med ett bestämt syfte. Författarna har valt att dela in professionerna som genomför 

hembesök i två kategorier, de vårdande besökarna samt besökarna som representerar fostran 

och kontroll. Till de vårdande besökarna hör BVC- och distriktssköterskorna och jourhavande 

läkaren etc. Till de som representerar fostran och kontroll hör t.ex. tjänstemän från socialtjänst 

samt försäkringskassa. Henning och Toomingas (1997)  ifrågasätter huruvida hembesök är en 

arbetsform, en arbetsmetod eller bara den plats där kontakten äger rum. Deras slutsats blir att 

det kan ses på olika sätt beroende på vad syftet med hembesöket är. De menar att det behövs 

mer kunskap om ”hembesökskonsten”. Henning och Toomingas (1997)  anser att det finns 

mycket erfarenhet av hembesök och därmed kunskap om det. Dock ställer de sig frågande till 

det faktum att det trots detta mångåriga arbete med hembesök inte finns någon formell 

utbildning inom det. De har även reagerat på att det finns ytterst lite nedskrivet om hembesök 

och vad som är bra med det, särskilt i vetenskapliga tidskrifter.  

Även vi har upptäckt att det finns ett begränsat utbud av tidigare forskning samt övrig 

litteratur och fakta som behandlar socialsekreterares tillvägagångssätt vid hembesök. 

Nordlander (2006) menar att studier om socialsekreterares kunskapsanvändning i 

utredningsarbetet är sällsynta och att de saknas helt i Sverige. Han menar vidare att det inte 

helt saknas kunskap om utredningsarbetet men däremot saknas kunskap om vilka kunskaper 

som vägleder socialsekreterarna i deras utredningsarbete samt hur dessa kunskaper kommer 

till användning i utredningsarbetet. Fridh och Norman (2008) menar att det finns en stor 

efterfrågan på litteratur om alla moment i en barnavårdsutredning hos nyanställda handläggare 

på socialtjänsten. De beskriver den brist som finns på tydliga riktlinjer vid 

barnavårdsutredningar samt att kunskapen om utredningsmetodik under grundutbildningen är 

bristfällig och att det saknas utbildningsmaterial om barnavårdsutredningar. Detta leder till att 
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så väl nya som erfarna socialarbetare får förlita sig på kollegors erfarenheter och egna 

bedömningar.  

I Socialstyrelsens rapport om kunskaps- och professionsutveckling inom socialtjänsten 

framkommer kritik angående att socialsekreterarna förlitar sig på arbetsmetoder som saknar 

vetenskapligt stöd samt ett ifrågasättande av socialarbetarnas kunskap och kompetens 

(Socialstyrelsen, 2001). Socialstyrelsens kritik angående avsaknad av praktiska riktlinjer för 

socialtjänstens utredningsarbete resulterade i ökade krav på dokumentation och utvärdering. 

Socialtjänsten uppmanades även till kontinuerlig uppföljning av sitt arbete samt att utveckla 

metoder baserade på vetenskaplig kunskap till de arbetsuppgifter som anses kräva det 

(Nordlander, 2006). Det finns en uppgående trend mot utformning av strukturerade mallar vid 

bedömningsarbete inom socialt arbete (Broadhurst m.fl. 2010). I Sverige pågår en utprövning 

på ett antal frivilliga socialkontor av HOME som är ett bedömningsinstrument vid hembesök i 

barnavårdsutredningar (Glad m.fl. 2011).  

Vi har försökt hitta vägledande riktlinjer för hembesök, då vi bland annat har läst igenom 

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn 

och unga (SOSFS 2006:12) där hembesök inte nämns. Vi läste även igenom dokumenten till 

BBIC (barns behov i centrum) som är ett system för handläggning och dokumentation i 

barnavårdsutredningar. I dessa dokument finns det inget skrivet om hembesök men däremot 

finns rubriken ”boende” där följande ska framgå: ”Hur familjen bor: (stadigvarande bostad, 

bostadens storlek och standard, hygienen i bostaden, om barnet/den unge har eget rum eller en 

plats i bostaden där den kan dra sig undan)” (Socialstyrelsen “Formulär och stöddokument. 

Barns behov i centrum (BBIC)” 2011 s.26). Vi tänker att hembesök är en lämplig metod för 

att få fram den sortens information vilket gör att vi finner det märkligt att hembesök inte 

nämns i dessa dokument.  

Vi har tidigare i vår utbildning skrivit en uppsats som behandlat ämnet hembesök vid 

barnavårdsutredningar där vi fick en inblick i hembesökets mångfald och 

användningsområden vilket gjorde att vi ville fördjupa oss i ämnet. I vår tidigare uppsats 

intervjuade vi tre socialsekreterare från tre olika kommuner för att se vad de hade för bild av 

hembesök vid barnavårdsutredningar samt för att få reda på hur de själva använde sig utav 

hembesök i praktiken. Vi ställde frågor angående vad de fokuserade mest på under dessa 

besök. Det fanns en stor variation bland svaren samtidigt som alla respondenter ansåg att det 

som de själva uppmärksammade var relevant och självklart. Svaren varierade i allt från att 

socialsekreterarna fokuserade på själva känslan i hemmet till basala saker så som hur 

boendesituationen ser ut, ifall barnet har en säng, om det är städat, om alla i familjen har en 
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sittplats vid matbordet med mera. Vi upptäckte även stora skillnader när vi frågade om 

riktlinjer och policydokument. Det framkom då att den första kommunen hade skriftliga 

riktlinjer gällande barnavårdsutredningar där hembesök nämndes som ett eventuellt 

utredningsverktyg. Socialsekreteraren från den andra kommunen nämnde som enda riktlinje 

att de hade en muntlig policy om att alltid vara två vid hembesök samt att meddela kollegerna 

om var de befann sig. Den tredje kommunen hade inga riktlinjer eller policydokument alls. 

Eftersom att det fanns en stor variation i svaren samt att respondenterna fann våra frågor svåra 

att besvara trots att de ansåg anledningen till samt sättet som de tillämpade hembesök på vara 

självklart upplevde vi att hembesök till stor del verkar bygga på tyst kunskap. Tyst kunskap 

innebär att den varken är uttalad, medveten eller reflekterad (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). 

Genom vår tidigare uppsats samt genomgång av forskning och litteratur fick även vi 

uppfattningen av att det inte verkar finnas någon diskussion angående hembesök vilket har 

väckt en hel del funderingar hos oss. Diskuterar socialsekreterarna syftet med hembesök och 

hur de ska gå tillväga? Om det inte finns någon tydlig definition på vad hembesöket är eller 

några riktlinjer för hur de ska gå tillväga, hur vet socialsekreterarna då vad de ska göra? Kan 

detta leda till att socialsekreterarnas egna värderingar blir vägledande i genomförandet av 

hembesök samt att de styr vilken kunskap och information som inhämtas vid hembesök? 

 

1.1 Bakgrund 

När barnavårdsnämnderna infördes i början av 1900-talet skulle de fylla två skilda behov. 

Dels skulle de ha en skyddsfunktion genom att skydda barnen mot övergrepp eller vanvård av 

olämpliga föräldrar, dels skulle de ha en kontrollfunktion gentemot de barn vars eget beteende 

sågs som oroande (Bergman, 2011). Idag är det kommunernas socialnämnder som enligt 5 

kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska verka för att barn och ungdomar växer upp 

under goda och trygga förhållanden samt ansvara för att ingripa om föräldrarna inte kan 

tillgodose den unges grundläggande behov av omvårdnad, skydd eller stöd (Socialstyrelsen, 

2004). Det framgår i 1 kap. 2 § SoL, att när åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver. Enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken, FB, har barn rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. De ska behandlas med aktning för sin person och 

egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 

1949:381). I omvårdnaden ingår barnets rätt att få de materiella, psykiska och sociala behoven 

tillgodosedda. Barnet har även rätt till trygghet i form av att få leva under stabila förhållanden 

och ha någon att lita på. Barn kan fara illa av att de lever i en riskfylld miljö, exempelvis i 
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form av missbruk, misshandel eller allvarliga psykiska störningar. Det kan även handla om 

barn som blir utsatta för övergrepp, kränkningar eller försummelse eller inte får den vård och 

omsorg de behöver för sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan också vara unga som 

själva utsätter sin hälsa eller utveckling för fara, t.ex. genom missbruk eller kriminellt 

beteende (Socialstyrelsen, 2004). Ovanstående beskrivningar av vad som krävs för barns 

bästa samt vad som kan skada ett barn är sådant som socialtjänsten ska vara vaksamma på i 

sitt utredningsarbete.   

Ett ärende hos nämnden kan uppkomma på i princip tre olika sätt: genom ansökan eller 

begäran, genom anmälan eller på annat sätt. En anmälan kan komma från såväl enskilda 

personer som från myndigheter och andra organisationer. Att nämnden får kännedom om 

någonting genom en anmälan eller på annat sätt innebär däremot inte automatiskt att en 

utredning inleds utan det krävs en förhandsbedömning där man bedömer från fall till fall 

(Socialstyrelsen, 2010). Om förhandsbedömningen indikerar att ett barn far illa inleds en 

utredning, en så kallad barnavårdsutredning. En barnavårdsutredning kan leda till att familjen 

behöver någon form av insats. Socialtjänstens öppenvård innehåller många olika insatser vilka 

i de flesta fall ges i form av bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Det kan exempelvis vara en 

kontaktperson eller kontaktfamilj som stöd och hjälp åt barnet eller dennes familj. En 

barnavårdsutredning kan även leda till en placering med samtycke från vårdnadshavarna 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Om samtycke från vårdnadshavarna saknas kan det 

bli aktuellt med tvångsinsats enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52), LVU.  

I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) gällande handläggning och 

dokumentation av ärenden som rör barn och unga, beskrivs att handläggaren under 

barnavårdsutredningen bör träffa barnet enskilt samt tillsammans med vårdnadshavaren. Detta 

för att kunna bilda sig en uppfattning om barnets situation vilket möjliggörs genom samtal 

eller observationer. Vidare menar Socialstyrelsen att uppgifterna till en utredning bör hämtas 

in på ett strukturerat sätt utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. De nämner BBIC som ett 

exempel på hur utredningsarbetet kan struktureras (SOSFS 2006:12). Socialstyrelsen har 

utarbetat BBIC som står för ”barnets behov i centrum” och är ett system för handläggning och 

dokumentation i utredning, planering och uppföljning. Systemet vilar på en teoretisk grund 

och innehåller en serie formulär som följer hela ärendegången från anmälan eller ansökan och 

utredning till uppföljning av insatser i barnavårdsärenden. Målsättningen med BBIC är att alla 

Sveriges kommuner ska ha ett enhetligt system för handläggning och dokumentation 

(Socialstyrelsen, 2006).  



 

9 

 

Socialtjänsten använder barnavårdsutredningen för att avgöra huruvida ett ingripande 

behövs och vilken form av stöd som anses vara lämpligt för familjen (Sundell & Egelund 

2007). Fridh och Norman (2008) beskriver att syftet med barnavårdsutredningen är att få fram 

en så god bild av barnets situation som möjligt. Sundell och Egelund (2007) menar att det 

finns en hel del krav och principer om hur en utredning ska utföras, lagen tar dock inte upp 

hur en utredning ska gå till. Fridh och Norman (2008) menar att barnavårdsutredningar inte 

görs efter en standardiserad mall och att de därför kan se olika ut till form och innehåll 

beroende på vid vilket socialkontor den har utförts. Sundell och Egelund (2007) beskriver att 

socialsekreteraren har stor frihet när det gäller utformningen för utredningar och styrs av 

individuella och professionella krav. Studier visar att socialsekreterarens bedömning av 

barnets situation bygger mer på personliga värderingar kring vad som kännetecknar ett 

normalt föräldraskap än barnets verkliga situation. Vidare menar Sundell och Egelund (2007) 

att kunskapen om arbetsmetoder är bristfällig inom socialt arbete då det finns ett begränsat 

antal utvärderingar. 

Andersson m.fl. (2002) beskriver den obalans som uppstår mellan familjen och 

socialsekreteraren vid barnavårdsutredningar där socialsekreteraren pendlar mellan att vara 

givande-stödjande och värderande-myndighetsutövande. Eftersom det enligt Andersson m.fl. 

(2002)  är omöjligt att samla in ett objektivt informationsmaterial är det viktigt att 

socialsekreteraren har kontroll på sina egna känslor under själva utredningsförfarandet. Detta 

eftersom att känslorna kan komma att styra över vad som anses vara viktig information. 

Socialarbetarens egna erfarenheter blir då till ett hinder för förståelsen och bedömningen av 

ett barns situation (Andersson m.fl. 2002).  

Genom hela utredningsprocessen, det vill säga under förhandsbedömningen samt under 

utredningens gång samlar socialsekreteraren in information så väl med som utan samtycke, 

där hembesök är en metod som används för informationsinhämtning. Bergman (2007) skriver 

om hur fosterhemstillsynen hanterades i början av 1900-talet och att det i 

barnavårdsnämndens rapporter framgår att tillsynsbesöken i fosterhemmen gjordes utan att 

förbereda fosterföräldrarna på när skulle komma. Anledningen till att det ofta gjordes 

oförberedda hembesök var bland annat för att underlätta tillsynen av fosterhemmen. Detta 

eftersom fosterföräldrarnas ovisshet om när hembesöket skulle äga rum kunde bidra till en 

dubbeleffekt då fosterhemsföräldrarna ständigt tvingades se sig själva och sitt hem med 

inspektörernas ögon. Även i dagens barnavårdsutredningar görs så väl anmälda som oanmälda 

hembesök, även om det ser annorlunda ut och syftet är inte detsamma som vid dåtidens 

fosterhemstillsyn. 
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Henning och Toomingas (1997) diskuterar ifall det finns fyra typer av hembesök. En typ 

av hembesök kan handla om att få kontakt med familjen, en annan om att få förståelse samt 

skapa djup och tydlighet i mötet, ytterligare en typ där observationen i hemmet är i fokus och 

en sista typ där det handlar om att socialsekreteraren ska kunna få del av det naturliga 

samspelet i familjen. De menar att dessa olika typer av hembesök kan sammanfalla vid ett och 

samma tillfälle. 

Henning och Toomingas (1997) menar att det positiva med hembesök är att familjen för 

det mesta känner sig tryggare och kommer bättre till sin rätt hemma. Det kan även ha stor 

betydelse att se saker i sitt rätta sammanhang. I dessa fall kan det handla om relationen mellan 

förälder och barn, att samspelet utvecklas spontant. Även Fridh och Norman (2008) nämner 

fördelar med hembesök så som att socialsekreteraren får en inblick i barnets miljö, hur 

familjen lever och hur det är ordnat för barnet. Fridh och Norman (2008) menar att det är bra 

att vara två handläggare under ett hembesök för att kunna hålla uppsikt på varandras 

reaktioner, samt för att kunna diskutera det som händer vid olika tillfällen i samtalen. Detta är 

även en fördel ur rättssäkerhetssynpunkt då mer än en person utifrån sina respektive 

referensramar och erfarenheter får möjlighet att bedöma situationen.  

Fridh och Norman (2008) menar att miljön kan få igång socialsekreterarens tankar och 

föreställningar om hur familjesituationen ser ut. Därför är det viktigt att som socialsekreterare 

vara öppen för att verkligheten kan se olika ut och att upplevelsen av miljön beror på vilken 

synvinkel man har. De föreställningar socialsekreteraren får om familjen genom den 

omgivande miljön är viktiga att sätta i ett större sammanhang, då dessa inte behöver säga 

något om familjens situation. Dock får socialsekreterare inte blunda när gränser passeras 

(Fridh & Norman, 2008). Vårdnadshavarna ska se till att barnets basala behov prioriteras samt 

bidra till struktur och framförhållning till sina barn, vilket socialsekreteraren kan upptäcka när 

de studerat hur livsföringen ser ut i form av rutiner med mat och sömn (Andersson m.fl. 

2002). Både Andersson m.fl. (2002) och Fridh och Norman (2008) nämner vikten av att 

socialsekreteraren observerar hygien och ordning i hemmet, det vill säga om föräldrarna håller 

godtagbar ordning i hemmet, hur den personliga hygienen ser ut, om barnet har en lugn vrå att 

läsa läxor i.  

Fridh och Norman (2008) menar att socialsekreteraren inte behöver beskriva dessa 

omständigheter ordagrant i utredningen men ändå observera dem. Fridh och Norman (2008) 

skriver ”Informationen är inte bara det som sägs utan minst lika mycket det som man 

ser.”(s.50). Det som socialsekreteraren ser är med andra ord upplevelsen av hemmet vilket 

innefattar olika faktorer i hemmiljön så väl som samspelet mellan familjemedlemmar och 
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socialsekreteraren. Fridh och Norman (2008) beskriver socialsekreterarens intuition som 

kunskap som inte kan kläs i ord. Denna intuition består av all den information som 

socialsekreteraren får i form av blickar och minspel. Detta är svårt att dokumentera och 

författarna ser det som omöjligt att använda till grund för socialsekreterarnas fortsatta 

agerande. Fridh och Norman (2008) menar dock att kunskapen kan ge socialsekreteraren en 

fingervisning om vilka vägar som kan vara värda att pröva i den fortsatta 

utredningsprocessen. 

 

1.2 Inledning till syfte 

Barnavårdsutredningar är komplexa och innehåller många olika delar som ska utredas och det 

är av stor vikt att det används fungerande metoder eftersom det handlar om barns trygghet och 

uppväxt. En av dessa metoder är hembesöket vilket vissa ovannämnda författare, bland annat 

Henning och Toomingas (1997) och även vi finner svårdefinierat. Efter vår tidigare uppsats 

samt genomgång av litteratur och forskning är vår uppfattning att det inte finns någon tydlig 

definition på vad hembesöket är. Avsaknaden av konkreta vägledande riktlinjer gör det svårt 

att få en bild av hur hembesök används i praktiken samt vad det är till för. Utan tydlig 

vägledning har frågor väckts hos oss kring vad det är som vägleder socialsekreterarna i deras 

arbete. Detta har gjort att vi genom vår studie ville förstå hur socialsekreterarna vet hur de ska 

gå tillväga vid hembesök. Brist på forskning om hembesök vid barnavårdsutredningar samt 

brist på forskning som behandlar socialsekreterares kunskapsanvändning i deras arbete gjorde 

att vi fann det relevant att genomföra en studie gällande vilken kunskap socialsekreterare 

använder vid hembesök.  

Eftersom att kunskap är ett begrepp som är öppet för många olika tolkningsmöjligheter 

valde vi att göra en avgränsning till Aristoteles kunskapsteori innehållande tre former av 

kunskap samt Polanyis begrepp ’tacit knowing’ även kallat ’tyst kunskap’. Vi använde oss 

utav fokusgrupper som är en variant av gruppintervju där deltagarna diskuterar kring ett fåtal 

teman istället för att svara på frågor. I vår tidigare studie där vi använde oss av enskilda 

intervjuer fann vi det svårt att få socialsekreterarna att utveckla sina svar. Vår tanke i denna 

studie var att socialsekreterarna med hjälp av varandra lättare skulle kunna utveckla sina svar 

genom diskussioner. Det som skiljer vår tidigare uppsats från denna är att vi då var 

intresserade av att få kunskap om hur hembesöket gick till på ett konkret plan. Detta 

genererade i svar som inte var så entydiga och klara som vi förväntat oss vilket gjorde att vi i 

denna studie vill undersöka närmare hur socialsekreterare beskriver sina motiv och sitt 

arbetssätt vid hembesök och få möjlighet att analysera och försöka förstå vad deras 
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beskrivningar står för. För att hjälpa oss förstå varför socialsekreterarna inte kan uttrycka 

denna kunskap valde vi att fokusera på vilka kunskapsformer som ligger till grund för deras 

användning av hembesök.  

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilken kunskap socialsekreterarna uttrycker om hembesök vid 

barnavårdsutredningar samt hur socialsekreterarna vet hur de ska gå tillväga vid dessa.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Vad anser socialsekreterarna det finns för syfte med att göra hembesök? 

 Hur ser socialsekreterarna på vägledande riktlinjer och dokumentation vid hembesök? 

 Vilka kunskapsformer ger socialsekreterarna uttryck för när de beskriver sin 

användning av hembesök? 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp svårigheter inom utredningsmetodik samt olika verktyg 

och metoder. För att få en historisk inblick i hur den sociala barnavården har utvecklats 

kommer vi att beröra tillsynen av fosterbarnsvården då det är den forskning vi funnit som har 

mest relevans i förhållande till hembesök vid barnavårdsutredningar ur ett historiskt 

perspektiv. Vi kommer även att beröra komplexiteten i arbetet inom människobehandlande 

organisationer samt vilka olika sorters kunskap som behövs för att hantera svårigheterna i 

praktiken. 

 

2.1 Dagens barnavårdsutredningar och gårdagens fosterhemstillsyn 

Som tidigare nämnts i vår bakgrund har barnavårdsutredningar fått mycket kritik från olika 

håll på grund av brist på dokumentation samt stora skillnader i utredningsarbetet. För att få 

mer kunskap om hembesök sätter vi det i dess sammanhang och börjar med komplexiteten i 

barnavårdsutredningar. För att förstå hur utvecklingen av arbetet för att skydda barn har fört 

oss dit vi är idag, tar vi ett steg tillbaka i tiden för att se om, och i sådana fall hur, bilden av 

vad som kännetecknar ett gott hem har förändrats över tid.     

 

2.1.1 Gemensamma arbetsmodeller? 

I en vinjettstudie av Östberg, Wåhlander och Milton (2000) är syftet att beskriva och jämföra 

verksamheter som arbetar med barnavårdsutredningsuppgifter med fokus på skillnader i 
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bedömningar och tillvägagångssätt i utredningsprocessen. I studien medverkade 

socialarbetare från sex kommuner som arbetar inom individ- och familjeomsorgen.  

I studien användes fyra vinjetter som delades ut till totalt 36 socialsekreterare. Fyra 

händelser angående samma familj beskrevs där varje ny händelse kunde tänkas påverka 

utredningsförfarandet. Det framkom att det i samtliga projektorter finns en föreställning om 

att det vid barnavårdsutredningar existerar en gemensam arbetsmodell för alla socialarbetare. 

Dock blir det tydligt i denna studie att så inte är fallet. Utifrån sin studie menar författarna att 

gemensamma modeller och arbetssätt inte behöver medföra enhetlighet i arbetet i 

utredningarna. Arbetsmodeller kan mer ses som en slags grund som kan rymma många olika 

arbetssätt. Detta innebär att beroende på var familjen bor och vilken socialarbetare de får 

kontakt med påverkar utredningsförfarandet. Författarna menar att detta är en fråga om 

rättsäkerhet och möjlighet till en likvärdig behandling samt familjens möjlighet till 

delaktighet i utredningen (Östberg, Wåhlander & Milton, 2000). 

 

2.1.2 Kontroll och renlighet 

Bergmans (2007:2011) studier behandlar fosterbarnsvård under perioden 1900-talet och hur 

fosterhemstillsynen gjordes i form av hembesök där en inspektör från barnavårdsnämnden 

åkte ut och kontrollerade fosterhemmen. Syftet med inspektionerna var att utöva kontroll över 

fosterbarnens vård även om inspektörerna själva kunde se sin stödjande roll (Bergman, 2007). 

Det centrala som inspekterades var fosterhemmen i sig och fosterföräldrarna men tillsynen 

kunde även riktas mot fosterbarnen och deras beteende. Ett lämpligt fosterhem skulle vara 

rymligt, ljust, snyggt och varmt samt vara rent och ordnat, då detta var normen av ett bra hem 

i början av 1900-talet. Renlighet var ett centralt tema för att bedöma lämpligheten av hemmen 

och det sågs som ett gott tecken om föräldrarna var måna om att hålla hemmet rent. Det 

ansågs vara ett olämpligt hem när det var fattigt, slarvigt eller i oordning. Om hemmen ansågs 

vara hälsovådliga kunde nämnden förbjuda dem att ta emot fosterbarn (Bergman 2007). 

 Ett hems ordning ansågs vara möjligt att bedöma efter standarden på sängplatserna, som 

sågs som en indikator på hemmets renlighetsstandard. Det betonades att barnet skulle ha en 

egen säng samt vikten av att barnen fick tillräckligt med kläder och mat (Bergman, 2007). 

Fosterbarnen hamnade ofta i underläge vid hembesök i förhållande till fosterhemsföräldrar 

och inspektörer. Många barn befann sig i väldigt utsatta situationer och visade tecken på 

rädsla genom att de sprang och gömde sig och vägrade att tala. Det finns indikationer på att 

många barn skrämdes med att barnavårdsnämnden skulle komma och vidta åtgärder mot dem 

(Bergman, 2011). 
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Bergman (2011) beskriver att det skett omfattande förändringar gällande 

fosterhemsplacering under 1900- talet. Detta i form av att det har skett en förskjutning 

gällande vilka skäl som anges till varför barn blir placerade. Det har gått från yngre till äldre 

barn, från barn vars föräldrar var fattiga till barn med egna problem, från yttre faktorer till inre 

psykiska faktorer. Författaren beskriver även den byråkratiseringsprocess som skett av 

fosterbarnsvården där det efterhand ställdes krav på inspektörernas utredningar och 

dokumentation, exempelvis började de använda blanketter. Syftet med detta var en större 

enhetlighet för att nå ökad styrning av verksamheterna i kommunerna (Bergman, 2011). 

 

2.2 Standardiserade utredningsverktyg 

Den ökade byråkratiseringen som Bergman (2011) nämner har även skett gällande 

barnavårdsutredningar så väl nationellt som internationellt och vi har funnit forskning som 

behandlar standardiserade utredningsverktyg som kan användas vid hembesök. I många 

länder har olika typer av sådana utredningsverktyg använts sedan en tid tillbaka, men detta är 

nytt för Sverige som är i startskedet av att implementera ett sådant standardiserat verktyg. 

 

2.2.1 Skalor och poängsättning 

Glad m.fl. (2011) beskriver i sin studie socialarbetares erfarenheter av den svenska versionen 

av HOME som står för ”Home Observation for Measurement of the Environment”. Verktyget 

är utformat för att mäta kvaliteten och kvantiteten av stimulering och stöd som finns för 

barnet i hemmiljön. En svensk version av HOME finns tillgänglig och håller på att testas 

frivilligt i praktiken av ett antal socialtjänster. Dock har HOME inte prioriteras för närvarande 

eftersom att det sammanföll med implementeringen av BBIC. Glad m.fl. (2011) menar att 

bedömningsinstrument inte används i någon större utsträckning i praktiken vid 

barnavårdsutredningar trots förekomst av flera bedömningsinstrument. Författarna till artikeln 

menar vidare att detta kan bero på att många utövare upplever standardiserade 

bedömningsinstrument som krångliga och påträngande (Glad m.fl. 2011).  

Broadhurst m.fl. (2010) beskriver i en studie om riskbedömningsverktyg vid 

barnavårdsutredningar i Storbritannien att det under de senaste åren pågått ökande försök till 

reglering av hembesök. Av studien framgår att det finns formella riskbedömningsverktyg att 

tillgå vid barnavårdsutredningar bland annat i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. De 

menar dock att många riskbedömningsverktyg inte har kontrollerats empiriskt.  

Glad m.fl. (2011) beskriver hur HOME fokuserar på barnets behov vilka ska tillgodoses 

av vårdnadshavarna och metoden går ut på att socialsekreteraren intervjuar och observerar 
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vårdnadshavarna och barnet i hemmiljön. Detta görs med hjälp av en strukturerad mall efter 

en standardiserad bedömning där socialsekreteraren poängsätter utefter vilka händelser som 

inträffar, exempelvis "förälder berömmer barnet" samt hur många gånger detta inträffar.  

Därefter räknas den totala poängen ut och socialsekreteraren kan då se ett mönster i resultatet 

som kan visa styrkor och svagheter, vilket i sin tur ger vägledning för vidare arbete med 

familjen (Glad m.fl. 2011).  

Broadhurst m.fl. (2010) beskriver ”Home Conditions Assessment tool” som är ett 

standardiserat bedömningsverktyg i form av ett frågeformulär där en bedömning av 

riskfaktorer genomförs, exempelvis om huset luktar illa eller om det är smutsigt i hemmet. 

Poängen sätts med 0 eller 1, där 0 poäng innebär att det saknas och 1 poäng betyder att det är 

närvarande. Den aktuella akten om familjen ska innefatta information samt iakttagelser vid 

besöket som är av betydelse för att fastställa ifall det finns risk för att barnet far illa. 

Exempelvis ingår information om barnets beteende, mat- och sömnrutiner samt iakttagelser av 

barnets sovrum (Broadhurst m.fl. 2010).  

 

2.2.2 För- och nackdelar med standardiserade utredningsverktyg 

I studien av Glad m.fl.(2011) framkom det att en fördel med standardiserade 

utredningsverktyg är att den informationen som hämtas in är mer detaljerad då metoden 

kräver att utövaren noggrant observerar hemmiljön under hembesöket. Det strukturerade 

verktyget sågs även som en hjälp för socialsekreterare att inte missa aspekter som lätt kan 

glömmas bort, som exempelvis hur barnets rum ser ut och vilken typ av böcker och leksaker 

barnet har tillgång till i hemmet. I resultatet av studien framkommer åsikter om att det 

standardiserade formatet kan förebygga att informationen som samlas in påverkas av 

förutfattade meningar om familjen eftersom alla familjer ställs inför samma metod. Det 

framkom vidare att det med hjälp av metoden blev lättare att ta upp känsliga ämnen eftersom 

vårdnadshavarna blev informerade om att frågorna inte riktades direkt till dem utan ställdes 

till alla som blir föremål för en barnavårdsutredning, vilket upplevdes öka familjers förståelse.  

 En nackdel med ett utredningsverktyg som innefattar poängsättning är att 

socialsekreterare kan få fram resultat som de själva anser vara missvisande i förhållande till 

deras egen uppfattning om situationen (Glad m.fl. 2011). Ytterligare en nackdel som så väl 

Glad m.fl. (2011) som Broadhurst m.fl. (2010) nämner är den tidskrävande administrering 

som strukturerade verktyg medför i jämförelse med rutiner vid ostrukturerade hembesök. 

Vissa socialsekreterare menar att ett utredningsverktyg kan bli ett hinder i relationsskapandet 
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med familjen samt minska socialsekreterarnas handlingsutrymme då det finns mindre 

utrymme för moraliska avvägningar (Broadhurst m.fl. 2010). 

Broadhurst m.fl. (2010) menar vidare att strukturerade bedömningsverktyg som 

framkommit genom forskning kan ge användbara metoder och verktyg, men att användningen 

av ett sådant bedömningsverktyg kräver ett kritiskt samt reflexivt tänkande. De menar 

samtidigt att motsatsen, det vill säga den tysta och situationsbundna kunskapen inte är felfri, 

men att den borde värderas högre på en politisk nivå än vad den hittills gjorts. Författarna 

menar att socialt arbete går mot en trend där strukturerade mallar tar allt större plats och 

övriga aspekter i socialsekreterarnas yrke försummas, så som förmågan till att vara 

intellektuellt aktiv och kritisk. Broadhurst m.fl. (2010) anser att det krävs en ny 

professionalisering i socialt arbete, en professionalisering som tar ett steg bort från 

mekanismen.  

 

2.3 Kunskapsanvändning 

För att förstå vad som vägleder socialsekreterarna vid hembesök kommer följande avsnitt att 

behandla komplexiteten kring hur människobehandlande yrken fungerar samt hur olika 

former av kunskap samspelar i mellanmänskliga relationer.  

 

2.3.1 Lagar, riktlinjer och familjen 

Individ- och familjeomsorgen är en offentlig förvaltning som regleras av lagar och 

förordningar som har inflytande på arbetet (Nordlander, 2006). En stor del av lagarna är dock 

inte detaljstyrda utan individ- och familjeomsorgens arbete regleras av så kallade ramlagar. 

Detta leder i sin tur till att det blir upp till förvaltningarna själva att skapa interna rutiner för 

sitt arbete som exempelvis rutiner för hur en utredning som omfattar barn som far illa ska 

genomföras (Nordlander, 2006). Nordlander (2006) beskriver att det även finns inofficiella 

arbetsrutiner som kan växa fram i olika delar av förvaltningen genom det praktiska arbetet. 

Dessa rutiner skrivs sällan ned utan sprids istället från tjänsteman till tjänsteman genom 

exempelvis möten, samtal i fikarummet eller i handledningssituationer där erfarenhetsbaserad 

kunskap förmedlas till de mindre erfarna tjänstemännen. Inofficiella arbetsrutiner är inget 

problem så länge de överensstämmer med organisationens mål och riktlinjer. Nordlander 

(2006) menar att socialsekreterarnas självständiga position har sitt pris vilket exempelvis kan 

innebära att de många gånger lämnas ensamma till att fatta viktiga beslut i problematiska 

livssituationer utan tydlig vägledning av lagar och förordningar. 
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Egelund (1997) beskriver att det finns en mångfald av överväganden i 

bedömningsprocessen där det inte bara handlar om hänsyn till barnets skydd, utan även 

hänsyn till organisation, socialpolitiska möjligheter och socialsekreteraren själv. I likhet med 

detta menar Nordlander (2006) att det är en balansgång mellan att följa uppsatta regler och att 

se till individens behov. Det som vanligvis får dominera socialt arbete är det kontrollerande 

och normaliserande arbetssättet.  

 

2.3.2 Människobehandlande yrken – vetenskaplig grund? 

Egelund (1997) menar att socialtjänsten är en människobehandlande organisation där 

råmaterialet är människor. I och med kravet på dokumentation ska detta råmaterial omvandlas 

till en bunt papper, och att omvandla människor till en bunt papper är komplext. Författaren 

menar att det är detta som gör byråkratin komplicerad. Silfverberg (1996) menar att 

verksamheter inom den offentliga omsorgs- och vårdsektorn allt mer bygger på att det går att 

generalisera individers behov samt att mänskliga möten kan standardiseras och att personer 

genom detta kan göras till klienter, vårdtagare eller kunder.  

Egelund (1997) beskriver hur barns risker ska bedömas med professionell kunskap utifrån 

lagen, vilket förutsätter att socialsekreterare innehar relativt entydig kunskap om vilka 

förhållanden som kan vara skadliga för ett barns uppväxt. Det finns dock ingen exakt kunskap 

om vilka faktorer och omständigheter som leder till att barn far illa, lika väl som det inte finns 

någon exakt kunskap om hur man ska uppfostra barn till friska och välmående individer. 

Egelund (1997) menar att vetenskaplig kunskap används i begränsad utsträckning i det 

dagliga arbetet med familjer. Familjer och familjesamspel är komplexa fenomen vilket gör 

dem svåra att tolka entydigt, samtidigt som det inte finns någon enighet om vilka kriterier som 

gäller för bedömningen vid barn som far illa. Författaren menar vidare att vetenskaplig 

kunskap inte är tillräckligt för att avgöra hur ett barn har det (Egelund 1997). 

I likhet med Egelunds (1997) resonemang ovan menar Silfverberg (1996) att det finns en 

risk med att tro att teorier, principer och regler kan utgöra en tillräcklig grund för praktiskt 

omdöme inom människobehandlande yrken i konkreta handlingssituationer. Egelund (1997) 

menar att vetenskaplig kunskap kan bidra till vägledning vid förståelse och hantering av 

specifika problem men att det sociala arbetet huvudsakligen bygger på socialsekreterarens 

sunda förnuft och moraliska antaganden när det gäller att bedöma huruvida barnets behov 

överensstämmer med lagens kriterier. Detta är något som liknar Nordlanders (2006) 

beskrivning av hur de kunskaper som socialsekreterarna använder inte styrs av tydliga 

teoretiska perspektiv till fullo. Utan istället styrs av de kunskaper som socialsekreteraren själv 
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anser kan förklara klientens situation samt ge vägledning om vilka insatser som kan bli 

aktuella för klienten. Nordlander (2006) anser att materialet i hans studie visar tendenser på 

att socialsekreterare saknar tydlig kunskapsgrund, då beskrivningarna av deras kunskap är 

svårdefinierad eftersom de består av vaga formuleringar och tvetydigheter. Dock menar 

författaren att detta inte innebär att socialsekreterarna saknar kunskap utan att det istället 

handlar om att de inte kan ge uttryck för de kunskaper som de baserar sina beslut på, vilket 

Nordlander (2006) beskriver som tyst kunskap.  

 

2.3.3 Sunt förnuft och moraliska överväganden 

Egelund (1997) menar att vissa uppgifter kan utföras endast med professionell kunskap och 

metodik som grund så som att bedöma kvaliteten på barnets uppfostran. Bedömning och 

beslut om insatser lämnas inte helt upp till den professionella utan görs med stöd av lagen 

vilket förutsätter yrkesskicklighet hos socialsekreteraren. Författaren menar vidare att 

allmänhetens normativa föreställningar om vad som är ”normalt” kan bli mer vägledande än 

vetenskaplig reflektion gällande barns behov av skydd. I och med detta har 

barnavårdsutredningar en moralisk dimension där syftet är att identifiera brister för att sedan 

åtgärda dem och på så sätt normalisera barnets tillvaro. I likhet med Egelund (1997) menar 

Nordlander (2006) att risken med normaliserande arbete är att socialsekreterarna väljer att 

fatta sina beslut mer utifrån föreställningen om vad som är moraliskt accepterat än utifrån 

vilken insats som är mest lämplig för en viss problematik. Nordlander (2006) menar vidare att 

detta kan innebära att praktiska erfarenheter likställs med förmågan att se till det som är 

moraliskt accepterat istället för det som är mest verksamt för att uppnå förändring. Egelund 

(1997) beskriver att en central del i att ta ett beslut om insatser vid barnavårdsutredningar är 

att uppmärksamma beteenden i familjen som strider mot samhällets normer. Det kan 

exempelvis handla om smuts och oordning som i allmänhet ses som olämplig hemmiljö trots 

att det inte finns några vetenskapliga bevis för hur dessa faktorer påverkar barn. Författaren 

menar vidare att alla uppfattar detaljer om andra människor och tolkar dem oreflekterat i 

förhållande till det man gillar respektive ogillar samt det som är bekant eller främmande.   

 

2.3.4 Yrkesskicklighet och reflektion 

Nordlander (2006) menar att socialsekreterare har kvalificerad praktisk kunskap då arbetet 

kräver kunskap i metod, teoretiska förklaringsmodeller, lagstiftning, interna rutiner och 

normativa värderingar och ställningstaganden. Det krävs kompetens för att översätta denna 

kunskap till praktisk handling i arbetet med klienten. Silfverberg (1996) beskriver att i yrken 
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där merparten har ungefär samma formella utbildning är ofta förmågan att lära av och genom 

erfarenheter det som avgör en persons yrkesskicklighet. Exempelvis går det inte att bli en bra 

läkare utan att få erfarenhet av enskilda fall likväl som att ingen blir ett bra vårdbiträde av att 

besitta generell kunskap om gamla människors problem utan att vid upprepade tillfällen möta 

dem (Silfverberg, 1996).  Att kunskap förutsätter praktik är något som även Nordlander 

(2006) nämner då han menar att bra exempel kan ge vägledning i det praktiska utövandet, 

vilket däremot inte innebär exakt efterhärmning. Silfverberg (1996) beskriver att det moraliskt 

riktiga beslutet innebär att göra rätt bedömning, utföra rätt handling på rätt plats vid rätt 

tillfälle och att visa passande känslor. För att uppnå detta krävs en användning av och 

reflektion kring de tre enheterna: tanke, handling och känsla. Det reflekterande 

förhållningssättet krävs för att de egna erfarenheterna ska kunna bli vägledande för framtida 

handlingar. Man kan då reflektera över vad man ska ha med sig i liknande situationer och vad 

man inte ska göra. Denna eftertanke kräver att erfarenheterna uttrycks i ord. Även Nordlander 

(2006) menar att det krävs förmåga till reflektion, då praktikern ständigt ställs inför nya 

situationer som inte är en direkt avspegling av tidigare erfarenheter. Socialsekreterarens 

förmåga till reflektion är av central betydelse då arbetet utförs i en socialt och emotionellt 

komplicerad arbetssituation (Nordlander 2006).  

Nordlander (2006) problematiserar kring huruvida det existerar en kunskap som inte kan 

förmedlas verbalt och om det i sådana fall innebär att delar av den kunskap som vägleder 

socialsekreterarna i deras beslut inte kan begreppsliggöras eller förmedlas till andra. 

Författaren menar vidare att detta kan innebära att utredningsarbetet blir lidande när värdefull 

kunskap går till spillo vilket innebär att det är nödvändigt att socialsekreteraren anstränger sig 

för att begreppsliggöra den egna kunskapen. De omedvetna kunskaperna så som empati och 

känslor är de som är svårast att uttrycka i ord (Nordlander 2006).   

 

3. Teoretisk referensram 
För att vi ska kunna förstå hur socialsekreterarna vet hur de ska göra samt vilken kunskap som 

ligger till grund i deras arbete har vi valt teoretiska begrepp som hjälper oss förstå kunskap 

och vilka former det kan anta. Eftersom vi genom avsnittet tidigare forskning fått 

uppfattningen om att socialsekreterares kunskapsgrund är komplex och svår att uttrycka har vi 

valt att använda oss av Polanyis begrepp ’tacit knowing’, även kallat ’tyst kunskap’ samt 

Aristoteles teori om kunskapsformer för att lättare förstå socialsekreterarnas kunskap.  
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3.1 Kunskapsformer 

I Aristoteles bok om etik står det skrivet om tre olika kunskapsformer vilka Gustavsson 

(2004) har översatt på följande sätt: episteme - vetenskaplig-teoretisk kunskap vilket innebär 

vetandet som är den säkra kunskap som skiljer sig från att ha en åsikt eller att tro något. Den 

andra formen av kunskap är techne som Gustavsson (2004) översätter till praktisk-produktiv 

kunskap, vilket är den kunskap som är förenad med hantverk, det vill säga förmågan att utföra 

någonting praktiskt som exempelvis ett handarbete. Tillämning av techne sker även inom 

verksamheter som sysslar med tillverkning och framställning. Den tredje formen av kunskap 

är fronesis vilket Gustavsson (2004) benämner som praktisk klokhet vilket är den form av 

kunskap som är förenad med det mellanmänskliga och representerar handlingar som har ett 

inbyggt syfte och är etiska, sociala och politiska. Gustavsson (2004) menar att Aristoteles gör 

en uppdelning mellan hur människor betraktar världen det vill säga teori samt vad 

människorna gör i världen vilket kallas praktik. 

 

3.1.1 Episteme - vetenskaplig-teoretisk kunskap 

Episteme är den kunskap som är vetenskaplig och teoretisk vilket innebär att man vill veta 

vad och varför för att kunna beskriva nödvändiga samband (Ramirez, 1995). Gustavsson 

(2004) menar att vetenskaplig kunskap handlar om att ha belägg och bekräfta eller verifiera 

sina påståenden och gissningar. Grunden i episteme består av en rik uppsättning av så väl 

metoder som teorier vilket krävs för att veta vad som bäst lämpar sig för olika frågor och 

syften (Gustavsson, 2004). 

 

3.1.2 Techne – praktisk-produktiv kunskap 

Techne som är den praktiska och produktiva kunskapen är den kunskap som utvecklas hos 

individen vid tillverkning, skapande och produktion, det vill säga själva hantverket 

(Gustavsson, 2004). Ramirez (1995) beskriver techne som skickligheten att åstadkomma ett 

förutbestämt resultat, det vill säga att göra något praktiskt. Den som behärskar techne vet hur 

man gör någonting bra och vet därför även hur man gör någonting dåligt. Den bästa 

hantverkaren är samtidigt den bästa möjliga fuskaren (Ramirez, 1995). 

 

3.1.3 Fronesis – praktisk klokhet 

Fronesis är den form av kunskap som representerar klokheten och ger mening åt det vi gör, 

med andra ord praktisk klokhet (Gustavsson 2004). Denna kunskap används i det 

mellanmänskliga och i verksamheter som har politisk och etisk karaktär (Gustavsson, 2004). 
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Silfverberg (2005) menar att fronesis har sin givna plats i varje mänsklig verksamhet där det 

står i utövarens makt att överväga hur de ska handla. Fronesis är knutet till etik som i regel rör 

våra handlingar (Silfverberg, 1996). En förutsättning för att behärska fronesis är att ha 

långvarig livserfarenhet och att man utifrån bedömningar vet vad som behöver göras vid 

unika tillfällen. Den ena situationen är inte den andra lik och det går inte alltid att följa regler. 

Därför krävs det att i konkreta fall kunna avgöra vilket som är det riktiga sättet att gå tillväga, 

det går till viss del att följa ritningen, men inte alltid (Gustavsson, 2004). Att tillämpa fronesis 

innebär att begå rätt handling på rätt plats i rätt ögonblick (Silfverberg, 1996). Silfverberg 

(2005) menar att moraliska regler kan hjälpa oss en bit på vägen men att de aldrig kan vara 

avgörande för handlandet i en konkret situation. Aristoteles betonade att det vid ett enskilt 

mänskligt problem inte finns någon fast punkt att luta sig mot. Silfverberg (2005) menar 

vidare att etiken kräver att människor använder sin omdömesförmåga och självständigt tar 

ställning till problemen de konfronteras med utan att förlita sig på regler och riktlinjer. 

 

3.1.4 Samband mellan kunskapsformerna 

Skillnaden mellan episteme (den teoretiska kunskapen) och techne (den praktiska kunskapen) 

är att episteme är en beskrivning av nödvändiga samband medan techne är en beskrivning av 

lämpliga tillvägagångssätt (Ramirez, 1995). Det som skiljer de två handlingarna techne och 

fronesis är att det förstnämnda är en handling som är ett medel för något annat medan det 

andra är en handling som innefattar ett syfte och ett ändamål i sig (Gustavsson 2004). 

Såväl episteme som techne kan vara föremål för undervisning, även om de kombineras 

med övning. Fronesis kan däremot inte läras ut genom undervisning eller bestå av några 

egentliga beskrivningar utan personen måste själv lära sig genom handling. En tillämpare av 

fronesis kan lära ut endast genom att visa hur personen själv agerar i konkreta situationer och 

inte genom undervisning (Ramirez, 1995). 

Ramirez (1995) beskriver en viktig skillnad som Aristoteles tar upp mellan techne och 

fronesis. Skillnaden är att techne kan försvagas eller glömmas om övningen upphör medan 

fronesis som ligger på ett etiskt plan grundar sig på en bestående karaktär hos utövaren. 

Episteme, techne och fronesis, det vill säga vetandet, kunnandet och klokheten står hela tiden 

i olika slags relationer till varandra (Gustavsson 2004). Bilden nedanför visar uppdelningen 

av och sambandet mellan kunskapsformerna. 
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(Källa: Gustavsson, 2002 i Nordlander, 2006 s.68) 

 

3.2 Tacit knowing 

Polanyi (1983) myntade begreppet ’tacit knowing’ vilket innebär att vi vet mer än vi kan 

berätta. En vanlig svensk översättning av tacit knowing är tyst kunskap (Nordlander 2006).  

Exempelvis beskriver Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) tyst kunskap som outtalad, 

omedveten och oreflekterad kunskap. Nordlander (2006) menar att tyst kunskap som begrepp 

brukar användas felaktigt då det ofta syftar till att det finns en kunskap som inte går att uttala. 

Polanyi menar däremot att det är möjligt att begreppsligöra denna kunskap trots att den i vissa 

situationer är mentalt dold för oss (Nordlander, 2006). Ett exempel på tacit knowning kan 

vara en sådan konkret sak som att lära sig cykla, till en början måste man tänka på hur man 

ska trampa och balansera och så vidare men efter ett tag cyklar man utan att tänka på hur man 

går tillväga. Med andra ord är kunskapen tyst i aktiviteten och införlivad i kroppen och det är 

detta som är tacit knowing (Nordlander, 2006). Polanyi (1983) tar en maskin som ett exempel, 

då han menar att man kan lära sig använda maskinen skickligt utan att veta exakt hur det 

fungerar. 

Nordlanders (2006) tolkning är att Polanyi menar att all kunskap som framställs och 

används i vetenskaplig eller praktisk verksamhet, har en tyst dimension. Det vi gör och hur vi 

gör grundar sig på tidigare kunskap då tacit knowing är en bakgrundskunskap som finns med 

oss i allt vi gör. Tacit knowing kan betyda att vi inte har ord för det vi vet och att vi vet mer 

än vi kan redogöra för, det kan med andra ord vara svårt att uttrycka det vi ser, gör, är och har. 

Därmed är det av vikt att försöka sätta ord på orsakerna till ens agerande och på så sätt blir 

kunskapen inte längre tyst. Att kunskapen är oformulerad behöver inte betyda att den är 

omöjlig att formulera. Kunskap som är nedtystad kan med rätt hjälp och pedagogik 

begreppsliggöras genom handling och ord, och på så vis bli användbar i praktiken 

(Nordlander, 2006). Polanyi (1983) problematiserar svårigheten med att formalisera all 
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kunskap då han menar att tacit knowing är en nödvändig del av all kunskap. Han menar 

vidare att målet länge har varit att ta bort all kunskap som är otydlig vilket han menar skulle 

förstöra all kunskap. Att exempelvis i sitt arbete regelbundet klargöra denna kunskap skulle i 

förlängningen förstöra dess syfte då det kan vara till en fördel att kunskapen är tyst i 

situationer där det är bättre att fokusera på helheten. Författaren menar vidare att det är svårt 

att hitta ett alternativ till renodlad objektivitet men att tacit knowing kan vara en väg in till ett 

annat alternativ (Polanyi, 1983). 

 

3.3 Hur vi ska använda vår teoretiska referensram 

Tacit knowing och fronesis liknar varandra på så sätt att båda är kunskaper som beskrivs sitta 

i kroppen vilket gör dem svåra att uttrycka och lära ut.  Vår tolkning är att de skiljer sig på så 

sätt att en tillämpare av fronesis strävar efter att göra det moraliskt riktiga på rätt sätt och vid 

rätt tillfälle. Tacit knowning handlar inte om att göra det moraliskt riktiga utan om att 

utövaren upprepar ett inlärt mönster utan att reflektera över sitt handlande. Vår tolkning är att 

fronesis handlar om en praktisk klokhet i mellanmänskliga möten som är svår att uttrycka i 

ord då tillämparen vägleds av sunt förnuft, moral och känslor. Vi tolkar techne som att det 

även kan handla om ett praktiskt utförande där syftet med ens handlingar är tydliga och leder 

till ett konkret resultat eller mål. Därför behöver techne inte uteslutande handla om 

producering av objekt utan även moment i processer som ska nå fram till ett konkret resultat 

så som exempelvis en utredning eller ett beslut. Vår tolkning av episteme är att det är den 

sortens kunskap som innefattar evidensbaserad forskning så som exempelvis metoder, 

erkända teorier samt lagar och förordningar. 

 

4. Metod 
 

4.1 Arbetsfördelning 

Vi är två studenter som genomfört denna uppsats och vi har gjort det mesta tillsammans. 

Dock har vi delat upp viss litteraturgenomgång på så vis att vi läst olika böcker och artiklar 

som vi sedan bearbetat tillsammans. All bearbetning av vår empiri har skett gemensamt. Vid 

genomförandet av fokusgrupperna har vi turats om att vara gruppledare och att vara den som 

har kontroll på tid och ser till så att alla teman och frågor kommer med.  
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4.2 Val av metod och vetenskaplig ansats 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken kunskap socialsekreterarna uttrycker om 

hembesök vid barnavårdsutredningar samt hur socialsekreterarna vet hur de ska gå tillväga 

vid dessa. Vi kommer att tolka vår empiri utifrån den ontologiska ståndpunkten 

konstruktivism. Bryman (2011) beskriver konstruktivismen som att sociala företeelser och 

kategorier skapas genom socialt samspel mellan människor och att dessa är under ständig 

förändring, vilket innebär att konstruktivismen ifrågasätter kategorier som är på förhand 

angivna enheter. Den sociala världen ses som ständigt föränderlig eftersom individer har en 

förmåga att skapa och konstruera verkligheten (Bryman, 2011). Vi anser denna ansats vara 

lämplig för vår studie då vi vill veta hur socialsekreterarna konstruerar samt benämner sin 

egen så väl som arbetsgruppens kunskap om hembesök. 

Bryman (2011) beskriver att det är vanligast att tillämpa kvalitativ metod vid ett 

konstruktivistiskt synsätt, vilket vi valt att göra. Jacobsen (2007) menar att kvalitativ metod 

handlar om öppenhet, förståelse och explorerande. Författaren menar vidare att det är viktigt 

att vid kvalitativ metod undvika att styra den information som samlas in (Jacobsen, 2007). 

Bryman (2011) menar att tonvikten i kvalitativ metod ofta ligger på vad som sägs och inte på 

hur den faktiska verkligheten ser ut.  Eftersom vi är intresserade av socialsekreterares tankar 

och åsikter om deras tillvägagångssätt vid hembesök och inte hur det ser ut i den reella 

praktiken anser vi det kvalitativa tillvägagångssättet vara relevant. 

Inom kvalitativ metod finns det ofta ett induktivt angreppssätt vilket innebär att forskaren 

väljer teori efter att ha samlat in data (Bryman, 2011). Vi fann det induktiva angreppssättet 

lämpligt för oss att använda då vi ville vara öppna för nya perspektiv och välja teori i 

samband med vår insamling av empiri, trots att vi genom vår tidigare uppsats hade en 

förförståelse för ämnet. Dock hade vi på förhand för avsikt att använda oss utav begreppet 

’tacit knowing’ eftersom vår uppfattning var att respondenterna i vår tidigare uppsats gav 

uttryck för denna kunskap. Detta gjorde att vi ville undersöka om våra nya respondenter 

skulle ge uttryck för samma typ av kunskap.  

 

4.2.1 Fokusgrupper 

Vi har som tidigare nämnt valt att använda oss utav fokusgrupper vilket Halkier (2010) 

beskriver som en grupp med fyra till åtta respondenter vilka intervjuas samtidigt där syftet är 

att vissa teman alternativt några få frågeställningar till varje tema diskuteras. Syftet med 

fokusgrupper kan vara att undersöka hur och vad respondenterna diskuterar samt hur 

dynamiken ser ut i en grupp. Som forskare vill man se hur deltagarna reagerar på varandras 
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åsikter samt hur de uppfattar temat som är uppe för diskussion (Halkier, 2010). En fokusgrupp 

är en ostrukturerad intervju där den som leder intervjun inte bör vara allt för styrande 

(Bryman, 2011). Halkier (2010) menar att gruppledaren inte ska kontrollera gruppen utan 

istället skapa förutsättningar för den sociala interaktionen i gruppen. I relation till vårt syfte 

såg vi det som fördelaktigt att vi skulle ta ett steg tillbaka och låta socialsekreterarna diskutera 

sina tankar och erfarenheter.  Vi ansåg att fokusgrupper passade vår studie eftersom att vi 

ville få en så aktiv och naturlig diskussion mellan respondenterna som möjligt. Vi var även 

intresserade av vilken slags respons de skulle ge varandra under diskussionens gång, om de 

exempelvis skulle vara överrens eller bli oense. 

I vår tidigare uppsats använde vi oss utav strukturerade individuella intervjuer, där vi 

under samtliga intervjuer upplevde att socialsekreterarna försvarade sina verksamheter. Då vi 

även denna gång ville intervjua socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar men 

undvika att våra kommande respondenter hamnade i liknande försvarsställning, såg vi det 

som fördelaktigt att vid denna uppsats använda oss utav fokusgrupper. Detta eftersom vi hade 

en föreställning om att socialsekreterarnas egna åsikter skulle komma fram på ett tydligare 

sätt vid en gruppdiskussion. De behöver då inte känna samma behov av att representera och 

försvara socialtjänsten eftersom alla deltagare är socialsekreterare. Vi ställde oss med 

resultatet av vår tidigare uppsats i bakhuvudet tveksamma till att det existerar en gemensam 

syn hos socialsekreterare angående hembesökets syfte och ville därför se hur en sådan 

diskussion skulle te sig i grupp. Halkier (2010) beskriver hur deltagarnas jämförelser av 

erfarenheter och förståelser i fokusgrupper producerar kunskap som är svår att komma åt i 

individuella intervjuer eller halvstrukturerade gruppintervjuer. Fokusgrupper är fördelaktigt 

då respondenterna i interaktion med varandra kan uttrycka sådant som vanligtvis är outtalat 

och tas förgivet (Halkier, 2010).  

Nackdelen med fokusgrupper är att det är komplicerat att transkribera eftersom 

respondenterna kan prata samtidigt vilket kan bidra till svårigheter att höra vem som säger 

vad på inspelningen. Det kan även vara tidskrävande att analysera ett så stort material.  Vid 

användning av fokusgrupper vill man få fram deltagarnas perspektiv och synsätt vilket kan 

vara svårt att få fram i individuella intervjuer. Fördelen med denna intervjuform är att 

deltagarna inte representerar en verksamhet på samma sätt som vid enskilda intervjuer utan att 

deras egna åsikter kan komma fram tydligare. Det kan dock finnas svårigheter med att få folk 

att ställa upp (Bryman, 2011).  
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4.3 Urval 

Vi valde att intervjua socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar i närliggande 

kommuner. Detta innebär att vi har använt oss av ett strategiskt urval där studiens 

respondenter med vissa kännetecken väljs medvetet av forskaren (Bryman, 2011). Dock har vi 

inte handplockat våra respondenter då vi inte ansåg det vara centralt för studien, utan vi har 

varit i kontakt med enhetscheferna för respektive kommuns barn- och ungdomssektion som i 

sin tur valde ut socialsekreterarna. Detta resulterade i grupper som bestod av respondenter 

med olika lång erfarenhet av barnavårdsutredningar samt att det förekom både kvinnliga och 

manliga respondenter i olika åldrar. Vi valde att genomföra fokusgrupper i befintliga 

arbetsgrupper eftersom vi tänkte att deltagarna är vana vid att diskutera med varandra och av 

den anledningen känner större trygghet i intervjusituationen.  

 

4.4 Genomförande 

Vi valde att använda oss utav tre fokusgrupper och vår tanke var från början att våra 

fokusgrupper skulle bestå av sex till åtta deltagare men efter den första gruppen, där fem 

deltagare medverkade, fann vi att en grupp med fyra till sex deltagare var mer rimligt då en 

större grupp hade varit svårt att hantera för gruppledaren.   

Utifrån vår tidigare uppsats då vi hade svårt att få till stånd tre individuella intervjuer, 

hade vi farhågor om att det skulle bli ännu svårare att få tag på respondenter till tre 

fokusgrupper. För att underlätta vår rekrytering av respondenter tog vi kontakt med en utav 

våra lärare på socionomprogrammet och genom henne fick vi till stånd vår första fokusgrupp. 

Den andra och tredje fokusgruppen fick vi genom att skicka e-post med bifogat 

informationsbrev (se bilaga 1) till åtta socialkontor samt genom att skicka ut påminnelser till 

de åtta socialkontor vi redan kontaktat. Vi skickade även ut förfrågningar till fyra andra 

socialkontor. Totalt genomförde vi tre fokusgrupper varav två grupper bestod av fem 

respondenter och en grupp med sex respondenter.  

Innan samtliga fokusgrupper genomfördes hade vi kontakt med cheferna för respektive 

arbetsgrupp via e-post och skickade ut informationsbrev som vi bad cheferna vidarebefordra 

till deltagarna. Vi har även i början av varje fokusgrupp försäkrat oss om att deltagarna fått ta 

del av informationen, vilket ett fåtal inte hade fått. Då vi redan tidigare sett detta som ett 

tänkbart scenario hade vi informationsbrev med oss som vi delade ut på plats med tid för dem 

att läsa igenom samt att vi inledde fokusgrupperna med att muntligt redogöra för 

informationen.  
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Respondenterna fick diskutera utifrån fyra teman där de fick ett tema åt gången att 

diskutera (se bilaga 2). Under fokusgrupperna agerade en av oss gruppledare, vilket innebar 

att denne gav respondenterna teman att diskutera kring samt såg till så att diskussionen höll 

sig till dessa angivna teman. Under tiden såg den andra till att diskussionerna höll sig inom 

tidsramen samt kontrollerade att alla teman samt de väsentligaste frågorna kom med. Som 

gruppledare ställde vi öppna frågor och förhöll oss sedan passiva under fokusgruppen, men 

ställde följdfrågor när vi ansåg det vara nödvändigt under intervjuerna för att respondenterna 

skulle beröra sådant som var relevant för vår studie. Samtliga fokusgrupper tog cirka 60 

minuter vardera. 

Samtliga fokusgrupper spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades därefter. 

För att transkribera så ordagrant som möjligt behöll vi talspråket i citaten. För att markera 

pauser i citaten har vi använt oss av tre punkter. Vi gjort på följande sätt: /…/ för att markera 

när vi har klippt bort delar från citat. När respondenterna själva spelar upp en dialog 

exempelvis mellan socialsekreterare och klient har vi markerat på följande sätt: ’replik’ för att 

tydliggöra att de illustrerar en situation som ägt rum alternativt ett tänkbart scenario. Vi har 

markerat när respondenterna skrattar till samt suckar i sina citat genom att skriva (skratt) och 

(suck) då vi anser att det återspeglar respondenternas ton och attityd i citaten. Vi har förstärkt 

med utropstecken när respondenterna säger något med eftertryck eftersom vi anser det vara 

relevant att återge citaten så detaljerat som möjligt. I resultatdelen har vi markerat direkta 

konversationer mellan respondenter i grupperna genom att endast ha ett radavstånd mellan 

citaten.  

Vid analys av vår empiri använde vi oss av en summerande innehållsanalys. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver hur den summerande innehållsanalysen kan användas för att 

förstå underliggande meningar i materialet och på så sätt få en fördjupad analys. För att få en 

helhetsbild av materialet läste vi igenom transkriberingarna vid ett flertal tillfällen (jmf. 

Graneheim & Lundman, 2004). Efter hand började vi strukturerade upp materialet på så sätt 

att vi med vårt syfte och våra frågeställningar i bakhuvudet plockade ut meningar tillsammans 

med dess sammanhang. Graneheim och Lundman (2004) skriver att de fraser som väljs ut av 

forskaren kallas för meningsbärande enheter vilka bör följas av ett sammanhang för att citaten 

inte ska bli missvisande. Författarna menar vidare att texten genom denna kondensering blir 

kortare och mer lätthanterlig. Därefter delas meningsenheterna in i kategorier som belyser de 

centrala delarna i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Vi delade in våra 

meningsenheter i tio olika kategorier och markerade i texten med en färg för varje kategori. 
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Därefter förde vi samman dessa kategorier under två övergripande teman som återspeglar våra 

två första frågeställningar medan vår tredje frågeställning genomsyrar dessa två teman. 

I genomgången av vårt material har vi urskilt olika kunskapsformer utifrån teorin och på 

så sätt tolkat respondenternas uttalanden. Vi har gjort på liknande sätt när vi har tolkat delar i 

materialet som ’tacit knowing’. Vi har jämfört Aristotelses kunskapsformer samt ’tacit 

knowing’ med begrepp och undertoner i respondenternas uttalanden. Exempelvis har vi tolkat 

det till kunskapsformen fronesis när respondenterna beskrivit hur de använder sig av känslor 

och atmosfär i sin informationsinhämtning.   

När vi sökt efter relevant litteratur har vi använt oss utav databaserna: Artikelsök, 

OneSearch, SwePub samt LIBRIS. Våra sökord var bland annat: hembesök, 

barnavårdsutredningar, social barnavård, house call, home visit, child welfare, child protective 

services. När vi sökte på ’hembesök’, ’house call’ och ’home visit’ behandlade majoriteten av 

de publikationer som föreslogs ämnet hembesök vid läkarbesök, inom äldrevården samt inom 

barnavårdscentralen vilket inte var relevant för vår studie. Därför sökte vi på begrepp så som 

exempelvis ’barnavårdsutredningar’ där vi valde litteratur som vi ansåg berör eller kan 

kopplas till hembesök vid barnavårdsutredningar.   

 

4.5 Etiska överväganden 

Respondenterna blev informerade om undersökningens syfte samt om att deras deltagande var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande om de så önskade. De fick även 

information om vilken metod vi skulle använda, det vill säga vad en fokusgrupp innebär samt 

hur lång tid detta förväntades ta. Denna information kom respondenterna tillhanda genom att 

vi bad cheferna vidarebefordra ett informationsbrev till respondenterna samt att de under 

inledningen till fokusgruppen fick brevet i pappersform och informerades muntligt.  

Även om vi informerade deltagarna om att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan i 

fokusgruppen när de så önskade så kan vi inte veta om det var så att någon respondent ville 

avbryta men inte vågade på grund av rädsla för vad resten av gruppmedlemmarna skulle 

tycka. Vi tänker att det kan finnas en risk vid gruppdiskussioner att deltagarna känner att de 

representerar en grupp och att de därför inte kan säga vad som helst eller lämna fokusgruppen 

när de vill. Det finns ytterligare en faktor angående den etiska aspekten med frivillighet som 

vi anser oss inte ha kunnat påverka, vilket är chefens rekrytering av deltagare till vår 

fokusgrupp. Vi vet inte om chefen uppmanade sina anställda eller gav dem en förfrågan som 

framställdes som i högst grad frivillig, eller om det var en förfrågan som gjorde att de kände 

sig tvungna att ställa upp av olika anledningar. Vi kände inte något motstånd från deltagarnas 
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sida i någon av fokusgrupper, utan snarare tvärtom en positiv inställning. Men detta kan vi 

inte säkert veta och det är svårt för oss att avgöra. Personuppgifterna, det vill säga 

respondenternas namn, samlades in men användes endast för att vi lättare skilja personerna åt 

under transkriberingen. I själva resultatet har vi avidentifierat respondenterna. Vi kommer att 

radera vårt inspelade material när vårt examensarbete har blivit godkänt och vi har endast 

använt materialet i forskningssyfte. 

Genom ovanstående handlingar anser vi att vi har gjort vad vi kan för att uppfylla 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (jmf 

Bryman, 2011).  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) menar att validitet handlar om att forskaren identifierar, observerar eller mäter 

det som denne avsett mäta. Reliabilitet innebär huruvida mätningen ger ett stabilt resultat eller 

om det påverkas av exempelvis slumpmässiga faktorer. Kvalitativa studier handlar dock i 

första hand om att öka förståelsen och inte om mätning (Bryman 2011). Eftersom validitet 

och reliabilitet vanligtvis sammankopplas med kvantitativa studier, väljer vi att använda oss 

utav begreppet tillförlitlighet. Vi är medvetna om att vårt material inte till fullo är 

generaliserbart. Detta var dock inte vårt syfte, vilket det oftast inte är i kvalitativa studier (jmf 

Bryman, 2011). Vårt resultat består av åsikter från 16 representanter från tre socialtjänster i 

olika kommuner. Vi vet därmed inte om vi hade fått liknande resultat om vi gjort 

fokusgrupper i tre andra kommuner. Därför kan vi inte påstå att vårt resultat gäller för alla 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. Ett tänkbart scenario är att 

respondenterna tänkte på hur de framställdes inför oss som studenter och därför sa vad de 

trodde att vi ville höra, vilket kan göra materialet mindre tillförlitligt. Dock anser vi att vår 

studie kan öka förståelsen för hembesök som fenomen. För att ta reda på socialsekreterares 

kunskapsanvändning har vi använt oss utav fokusgrupper med socialsekreterare. Genom att 

socialsekreterarna delade med sig av sina erfarenheter och åsikter kunde vi besvara våra 

frågeställningar. Detta innebär att vi mätt det vi avsett mäta, vilket vi anser ger vår studie hög 

tillförlitlighet. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Eftersom vi redan skrivit en uppsats om ämnet hembesök ville vi hitta en annan ingång samt 

gå djupare in i ämnet. En väsentlig skillnad är att vi i denna studie genom olika individer från 

olika arbetsgrupper i olika kommuner fick ta del av fler åsikter och perspektiv än vi fick i vår 
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tidigare uppsats då vårt material bestod av enskilda intervjuer av tre socialsekreterare från tre 

olika kommuner.  

Valet av fokusgrupper visade sig vara klokt då det resulterade i den sortens diskussioner 

som vi hoppats på samt att de gav oss information som besvarade våra frågeställningar. 

Risken med fokusgrupper är att diskussionen aldrig kommer igång vilket kan göra att 

gruppledaren tvingas byta metod till gruppintervju genom att ställa fler frågor och kanske till 

och med se till så att alla respondenter säger någonting. Denna oro fanns hos oss inför varje 

fokusgrupp men eftersom samtliga diskussioner flöt på utan problem behövde vi inte göra 

något metodbyte. Vi höll oss till metoden och tog ett steg tillbaka i diskussionerna. Emellanåt 

kändes det som om respondenterna glömde att vi var där vilket vi upplevde gynnade 

diskussionerna eftersom de inte tänkte på hur de framställdes inför oss. Vi ville inte att 

cheferna skulle närvara under själva fokusgrupperna, eftersom vi tror att det hade kunnat 

påverka resultatet negativt, då socialsekreterarna kanske inte vågat säga vissa saker. Detta 

blev inget problem då ingen utav cheferna efterfrågade att få delta. 

Dock upplevde vi i samtliga grupper att vissa respondenter neutraliserade sådant som 

andra respondenter sa, vilket kan ha inneburit att allt inte blev sagt och att vissa saker togs 

tillbaka på halva vägen. Detta var något som vi inte hade tänkt på. Även om vi innan varje 

fokusgrupp bad respondenterna hjälpas åt för att alla skulle få komma till tals fanns det i varje 

grupp en obalans i hur mycket respondenterna pratade, vilket är svårt att undvika särskilt 

eftersom gruppledaren inte får styra diskussionen.  

Vi fann det i rollen som gruppledare svårt att avbryta för nästa tema då vi var rädda för att 

missa viktig information. Vid ett flertal tillfällen har vi båda tänkt avbryta men avvaktat och 

det har då framkommit intressant information som vi kanske inte hade fått ta del av om vi 

hade avbrutit. Under fokusgrupperna kom respondenterna lätt in på sidospår och i efterhand 

har vi insett att de kanske ibland glömde bort vad de skulle prata om. För att hjälpa 

respondenterna att hålla sig till angivna teman hade vi kunnat ha dem uppskrivna på lappar. 

Dock upplevde vi i efterhand att dessa sidospår gav värdefull information för vår studie.   

I urvalet ansåg vi att det viktigaste var att få kontakt med arbetsgrupper som arbetar med 

barnavårdsutredningar, vilket gjorde att vi inte fokuserade på urvalet av de enskilda 

respondenterna. Det var istället cheferna som valde från sin arbetsgrupp vilket resulterade i 

grupper med stor spridning både vad det gäller ålder och erfarenhet. I efterhand har vi insett 

vikten av att det i samtliga fokusgrupper fanns respondenter som var relativt nyanställda samt 

respondenter med lång erfarenhet då vår studie behandlar olika sorters kunskap, där ibland 

erfarenhetsbaserad kunskap. Detta har varit positivt för vår studie, även om det blev så på 
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grund av faktorer som vi inte styrde över. Transkriberingen av fokusgrupperna var 

tidskrävande, dels för att respondenterna hade fortlöpande diskussioner under en timmes tid 

samt att många pratade samtidigt ibland och vissa röster var snarlika. Vi var medvetna om att 

detta arbete skulle bli tidskrävande, men det tog betydligt längre tid än vad vi hade kunnat 

föreställa oss.  

Till materialets nackdel så kan vi inte vara säkra på att socialsekreterarna uttryckt hur de 

faktiskt gör vid hembesök, vilket vi inte ser som något problem då detta inte varit vårt syfte. 

Dock tror vi att materialet kan ge en viss inblick i socialsekreterares kunskapsanvändning 

gällande hembesök även om mer forskning behövs.  

 

5. Resultat och Analys 

Vi presenterar här resultatet från tre fokusgrupper kallade A, B och C samt vår analys. 

Eftersom att vi har totalt 16 respondenter har vi för att underlätta för läsaren gjort en kod för 

varje respondent istället för fiktiva namn. Respondenterna urskiljs genom bokstaven för deras 

respektive grupp samt en egen siffra A1-A5, B1-B6 samt C1-C5. Vi kommer att redogöra för 

respondenternas åsikter om vilka olika syften hembesöket har. Under denna huvudrubrik har 

vi tre underrubriker som kommer att behandla följande teman: familjen och 

socialsekreteraren, familjesamspel samt barnets fysiska miljö. Vår andra huvudrubrik 

behandlar socialsekreterarnas åsikter om rutiner, riktlinjer och dokumentation. För att undvika 

upprepningar har vi vävt samman resultat och analys. Vi avslutar med en sammanfattning av 

resultatet och analysen där vi även besvarar våra frågeställningar.  

  

5.1 Syften med hembesök 

En dominerande bild är att syftet med hembesök kan se olika ut beroende på vad anmälan 

gäller. När en anmälan exempelvis handlar om oordning i hemmet fokuserar 

socialsekreterarna mer på den fysiska miljön, likväl som socialsekreterarna fokuserar mer på 

relationsmönster och anknytningsmönster om anmälan handlar om relationsmässiga brister i 

familjen. Samtliga grupper menar att de oftast gör minst ett hembesök under utredningstiden 

för att se barnets hemmiljö. Respondenter i grupp A menar att det är bra att göra flera 

hembesök för att få en så rättvis helhetsbild som möjligt då enbart ett hembesök kan vara 

missvisande. Respondenter i samtliga grupper anger att de i huvudsak gör planerade 

hembesök där de har ett medgivande från vårdnadshavarna, men att de vid misstanke om en 

fara eller risk för barnet kan göra oanmälda hembesök.  
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Samtliga grupper menar att hembesök handlar om informationsinhämtning. I grupp A 

beskrivs hembesöket av en respondent på följande sätt: 

A2: Hembesöket är ju ett utav våra verktyg, kan man väl säga? Asså precis som samtalet är 

det, precis som vi har andra metoder så är ju hembesöket verktyg och en utredningsmetod 

också. 

A2 har svårt för att uttrycka vad hembesök är, då denne uttrycker sitt förslag på vad 

hembesök är som en fråga till gruppen samt benämner hembesöket som ett verktyg så väl som 

en utredningsmetod. Nordlander (2006) talar i sin studie om socialsekreterares vaga 

formuleringar vilket vi ser tecken på även här. Nordlander (2006) menar att det inte handlar 

om kunskapsbrist utan att det är en kunskap som är svår att uttrycka, det vill säga ’tacit 

knowing’.  

Även om det finns olika syften med hembesök handlar det om att få en helhetsbild av barnets 

situation. 

B1: Det är viktigt att känna in atmosfären tycker jag i hemmet, det är ju olika hur, hur det 

känns. Det är ju det här, om de är trygga med varandra, och även man ser ju rätt mycket, det 

ingår ju att beskriva boendesituationen med i utredningen.  

A1: Man har ju möjlighet vid ett hembesök att få en känsla tänker jag kring barnet och kring 

familjen som inte är kanske lika lätt att få här i ett besöksrum. Man kan få en uppfattning om 

saker och ting som kanske inte är så lätt att ställa frågor i kring. Så att säga, icke-verbal 

information.  

När B1 och A1 nämner att de kan få en känsla för atmosfären i hemmet samt en känsla av 

barnet och familjens situation är det ett rimligt antagande att de använder sig utav fronesis, det 

vill säga den praktiska klokheten i det mellanmänskliga mötet. Eftersom fronesis är införlivat 

i människan kan det som i ovanstående exempel vara svårt att beskriva informationen de får 

från hembesöken samt att det gör det svårt för socialsekreterarna att samla in denna 

information genom att ställa frågor till familjen. Detta beskriver A1 som ”icke-verbal 

information”.  

Grupp A diskuterar vilken kunskap som finns att hämta vid hembesök. 

A1: Det kan vara den typen av kunskap som inte är exakt specifik men som hjälper mig i min 

yrkesroll att se helheten kring barnet. Alltså det kan va, att man får sån kunskap som kan fylla 

på luckorna.  
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A5: Mm... Man kan ofta få en känsla för hur ett barn har det! Särskilt om det är i en 

förhandsbedömning om man funderar på om man ska göra en utredning eller inte, kan det bli 

ganska avgörande att man varit hemma och kände såhär att ’Neej, det här är inget att oroa 

sig för!’ Kan man ju känna, eller ah tvärtom då… Så det är ju en känsla man får… 

A2: Det låter lagom ovetenskapligt! (skratt) 

A1 beskriver att de inte samlar in ”exakt specifik” kunskap vid hembesök. Den typen av 

kunskap som A1 syftar på kan tolkas som episteme som innebär den vetenskapliga och säkra 

kunskapen. Istället tolkar vi kunskapen A1 försöker beskriva som ’tacit knowing’, då A1 har 

svårt för att formulera typen av kunskap som inhämtas. Vi kan då anta att A1:s arbetssätt är så 

pass införlivat i den egna personen att det blir svårt att sätta fingret på vad som är vägledande 

vid insamling av kunskap. Både A1 och A5 menar att kunskapen de får handlar mer om att få 

en helhetsbild och känsla för hur barnets situation ser ut, vilket kan ses som fronesis då det är 

den form av kunskap som är förbunden med det mellanmänskliga. Detta reagerar A2 på 

eftersom denne menar att deras resonemang låter ovetenskapligt, det vill säga har inget med 

episteme att göra. En tolkningsmöjlighet är att A2 värderar episteme högre än fronesis, 

åtminstone i detta sammanhang. Möjligen antar A2 att vi som studenter är mer intresserade av 

vetenskaplig kunskap och därför uttalar sig på ett sätt som kan uppfattas som ett förminskande 

av sina kollegors uttalanden.   

 

Några respondenter nämner att hembesök även kan göras för att kontrollera hur det förhåller 

sig i familjens hem, exempelvis vid stor oro där det kan handla om att kontrollera ifall 

uppgifter som inkommit till socialtjänsten stämmer.  

C1: Sen ska vi ju inte sticka under stol med att ibland gör vi ju hembesök i kontrollsyfte. 

B2: /…/ ibland är det bra att kolla med vad en människa säger hur det förefaller sig i 

verkligheten.  

Respondenterna i samtliga grupper menar att städning inte är det som står i fokus vid 

hembesök även om många tror att det är så.  

B3: Och syftet är ju inte att, asså i första hand att kolla upp om de har städat eller diskat eller 

så, det är ju inte det. Utan det är ju relationerna som är det viktigaste. Sen blir det ju så om 

man märker att det är misär, då ser man ju det och då kan man ju inte bortse från det.  

Fridh och Norman (2008) har ett liknande synsätt som B3 i citatet ovan då de menar att 

socialsekreteraren inte får blunda när gränser passeras men att tonvikten inte ska ligga på den 
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fysiska miljön som bör ses ur ett större perspektiv. C1 och B2 uttrycker i ovanstående citat ett 

syfte med hembesök som kan härledas till techne då det är en praktisk handling där utövaren 

kontrollerar en persons hem. B3 menar dock att kontroll av den konkreta miljön inte är det 

viktigaste utan att syftet är att studera det mellanmänskliga genom att känna av relationerna, 

vilket görs med hjälp av fronesis.  

 

5.1.1 Familjen och socialsekreteraren 

Samtliga respondenter menar att hembesök kan användas i den första kontakten då det kan bli 

lättare för familjen att besöka kontoret senare, men det kan även vara så att all kontakt med 

familjen sker i deras hem. De menar vidare att det handlar om att vara smidig och flexibel i 

utredningar där hembesök kan vara ett sätt att försöka möta familjens önskemål. Dock blir 

socialsekreterarna inte alltid insläppta när de ska göra hembesök, vilket kan handla om en 

rädsla för socialtjänsten hos familjen.  

Hembesök kan även vara till hjälp vid relationsbyggandet med familjen. 

A2: Ja eller om man tittar på om dom har bilder på sina barn på väggen eller någon tavla 

eller någonting sånt där, så kan man ju bygga en relation genom att titta på den så 

A3: /…/ det viktigaste är ju att få en bra relation med familjen från början och om det är via 

en kopp kaffe, att det är en väg in 

När socialsekreterarna möter familjer i deras hem för att sedan kunna mötas på kontoret är en 

möjlig tolkning att detta är ett uttryck för techne då det är ett medel för något annat. Fronesis 

behövs när syftet är att skapa en relation med familjen vilket socialsekreteraren kan göra 

genom att exempelvis titta på tavlor och foton. Detta kan ses som ett exempel på hur 

socialsekreterarna använder sig av techne och fronesis i samverkan. 

Respondenter i grupp C för en diskussion gällande vilken information som är lämplig att 

delge i familjens hem 

C3: Man får välja vilken information man delger på ett hembesök, det är inte alltid man ska 

delge, man ska inte delge den här tunga svåra 

C1: Det kanske man måste göra, om det är ett första, i ett akutläge kan det ju va… om dom är 

okända så måste man ju tala om varför man kommer 

En liknande diskussion sker i grupp A då A3 menar att de bör använda makten de har i 

myndighetsrollen på rätt sätt och kunna markera i situationer som kräver det utan att vara 

nedvärderande eller otrevliga, varpå A1 menar att det krävs ”känsla och tajming”.  
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Respondenterna nämner att de kan läsa av signaler som familjen sänder ut vid hembesöket för 

att lättare kunna möta familjen och på så sätt underlätta relationsbyggandet.  

A1: Då känner man av stämningen som jag pratade om innan /…/ man känner jargong, man 

känner om det är nån som är nervös, rädd, arg, nån som är glad att vi är där, det kan ju va 

allting ju. Och känna av det och använd den information under mötet alltså så blir det inte så 

svårt faktiskt. 

När respondenterna diskuterar hur de avväger när viss information är lämplig att delge samt 

hur detta bör framföras tar de troligtvis hjälp av fronesis då Silfverberg (1996) menar att 

tillämpning av fronesis innebär att begå rätt handling på rätt plats vid rätt tillfälle. Det kan 

även tolkas som fronesis när A1 nämner hur denne känner av situationen i familjen det vill 

säga använder sin omdömesförmåga, vilket underlättar informationsinhämtningen vid 

hembesöket.  

 

5.1.2 Familjesamspel 

Några respondenter i grupp C menar att det kan ge en mer rättvis bild av familjen när de är i 

sitt hem då många uppträder mer genuint där än vad de gör på ett socialkontor. Samtliga 

grupper nämner att en fördel med hembesök kan vara att träffa barnet i dess hemmiljö då det 

oftast är den plats som barnet känner sig tryggast på. I grupp A och C nämner några 

respondenter att det kan framkomma viktig information genom att se barnet i sitt 

sammanhang. C2 menar att det märks om föräldern inte beter sig som barnet är van vid då ett 

glapp i familjens samspel blir uppenbart. Respondenterna menar att de vid hembesök kan 

observera samt känna av relationer och samspel inom familjen. 

B3: /…/ just man får känna på atmosfären, man får en känsla för hur det är i relationerna 

mellan föräldrar och barn och det kanske egentligen är det som oftast är det viktigaste. 

A2: /…/ man ser i alla fall att det finns en omsorg kring barnet, barnet finns där och man har 

respekt och man anser barnet viktigt. 

C2: Man tittar ju på såna här saker som är föräldern lyhörd för barnets signaler eller är 

föräldern helt upptagen med mig och man ser att barnet har, vill egentligen någonting, men 

ah det är många såna här viktiga observationer man kan göra. 

C2: Asså brist på känslomässig värme, inte tillgänglig, det är kallt. 

C3: Aa, att det inte finns någon närhet... 

C2: Känslomässigt kallt ja… Det är ju mycket värre än om det är lite skitigt och kladdigt. 
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C2 menar vidare att deras iakttagelser av familjens samspel leder socialsekreterarna i en viss 

riktning och att det sällan är några tydliga tecken på missförhållanden så som stora synliga 

blåmärken.  

Fridh och Norman (2008) menar att socialsekreterarna får information i form av blickar 

och minspel som tolkas utifrån socialsekreterarnas intuition. I likhet med detta talar C2 om 

iakttagelser om familjers samspel och den känslomässiga kyla som kan finnas i vissa familjer.  

När respondenterna beskriver att de känner av atmosfären och relationerna i familjen är en 

tolkningsmöjlighet att respondenterna använder sig av fronesis då respondenterna läser av 

subjektiva signaler med hjälp av sitt sunda förnuft och sin praktiska klokhet.  

Flertalet respondenter i grupp B menar att anknytningen mellan barn och förälder blir 

tydligare att se när de som okända personer kommer hem till familjen. Samtliga grupper 

påtalar att det är viktigt att se hur barnet beter sig i sin hemmiljö. 

A2: Ja och att det finns plats för barnet i familjen. Och sen märker man ju hur barnet 

fungerar hemma på ett helt annorlunda sätt ju, alltså är dom på sitt rum? Är dom på, är dom 

runt? Är dom högt och lågt? Alltså är dom i skåpen? Är dom kontaktsökande, distanslösa, är 

dom reserverade? 

Grupp B diskuterar att det kan bli väldigt tydligt vilken anknytning barnen har till sina 

föräldrar, exempelvis ifall barnen är lite blyga och tillbakadragna och inte kommer ut från 

sina rum eller om de kastar sig om halsen på socialsekreteraren så fort de kommer innanför 

dörren. 

B2: En av mina första ärenden var en liten liten pojk, jag kommer aldrig glömma det, och jag 

skulle göra hembesök, och han slängde sig på mig, han satt som en, som ett frimärke på mig 

hela kvällen. Aldrig träffat mig! Det var obehagligt kan jag säga. 

Flera utav respondenterna i grupp B beskriver ovan nämnda beteende som relativt vanligt. De 

menar vidare att små barn ofta tyr sig till dem som socialsekreterare vid hembesök, vilket de 

menar visar att barnet inte har någon distans till okända människor. När detta inträffar väcks 

det en stor oro hos respondenterna då det blir uppenbart att vårdnadshavarna inte är barnets 

trygga punkt, vilket tyder på en otrygg anknytning.  

B3: ’Får jag följa med dig hem?’ alltså det… Så säger dom ganska ofta, faktiskt! Det är inget 

ovanligt… Och det är klart, det berör ju, alltid, att man blir lite illa berörd faktiskt, utav det… 

Ja… För det är inte nått normalt beteende. 
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Respondenterna nämner anknytning vid ett flertal tillfällen där ett rimligt antagande är att de 

syftar till anknytningsteorin
1
 vilket är ett uttryck för vetenskaplig kunskap, det vill säga 

episteme. När respondenterna studerar anknytningen mellan förälder och barn använder sig 

socialsekreterarna troligtvis utav fronesis för känna av de mellanmänskliga relationerna. Detta 

kan ses som ett exempel på när två kunskapsformer, i detta fall episteme och fronesis 

samspelar genom socialsekreterarna med anknytningsteorin i bakhuvudet bedömer 

relationerna i familjen.  

Respondent B5 menar att det värsta är när ett barn vid ett första hembesök kommer 

rusande fram direkt när socialsekreteraren kommer hem till familjen då respondenten finner 

det svårt att veta vilket sätt att agera som är korrekt. Även om B5 vill lyfta upp barnet och 

omfamna det så infinner sig känslan av att det inte är rätt då risken finns att barnet känner sig 

lurat när B5 går igen och inte tar barnet med sig. Respondenten beskriver den svåra balansen 

mellan att inte låta barnet ty sig till dem och ge barnet falska förhoppningar utan att för den 

sakens skull stöta bort barnet. 

B5: Helst vill man ju egentligen bara ta upp det och ta det med sig och gå. 

I den komplexa situation som B5 beskriver ställs fronesis på sin spets då den känslomässiga 

delen vill omfamna barnet medan en annan del ser det som oetiskt att lyfta upp barnet. B5 vill 

egentligen göra något konkret åt situationen genom att ta med sig barnet därifrån vilket kan 

ses som techne, men fronesis sätter stopp då detta handlande skulle bryta etiska så väl som 

lagbundna regler. 

Respondenterna i grupp B och C nämner olika beteenden hos barn som kan upptäckas 

lättare vid hembesök som exempelvis barn som är strykrädda i förhållande till sina föräldrar, 

barn som är måna om att vara sina föräldrar till lags och därför ständigt läser av föräldrarnas 

ansiktsuttryck och kroppsspråk för att veta hur de ska agera. Respondenterna nämner även 

barn som agerar förälder åt sin egen förälder.  

C2: Det finns mängder med subtila saker som vi… sen är ju det vanskligt, för det tolkas ju av 

oss sen. 

Ett rimligt antagande kan vara att de subtila sakerna tolkas utifrån socialsekreterarnas 

omdömesförmåga och sunda förnuft, det vill säga med hjälp av fronesis. C2 förklarar inte 

vidare vad som är vanskligt med detta. En möjlig tolkning kan vara att C2 syftar på att subtila 

                                                 
1
 Anknytningsteorin har utvecklats av psykiatrikern John Bowlby och avser primärt barnets utveckling och 

sökande efter en närhets- och skyddsrelation till sin förälder. (Broberg, Anders, Anknytningsteori: betydelsen av 

nära känslomässiga relationer, 1. utg., Natur och kultur, Stockholm, 2006) 
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saker är svårtolkade och oftast genererar olika tolkningar beroende på vem som tolkar samt att 

det aldrig finns endast en sanning. 

 

5.1.3 Den fysiska miljön 

Som tidigare nämnts fokuserar socialsekreterarna mer på den fysiska miljön när inkommen 

anmälan gäller detta. Det kan då handla om huruvida hygien och städning sköts på ett adekvat 

sätt utifrån barnets behov.  

C2: Vi får ju se med våra egna ögon hur familjen har det i sitt hem, rent materiellt, kan man 

ju säga?  

A2: /…/ alltså man får ju en känsla hela vägen från när man går från bilen alltså vilket 

område, hur ser det ut där, känner man sig trygg när man är där, alltså hur känns det i 

trappuppgången? Luktar det illa? Alltså det är ju hela den vägen, hela vägen in på själva 

hembesöket, som man får en känsla utav.  

Respondent A2 forsätter att resonera kring vad kunskap om familjens fysiska miljö kan 

tillföra en barnavårdsutredning. 

A2: Hur ser det ut utanför deras hus eller lägenhet? Och finns det massa skrotbilar eller är 

det cyklar slängda överallt eller asså soppåsar och skräp utanför asså, då är det såklart att 

man ser det. Det speglar ju hur man är där inne. Men sen är det ändå att man möter med 

respekt.  

Även i grupp B resonerar en respondent kring hur den omgivande miljön kan ge 

föreställningar om familjen och att man som socialsekreterare inte alltid möter det man har 

väntat sig. 

B2: Men ibland kan man bli väldigt överraskad när man går på hembesök, man går till fina 

kvarter så att säga så förväntar man sig ’men här ska det ändå vara lite ordning och reda’.  

Så vet jag att jag kom till en enorm villa och ni skulle sett det! Det låg hög på hög på hög med 

papper och bråte, det gick liksom inte gå in, det var en sån här människa som samlade grejor. 

Utifrån A2:s resonemang bedömer denne troligtvis omgivningen med hjälp av fronesis och 

värderar detta utifrån vad som är socialt accepterat. Denne menar vidare att det trots en 

oroväckande omgivning är viktigt att möta familjer med respekt, här kan den praktiska 

klokheten som kommer av fronesis vara vägledande. I både A2:s och B2:s citat blir det tydligt 

att respondenternas tankar om familjens situation sätts igång utav miljön, vilket Fridh och 

Norman (2008) menar är vanligt, men att det för socialsekreteraren är av vikt att vara öppen 
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för att verkligheten kan se olika ut och att upplevelsen av miljön kan bero på personliga 

föreställningar. 

Samtliga grupper diskuterar vad som är viktigt att fokusera på under hembesök så som 

exempelvis hur strukturen ser ut i hemmet, vilka som bor där, om det är trångt, om barnet har 

ett eget rum eller åtminstone en egen vrå, har barnet egen säng samt ifall det finns en madrass 

och lakan i sängen. Även om städning inte är det viktigaste menar vissa respondenter att det 

ändå bör finnas en viss ordning i hemmet.  

B3: /…/ för det handlar ju om att man ska kunna ta hem kompisar, att det ser någorlunda okej 

ut. Sen behöver det inte vara pedantiskt. 

A2: /…/ asså riktigt skitigt kan det va. Men det är klart man funderar över det eller att de 

samlar soppåsar eller skräp eller massa spritflaskor och klibbigt och inkliddat, kladdigt, 

snuskigt! Asså det är klart att man oroar sig, sen behöver inte smuts i sig eller att man har 

stökigt i sig behöver inte va att jag känner ’Ojoj, här kan inte barnen va!’ 

B3:s citat kan tolkas vara ett uttryck för fronesis då respondenten troligtvis gör en 

avvägning av vad som är ”någorlunda okej” utifrån det som är socialt accepterat. Det kan 

tolkas som att det har skett en förändring då städning tidigare var centralt vid bedömnigen av 

vad som var ett lämpligt hem då det ansågs som ett gott tecken om föräldrarna var måna om 

att hålla hemmet rent (Bergman, 2007). Även om respondenterna menar att de inte lägger stor 

vikt vid huruvida familjernas hem är städade eller ej fanns det tendenser i grupperna som 

pekade på att hemmets skick har betydelse då städning var ett ämne som respondenter i 

samtliga grupper återkom till utan att berätta på vilket sätt det påverkar deras bedömning. 

Egelund (1997) beskriver att det inte finns någon entydig forskning som visar vad som gör att 

barn far illa. På grund av detta kan de vara svårt att avgöra om och hur den fysiska miljön så 

som exempelvis städning påverkar barnet negativt. A2:s citat tyder på att denne har svårt att 

göra en sådan avvägning vilket kan förklaras genom Egelunds konstaterande.  

Något som oroar respondenterna är när det ligger saker framme som är fysiskt farliga för 

barn som exempelvis kanyler, medicinburkar och knivar samt säkerhetsbrister så som att det 

är lätt för barnet att klättra ut genom fönstret. Respondenterna i grupp B beskriver hur de kan 

samla in sådan information när de är i hemmet. 

B6: Sen har det ju hänt på hembesök att man inte får gå in på vissa ställen. Dom säger ’Där 

får du inte gå in!’ ’Nähä!’ (skratt) Då blir man ju, då undrar man ju vad som är bakom den 

dörren givetvis. Eller så här att man liksom ska kolla hygienen på toaletten till exempel 

(skratt) så bara ’Aa får jag låna toaletten?’ Så går man och tittar lite och så går man ut igen. 
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B2: Avslöjar du dina hemliga tricks nu? 

B6: (skratt) Ja, nej men asså för att se, asså då hittade vi såhär rakblad och sånt. 

En utav respondenterna i grupp B nämner även att det väcker oro när kylskåpet är tomt och 

det inte finns något mat i de andra skåpen mer än exempelvis kex eller öl. Vidare diskuterar 

två respondenter hur man får reda på vad som finns i kylskåpet. 

B2: /…/ asså jag har ju varit hos familjer såhär strax innan jul och öppnar kylskåpet och det 

är helt tomt asså, det finns ingenting!! Och i… 

B3: Det är om de öppnar kylskåpet då? 

B2: Ja precis! Jag gör ju inte det!  

B3: För vi öppnar inte kylskåp eller skåp och dörrar eller så, det är ju inte... Men... 

B2: Nää visst…  

B3: Men det kan ju hända under tiden men att barnen är där och rycker och då kan man ju 

också se (skratt) 

B2: Ja (skratt) Mm… 

Diskussionen angående kontroll av badrumshygien samt diskussionen om vem som får öppna 

kylskåp kan tolkas som tacit knowing hos respondenterna då vi uppfattade detta som 

oreflekterade och tidigare outtalade rutiner. Denna uppfattning fick vi då vissa respondenter 

verkade förvånade samt ifrågasatte varandras uttalanden om hur de genomför 

informationsinhämtning. Att rutinerna är outtalade tyder på att de är ett exempel på det 

Nordlander (2006) beskriver som inofficiella arbetsrutiner. Detta menar han inte är något 

problem så länge de överensstämmer med organisationens mål och riktlinjer samt att de är 

förankrade hos dem som arbetar inom organisationen. Vilket i ovanstående diskussioner inte 

verkar vara fallet. Anledningen till att dessa rutiner uppstått kan utifrån Nordlanders (2006) 

resonemang förklaras genom att socialsekreterarnas självständiga position innebär att de 

många gånger lämnas ensamma utan tydlig vägledning för hur de ska gå tillväga i olika 

moment. Denna svårighet tror vi är särskilt tydligt just i denna grupp (grupp B) då de till 

skillnad från de andra två grupperna vanligtvis åker ut på hembesök ensamma. 

Inom och mellan grupperna råder det delade meningar om hur informationsinhämtningen bör 

ske under ett hembesök. 

C1: Det känns lite som att jag är ute och klampar in på andras… känner mig lite obekväm i 

och göra hembesök ibland... Lite det här att (suck) nu tror dom att jag ska hem och snoka. 
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A2: Eller att man har en säng men ingen madrass i eller, asså dom bitarna ser man ju när 

man kommer hem. Och sen är det ju ändå viktigt att man går ju inte runt och snokar hos folk. 

Utan det handlar ju helt och hållet om vad de vill visa och vad man själv ser. Många är ju 

oroliga att vi ska komma hem och titta i garderober och under sängar asså så.  

Respondent A1 för ett resonemang senare i intervjun om hur man kan samla in information 

och återknyter till ovanstående citat av A2.  

A1: /.../ precis som vi sa innan att många tror att man ska komma hem och snoka och titta och 

så... å det gör jag ju till viss del, ni säger att man inte gör det men jag säger, det gör man, 

eller jag gör det i alla fall.  

Både A1 och A2 ger sken av att använda sig utav fronesis när de resonerar om hur man bör 

agera vid ett hembesök. Dock har dessa respondenter sina egna tolkningar av vad som är 

moraliskt riktigt att göra vid ett hembesök som exempelvis om det är försvarbart att ”snoka” i 

familjers hem eller ej. En tolkningsmöjlighet är att C1 blir obekväm i mötet eftersom att 

denne då tar sig in i familjens privata sfär utan att vara riktigt välkommen vilket vanligtvis 

inte är socialt accepterat. Enligt Gustavsson (2004) kräver tillämpandet av fronesis att vid 

konkreta fall avgöra hur man bör gå tillväga, då det till viss del går att följa ritningen, om än 

inte alltid. I C1:s dilemma tvingas denne som socialsekreterare att nonchalera sin 

omdömesförmåga och praktiska klokhet då C1 måste ta sig in i familjens hem. 

 

5.2 Rutiner, Riktlinjer och Dokumentation 

I samtliga grupper finns det respondenter som inte känner till om det finns några riktlinjer 

eller styrdokument gällande hembesök och anser sig inte vara i något behov av det.  

B5: Jag kan ju inte säga att det finns några, men jag vet inte om jag saknar det, för det ger ju 

sig lite ut efter hur det blir i hembesöket, tänker jag 

En tolkning av detta är att B5 är så pass trygg i sin fronesis då den är vägledande i olika 

situationer vilket gör att denne inte upplever något behov av riktlinjer. 

Två respondenter i grupp B diskuterar hur de använder sig utav hembesök. Vi finner det 

relevant att i detta sammanhang informera läsaren om att B2 endast arbetar med 

ungdomsärenden.  

B6: Jag tror att det är sagt så att vi alltid ska göra hembesök för att man inte ska missa 

något. Och i dom här lättare fallen, då blir det mer ja rutin man, och då blir det mer det här 
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att man kollar det fysiska för att man vet, har en klar bild redan av hur familjen agerar ihop 

och så vidare.  

B2: Jag gör inte alltid hembesök i alla ärenden, kan jag säga. För asså är det en väldigt 

talför familj, och jag har en känsla utav att jag fått uppfattning om hur det är hemma, 

atmosfären och dom frågorna jag har utifrån utredningen, så gör jag inte det. Om inte jag 

känner att det är befogat, eller så här att, ’jag kan inte avgöra det här utan att ha gjort det 

här hembesöket’.  

När B6 nämner att vissa hembesök görs rutinmässigt kan tacit knowing vara den kunskap som 

ligger till grund för detta då det kan vara så att B6 gjort denna typ av hembesök så många 

gånger och därför har tillvägagångssättet klart för sig utan att behöva tänka. Respondenterna 

beskriver hur de går till väga genom vaga samt motstridiga formuleringar som kan förklaras 

med att det är inofficiella rutiner som inte är tydligt förankrade i hela arbetsgruppen. 

Nordlander (2006) menar att inofficiella rutiner bör vara uttalade för att kunna följas av 

samtliga i arbetsgruppen vilket rutinerna angående hembesök inte verkar vara enligt 

ovanstående exempel. 

Det nämns att socialsekreterarna har möjlighet att skriva ner sådant som de 

uppmärksammat vid hembesök under rubriken ”socialtjänstens iakttagelser” i BBIC-

dokumenten. B3 beskriver dokumentationen av informationen som samlas in vid hembesök. 

B3: Det vi ser och observerar vid hembesök det skriver vi ju alltid ner och har med i 

utredningen. Sen sållar man ju (skratt) alltid information /…/ klart man är ju instyrd på 

någonting också, vad man tycker är okej eller inte okej men, när det gäller städning och 

annat men. 

Grupp A och B diskuterar vilken information som kan skrivas ner i utredningen samt hur den 

information som inte dokumenteras kommer till uttryck.  

B5: Sånt är ju med liksom konkret så det kan man ju, är ju med lätt att skriva. Men känslorna 

är ju svårare, för man har ju dom här magkänslorna, de får man ju men de är ju svårare. 

A4: En känsla kan göra det, att man vill gå dit igen, det var något.  

A2: Alltså så att det är, det är det visuella som man kan, som är rent alltså konkret, känslor 

det är ju alltid präglat av andra saker och det är därför det är bra att vi är två, och känslor 

skriver vi ju inte om, i en utredning. Jag kände att det var en varm miljö utan vi ser ju saker.   
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Respondenterna ger ovan exempel på information som är svår att uttrycka i ord vilket kan 

tänkas vara ett uttryck för fronesis då det handlar om subjektiv information som präglas av 

socialsekreterarens känslor och kan vägleda dennes arbete. 

Vidare tror respondenterna att det skulle vara problematiskt att utforma samt att använda 

sig av riktlinjer och styrdokument vid hembesök. De menar att det är svårt att ha en mall som 

skulle gälla för alla situationer som kan uppkomma vid hembesök, eftersom varje besök är 

individuellt och kräver olika agerande av socialsekreterarna beroende på familjens reaktioner. 

En annan faktor som gör det svårt att upprätta en standardiserad mall för hur 

socialsekreterarna ska gå tillväga är att det finns olika syften med hembesök. 

A1: Fast asså det där är ju en ganska komplext diskussion egentligen, därför att alla familjer 

vi besöker är ju från varandra helt unika, man kan absolut inte ha ett standardformulär för 

hur man ska bete sig vid ett hembesök. Där hjälper det ju att man kan anpassa sig till den 

miljön man hamnar i… Jag vet inte man kanske lär sig det med tiden. 

C1: Det finns inget som skulle passa vid alla situationer ändå, man måste kunna va flexibel så 

in i bänken på hembesök. 

C3: Man måste ju också va flexibel man kan ju inte bara… göra upp manualer och riktlinjer 

och regler för hur man ska, i varje detalj liksom, styra sitt arbete, det går inte. Det går inte, 

för då tappar vi för mycket av kontakterna tror jag. 

Respondenter i grupp C menar vidare att det finns för mycket styrdokument som det ser ut nu 

och att det handlar om hur man bemöter människor och hur man visar respekt och att 

styrdokument som förklarar hur de ska gå tillväga inte skulle vara till någon hjälp.  

Erfarenhet är centralt för tillämpning av fronesis vilket kan vara en bakomliggande orsak 

till att A1 som inte har så lång erfarenhet av barnavårdsutredningar endast kan anta att man 

efter hand lär sig känna av hur man bör agera vid ett hembesök. C1 och C3 menar att 

hembesök kräver flexibilitet då fronesis kan vara användbart eftersom den ena situationen inte 

är den andra lik. Det kan vara så att C3 ser liknande svårigheter som Egelund (1997) gällande 

det komplexa med byråkratiseringen av människobehandlande organisationer, där det ställs 

krav på dokumentation vilket innebär att människor omvandlas till en bunt papper. 

Silfverberg (2005) för ett liknande resonemang som respondenter i grupp C då hon menar att 

etiken kräver användning av omdömesförmågan samt ett självständigt ställningstagande till de 

problem som uppkommer utan att det behövs regler eller andra anvisningar.  
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Respondenter i grupp B och C menar dock att de riktlinjer som skulle vara möjligt att 

punkta upp är vad som är tillåtet att göra samt säkerhetsmässiga regler gällande 

socialsekreterarnas fysiska trygghet. Den fysiska tryggheten vid hembesök är något som 

samtliga grupper återkommer till då de menar att det krävs ett större säkerhetstänk vid 

hembesök än vid andra moment i en barnavårdsutredning.  

B6: Det är väl om man skulle punkta upp med regler ’såhär får du inte göra’ eller ’det här 

ska du tänka på säkerhetsmässigt’ men det tänker vi ju på ändå /.../ den juridiska delen av 

hembesöket, som inte har med själva, det har ju med hembesöket att göra men inte själva 

metoden, så det är väl bara några såna grejor. Sen är det ju omöjligt att skriva upp! 

C2: Vi har ju inte riktigt valt den utvecklingen heller. Vi är ju kritiserade för att vi har för 

mycket tyst kunskap och att vi har för lite uttalat så... Så att, vi är ju lite baxade åt det hållet 

tycker jag, socialarbetarkåren i sig. 

Vår tolkning är att de saker som respondenterna anser vara möjliga att skriva ner är sådant 

som utförs med hjälp av techne, det vill säga vad som är tillåtet att göra rent konkret. De 

menar vidare att vissa saker är omöjliga att skriva ner, och vi tänker att detta kan vara 

handlingar som kräver fronesis, det mellanmäskliga så som att bemöta familjer på rätt sätt. 

C5 menar att styrdokument inte är det viktiga utan att huvudsaken är att man reflekterar 

efter varje hembesök vilket leder till en diskussion mellan C2 och C3. 

C2: Det skulle man ju kunna skriva ner som du är inne på nu att man har en liksom ’Tänk 

igenom syftet, hur står det i proportion till vad du vill veta? Reflektionstid efteråt’ asså den 

men inte just hur. 

C3: Fast det är ju ganska självklart, det ska man ju inte behöva ha… 

C2: Fast inte för en ny! (skratt) Är det ju inte det. 

C3: Man har det med sig förhoppningsvis… 

Vi tolkar det som att respondent C2 menar att det är möjligt att skriva ner riktlinjer som 

vägleder socialsekreteraren när denne ska tillämpa fronesis utan att berätta exakt hur man gör 

så som att exempelvis reflektera efter varje hembesök. Detta anser C3 vara självklart vilket 

kan bero på att denne själv alltid reflekterar utan att notera det, vilket kan vara uttryck för tacit 

knowing. 

Grupp B diskuterar att det är svårare för nya socialsekreterare att veta hur de ska agera. 

B2: Jag kan tänka mig att ni som har jobbat längre har, är mer trygga, för jag tänker att det 

är större problem när man är ny! Asså om man gör det för första eller andra gången, bara 

liksom. 
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B3: Och man tänker, jag tänker ju, jag vet inte om du råkat ut för att du får åka ut själv så, 

men annars tänker jag att man är i alla fall är nån erfaren med när man åker ut i början. 

B2: Det är vi ju alltid på dom akuta ju… 

B3: Jaja, det är det jag menar, så att det alltid är nån som är lite mer erfaren med, så man får 

lite stöttning i det, för det är ju inte helt lätt… 

B4: Nej, det blir ju det här, hur ska jag bedöma det jag ser? 

Gustavsson (2004) beskriver att förutsättningen för att en person ska kunna behärska fronesis 

är att man har lång erfarenhet. Detta kan ovanstående diskussion förklaras utifrån då det blir 

till en stor svårighet när ett yrke kräver fronesis utan att yrkesutövaren har förutsättningarna 

för detta, exempelvis som nyanställd.  

Även grupp C diskuterar svårigheterna med att göra hembesök som ny socialsekreterare. 

C5: Jag kan känna utifrån det att jag inte har jobbat så länge och inte har nån, så lång 

erfarenhet om detta. /…/ Jag tänker ofta såhär inför hembesök ’jaha, undra hur man,  vad har 

man för ingång med familjen för att komma in?’ till exempel om man gör ett oanmält ’ hur tar 

man sig in?’, och ’vilken roll tar man på sig?’/…/ så jag gör mycket såna observationer nu, 

eftersom jag inte jobbat så länge. 

C1: Hur vi andra gör? 

C5: Ja hur ni, såhär, för jag är ofta såhär, tänker jag ’hur gör vi det här? hur ska vi få fram 

det här? och hur?’… 

I samband med en diskussion angående riktlinjer vid hembesök återknyter C3 till ovanstående 

dialog mellan C1 och C2.  

C3: Och det är egentligen inte en kunskap som helt och hållet går att säga eller skriva ner 

utan det är mer, som du är inne på, att du observerar oss som har jobbat lite längre och det 

är mer en kunskap man kan visa, den sitter mer i kroppen i den situationsbundna, där och då- 

bedömningen, och den kommer med erfarenhet inte nånting som går att skriva ner. 

Respondent C3:s resonemang kan kopplas till fronesis eftersom att det inte kan läras ut genom 

undervisning eller noggrant beskrivas. Enligt Aristoteles kan en person endast lära sig 

fronesis genom handling medan en person som tillämpar fronesis kan lära ut endast genom att 

visa sitt agerande i konkreta situationer (Ramirez, 1995). Vi tolkar det som att C3 tänker att 

det enda sättet att lära ut sin kunskap till mindre erfarna kollegor är att visa sitt agerande i 

olika situationer. C5 menar i sin tur att det enda sättet att lära sig är att observera hur 

kollegorna gör. C3 menar vidare att det är detta som gör det omöjligt att skriva ned denna 
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kunskap vilket innebär att det är omöjligt att upprätta riktlinjer och styrdokument för 

hembesöket.  

 

5.3 Sammanfattning av Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer vi att besvara våra frågeställningar genom att sammanfatta vår resultat- och 

analysdel.  

Vad anser socialsekreterarna det finns för syfte med att göra hembesök? 

En dominerande bild hos socialsekreterarna vi har intervjuat var att syftet med ett hembesök 

beror på ärendets karaktär som exempelvis vad en anmälan eller ansökan handlar om samt 

familjens inställning till socialtjänsten. Respondenterna var dock överrens om att det 

huvudsakliga syftet är att se föräldrar och barn i sitt rätta sammanhang för att få en helhetsbild 

av familjens situation. Genomgående för samtliga grupper var att socialsekreterarna ansåg att 

det viktigaste är att fokusera på relationsmönster, anknytning och atmosfären i hemmet. 

Respondenterna menade att den fysiska miljön inte är det mest centrala i en barnavårdsutredning 

men att de medvetet eller omedvetet registrerar den miljö de befinner sig i. Om anmälan 

däremot handlar om allvarliga brister i den fysiska miljön gällande exempelvis hygien och 

städning eller om socialsekreteraren får syn på något sådant i familjens hem blir den fysiska 

miljön central för utredningen. Det råder dock delade meningar så väl mellan grupperna som 

mellan respondenterna om hur de går till väga för att ta del av den typ av information som 

exempelvis barnets fysiska miljö. 

 

Hur ser socialsekreterarna på vägledande riktlinjer och dokumentation vid hembesök? 

Sammanfattningsvis är respondenterna inte medvetna om ifall det finns vägledande riktlinjer 

eller styrdokument för att genomföra ett hembesök och de anser sig inte vara i behov av något 

sådant. Respondenterna menar att det som dokumenteras under utredningarna är konkret och 

saklig fakta så som ifall barnet har en säng eller om farliga föremål som exempelvis knivar 

ligger framme. Det som socialsekreterarna anser vara av störst vikt gällande barnets 

välbefinnande så som exempelvis en varm hemmiljö skrivs inte ner i utredningen, då många 

menade att den sortens information är svårformulerad och präglas av socialsekreterarens egna 

känslor. Till en början menade respondenterna att det är omöjligt att både utforma och 

använda riktlinjer eller styrdokument som hjälpmedel för ett hembesök. Detta eftersom att 

respondenterna menar att alla familjer är unika och hembesök är unikt vilket kräver flexibilitet 

och en förmåga att möta människor där de är. Respondenter menar vidare att en mall för hur 

socialsekreteraren bör gå tillväga vid hembesök skulle försvåra relationen med familjen. 
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Efterhand kom dock en del respondenter fram till att det skulle vara möjligt att upprätta 

riktlinjer gällande säkerhetsaspekter för socialsekreterare vid hembesök. En del menade även 

att det skulle vara möjligt att utforma råd och strategier för hur man kan upprätta en god 

kontakt med familjen samt vad socialsekreterare får och inte får göra i familjers hem.  

 

Vilka kunskapsformer ger socialsekreterarna uttryck för när de beskriver sin 

användning av hembesök? 

Vi tolkar det som att det är ett genomgående drag i samtliga grupper att de ger uttryck för 

’tacit knowing’, då de har svårt för att uttrycka sin kunskapsanvändning vilket kan bero på att 

deras kunskap är så pass införlivad i dem som socialsekreterare. En annan anledning kan vara 

att det tas för givet att socialsekreterarna innehar den bakgrundskunskap som krävs för deras 

arbete och att det av den anledningen inte diskuteras och därför förblir oreflekterad kunskap. 

Vår tolkning är att våra respondenter i huvudsak använder sig av kunskapsformen fronesis 

som är den praktiska klokheten, det sunda förnuftet samt den situationsbundna kunskapen. 

Detta eftersom respondenterna återkommer till att beskriva hur de observerar det 

mellanmänskliga samspelet i form av beteende- och anknytningsmönster och försöker 

förklara hur de känner av atmosfären i ett hem för att en bild av barnets situation. Ytterligare 

en förklaring på respondenternas vagt formulerade svar är att de känslor och subjektiva 

signaler som tolkas av socialsekreterarna är svåra att sätta fingret på men vägleder dem i hur 

de ska gå vidare i utredningen. Vi tänker att fronesis som kunskapsform är ett hjälpmedel för 

socialsekreterarna exempelvis vid informationsinhämtning då de kan underlätta arbetet genom 

lämpligt bemötande och att socialsekreteraren känner av när och hur denne bör delge 

information till familjen. Anledningen till att socialsekreterarna anser det vara omöjligt att 

formulera styrdokument och riktlinjer förklarar vissa respondenter med att kunskapen som 

behövs inte kan förklaras med ord utan endast kan läras ut genom uppvisande av sina 

handlingar och sitt agerande utifrån en erfarenhetsbaserad kunskap. Respondenterna menar 

vidare att man lär sig behärska denna kunskap genom studerande av andras handlingar samt 

egna erfarenheter. Detta stämmer överrens med Aristoteles beskrivning av fronesis som inte 

kan läras ut genom undervisning eller bestå av några egentliga beskrivningar vilket innebär att 

personen själv måste lära sig genom handling (Ramirez, 1995). 

Vår tolkning är att respondenterna till viss del använder sig av kunskapsformen techne 

som är den praktiska och produktiva kunskapen, med andra ord att göra något praktiskt. Vi 

tänker att socialsekreterarna använder sig utav techne när de exempelvis ska se efter om 

barnet har en säng eller hur hygienen sköts i hemmet. Denna kontroll görs för att möjliggöra 
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en bedömning av barnets situation vilket innebär att konkreta handlingar genomförs som 

medel för något annat. När respondenterna beskriver att det är möjligt att upprätta nedskrivna 

riktlinjer angående säkerhetsmässiga rutiner samt sådant som är tillåtet respektive otillåtet att 

göra vid ett hembesök liknar vi detta vid kunskaper som kan härledas till techne då det 

handlar om konkreta handlingar. Vår tolkning är att respondenterna finner dessa rutiner 

möjliga att skriva ner eftersom kunskap i form av techne är lättare att skriva ner och lära ut.  

Vår uppfattning är att episteme som är den vetenskapliga kunskapen är den av de tre 

kunskapsformerna som respondenterna använder sig minst av. En möjlighet är att 

socialsekreterarna omedvetet använder sig av denna kunskap då den alltid finns med i 

bakgrunden i deras arbete så som exempelvis lagar och förordningar samt anknytningsteorin. 

 

6. Diskussion 

I denna studie har vi undersökt vilken kunskap socialsekreterarna uttrycker om hembesök vid 

barnavårdsutredningar samt hur socialsekreterarna vet hur de ska gå tillväga vid dessa. Utifrån 

vårt resultat då respondenterna vid flertalet tillfällen uttryckte vaga formuleringar om vad 

syftet är med hembesök och hur deras tillvägagångssätt ser ut, kan det te sig som att 

socialsekreterana har brist på kunskap gällande hembesök vid barnavårdsutredningar. Vi tror 

dock i likhet med Nordlander (2006) att det inte handlar om en kunskapsbrist utan att 

kunskapen som socialt arbete många gånger har sin grund i är fronesis som är svårt uttrycka 

och begreppsliggöra. Vi tror däremot inte att denna kunskap är omöjlig att uttrycka men att 

det behöver ges tid till detta. Då vi tänker att det är viktigt att även vid subjektiva företeelser 

försöka beskriva och begreppsliggöra sina tankar och känslor, exempelvis vad den oro som 

uppstått vid ett hembesök kan bero på. Detta eftersom det då är lättare att ta hjälp av sina 

kollegor samt att det möjliggör professionell utveckling. En annan anledning till att uttrycka 

sina tankar är att det finns en risk för att socialsekreterarens egna värderingar och 

föreställningar omedvetet styr dennes arbete (Fridh & Norman 2008). Detta såg vi tendenser 

till i vårt resultat, särskilt gällande respondenternas utsagor om vad den fysiska miljön kan 

avslöja om barnets situation. Exempelvis beskrev en respondent hur miljön utanför familjens 

hus eller lägenhet speglar människorna som bor där inne. 

Utifrån vårt resultat har vi fått uppfattningen om att det som till största delen vägleder 

socialsekreterarna vid hembesök är den erfarenhetsbaserade kunskapen. Vi ser inte detta som 

ett problem i sig, men vi tänker att detta medför svårigheter för nya socialsekreterare. Vi anser 

att detta blev tydligt i vårt resultat då de senast anställda i varje grupp påtalade en viss 
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osäkerhet som de antog skulle försvinna med tiden. Risken vi ser med att enbart förlita sig på 

erfarenhetsbaserad kunskap samt att inte ha återkommande diskussioner om syftet med 

hembesök och hur man bör gå tillväga är att misstag kan begås i onödan. Ett försök att 

förebygga sådana misstag skulle kunna vara att föra fortlöpande diskussioner gällande 

informationsinhämtning vid hembesök, samt att nya socialsekreterare får en lång 

handledningsperiod innan de börjar arbeta mer självständigt. Ytterligare en nackdel med att 

det inte förs någon diskussion kring detta är att det kan finnas stora skillnader i 

socialsekreterarnas tillvägagångssätt, vilket vi genom vårt material upplevde. Vi tänker att 

detta kan bero på att socialsekreterarna har olika värderingar och därmed olika föreställningar 

om vad som är en bra uppväxtmiljö för ett barn. Vi upplevde tvetydighet i respondenternas 

uttalanden när vissa poängterade att barnets fysiska miljö så som städning och materiell 

standard inte på något sätt var det viktigaste att fokusera på i en utredning. Därför fann vi det 

märkligt att barns fysiska miljö var ett ständigt återkommande tema när de beskrev vad de 

fokuserade på vid hembesök. Samtidigt framkom det att respondenter la störst vikt vid att 

fokusera på atmosfären och känslan i hemmet för att skapa sig en bild av barnets situation, 

men att dessa observationer inte dokumenteras. Detta gör att vi ställer oss frågande till vad 

socialsekreterarna egentligen får med sig från hembesöket?    

Nordlander (2006) beskriver hur socialsekreterarna många gånger lämnas ensamma till att 

fatta viktiga beslut utan tydlig vägledning av lagar och förordningar. Vi anser detta vara 

problematisk, dock tror vi inte att vägledning i form av strikt standardiserade 

utredningsverktyg som exempelvis HOME-materialet med dess poängsättning är lösningen på 

problemet. Vi tänker i likhet med Egelund (1997) att familjers problematik och människor i 

sig innehar en komplexitet som medför stora svårigheter vid byråkratisering. Hos våra 

respondenter märkte vi ett stort motstånd mot eventuella riktlinjer vid hembesök. Detta 

motstånd framkom väldigt starkt hos vissa respondenter som tolkade riktlinjer som en mall 

där det står beskrivet exakt vad som ska göras vid ett hembesök och hur. Det fanns tankar om 

att en sådan mall skulle förstöra relationen med familjen och att det viktigaste istället är att 

vara flexibel och bemöta människor med respekt vilket de menade att en mall inte kan bidra 

till. Dessa aspekter är något som även socialsekreterarna i Broadhurst m.fl. (2010) studie 

påpekar då de menar att utredningsverktyg kan bli ett hinder i relationsskapandet med 

familjen och samtidigt minska socialsekreterarnas handlingsutrymme. Även vi ser dessa 

svårigheter med att utreda en människas situation helt utifrån mallar som innefattar 

poängsättning och skalor.  
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Förenklat anser vi att det finns två ytterligheter gällande utredningsmetodik där den ena 

sidan är subjektiv och ostrukturerad medan den andra sidan är strukturerad och strävar efter 

objektivitet. Vi tänker att våra respondenter tillhör den ostrukturerade sidan, som inte har 

riktlinjer eller styrdokument och istället vägleds utav tidigare erfarenheter och praktisk 

klokhet. Den strukturerade sidan strävar däremot efter att utarbeta evidensbaserade 

utredningsmetoder med riktlinjer som ger strikt vägledning. Vi tänker att HOME- materialet 

och andra standardiserade metoder för hembesök tillhör denna strukturerade sida, där 

bedömningen bland annat grundar sig på antalet gånger föräldern berömmer sitt barn under 

hembesöket. Vi upplever att dessa metoder är alltför styrande och simplifierande samt att 

socialsekreterarnas egna förmågor inte värderas. Exempelvis menar Broadhurst m.fl. (2010) 

att strukturerade mallar medför att aspekter i socialsekreterarnas yrke så som förmågan till att 

vara intellektuellt aktiv och kritisk försummas. I studien av Glad m.fl. (2011) framkom det att 

socialsekreterarna genom poängsättningen kunde få fram resultat som de själva ansåg vara 

missvisande i förhållande till sin egen uppfattning. Detta ser vi som ytterligare ett tecken på 

att standardiserade utredningsmetoder riskerar att urholka socialsekreterarnas 

handlingsutrymme. Å andra sidan anser vi att det finns det risker med att lämna 

socialsekreterarna helt utan vägledning, då det kan vara detta som bidrar till att det finns stora 

skillnader i deras tillvägagångssätt. Exempelvis menar Nordlander (2006) att det utan 

vägledning finns en risk att socialsekreterarna fattar sina beslut utifrån föreställningen om vad 

som är moraliskt accepterat och inte utifrån vilken insats som är mest lämplig för en viss 

problematik. 

Vi ställer oss frågande till varför det inte har utarbetats en arbetsmetod för hembesök där 

styrkor från både den strukturerade och den ostrukturerade sidan samspelar. Styrkan i det 

ostrukturerade anser vi vara flexibiliteten och den praktiska klokheten som kan vägleda 

socialsekreterare i varje ny unik situation. Styrkan i det strukturerade är att socialsekreterarna 

får tydligare evidensbaserad vägledning exempelvis gällande vad som bör vara i fokus vid 

hembesök, vilket medför att det inte blir lika lätt att missa saker. Detta anser vi kunna öka 

transparansen för klienten och likvärdigheten i bedömningarna vilket i sin tur skulle gynna 

rättssäkerheten samt medföra en kvalitetssäkring. Vi menar att punkter skulle kunna skrivas 

ned och fungera som stöd för så väl nya som erfarna socialsekreterare. Dessa punkter skulle 

kunna innehålla beskrivningar av så väl konkreta som subjektiva faktorer som 

socialsekreterarna bör ha i åtanke under hembesöket, så som exempelvis om barnet har egen 

säng, om det finns mat i kylskåp samt hur anknytnings- och relationsmönster ser ut. Under 

våra fokusgrupper har vi fått del av mycket kunskap om vad som är centralt att fokusera på 
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vid hembesök och det är denna typ av erfarenhetsbaserad kunskap som vi anser skulle kunna 

ligga till grund för utformning av denna vägledande punktlista.  

Genom vår studie fick vi uppfattningen att användningen av hembesök ses som en 

självklarhet hos socialsekreterarna och ifrågasätts därför inte. Vi ifrågasätter inte att 

socialsekreterare gör hembesök eftersom vi anser hembesöket vara en viktig del i en 

barnavårdsutredning som kan ge mycket information. Dock är vi av åsikten att riktlinjer som 

sammanställs utifrån socialsekreterares erfarenheter av hembesök skulle vara till god hjälp för 

så väl nya som erfarna socialsekreterare. Detta eftersom hembesöket är komplext med många 

olika syften och moment som kräver att socialsekreteraren registrerar så mycket som möjligt 

vilket är svårt för den som inte vet vilken information som är väsentlig. Hembesöket kan ses 

som ett intrång i familjens privata sfär, borde det då inte finnas tydlig vägledning gällande hur 

socialsekreterarna bör agera?  

För att avslutningsvis återknyta till frågan i vår titel: hembesök- hur gör man? Detta är en 

fråga som vi ännu inte har ett tydligt svar på, troligtvis eftersom denna kunskap verkar vara 

svårformulerad vilket vi tänker beror på att den är införlivad i socialsekreterarna i form av 

fronesis och ’tacit knowing’. Vår studie ger en viss inblick i hur socialsekreterare använder 

sig av hembesök, men vi anser att det behövs mer forskning. Genom våra fokusgrupper fick 

socialsekreterarna tillfälle att diskutera hembesök och vi upptäckte att det faktiskt är möjligt 

att uttrycka åtminstone delar av denna kunskap. Vår förhoppning är att dessa diskussioner 

fortsätter och vi uppmuntrar även andra socialsekreterare till detta, så att användningen av 

hembesök som arbetsmetod kan få en chans till att förbättras och utvecklas. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1. 
 

 

Institutionen för socialt arbete 

Socionomprogrammet termin 6 

Information angående vår studie om hembesök vid barnavårdsutredningar 

 

Vi är två socionomstudenter som går sjätte terminen på Linnéuniversitetet i Växjö. Under våren ska vi 

skriva vårt examensarbete och vi har valt att skriva om hur socialsekreterare använder sig utav 

hembesök vid barnavårdsutredningar. Det finns ett begränsat utbud av tidigare forskning samt en brist 

på vägledning och riktlinjer från nationella myndigheter gällande hembesök vid barnavårdsutredningar. 

Detta har medfört att vi har blivit mer intresserade och nyfikna på hur användningen av hembesök ser 

ut i praktiken. I vår uppsats från termin fyra intervjuade vi socialsekreterare om hembesök och nu vill vi 

ytterligare fördjupa våra kunskaper om hur socialsekreterare använder sig av hembesök och hur 

hembesöken utformas. Därför tillfrågas du härmed om deltagande i denna undersökning. 

För att få ta del av så mycket kunskap som möjligt från er socialsekreterare har vi valt att använda oss 

av fokusgrupper. En fokusgrupp är till skillnad från en gruppintervju en intervju där deltagarna 

diskuterar ett ämne utifrån olika teman. Samtalet och diskussionen sker främst deltagarna emellan 

utifrån angivna ramar av de som håller i intervjun. Vi har valt att använda oss utav minst två 

fokusgrupper i vår studie där samtliga deltagare kommer att vara socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsutredningar och har erfarenhet av hembesök. Tiden för deltagandet i fokusgruppen 

beräknas vara cirka en timme.  

Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när du önskar utan 

närmare motivering. Vi kommer inte att samla in några personuppgifter och ditt deltagande sker 

därmed helt anonymt. Avidentifiering kommer även ske genom att kommunens namn inte nämns i 

studien. Vi kommer att spela in det som sägs för att sedan transkribera materialet. Inspelningen och 

transkriberingen kommer att finnas kvar tills vårt examensarbete blivit godkänt, därefter kommer det 

att raderas. Fram till dess är det förutom vi endast vår handledare och våra examinatorer som har 

möjlighet att ta del av materialet om så önskas. För den som är intresserad finns det möjlighet att ta 

del av den färdiga uppsatsen. 

Tack på förhand! 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 
Josefin Lindström  Angela Svensson                
jlijr09@student.lnu.se  asvtp09@student.lnu.se 
070-XXXXXXX  070-XXXXXXX 
Handledare: 
Sofia Enell 
sofia.enell@lnu.se 

mailto:jlijr09@student.lnu.se
mailto:asvtp09@student.lnu.se
mailto:sofia.enell@lnu.se
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8.2 Bilaga 2 
Teman/ Frågeställningar 

 

Tack för att vi fått komma hit och för att ni ställer upp på att delta i denna fokusgrupp! 

 Presentera oss. Vi är socionomstudenter som går sjätte terminen på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under våren ska vi skriva vårt examensarbete och vi har valt att skriva om hur 

socialsekreterare använder sig utav hembesök vid barnavårdsutredningar. Vi upptäckte 

under vår B-uppsats att det finns begränsat med forskning och även en avsaknad av riktlinjer 

och vägledning från nationella myndigheter. Därför är vi intresserade av att ta del utav er 

kunskap, eftersom ni är experter och har en mer erfarenhetsbaserad kunskap om hembesök.  

 

 Vi har valt att använda oss av fokusgrupper och det är det vi ska ägna den närmsta timmen 

på. En fokusgrupp är till skillnad från en gruppintervju en intervju där ni som deltagare 

diskuterar ett ämne utifrån olika teman. Samtalet och diskussionen sker främst mellan er 

efter ramar som vi har satt. Om diskussionen går ifrån ämnet eller om någon inte kommer till 

tals får ni gärna hjälpas åt så att alla kommer på banan igen. Vi kommer att ta upp fyra 

teman och ge er ett i taget att diskutera kring. Vi är intresserade av era tankar, erfarenheter 

och upplevelser av hembesök. Därför finns det inget som är rätt eller fel, allt är okej att säga. 

 

 Ifall någon vill avbryta intervjun så är det okej. Vi kommer att avidentifiera materialet så era 

namn eller kommunens namn kommer inte att komma med. Vi kommer att spela in samtalet 

med en diktafon och spara inspelningen tills vi blivit godkända på examensarbetet, därefter 

kommer inspelningen och transkriberingen att raderas.   

 

 Vi tänkte börja med en presentationsrunda där alla får säga sitt namn (räcker med förnamn) 

och hur länge ni arbetat inom den sociala barnavården. Vi kommer att börja spela in från och 

med nu och sedan kontrollera så att alla hörs. Det vore bra om ni kunde undvika att sätta ner 

hårda saker på bordet, trumma med fingrarna osv eftersom att det hörs väldigt tydligt på 

inspelningen sedan.  

Då börjar vi - det ska som sagt handla om hembesök vid barnavårdsutredningar. Vårt första 

tema är: 

1. Vilka syften anser ni det finns med att göra hembesök? 

2. Hur använder ni er av hembesök? (när, på vilket sätt, fokus) 

3. Vad finns det för kunskap att hämta vid hembesök? (följdfråga om det inte nämns: 

Dokumenteras denna kunskap?) 

4. Hur pass trygga i er yrkesroll känner ni er vid hembesök i jämförelse med de andra 

moment som finns i en barnavårdsutredning? (följdfråga om det inte nämns: Saknar ni 

styrdokument eller riktlinjer?) 

EXTRA: 

 Handlar hembesöket om att bedöma hemförhållanden, skapa relationer etc.? (1) 

 Vad dämpar/höjer oro vid hembesök? (2-3) 

 

 

Tack för er medverkan! Stänga av diktafonen! 


