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Abstract 
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The purpose of this study was to find out about the presence of unannounced home visits in 

foster families based on a survey of Swedish municipalities. The study also aimed at 

increasing knowledge about why unannounced home visits were made. In order to achieve the 

purpose of this study, mixed methods were used in both a quantitative and qualitative 

approach. The quantitative part of the study consisted of a census where all Swedish 

municipalities' guidelines and procedures for the prevention of foster homes were collected. 

Qualitative interviews were held with five social services, which stated in their guidelines that 

unannounced home visits should be made. To analyze both the study's quantitative and 

qualitative results, theories of legitimacy and power were used. The study concluded that the 

law on follow-up of foster homes gives municipalities a large margin of interpretation 

because the visits are regulated by the municipalities themselves. Another conclusion from 

the study was that no one knows which follow-up methods that really helps. Therefore, 

evaluations and research on follow-up of foster care must be established. 
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1. Inledning 

I november 2005 sänds Tv-dokumentären ”Stulen Barndom” och visar att sex män som under 

tiden de varit placerade på ett pojkhem blivit utsatta för sexuella övergrepp, misshandel och 

andra kränkningar. Denna dokumentär blir startskottet för Vanvårdsutredningen, där 

hundratals personer uppger att de, på samma sätt som männen i dokumentären, blivit utsatta 

medan de varit placerade. Många av dem i familjehem (SOU 2011:61). I utredningen framför 

många av intervjupersonerna kritik mot hur detta kunde ske, och flera av dem framhåller att 

oanmälda hembesök skulle gjorts (ibid.). Denna studie behandlar just oanmälda hembesök, 

där begreppet står för ett besök i ett familjehem som socialtjänsten utför utan att på förhand ha 

meddelat detta. 

Min egen förförståelse för ämnet grundas i den verksamhetsförlagda utbildning, också 

kallade praktik, som jag gjorde på en familjehemsenhet inom en socialförvaltning hösten 

2016. De erfarenheter jag fick bestod bland annat av arbetet kring familjehemsvård; 

dokumentation, möten och besök hos familjehem. Besöken gjordes i uppföljningssyfte och 

bestämdes på förhand i samråd med familjehemmen. På min fråga om varför oanmälda 

hembesök inte gjordes fick jag aldrig något tydligt svar. 

I ett historiskt perspektiv har oanmälda hembesök i familjehem rekommenderats av 

Socialstyrelsen. Så sent som på 1960-talet ansågs att oanmälda hembesök borde göras, även 

om synen på familjehemsvården då mer och mer började präglas av ord som tillit och 

förtroende (Bergman 2011). Numera nämns inte fenomenet i varken lag, föreskrifter eller 

nationella riktlinjer, men det går att hitta kommuner som infört oanmälda hembesök på eget 

initiativ. Frågor som då aktualiseras och som blir intressanta att undersöka är: I hur många 

svenska kommuner har detta skett och vilka är deras motiv för att göra oanmälda hembesök? 

 

2. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

När ett barn, av något skäl, inte kan bo i sin ursprungsfamilj är familjehemsplacering ett 

alternativ. Den senaste statistiken på antalet placerade barn i familjehem uppgavs år 2014 vara 

cirka 30 000 barn (Socialstyrelsen 2015). Det är socialtjänsten som beslutar om familjehem 

som insats (SFS 2001:453 6 kap 1§). År 2013 lagstadgades att det är socialnämnden som 

ansvarar för uppföljning av placeringen, bland annat genom regelbundna besök i hemmet där 

barnet vistas och samtal med barnet, familjehemsföräldrarna och med vårdnadshavarna (SFS 

2001:453 6 kap 7b§). I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:11) regleras nämndens 
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ansvar att fastställa rutiner för hur vården av barn och unga i familjehem ska planeras och 

följas så att missförhållanden i hemmet ska kunna uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt 

skede (SOSFS 2012:11 2 kap 2§). I Socialstyrelsens allmänna råd som inte är bindande för 

kommunerna föreslås hur uppföljningen bör utformas. Bland annat rekommenderas att minst 

fyra besök hos det placerade barnet ska utföras av en socialsekreterare varje år (SOSFS 

2012:11). Uppföljningsmetoden oanmälda hembesök, som denna studie fokuserar på, nämns 

inte. I Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter för Barn och Unga 

i familjehem och HVB (2013) kan utläsas att uppföljningen syftar till att vården är rättssäker 

och se till att barnet har det bra. Här uppges även att uppföljningen inte får präglas av kontroll 

och misstänksamhet, och att den bästa informationen kring hur barnet har det är genom ett 

förtroendefullt samarbete mellan familjehemsföräldrar och socialsekreterare (Socialstyrelsen 

2013). Inte heller här omnämns oanmälda hembesök.  

Det finns forskare som problematiserar just kontroll och uppföljning av familjehem. 

Exempelvis beskriver forskarna Höjer och Höjer (2012) balansen mellan hjälp och kontroll i 

förhållande till social barnavård. De menar att detta för en socialarbetare inom barnavården 

uttrycker sig tydligast i distinktionen mellan att agera för att förebygga och på så sätt undvika 

att barnet far illa och samtidigt inte inkräkta allt för mycket i människors privata sfär. Då 

socialsekreteraren måste få insyn i familjehemmet för att kunna utföra sitt arbete kan 

familjehemmet uppleva att denne utövar kontroll. Höjer och Höjer diskuterar kring huruvida 

detta kontrollmoment måste finnas inom familjehemsvården, och konstaterar att avsaknaden 

av ett sådant kan innebära att missförhållanden i hemmet som påverkar barnet negativt 

riskerar att inte synliggöras (ibid). 

Det tycks inte vara givet att oanmälda hembesök faktiskt uppfattas som kontroll och 

misstro hos familjehem. I en rapport från Halmstads socialnämnd har familjehem själva fått 

utvärdera samarbetet med socialtjänsten, och det framgår att flera av familjehemmen är av 

åsikten att oanmälda hembesök bör göras. Någon menar att om socialtjänsten redan innan en 

placering informerar om att det kan göras stickprovskontroller finns det ingen anledning att 

som familjehem känna sig kränkt vid ett oanmält hembesök. En annan åsikt är att det är 

självklart att man ska bli granskad som familjehem och att det är för barnets bästa (Halmstad 

socialnämnd 2010).  

Åsikten om att oanmälda hembesök bör göras kan även utläsas i Barnombudsmannens 

remissvar till Utredningen gällande barn och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71) där det 

framhålls att oanmälda hembesök måste ske flera gånger om året. 
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Eftersom familjehemsplacering är en insats av socialtjänsten är det även denna som ansvarar 

för barnet under tiden det är placerat (Socialstyrelsen 2015). Om det placerade barnet far illa 

är detta således ett socialt problem, vilket gör att studiens ämne även berör detsamma. Om 

oanmälda hembesök fyller en funktion, får de barn som är placerade i kommuner vars 

uppföljning inte består av oanmälda hembesök inte ta del av denna funktion. Om oanmälda 

hembesök däremot inte fyller någon funktion, går det anta att de kommuner som gör 

oanmälda hembesök istället hade kunnat lägga sina resurser på något annat. Det har i 

samband med denna uppsats inte gått att finna utvärderingar kring oanmälda hembesök som 

uppföljningsmetod. I internationell forskning har det gått att finna enstaka forskare som 

behandlar ämnet oanmälda hembesök, men nationell forskning kring hur många svenska 

kommuner som utövar oanmälda hembesök och av vilken anledning de görs är obefintlig. 

Detta visar på den stora kunskapslucka som finns inom ämnet. Forskningsfrågan här blir 

således att utöka kunskapen kring oanmälda hembesök. Studien bygger på en kvantitativ 

kartläggning av fenomenet oanmälda hembesök i svenska kommuners riktlinjer/rutiner för 

familjehemsvård, som kombineras och kompletteras med kvalitativa intervjuer. Studien 

grundas således på två delstudier som omfattas av nedanstående syfte. 

 

Studiens syfte är att utifrån en kartläggning av svenska kommuners riktlinjer och rutiner få en 

ökad kunskap om förekomsten av oanmälda hembesök i familjehem. Vidare är syftet att öka 

förståelsen för av vilken anledning oanmälda hembesök görs. Utifrån syftet operationaliseras 

nedanstående frågeställningar.  

 

 I vilken omfattning tar Sveriges kommuner upp oanmälda hembesök i sina 

riktlinjer/rutiner för uppföljning av familjehemsvård? (Delstudie 1) 

 Vilken betydelse anser de kommuner som infört oanmälda hembesök i sina 

riktlinjer/rutiner att besöken har? (Delstudie 2) 

 Hur ser dessa kommuner på oanmälda hembesök i förhållande till kontroll och 

förtroende? (Delstudie 2) 

 

3. Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande vis. Nästa kapitel presenterar det kunskapsläge som utgår 

från lag och bestämmelser. Detta följs av kapitel 5 som redogör för kunskapsläget utifrån den 

tidigare forskning som anses relevant för studiens ämne. I kapitel 6 återfinns studiens 
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teoretiska analysverktyg som utgår från begreppen legitimitet och makt. Kapitel 7 behandlar 

studiens metod och presenterar delstudiernas metodologiska forskningsdesign och urval, 

genomförande, svårigheter och de forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till. I kapitel 8 

presenteras delstudiernas resultat och analysen av dem. Kapitel 9 innehåller studiens 

diskussion, slutsatser och förslag på vidare forskning. Slutligen återfinns referenser och 

studiens bilagor.  

 

4. Från Tv-dokumentär till politiska beslut 
 

För att få en ökad förståelse för frågan om uppföljning av familjehem i allmänhet och 

oanmälda hembesök i synnerhet redogörs i detta avsnitt för hur den hanterats på den politiska 

arenan efter den avslöjande Tv-dokumentären ”Stulen Barndom”. Några av de statliga 

utredningar som presenteras i kapitlet innehåller dessutom kunskap som kompletterar den 

knappa forskning som finns inom området på ett relevant sätt, vilket ytterligare motiverar 

kapitlet.  

För ytterligare förståelse har ansvariga utredare kontaktats och gett sina kommentarer på 

varför oanmälda hembesök inte diskuterades. Detta följs av en presentation av den 

proposition som ligger till grund för dagens socialtjänstlag. I detta sammanhang synliggörs 

även vad som kan hända när nationella intressen ställs mot det kommunala självstyret. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av nuläget gällande politiska ställningstaganden kring 

bestämmelser om familjehemsvård. 

 

4.1 Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (SOU 2011:61) 
 

Den utredning som kallas för Vanvårdsutredningen tillsätts 2006, med Göran Johansson som 

huvudutredare. Anledningen till dess uppkomst är att SVT året innan sänt en dokumentär om 

sex män som vanvårdats medan de som barn varit placerade. Utredningens uppgift är därför 

att kartlägga övergrepp och vanvård på 1900-talet, både vid institutioner och familjehem. 

Totalt görs 866 intervjuer med deltagare som frivilligt anmält sig till studien och som kan 

redogöra för förhållanden av vanvård under sin placeringstid. De missförhållanden som 

framkommer rör bland annat sexuella övergrepp, kränkningar, misshandel och bestraffningar 

(SOU 2011:61).  

Intervjupersonerna får komma med egna förslag på vad som hade kunnat göras annorlunda 

och hur socialtjänsten borde agera idag. Flera av dem säger att oanmälda hembesök borde 

gjorts och vidare bör göras. 
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 I Vanvårdsutredningens delrapport delges bland annat citat som ”Det måste också vara 

oannonserade besök så att familjen inte hinner sätta upp en snygg fasad (SOU 2009:99, s. 

323).” och ”Socialen skulle ha gjort oanmälda besök mycket oftare (ibid.)”.  

 

4.2 Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) 

Till följd av det ljus som nu satts på frågan tillsätts 2007 även Barnskyddsutredningen (SOU 

2009:68), vars uppdrag blir att göra en översyn av dåvarande socialtjänstlag (SoL) och lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Till särskild utredare utses Kerstin 

Wigzell. Vid denna tidpunkt står det i Socialtjänstförordningen (2001:937) att uppföljning av 

placerade barn ske genom regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas, 

enskilda samtal med den unge, samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem 

och samtal med vårdnadshavarna. Barnskyddsutredningen föreslår att dessa 

uppföljningsmetoder ska upphöjas till lag. Utredningen vill även att det ska börja skiljas 

mellan familjehemssekreterare och särskilda barnsekreterare där de senare endast ska ha 

barnens bästa i fokus och därför behöver en självständig ställning gentemot familjehemmet. 

Vid denna tidpunkt har samtal med barnet lyfts fram som en allt viktigare metod för att få 

vetskap om eventuella missförhållanden och det är därför viktigt att barnet kan uppleva ett 

förtroende för den särskilda barnsekreteraren. Vidare uppmärksammar utredningen att det inte 

finns någon reglering om hur tät kontakten ska vara, men att praxis för besök är minst var 

sjätte månad då det sedan tidigare bestämts att vården ska prövas två gånger per år. 

Utredningen menar att kontakten behöver vara oftare än så, då sex månader ses som lång tid, 

inte minst för ett litet barn eller för ett barn som far illa. Utredningen föreslår att kontakten 

måste styras utifrån barnets behov och önskemål, men att den särskilt utsedde 

socialsekreteraren ska vara skyldig att besöka barnet minst fyra gånger per år. 

  

4.3 Upprättelseutredningen (SOU 2011:9)  

Som resultat av det första delbetänkandet av Vanvårdsutredningen tillsätts 2010 

Upprättelseutredningen, och leds även denna av Kerstin Wigzell. Utredningen har som primär 

uppgift att utreda hur de personer som i Vanvårdsutredningen visat sig vara utsatta för 

övergrepp under tiden de varit placerade ska få upprättelse. En ytterligare uppgift är att 

komma med förslag på hur missförhållanden kan undvikas i framtiden och för att få ett bättre 

kunskapsunderlag görs det inom ramen för utredningen en kartläggning bland landets 



 

9 

 

kommuner. I en enkät får kommunerna bland annat svara på frågor om antal placerade barn 

där det finns misstanke om missförhållanden. I utredningen går att läsa: 

 

Sammanlagt 246 barn och unga misstänks ha utsatts för övergrepp eller allvarliga försummelser 

under åren 2008 och 2009, varav 85 procent var placerade i familjehem. Relaterat till totala antalet 

barn och unga, som varit placerade någon gång under samma period, motsvarar det nära en 

procent. Resultatet säger dock ingenting om det faktiska antalet som utsatts. Mörkertalet är 

sannolikt stort. När det gäller de misstänkta fallen bedömde socialtjänsten att misstankarna i 

huvudsak var välgrundade. (SOU 2011:9, s. 26) 

 

 

 

Utredningen är till stora delar samstämmig med Barnskyddsutredningens förslag om vad som 

behöver göras för att öka säkerheten för barnen och stödjer förslaget om minst fyra besök per 

år men utan att nämna oanmälda hembesök.  I utredningen diskuteras även balansen mellan 

kontroll och förtroende i citatet nedan. 

 

Även om socialtjänsten har till uppgift att övervaka hemmet för att försäkra sig om att barnet har 

det bra, är det viktigt att inte den kontrollerande funktionen tar överhanden. Den bästa garanten för 

insyn i barnets förhållanden är att det finns ett förtroende och en öppenhet mellan socialtjänstens 

representanter och familjehemsföräldrarna. Ett tillåtande klimat, som gör att man från ömse håll 

kan ta upp problem medan de är i sin linda, är den bästa förebyggande åtgärden. (SOU 2011:9 s. 

274)  

 

Utredningen framhäver som citatet visar att den bästa insynen i hur ett barn har det är genom 

ett gott förhållande mellan socialtjänst och familjehem. Barnombudsmannen är i sitt remissvar 

till utredningen kritisk till att den bästa insynen bygger på öppenhet i förhållandet 

socialsekreterare och familjehemsföräldrarna emellan, utan menar att insyn som bäst uppstår 

utifrån en förtroendefull relation barnet och socialsekreteraren emellan. Detta för att barnet 

ska våga prata om eventuella missförhållanden som uppkommer. Däremot är 

Barnombudsmannen samstämmig om förslaget med besök minst fyra gånger per år (BO:s 

remissvar till SOU 2011:9). 

 

4.4 Utredarnas kommentarer 

Både Vanvårdutredningens huvudutredare Göran Johansson och Barnskydds- och 

Upprättelseutredningens huvudutredare Kerstin Wigzell kontaktas i samband med denna 
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studie. Detta för att få en klarare bild av varför oanmälda hembesök inte diskuterades eller 

omnämndes i utredningarna, trots att flera intervjupersoner i Vanvårdutredningen uttryckte 

vikten av just sådana. 

Göran Johansson berättar att huvuduppgiften för Vanvårdsutredningen var att samla in och 

dokumentera berättelser, inte att komma med förslag. Johansson menar att de var tvungna att 

begränsa sig. Om oanmälda hembesök som uppföljningsmetod säger han: 

 

Enligt många utredningar är ju merparten av de placerade barnen nöjda med sin placering. Men så 

fort man har någon intuition om att barnen far illa, och det får man ju genom att ha kontakt med 

barnet, då kan oanmälda hembesök vara ett av flera sätt att säkra barnens situation. (Göran 

Johansson) 

 

Kerstin Wigzell berättar: 

 

Vi har inte diskuterat det, det skulle vi kanske ha gjort. Jag anser inte att det är någonting man kan 

lagreglera. Däremot så föreslog ju vi fyra besök per år, och det gick inte. Och det var ett väldigt 

motstånd mot det. Ett av skälen var: Då riskerar man att störa en familj, som kanske fungerar väl. 

[…] Jag tycker det är otroligt synd och jag är verkligen arg över det. Om man tycker sig att ha 

bevisat att det är ett jättefint hem, så kan man väl utforma besök på vilket sätt som helst; man kan 

ju gå på bio eller vad som. Det viktigaste är att man får träffa barnet. (Kerstin Wigzell) 

 

Wigzell framhåller i citatet ovan också att besök inte endast behöver utföras i syfte att 

kontrollera hemmiljön, utan menar att den största vikten ligger på att träffa barnet. 

 

 

4.5 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (SOU 2008:18) 

Ytterligare en utredning värd att nämna utifrån denna studies inriktning är den om 

evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, som tillsattes under 2007 (SOU 2008:18). I 

utredningen beskrivs socialtjänstens insatser med kritiska ord: 

 
Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. Arbetet bedrivs på grundval av 

lagstiftning, riktlinjer och rutiner för ärendehandläggning. Det är otillfredsställande att det sociala 

arbetet i så begränsad utsträckning bygger på kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och 
metoder och i allt för hög utsträckning vilar på tradition och icke vetenskapligt förankrade 

uppfattningar. (SOU 2008:18, s. 128) 
 
 

Utredningen slår fast att det långsiktiga målet måste vara att utveckla en evidensbaserad 

praktik som grundas på en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles 
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expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Bland annat betonas vikten av mer 

forskning och kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetet.  

 

4.6 Propositionen Stärkt stöd och skydd för unga (prop. 2012/2013:10) 

Trots alla utredningar dröjer det fram till hösten 2012 innan det kommer en proposition (prop. 

2012/2013:10) om skärpt reglering inom området. Regeringen har då bland annat tagit fasta 

på Barnskyddsutredningens förslag om att placerade barn ska ha en särskild utsedd 

socialsekreterare. Regeringen menar även att socialnämndernas ansvar för familjehemsvården 

ska stärkas genom att flyttas från Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) och istället skrivas 

in i SoL (SFS 2001:453) och LVU (SFS 1990:52). Men när det gäller förslaget om fyra 

lagstadgade hembesök per barn har det tagit stopp. Många kommuner har i sina remissvar 

varit principiellt kritiska till att kommunerna via lag åläggs fler uppgifter vilket de menar 

strider mot det kommunala självstyret. Att dessutom detaljreglera antalet hembesök vore att 

gå alldeles för långt menar man. Så trots att remissinstanser som Familjehemmens 

Riksförbund, Familjevårdens Centralorganisation, Riksförbundet för familjehemsvård och 

Rädda Barnen anser att fyra besök per år måste ses som en minimigräns, väljer regeringen att 

inte lägga fram detta med motiveringen att ett bestämt antal besök snarare kan bli en regel än 

ett riktmärke. Regeringen menar att övriga nya bestämmelser ska räcka för att kvalitetssäkra 

uppföljningen av vården (prop. 2012/2013:10). 

 

 

4.7 Dagsläge  

Propositionen ovan antas och lagen träder i kraft januari 2013. Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) reglerar nu att det är socialnämndens ansvar att vården utanför det egna hemmet 

ska vara god. I Socialstyrelsens föreskrifter utvecklas det vidare enligt citatet nedan: 

 

Socialnämnden ska, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, fastställa rutiner för hur 

vården av barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende ska planeras och följas så att 

missförhållanden i hemmet som kan påverka barnet eller den unge ska kunna uppmärksammas och 

åtgärdas i ett tidigt skede. (SOSFS 2011:12, 2 kap 2§ första stycket) 

 

 

Antalet hembesök hos det familjehemsplacerade barnet regleras alltså inte utan ges som ett 

inte förpliktigande allmänt råd i ovan nämnda föreskrift. Rekommendation är fyra gånger per 
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år. Däremot beslutade regeringen under 2016 om ändringar i socialtjänstförordningen 

(2001:937) för att öka kontrollen av familjehemmen på andra sätt. Numera ska socialnämnden 

hämta in uppgifter från misstanke- och belastningsregistret avseende tilltänkta 

familjehemsföräldrar innan ett barn får placeras hos dessa. Dessutom ska socialnämnden 

meddela till Inspektionen för vård och omsorg om fler än tre barn är placerade i ett och 

samma familjehem. 

I skrivande stund befinner sig en försenad proposition med förslag om ny lagstiftning kring 

LVU på lagrådsremiss (SOU 2015:71). I den utredning som ligger till grund för förslaget 

framhålls att familjehemsvården som sådan är en oförutsägbar och osäker konstruktion. Detta 

bland annat genom att familjehemmen när som helst har möjlighet att avsäga sig uppdraget 

och avsluta placeringen (ibid). Vidare belyser utredningen att det inte finns någon samordnad 

tillsyn över familjehemsverksamheten. Medan kommunen har uppföljningsansvaret för de 

enskilda familjehemmen är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har det formella 

tillsynsansvaret över verksamheten. Tillsynen begränsas till att utföra tillsyn av hur 

socialtjänsten bedriver uppföljning av familjehem och enligt utredningen görs detta sällan i 

praktiken. Det enda tillfälle då IVO kan granska ett enskilt familjehem är om hemmet får 

klagomål från enskilda personer. Avslutningsvis i detta avsnitt uppmärksammas 

Barnombudsmannens remissvar till den utredning som här refereras. I citatet nedan visas hur 

frågan om oanmälda hembesök lever vidare även på nationell nivå. 

 

 Våld och övergrepp förekommer dock även idag och för att komma till rätta med problemet krävs 

en öppenhet med ökad insyn i familjehem och HVB, oanmälda besök från socialtjänsten flera 

gånger om året och att barn som är placerade får reda på vilka rättigheter de har. (BO remissvar till 

SOU 2015:71) 

 

 

5. Tidigare forskning 
 

I ovanstående kapitel har oanmälda hembesök och uppföljning lyfts fram ur en 

kunskapsaspekt som hänvisar till lag och bestämmelser. Detta kapitel presenterar den tidigare 

forskning som anses relevant för studien. Som tidigare nämnts är nutida forskning som vidrör 

ämnet oanmälda hembesök nästintill obefintlig, vilket även gäller för forskning kring 

hembesök. Den forskning som gått att finna kring ämnet är Ann-Sofie Bergmans avhandling 

från 2011 som är relevant då den bland annat visar oanmälda hembesök i ett historiskt 

perspektiv. Detta avsnitt följs av en internationell redogörelse för vikten av relationen mellan 
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socialtjänst och familjehem, som är relevant i förhållande till begreppen förtroende och 

kontroll. Nästa avsnitt berör bland annat forskning från Cavara och Ogren som 1983 menar att 

oanmälda hembesök måste göras. I det sista avsnittet berör Marie Sallnäs och Stefan Wiklund 

generell uppföljning av familjehemsvård, och är yttersta vikt då det är den enda nationella och 

nutida forskning som gått att finna om uppföljning av familjehemsvård.  

 

 

5.1 Oanmälda hembesök ur ett historiskt perspektiv 

Även om det idag inte finns några nationella anvisningar kring oanmälda hembesök inom 

familjevården görs det tydligt i Ann-Sofie Bergmans avhandling (2011) att det funnits förr. 

Avhandlingen rör familjehemsvården under 1900-talet. Bergman visar att det gjordes 

oanmälda hembesök redan på 1920-talet, och diskuterar att det kan ha funnits flera 

anledningar till att dessa. Bland annat kunde fosterhemsföräldrarnas ovisshet om när besöken 

skulle ske leda till en ständig skärpning i familjehemmet. Vidare menar Bergman att de 

oanmälda hembesöken även kan ha varit en konsekvens av att fosterhemsinspektörerna inte 

kunde planera sin tid i förväg och då använde de oanmälda hembesöken som en ursäkt. Även 

om Bergmans avhandling är avgränsad till Växjö med omnejd menar hon att idén om 

oanmälda hembesök allmänt tillämpades i den sociala barnavården under tidigt 1900-tal. 

Under åren 1946-1955 angavs oanmälda hembesök som rekommendationer i stadgan om 

fosterbarnsvård och fosterbarnskontroll (ibid.). Här började även förtroende få betydelse: 

 

 

Bör fosterhemsinspektören i förväg underrätta fosterhemmen om sina besök? Det har tidigare 

ansetts, att så icke borde ske. Man har nämligen antagit, att fosterbarnsinspektören skulle få en 

riktigare uppfattning om fosterhemmet, om hon ko [sic!] oanmäld. I den föregående stadgan ålades 

därför fosterbarnsinspektören att avlägga besök i hemmen ”som regel å i förväg ej tillkännagivna 

tider”. Då det emellertid är av största vikt, att ett förtroendefullt förhållande grundläggs mellan 

fosterbarnsinspektör och fosterföräldrar, har denna princip numera uppmjukats. 

Fosterhemsföräldrarna får under inga förhållanden bibringas en känsla av att 

fosterhemsinspektören spionerar på dem. I den nuvarande kungörelsen sägs, att besök bör äga rum 

”även på tiden som ej i förväg tillkännagivits”. Det kan vara lämpligt, att fosterhemsinspektören 

till en början, innan hon och fosterhemsföräldrarna hunnit bli mer bekanta med varandra, på 

förhand anmäler sina besök. Senare bör fosterhemsinspektören, som vilken annan bekant som helst 

i familjen, kunna komma oanmäld. (ROA 1961:137 Hämtat ur: Bergman 2011, s. 44) 
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Det var viktigt att fosterhemsfamiljen inte kände sig kontrollerad, men inspektören fick aldrig 

heller vara för diskret. Detta utgjorde en svårighet för den som skulle utföra de oanmälda 

hembesöken. Det framgår även att det fanns fosterhem och fosterbarn som ansåg att de 

oanmälda hembesöken skapade olust (Bergman 2011).  

Mellan åren 1966-1975 förändrades synen på oanmälda hembesök något, i takt med att just 

förtroende och även tillit blev allt viktigare grundpelare i fosterbarnsvården. De förekom dock 

fortfarande och det rekommenderades att de skulle göras.  

  

5.2 Relationen mellan familjehem och socialtjänst 

Flera forskare visar på vikten av relationen mellan familjehemmet och socialtjänsten. Utifrån 

internationell forskning går det utläsa att de olika parternas roller är viktiga att klargöra för att 

familjehem ska känna en tillfredställelse med sitt uppdrag. Rollerna med dess olika uppgifter 

ska vara tydligt definierade och relationen socialtjänsten och familjehemmet emellan ska 

bland annat bygga på en öppenhet och ett kontinuerligt informationsflöde. Det anses även 

viktigt att från socialtjänstens sida visa en respekt för det arbete familjehemmet utför. Dessa 

aspekter kan leda till att familjehemmet känner sig tillfreds med sitt uppdrag och på så sätt 

ökar det chanserna för att de ska fortsätta som familjehem (Denby, Rindfleisch & Bean 1999; 

Kirton, Beecham & Ogilvie 2007). På samma sätt menar bland annat Maclay et al (2006) att 

ett gott samarbete bland annat bygger på att familjehemmet upplever att socialsekreterarna 

uppskattar deras arbete och ser dem som jämlikar inför barnets vård. Vidare visar Maclay att 

familjehem som under en lång tid haft uppdrag kan se sig själva som mer självständiga, 

erfarna och kunniga än vid en placerings start, och att de då av socialtjänsten vill bli 

behandlade som professionella inför sitt uppdrag som familjehem. Detta stärkta 

självförtroende gör att familjehemmen vågar utmana socialtjänsten och på så sätt ställa krav 

(Maclay et al. 2006).  

 

5.3 Förslag på uppföljningsmetoder 

I samband med Upprättelseutredningen (SOU 2011:9) får professor Carl Göran Svedin i 

uppdrag att sammanställa den forskning som vid tillfället finns rörande barn och ungdomar 

som utsatts för övergrepp och vanvård under tiden de varit placerade på familjehem eller 

institution. Forskningsöversikten berör såväl internationell som nationell forskning på 

området och Svedin framhåller att forskning kring området misshandel och övergrepp av barn 

i samhällsvård är bristfällig, inte minst bland nordiska publikationer (Svedin 2011).  
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En viktig del av sammanställningen innehåller forskning om program för att undvika 

skadlig behandling i samhällsvård. Svedin sammanfattar detta avsnitt genom att särskilja fem 

återkommande områden i forskningen kring hur misshandel och övergrepp av 

samhällsvårdade barn kan undvikas och förebyggas. Här framhålls bland annat att det är 

viktigt att familjehemsföräldrar med omsorg väljs ut och kontrolleras innan de ges uppdrag. 

Betonas gör även att slutenheten på institution och inom familjehem måste motverkas, 

exempelvis genom täta besök (Svedin 2011). Två av de forskare som Svedin hänvisar till och 

som framhåller detta är Cavara och Ogren, som 1983 uppkommer med en modell för hur 

utredning vid misstanke om övergrepp i familjehem skulle utföras. Efter att ha beprövat denna 

modell ger Cavara och Ogren även förslag på förebyggande åtgärder inom familjehemsvård 

för att minska risken för misshandel och annan vanvård. De framhåller bland annat en tät och 

fortlöpande kontakt med familjehemmet, och rekommenderar kontakt minst en gång i 

kvartalet. Vidare menar de att socialsekreteraren måste vara medveten om den stress som det 

kan innebära att vara familjehemsförälder. Cavara och Ogren menar också att 

familjehemsföräldrarna ska uppmuntras att söka hjälp om sådan behövs, och att socialtjänsten 

då ska vara behjälplig. Av särskild vikt för denna studie är att Cavara och Ogren även betonar 

att socialsekreteraren ska få göra oanmälda besök i familjehemmet, men diskuterar inte 

fenomenet vidare (Cavara & Ogen 1983).  

 

5.4 Uppföljning av familjehemsvård 

Forskning kring granskning och uppföljning av familjehemsvård är minst sagt bristfällig, och 

än mer huruvida dessa ger resultat eller inte. Detta hävdar bland annat Marie Sallnäs och 

Stefan Wiklund (2015) i sin artikel som berör just uppföljning av familjehem, och menar 

vidare att det är förvånansvärt hur litet forskningsintresse det finns för ämnet. I artikeln 

framhåller de att det under 2000-talet växt fram en granskningstrend, där granskning och 

tillsyn har blivit viktigt för organisationer för att säkerställa effektivitet och kvalitet. Sallnäs 

och Wiklund beskriver att granskningstrendens framväxt kan förklaras genom att se till den 

koppling som finns mellan politisk legitimitet och effektivitet. Författarna hänvisar till Lipset 

(1985) som framhåller att politisk legitimitet (medborgarnas förtroende) är beroende av de 

faktiska resultaten, alltså den politiska effektiviteten. Det framhålls dock att det finns 

ytterligare en aspekt av varför granskning kommit att bli ett så viktigt moment. Förutom att 

medborgarnas förtroende för de faktiska resultaten ökar genom granskning, är också 
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granskningsmomentet i sig ’mer eller mindre nödvändigt’ för att uppnå politisk legitimitet 

(Sallnäs & Wiklund 2015, s. 4). 

Sallnäs och Wiklund framhåller att granskningstrenden tilltagit även inom den sociala 

barnavården, och menar att det kan ses som ett resultat av Vanvårdsutredningen. De 

framhäver dock svårigheten i att följa upp familjehemsvård, bland annat då familjehemmet 

ska ses som en familj med rätt till en privat sfär (Sallnäs & Wiklund 2015). Det faktum att det 

från olika håll finns åsikter om att samtal med barnen för att få reda på hur de har det är den 

bästa lösningen, kan vara en konsekvens av svårigheterna i att granska familjehem. Sallnäs 

och Wiklund menar att det inte går att anta att barn vill eller kan prata med socialtjänsten, då 

barnen kan uppleva lojalitet mot sitt familjehem alternativt rädsla för vad som händer ifall de 

berättar. Författarna ställer sig även undrande till om sporadiska och föranmälda besök kan 

fånga de placerade barnens situation. 

Sallnäs och Wiklund redovisar i sin artikel resultatet av en enkätstudie, där de haft kontakt 

med 261 kommuner och stadsdelar (av 321 då stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö är inräknade). I denna skattar forskarna att missförhållanden uppdagats för cirka 1 % 

barn av alla som vid tidpunkten var familjehemsplacerade. Enligt studiens resultat har 86 % 

av svarande kommuner särskilt utarbetade rutiner för uppföljning av familjehemsvård. I 

studien förfrågas också representanterna från kommunerna vilka utmaningar det finns med att 

upptäcka missförhållanden, och många svarar att det är viktigt att Socialtjänsten får en bra 

kontakt med barnen så de verkligen vågar berätta om hur de har det. Några svar visar att det 

kan finnas svårigheter i att barnen inte vill prata med Socialtjänsten. Sallnäs och Wiklund 

visar i studiens resultat att relativt få svar handlar om Socialtjänstens svårigheter att ”se in i 

slutna familjehem, att ”se bakom” fasaden och det som sägs” (Sallnäs & Wiklund 2015, s. 

13). Vidare fick respondenterna en fråga om de trodde att deras kommun skulle hitta 

allvarliga missförhållanden om sådana fanns. På detta svarade över 90 % jakande. Trots de 

utmaningar som respondenterna upplevde kring att veta hur familjehemsplacerade barn har 

det, verkar det, enligt författarna, finnas en stor tilltro bland respondenterna till sin egen 

organisation att upptäcka missförhållanden. Studiens resultat visar även att i de fall där 

missförhållanden uppdagats i familjehem är det endast i 34 % av fallen som barnet själv 

berättar, och i resterande fall är det exempelvis någon ur den biologiska familjen eller från 

skolan som berättat (Sallnäs & Wiklund 2015). 
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6. Teoretiska analysverktyg 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör angreppssätten för studiens 

empiriska resultat. Då oanmälda hembesök kan analyseras genom olika angreppssätt har två, 

legitimitet och makt, valts ut för att skapa djupare förståelse för fenomenet. Legitimitet som 

analysverktyg är relevant då det bland annat kan användas för att öka förståelsen av den 

politiska styrningen men också enskilda kommuners resonemang om oanmälda hembesök. 

Detta framhålls genom statsvetaren och forskaren Bo Rothsteins legitimitetsteori. I denna 

studie används maktbegreppet utifrån två forskare och sociologer: Greta Marie Skau och 

Thomas Mathiesen. Makt som analysverktyg är relevant eftersom relationen mellan 

socialtjänst och familjehem inte bör präglas av misstroende och misstänksamhet. Enligt Skau 

betyder ett hembesök från socialtjänsten också maktutövning från socialtjänstens sida (Skau 

2007). Mathiesens (1989) resonemang om makt bygger dels på att makt kan döljas, men 

också motverkas genom motmakt. Även detta är relevant utifrån relationen mellan socialtjänst 

och familjehem och oanmälda hembesök som uppföljningsmetod.  

 

6.1 Legitimitet 

För att ett beslut ska kunna implementeras och verkställas krävs det att beslutet uppfattas som 

legitimt. Rothstein (2014) redogör för att det kan uppstå legitimitetsproblem för 

välfärdsstatens verksamheter, så som socialtjänsten, på grund av att det kan finnas ett stort 

avstånd mellan de beslut som fattas av riksdag och regering och hur arbetet i verksamheten 

egentligen går till. För att lyckas skapa legitimitet och förtroende för de beslut som fattas 

beskriver Rothstein att det finns olika tillvägagångssätt i form av modeller. I denna studie 

behandlas tre av dem.  

Den legalbyråkratiska modellen utgörs av att det finns precisa lagar och statligt detaljerade 

regler för hur en offentlig verksamhet ska utföra sina arbetsuppgifter. Legitimitet uppstår när 

den enskilda medborgaren känner till dessa lagar och på så sätt kan förutse utfallet av sin 

kontakt med verksamheten. Legitimiteten kan på samma sätt minska om reglerna ändras så 

pass ofta att medborgaren inte hinner uppdatera sig. Modellen lämpar sig således dåligt för de 

fenomen som inte går att detaljreglera.  

Den professionella modellen utgår från att staten överlåter beslutsfattandet åt en särskild 

yrkeskår för att skapa legitimitet. Yrkeskåren anses ha kunskap om både området och de 

etiska aspekter som föreligger för yrket, vilket gör det skäligt att ge kåren beslutsfattande 

möjligheter. Rothstein framhåller att kunskapen måste vara grundad på vetenskap och kunna 
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tillämpas i genomförandeprocessen. Medborgarnas tilltro för yrkeskårens kunskap och 

förmåga att kunna fatta rätt beslut är en viktig aspekt för att lyckas uppnå legitimitet i 

verkställandet av beslutet. Rothstein menar att det finns skillnader i förtroende för olika 

professioner, och hävdar att en läkare troligtvis har högre förtroende från medborgarna än vad 

en socialarbetare har. Detta kan, enligt Rothstein, både bero på hur väl den professionelle 

utför sitt arbete och hur välgrundad kunskap det finns inom det specifika området (Rothstein 

2014).  

 Den politikerorienterade modellen är inriktad på att skapa legitimitet genom att staten 

överlåter beslutsfattandet på lokal och kommunal nivå. Detta genom att det sitter lokala, 

framröstade politiker som anses representera medborgarna i exempelvis socialnämnderna. Det 

negativa med denna modell är enligt Rothstein att det finns en risk för att besluten politiseras, 

och att politikernas hållning blir styrande. Det i sin tur riskerar att endast de medborgare som 

har samma politiska hållning få ett förtroende för besluten (Rothstein 2014).  

 Rothstein menar att svensk politik har kommit att gå från precisa och detaljreglerade lagar 

till mer övergripande ramlagar, dels på grund av att många beslut kräver individanpassning 

och dels då politiska beslut ofta måste fattas snabbt, vilket inte den nationella politiken kan 

leva upp till. Användningen av ramlagar skapar större handlingsutrymme, men också större 

krav på beslut, för det specifika förvaltningsorganet och den enskilda tjänstemannen 

(Rothstein 2014).  

 

6.2 Makt 

Skaus teori om makt i socialt arbete 
 

Greta Marie Skau har i sin teori om makt och hjälp utgått från Max Webers definition av makt 

som ”möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av motstånd, 

oavsett vad denna möjlighet beror på” (Weber 1960:42 i Skau 2007, s. 36).  

Skau (2007) pekar på att en socialarbetare med hjälp av lagar och regler har möjligheten att 

agera gentemot människor. Denne kan också avgöra huruvida en person uppfyller kriterierna 

för vad som anses vara gott uppförande inom normerna. Vidare menar Skau att det genom 

socialarbetarens makt finns en obalans i förhållandet mellan denne och en klient, då klienten 

inte har samma möjlighet att bedöma myndigheten utifrån det system samhället är uppbyggt 

på (Skau 2007). Även om familjehem inte kan ses som klienter som sådana, har bland annat 

deras hem och föräldraförmåga blivit föremål för socialarbetarens bedömning och 

beslutsfattande möjligheter (jfr Skau 2007).  
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Skau beskriver vidare fenomenet hembesök som en situation som sker på hjälpapparatens 

premisser. Situationen i sig kan vara otydlig, då hembesök ofta kan vara av lättsam karaktär 

och som på ytan kan upplevas som en vanlig kaffebjudning. Trots detta är de deltagande 

parterna där på olika premisser; den ena har sin profession och sin verksamhet som ”stöd”, 

medan den andra endast har sig själv och sina egna erfarenheter som stöd. Skau menar därför 

också att det i denna kontext finns en ojämn maktbalans (Skau 2007). Den som vant sig vid 

att göra hembesök ofta tappar dessutom en viss grad av fingertoppskänsla för hur känsligt 

hembesöket kan vara för den andra parten. Inom ramen för hembesök kan det även finnas 

svårigheter att se skiljelinjer mellan hjälp och övergrepp och mellan nödvändigt offentligt 

engagemang och respekt för den enskildes integritet och privata sfär (ibid.). 

 

Mathiesen om makt: maskering och motmakt 
 

Mathiesen menar att makt kan finnas i två olika former, där den tydligaste formen är den som 

tar sig uttryck i fysisk och ofta är våldspräglad. Vidare menar han att det finns en annan typ 

av makt som han kallar för den dolda diciplineringen. Den senare kännetecknas av att inte 

vara lika lätt att varken upptäcka eller motverka. Denna frodas inom strukturer och 

organisationer, och då makten anses legitim för den specifika strukturen ifrågasätts den inte. 

Ett sätt för organisationen att utöva makt är således genom att makten döljs (Mathiesen 1989). 

Mathiesen redogör för fem olika sätt som makt kan döljas på, och benämner dem som olika 

typer av maskering.  

Den första innebär att makten maskeras genom att ses utifrån. Med utifrån menas ett 

avstånd. Mathiesen hävdar att ett fysiskt eller psykologiskt avstånd till det objekt (läs den 

människa) som makten ska utövas på gör utövandet enklare. Ju länge bort desto större 

möjlighet att utöva makt utan att det upptäcks. Mathiesen menar att den maktutövande 

personen eventuellt ”befinner” sig så pass långt bort att den själv inte ser den makten som 

utövas (Mathiesen 1989). 

Den andra maskeringen utgörs av att makten maskeras genom att ses ideologisk. Ideologi 

beskriver Mathiesen som ett gemensamt synsätt och likvärdiga föreställningar inom ett visst 

område, och bakom dessa döljer organisationen eller strukturen den maktutövning som pågår. 

Vidare kan maktutövningen öka i takt med att ideologin inom ett visst område växer sig 

starkare, då det finns ett förtroende för den ideologi organisationen lutar sig mot (Mathiesen 

1989).  
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Mathiesen (1989) framhåller att den tredje maskeringen i ledet är den där makten maskeras 

genom att ses ovanifrån, och menar att makten kan uppfattas olika beroende på huruvida en 

person utövar den eller blir utövad på. En ”överordnad” kan föreställa sig att denne inte har ett 

stort utrymme av makt, eftersom denne kanske har ett långsiktigt mål med sina handlingar, 

medan den ”underordnade” uppfattar makten som stor. Ett kortsiktigt mål kan därför anses 

vara mer maktutövande än ett långsiktigt. Mathiesen poängterar att förhållandena även kan 

vara omvända, då den ”underordnade” anser sig ha mer makt än den ”överordnade”.  

Den fjärde maskeringen utgår från att makten maskeras som byråkrati. Om den som utövar 

makt har fått order om att göra detta av en högre position i organisationens hierarki kan just 

maktutövningen maskeras genom att den utövande ”bara” verkställer beslut. Även om den 

utövande inte vill kännas vid maktförhållandet anses det enligt Mathiesen fortfarande som 

makt (Mathiesen 1989).  

Den femte och sista maskeringen är den som maskerar makt som strukturellt tvång. 

Mathiesen menar att denna maskering uppstår av strukturens underliggande intentioner. Även 

om olika personer i olika tider är de högst beslutsfattande, fattar de samma beslut utifrån en 

föreställning om att en handling endast bör ske på ett speciellt sätt. Mathiesen beskriver denna 

maskering som komplex och menar att makten i detta skede snarare blivit till en dold 

härskarteknik som inte går att upptäcka (Mathiesen 1989).  

Utöver att identifiera olika tillvägagångssätt för att dölja makt, hävdar Mathiesen även att 

makt alltid kan bemötas av motmakt. Han diskuterar detta i form av den kollektiva 

motmakten, och menar att det är genom en ideologiskt sammansvetsad grupp som makt kan 

motverkas. Dock poängterar han att detta eventuellt går att översätta till den enskilda 

individen. Mathiesen hävdar att makt endast kan existera om vanmakt finns hos den andra 

parten. Vanmakt definieras av Mathiesen som en situation där personen som utsätts för makt 

inte ser någon utväg och att denne accepterar förhållandena, då det inte finns möjligheter att 

göra något åt dem. Motmakt som sådan möjliggörs när vanmakten uppmärksammas. Detta 

betyder att om den som får utstå maktutövning tydliggör och identifierar vad vanmakten beror 

på, och har en förmåga att se möjligheter istället för begränsningar kan makten ”slås ut” 

genom just motmakt (Mathiesen 1989). 

 

7. Metod 

Som redan nämnts bygger denna studie på två delar för att svara på studiens syfte. Följande 

kapitel inleds med en redogörelse för studiens forskningsdesign och de urval som gjorts i 
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samband med de båda delstudierna. Vidare presenteras avsnitt för studiens genomförande 

respektive metodologiska svårigheter. Under dessa avsnitt delas delstudierna in i 

underrubriker för delstudie 1 och delstudie 2, eftersom processerna inte varit desamma. 

Slutligen behandlas studiens etiska aspekter som innefattar de båda delstudierna.   

 

7.1 Metodologisk forskningsdesign och urval 

Detta avsnitt redogör inledningsvis för den metodtriangulering, eller metodkombination, som 

de båda delstudierna grundas på. Vidare presenteras forskningsdesign och urval.  

 

7.1.1 Metodtriangulering 

Studiens empiriska resultat grundades på metodtriangulering, vilket innebär att kvalitativa och 

kvantitativa metoder kombineras. Creswell och Tashakkori (2007) framhåller i en artikel att 

metodtriangulering ofta används slarvigt som begrepp i avseende att blanda metoder och 

tillvägagångssätt för att framhålla två vitt skilda resultat, exempelvis genom att kombinera två 

kvalitativa eller två kvantitativa metoder. De hävdar även att metodtriangulering som sådan 

bör ses i de fall där exempelvis ett kvantitativt angreppssätt interagerar med ett kvalitativt 

(Creswell & Tashakkori 2007). Metodtriangulering har med tiden blivit en allt mer använd 

modell, då allt fler forskningsansatser kommit att utgå från ämnen som kräver en interaktion 

mellan olika metodansatser (Bryman 2008; David & Sutton 2016). Utifrån detta resonemang 

går det med bestämdhet hävda att en metodtriangulering för denna studie var absolut 

nödvändig. Detta då delstudie 2 byggde på att resultatet från delstudie 1. Det finns forskare 

som hävdar att resultaten av metodkombinationer kan vara svåra att jämföra och få förenliga 

med varandra (jfr David & Sutton 2016). Eftersom det i studien fanns en tydlig distinktion 

mellan kvantitativ och kvalitativ ansats anser jag att sådana svårigheter här inte berördes. För 

detta hämtas stöd i de som framhåller att metodtriangulering, så vida metoderna interagerar 

med varandra, ger ett bredare resultat än vad en enda metod gör (jfr Creswell & Tashakkori 

2007; Eliasson 2013).  

 

7.1.2 Totalundersökning med kvantitativ innehållsanalys (Delstudie 1) 

För att svara till den del i studiens syfte som behandlar omfattningen av oanmälda hembesök 

hade det funnits flera vägar att gå. I detta fall beslutades att göra en kartläggning med hjälp av 

allmänna och offentliga handlingar. Därför begärdes samtliga svenska kommuners 

riktlinjer/rutiner för uppföljning av familjehemsvård ut. Mot bakgrund av det bristfälliga 
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forskningsläget inom ämnet gick det inte ana om det fanns tio eller hundra kommuner som 

skrivit in oanmälda hembesök i sina riktlinjer/rutiner. Det gick därför inte heller skapa sig en 

uppfattning om hur många riktlinjer/rutiner som skulle behöva begäras ut för att kunna göra 

en generalisering, vilket gjorde att en totalundersökning blev nödvändig. En 

totalundersökning, också kallat för populationsstudie, innebär att alla enheter inom en viss 

kontext studeras (Grønmo 2007). Denna delstudies urval är därför samma antal som antalet 

enheter i populationen, det vill säga 290 kommuner. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att göra en enkätundersökning med frågan om 

hur många kommuner som faktiskt gjorde oanmälda hembesök. Detta tillvägagångssätt 

bedömdes dock inte lika effektivt sett till svarsfrekvens (jfr Grønmo 2007). Medan kommuner 

är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda 

(Tryckfrihetsförordningen 2 kap 2§), finns det ingen skyldighet att svara på en 

enkätundersökning. Ytterligare en aspekt som talade för den valda metoden var 

tillförlitligheten. Tillförlitlighet, eller reliabilitet, används i forskning för att visa hur pålitligt 

ett resultat är. Om flera forskare utför exakt samma studie och får exakt samma resultat är 

reliabiliteten hög (Grønmo 2007). Med en enkätstudie hade det bland annat funnits risk för att 

specifika svarspersoner inte hade kunskap om det förfrågade ämnet eller en vilja att svara 

sanningsenligt, och på så sätt skapat en lägre reliabilitet. Genom att istället begära in de 

faktiska riktlinjerna/rutinerna stärktes således reliabiliteten för studien då innehållet skulle 

vara detsamma oavsett vem som skickade dem (jfr Grønmo 2007). Det är dock av vikt att 

poängtera att riktlinjer/rutiner nödvändigtvis inte speglar praktiken. Socialstyrelsens föreskrift 

reglerar visserligen att rutiner kring uppföljning av placerade barn ska fastställas av nämnden 

och det är därmed inte en orimlig utgångspunkt att dessa följs. Men det kan finnas 

socialtjänster som gör oanmälda hembesök utan att det står i riktlinjer/rutiner, på samma sätt 

som det kan finnas kommuner som av olika anledningar inte följer de riktlinjer/rutiner som 

finns. Detta i sin tur påverkar givetvis validiteten. Validitet syftar till frågan om man 

verkligen undersöker det man ämnar att undersöka, och kan också förklaras som studiens 

giltighet (Grønmo 2007). I denna studie blir validiteten lägre då det inte genom 

riktlinjer/rutiner går att mäta hur förekomsten av oanmälda hembesök ser ut i praktiken. Mer 

om detta finns att hitta i studiens resultat respektive diskussion.  

Vidare gjordes en enkel innehållsanalys av de inkomna riktlinjerna/rutinerna. 

Innehållsanalyser kan vara både kvalitativa och kvantitativa, och grundas på en systematisk 

genomgång av inhämtat material (Atkinson & Coffey 2011; Grønmo 2007). Det finns 

signifikanta skillnader mellan en kvalitativ och en kvantitativ analys. I den kvantitativa 
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innehållsanalysen krävs bland annat att urvalet görs innan undersökningen påbörjas (Grønmo 

2007). För denna studie gjordes urvalet, samtliga 290 kommuners riktlinjer/rutiner, innan 

studien påbörjades. Ett annat signum för den kvantitativa analysen är att det på förhand 

beslutas om vilka kategorier som ska analyseras i det insamlade materialet, till skillnad från 

den kvalitativa som kan utveckla kategorier under studiens gång. I den kvantitativa analysen 

är kategorierna förutbestämda utifrån ett strukturellt schema för vad som ska analyseras. Vem 

som helst ska (med hjälp av instruktioner) kunna gå igenom materialet och göra en kodning, 

alltså föra in materialet, i det strukturella schemat (Grønmo 2007). I denna studie beslutades 

om följande kategorier i schemat: kommuner som skrivit in oanmälda hembesök ”kan”, ”bör” 

eller ”ska” göras, kommuner vars riktlinjer/rutiner inte tar upp oanmälda hembesök, 

kommuner som uppger att de inte har lokala riktlinjer/rutiner för uppföljning av 

familjehemsvård och kommuner som inte svarar på begäran (bortfall). Kategorierna 

förutbestämdes utifrån de tänkbara utfall som kunde uppstå i samband med begäran. Nedan 

visas ett exempelschema för att tydliggöra hur kodningen skulle se ut. 

 

Tabell 1. Tomt strukturellt exempelschema av den kvantitativa kodningen avseende riktlinjer.  

Kategori 1: Kommuner vars riktlinjer/rutiner tar upp att oanmälda 

hembesök ”kan”, ”bör” eller ”ska” göras. 

 

Kategori 2: Kommuner vars riktlinjer/rutiner inte tar upp oanmälda 

hembesök.  

 

Kategori 3: Kommuner som uppger att de inte har lokala 

riktlinjer/rutiner för uppföljning av familjehemsvård. 

 

Kategori 4: Kommuner som ej svarat.  

Totalt:  

 

Kodningen ovan följdes av ytterligare en kodning. Eftersom den första kategorin innefattade 

begreppen ”kan”, ”bör” och ”ska” skulle dessa vidare kodas in i ett nytt schema. Då det 

visade sig att ”bör” inte var ett begrepp som förekom i riktlinjerna/rutinerna raderades denna 

kategori. Samtidigt behövde schemat kompletteras med ”kan/ska vid misstanke”, som visade 

sig vara en nödvändig kategori utifrån innehållet i riktlinjerna/rutinerna. Eftersom dessa utfall 

inte gick att förutse kom schemat slutligen att innehålla kategorierna: kommuner som skrivit 

in att oanmälda hembesök kan/ska göras vid misstanke, kommuner som skrivit in att 
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oanmälda hembesök kan göras och kommuner som skrivit in att oanmälda hembesök ska 

göras.  

Vad som är av vikt att poängtera för de båda kodningarna är att det fanns synonymer till 

begreppet ”oanmälda”, vilket togs hänsyn till i analysen. Detta behandlas vidare under 

studiens avsnitt avseende genomförande. 

 

7.1.3 Kvalitativa intervjuer (Delstudie 2) 

För att, som ett andra steg i studien, svara på frågeställningarna varför oanmälda hembesök 

skrivits in i riktlinjer/rutiner och betydelsen av besöken hade det på förhand beslutats om att 

även intervjua ett antal representanter från några av de kommuner som skickat sina 

riktlinjer/rutiner. Därför valdes semistrukturerade intervjuer som kvalitativ metodansats. Den 

semistrukturerade intervjuformen innebär att intervjufrågorna ställs som öppna frågor och 

tillåter utrymme för följdfrågor och förtydliganden och kan på så sätt ge intervjun flexibilitet 

(Bryman 2011). Ett alternativt tillvägagångssätt hade exempelvis varit att via en enkät göra en 

strukturerad utfrågning med öppna svarsalternativ. Detta hade dock inte gett samma möjlighet 

att varken ställa följdfrågor eller göra förtydliganden. Beslutet om att göra semistrukturerade 

intervjuer stärkte således även resultatets validitet, eftersom sannolikheten att få svar på det 

som efterfrågas ökade när missförstånd kunde klargöras direkt (jfr Grønmo 2007). 

Eftersom det på förhand inte gick att bestämma vilka kommuner som skulle intervjuas 

fastställdes att telefonintervjuer skulle göras. Denna metod används, i jämförelse med det 

omfattande arbetet kring platsintervjuer, främst i syfte att spara tid och/eller pengar (jfr 

Bryman 2011). I denna studie var det främst tid och eventuell geografiska spridning som var 

de främsta argumenten för telefonintervju som metod. Det gick i samband med planeringen av 

studien även fastställa att intervjuerna skulle göras med chefer eller motsvarande positioner. 

Detta då de kunde förväntas ha mest kunskap om riktlinjer/rutiner och vidare ansvar för att de 

följdes, och således störst möjlighet att kunna svara på intervjufrågorna. Genom att intervjua 

chefer eller motsvarande kunde även här studiens validitet tänkas öka, i jämförelse med om 

intervjuer genomförts med enskilda socialarbetare som inte hade samma kunskap eller ansvar 

(jfr Grønmo 2007).  

Då det vid studiens start inte gick att förutse i vilken utsträckning kommunernas 

riktlinjer/rutiner innehöll oanmälda hembesök kunde urval inte göras förrän en stor del av det 

kvantitativa resultatet inkommit. Den kvantitativa delstudiens resultat visade att det fanns en 

grupp på sju kommuner som skrivit in att oanmälda hembesök ”ska” göras. Därför gjordes ett 
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strategiskt urval. Det strategiska urvalet innebär att utvalda analysenheter studeras för att 

utveckla en förståelse för en viss grupp eller kontext, för att i sin tur förklara ett större 

sammanhang (Grønmo 2007). De utvalda analysenheterna blev därför i denna studie de 

kommuner vars riktlinjer/rutiner innehöll att oanmälda hembesök ”ska” göras, då dessa antogs 

vara de som utför flest oanmälda hembesök, och således kunde tänkas ge mest informativa 

och givande svar i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Ett annat slags urval hade varit svårmotiverat då exempelvis ett slumpmässigt urval kräver 

tillräckligt många analysenheter för att kunna göra en generalisering (jfr Becker 2008; 

Johannessen 2003). Då antalet kommuner i ovan nämnda grupp endast sträckte sig till sju 

kommuner och visade sig vara tillräckligt litet för en totalundersökning; att intervjua alla sju 

kommuner.  Det visade sig att endast fem av dem hade möjlighet att ställa upp på intervju, 

vilket skapade ett bortfall på två. En vidare redogörelse återfinns i nästa avsnitt om 

genomförande. 

De fem kommunerna har i samband med studien avidentifierats i enlighet med studiens 

etiska överväganden (se avsnitt 7.4). För att ge en bild av vad det är för typ av kommuner som 

är föremål för den kvalitativa delstudien presenteras de utifrån nedanstående information. En 

längre sammanfattning av respektive intervju hittas i bilaga 4. 

 

• Kommun A: Mellanstor kommun i Norrland. Personen som intervjuas är enhetschef för 

barn- och ungdomsplaceringar. 

• Kommun B: Mindre kommun i Östergötland. Personen som intervjuas är utvecklingsledare 

inom området Individ och Familj.  

• Kommun C: Mindre kommun i Småland. Personen som intervjuas är sektionschef för 

området barn och familj. 

• Kommun D: Kranskommun till Stockholm. Personen som intervjuas är enhetschef för 

familjeenheten. 

• Kommun E: Kranskommun till Stockholm. Personen som intervjuas är enhetschef för 

familjehemsenheten. 

  

7.2 Genomförande 

Detta avsnitt ger läsaren en inblick i de processer som de olika delstudiernas genomförande 

innebär.  
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7.2.1 Delstudie 1. 

För att tillhandahålla samtliga kommuners riktlinjer/rutiner mejlades kommunerna en begäran 

att få ta del av allmän offentlig handling den 21 mars (se bilaga 1). Men svar skulle långt ifrån 

alltid vara riktlinjer/rutiner. Det visade sig att många inte hade några att lämna ut. I begäran 

ombads även att detta skulle ske skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 12§. På nio 

dagar inkom cirka 110 svar. Den 29/3 sändes den första påminnelsen ut, vilket ledde till 

nästan det dubbla antalet svar. 4/5 gick den andra, och sista påminnelsen ut. Vid detta tillfälle 

efterfrågades även ett beslut med besvärshänvisning från samtliga kommuner som inte valde 

att skicka sina dokument (se bilaga 1). På detta sätt skulle jag få ett formellt underlag för att 

kunna överklaga deras beslut att inte skicka sina riktlinjer/rutiner. Detta resulterade i att fler 

svar inkom, och den 9/5 återstod endast två kommuner som inte svarat. Dessa valde jag att 

ringa, vilket gav ytterligare ett svar. Det sista svaret, genom ytterligare en påringning, inkom 

22/5, två dagar innan denna uppsats skulle lämnas in. Med detta uppgick svarsfrekvensen till 

100 % och bortfallet 0 %.  

För att kunna koda det inkomna materialet gjordes, som tidigare nämnts, en 

innehållsanalys av samtliga dokument. Eftersom de flesta riktlinjer/rutiner inkom elektroniskt 

använde jag mig av datorns sökfunktion i dokumenten och sökte på orden ”oan” (som kunde 

ge utslag på både ”oanmälda” och ”oannonserade”), ”oplanerade”, ”spontana”, ”hembesök”, 

”besök” och ”uppföljning”. Genom dessa sökningar gick det konstatera vilken kategori varje 

kommun skulle tillhöra. Viktigt att nämna är även att fem riktlinjer/rutiner inkom via post. 

Dessa blev genomlästa vid två tillfällen för att säkerställa att innehåll som var relevant för 

studien inte missades. 
 

 

7.2.2 Delstudie 2. 

I de flesta av fallen var det cheferna i de sju utvalda kommunerna som sände sin kommuns 

riktlinjer/rutiner, vilket gjorde det smidigt att vidta kontakten för förfrågan om intervju. Till 

att börja med skickade jag ett mejl (se bilaga 2) där jag utförligt förklarade vilket syfte min 

uppsats hade, att dennes kommun tillhörde den kategori som skrivit in att oanmälda hembesök 

ska göras och med en förfrågan om en intervju via telefon (jfr Grønmo 2007; Johannessen & 

Tufte 2003; Matthew & Sutton 2016). I de fall jag tidigare varit i kontakt med enskilda 

socialsekreterare bad jag om att få kontaktuppgifter till deras chefer, och mejlade i sin tur dem 

med samma innehåll som till ovanstående. Då mejlkorrespondensen inte gav ett fullständigt 

resultat, valde jag därefter att ringa till de chefer som inte svarat på mitt mejl. De fem chefer 
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som ställde upp på en intervju fick intervjufrågor (se bilaga 3) skickade till sig med tydlig 

information om att intervjuformulärets frågor endast var att se som grundfrågor, och att 

följdfrågor kunde komma att ställas. I korrespondensen redogjorde jag även för att intervjun 

skulle komma att spelas in. Vid en telefonintervju är det som intervjuare viktigt att vara 

medveten om att kroppsspråk och minspel inte går att uppfatta via telefon (Bryman 2011). 

Detta innebar att jag under intervjuerna försökte uppmärksamma om intervjupersonen kände 

sig obekväma eller olustiga, exempelvis genom tonläge och tystnad. Varje intervju 

transkriberades utifrån inspelningarna, vilket ses som ett relativt enkelt sätt att komma ”nära” 

sitt inhämtade material (jfr Bryman 2011; Matthew & Sutton 2016). 

 

7.3 Metodologiska svårigheter 

Detta avsnitt syftar till att framställa de svårigheter som funnits i samband med insamlandet 

av materialet. Förutom det faktum att det kan anses vara problematiskt att vara ensam 

uppsatsskribent har det även uppdagats flera problem och missbedömningar, vilka jag försökt 

hantera under studiens gång. Detta redogörs under avsnitten delstudie 1 och delstudie 2.  

 

7.3.1 Delstudie 1. 

Det som visade sig mest problematiskt med studien var insamlandet av det empiriska 

materialet. Då jag inte begärt ut allmänna handlingar tidigare visste jag vid tidpunkten inte 

vad som kunde förväntas, men kan i efterhand konstatera att det varit en lång process. 

En annan aspekt som var svårhanterlig var när de svar jag fick inte var ”till belåtenhet”. 

Flera svarande uppgav att de inte hade tid. Det fanns även de som svarade att jag inte hade 

förståelse för att de hade mycket att göra och i ett fall blev jag kritiserad för att jag hänvisade 

till skyndsamheten som en begäran innebär. Att veta hur dessa svar skulle bemötas blev för 

mig svårhanterligt. Vissa gånger fanns det även brister i kommunikationen. Flera kommuner 

trodde sig ha svarat, men hade i själva verket inte gjort det. Det var även problematiskt att 

hantera den mängd mejl som den kvantitativa undersökningen ledde till. För att inte komma 

fram till ett felaktigt resultat kontrollerades samtliga inkomna mejl flera gånger.  

Det går med lätthet se att ett mindre antal kommuner och en minskad omfattning av 

studien hade varit klart förenklande. Detta till trots menar jag att en totalundersökning kring 

detta ämne var av stor betydelse för uppsatsens relevans.  
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7.3.2 Delstudie 2. 

I den kvalitativa undersökningen låg den största problematiken i att få tag på de personer som 

genom urval utsetts för intervju. Detta kan tänkas vara ett resultat av den situation som råder 

på socialkontor Sverige runt, där personal- och resursbrist är ständigt återkommande ord. 

Eventuellt påverkades även svårigheterna i att få tag på intervjupersoner av att dessa skulle 

vara chefer eller motsvarande och inte enskilda medarbetare, men då det inte finns belägg för 

detta kan det inte ses som en självklarhet. Vidare uppstod problem i att boka in tider för 

intervjuerna, då intervjupersonerna visade sig vara mycket upptagna. Två bokade in intervjun 

flera veckor framåt, varpå en flyttade fram tillfället ytterligare på grund av att något kommit i 

vägen. Detta gjorde att studiens kvalitativa resultatdel skulle komma att skrivas sent jämfört 

med den tidsplanering som gjorts.  

Ytterligare en svårighet som uppstod var det faktum att vissa av cheferna inte visste vad 

som stod i riktlinjerna när jag kontaktade dem med en förfrågan om intervju. En hävdade att 

det inte stod om oanmälda hembesök i riktlinjerna, varpå jag läste upp innehållet och fick till 

svar att detta inte följdes eller ansågs viktigt att följa. Vidare ansåg sig chefen i denna 

kommun inte ha möjlighet att ställa upp på intervju, och var således en av de två kommuner 

som inte intervjuades. 

 

7.4 Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekter som råder, i 

synnerhet gällande individer som deltar i forskningen (Vetenskapsrådet 2011). Nedan 

redogörs de forskningsetiska överväganden som gjorts i denna studie.  

 

Inför studien övervägdes forskningsetiska aspekter. Det är det viktigt att som forskare 

behandla de människor som ingår i studien med respekt (Denscombe 2004). I delstudie 1 var 

jag därför varit tydlig i begäran avseende att inhämta riktlinjer, och likaså i den korrespondens 

med de kommuner (och dess ansvariga) som ägde rum i delstudie 2. Information framgick om 

vem jag var och i vilket syfte jag forskade. Då de kvalitativa intervjuerna i delstudie 2 

utgjordes av en förfrågan om intervju via mejl till de kommuner som ingick i urvalsramen 

anser jag att frivillighet inför intervjuerna var underförstått och i enlighet med det etiskt 

formade informations- och samtyckeskraven (jfr Bryman 2011). Vidare var det viktigt att ta 

hänsyn till konfidentialitetskravet i denna studie. De personer som deltog i intervjuerna har 

avidentifieras genom att information som kunnat härledas till deras arbetsplats eller specifika 
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person uteslutits (jfr Vetenskapsrådet 2011). Som forskare är det av vikt att göra avvägningen 

vad som är relevant för studien och vad som kan ge skada. Eftersom riktlinjer/rutiner är 

offentliga handlingar hade jag möjligheten att inte avidentifiera de kommuner vars riktlinjer 

jag mottagit. Kommunernas namn ansågs dock inte tillföra något till studien, och namngavs 

därför inte.  

Vidare har jag som forskare varit tvungen att hantera materialet på ett konfidentiellt sätt, 

och inte låtit någon annan ta del av de uppgifter som kan härledas till en viss person eller 

kommun (jfr Denscombe 2004). Riktlinjer/rutiner ligger i min inbox för inkomna mejl på min 

mejladress från Linnéuniversitetet. De är även nedsparade på min privata dator. De båda är 

lösenordskyddade, men då riktlinjer/rutiner är allmänna handlingar är det främst som backup. 

Ljudfilerna från intervjuerna finns idag på både min mobil (ej molntjänst) och på datorn. 

Transkriberingarna av intervjuerna finns i en mapp på datorn. Även detta material är 

lösenordskyddat. Materialet kommer vid senare tidpunkt att förstöras, eller alternativt låsas in. 

Slutligen kommer jag framåt att ta hänsyn till nyttjandekravet, och endast använda de 

uppgifter som inhämtats i denna studie (jfr Bryman 2011).  

 

7.5 Förförståelse  

Som nämns i uppsatsens inledning hade jag som uppsatsskribent viss förförståelse inom 

ämnet då jag under en termin på socionomutbildningen haft praktik på en familjehemsenhet 

på en socialförvaltning. Jag har själv aldrig varit placerad och haft kontakt med 

familjehemsvården den vägen, men har arbetat med ungdomar och unga vuxna som varit 

placerade både genom SoL och LVU. Även då jag sedan tidigare hade viss kunskap kring 

området ansåg jag mig gå in i studien med ett objektivt synsätt, då oanmälda hembesök är ett 

näst intill obeforskat område och således inte möjligt att dra slutsatser kring innan studien 

hade genomförts.  

 

8. Resultat och analys 

Syftet med studien är att utifrån en kartläggning av svenska kommuner få en ökad kunskap 

om förekomsten av oanmälda hembesök i familjehem. Vidare är syftet att öka förståelsen för 

av vilken anledning oanmälda hembesök görs. Utifrån syftet har tre frågeställningar 

operationaliserats, och redovisas här under följande teman: förekomsten av oanmälda 

hembesök, betydelsen av oanmälda hembesök och oanmälda hembesök i förhållande till 

kontroll och förtroende. Delstudie ett presenteras endast i det första temat, medan resultatet av 
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delstudie två återfinns i samtliga teman. Inom ramen för varje tema analyseras resultaten 

utifrån studiens teoretiska ansatser legitimitet och makt, tidigare forskning och övrigt 

kunskapsläge. 

 

8.1 Förekomsten av oanmälda hembesök 

I dagsläget finns inte kunskap om hur vanligt det är med oanmälda hembesök i Sveriges 

kommuner. Att undersöka den faktiska förekomsten av oanmälda hembesök skulle kräva en 

forskningsinsats långt bortom vad som är möjligt inom ramen för en kandidatuppsats. För att 

komma så nära som möjligt görs istället en totalundersökning med innehållsanalys av 

kommunernas riktlinjer/rutiner för uppföljning av familjehemsvård. 

 

Sverige består av 290 kommuner. Ett första, och minst sagt oväntat, resultat är att 141 

(48,6%) kommuner i mejl svarar att de inte har några egna riktlinjer/rutiner för uppföljning av 

familjehemsvård. Många av dem med tillägget att de följer lagen och Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd inom området. Utan att dra några vidare slutsatser kan det 

konstateras att oanmälda hembesök inte nämns inom dessa bestämmelser. Det kan även 

konstateras att när kommunerna säger sig följa de nationella anvisningarna står detta i konflikt 

med Socialstyrelsens föreskrifter som reglerar att socialnämnden ska fastställa rutiner för hur 

vården av placerade barn ska planeras och följas så att missförhållanden kan upptäckas i tidigt 

skede (SOSFS 2011:12). Det är i detta sammanhang även väl värt att nämna resultatet av en 

enkätstudie gjord av Sallnäs och Wiklund (2015). I den svarar 86 % av kommunerna att de 

har särskilt utarbetade rutiner för uppföljning av familjehemsvård. Då 

undersökningsmetoderna skiljer sig åt går inga direkta jämförelser göras, men skillnaden 

mellan deras resultat och denna studies där nästan hälften inte säger sig ha egna 

riktlinjer/rutiner likväl anmärkningsvärt stor. Då detta ämne ligger utanför studiens 

forskningsfråga berörs det inte vidare i detta kapitel, utan återkommer i studiens 

slutdiskussion. 

Tabellen nedan presenterar det kvantitativa resultatet, inkluderat de 141 kommuner som 

inte säger sig ha riktlinjer. Tabellen presenterar även delar av resultatet från den 

innehållsanalys som gjorts på resterande kommuners riktlinjer/rutiner. 
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Tabell 2. Strukturellt schema av den kvantitativa kodningen avseende riktlinjer.  

Kategori 1: Kommuner vars riktlinjer/rutiner tar upp att oanmälda 

hembesök ”kan” eller ”ska” göras. 

31 

Kategori 2: Kommuner vars riktlinjer/rutiner inte tar upp oanmälda 

hembesök.  

118 

Kategori 3: Kommuner som uppger att de inte har lokala 

riktlinjer/rutiner för uppföljning av familjehemsvård. 

141 

Kategori 4: Kommuner som ej svarat. 0 

Totalt: 290 

 

 

148 kommuner har sänt riktlinjer/rutiner för uppföljning av familjehemsvård. I 118 av dessa 

(40,7%) nämns överhuvudtaget inget om oanmälda hembesök. Det för studien mest relevanta 

resultat är de resterande 31 kommuner (10,7%) som i sina riktlinjer/rutiner har med oanmälda 

hembesök som uppföljningsmetod och presenteras i tabellen nedan. 

 

 

Tabell 3. Strukturellt schema av oanmälda hembesök i inkomna riktlinjer.  

Kategori 1.1: Kommuner vars riktlinjer/rutiner innehåller att oanmälda 

hembesök kan/ska göras vid misstanke 

12 

Kategori 1.2: Kommuner vars riktlinjer/rutiner innehåller att oanmälda 

hembesök kan göras 

12 

Kategori 1.3: Kommuner vars riktlinjer/rutiner innehåller att oanmälda 

hembesök ska göras 

7 

Totalt 31 

 

 

 Av 31 kommuner har 12 begränsat oanmälda hembesök till situationer där det förekommer 

misstanke om att barnet inte far väl. Denna begränsning gör att de kategoriserats separat.  

Övriga kommuner har i sina riktlinjer/rutiner inte villkorat i vilka situationer oanmälda 
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hembesök används som uppföljningsmetod. Däremot har de gått olika långt i sina 

ställningstaganden, då 12 kommuner i skriver att oanmälda hembesök kan göras medan 7 

kommuner skriver att det ska göras. Av största intresse för studien är de sistnämnda 

kommunerna. 

Varken lag, förordning eller föreskrifter tar upp oanmälda hembesök som 

uppföljningsmetod. Trots detta innehåller ett antal kommuners riktlinjer/rutiner fenomenet. 

En fråga som då aktualiseras är huruvida det finns legitimitet, det vill säga acceptans, för att 

utföra oanmälda hembesök. Då Socialtjänstlagen är en ramlag med stort tolkningsutrymme 

går inte den modell som Rothstein kallar för den legalbyråkratiska modellen att använda för 

att skapa legitimitet för oanmälda hembesök. Modellen kräver detaljreglering, vilket i det här 

fallet kan översättas till att oanmälda hembesök som uppföljningsmetod skulle behövt vara 

inskrivna i lagen (jfr Rothstein 2014). Det finns andra sätt att uppnå legitimitet, varav ett är 

genom vad Rothstein kallar för den politikerorienterade modellen. Denna innebär att 

beslutsfattandet överlåts till politiker på lokal nivå. I de 31 kommuner vars riktlinjer/rutiner 

innehåller oanmälda hembesök skapas legitimitet för besöken, då riktlinjerna/rutinerna 

antagits av respektive socialnämnd. Graden av legitimitet enligt denna modell varierar dock 

beroende på om kommunerna skrivit in att oanmälda hembesök ska eller kan göras. I det 

senare fallet finns det utrymme för socialtjänsten att själv avgöra huruvida de oanmälda 

hembesöken ska genomföras i praktiken eller inte. Detta gör att den politikerorienterade 

modellen till viss del övergår i vad Rothstein kallar för den professionella modellen när det 

handlar om att få legitimitet (ibid.). Modellen innebär att legitimitet nås genom den kunskap 

och erfarenhet som en särskild yrkeskår har. Det är dock skillnad på medicinsk kunskap och 

kunskap om något så komplext som socialt arbete, vilket kan påverka allmänhetens 

förtroende. Det kan finnas risk för att de oanmälda hembesöken uppfattas som godtyckliga då 

det är upp till enskild socialsekreterare att avgöra huruvida de ska utföras. Värt att poängtera 

är att ”kan-kommunerna” likväl har av socialnämnden antagna riktlinjer/rutiner att luta sig 

mot. I den mån det förekommer oanmälda hembesök i kommuner vars riktlinjer/rutiner inte 

innehåller oanmälda hembesök bör legitimiteten vara som svagast (jfr Rothstein 2014).  

Av de 31 kommuner vars riktlinjer/rutiner innehåller oanmälda hembesök har alltså sju 

skrivit in att oanmälda hembesök ska göras. Av dessa sju har fem intervjuats. 

Intervjupersonerna tillfrågas bland annat om varför kommunerna skrivit in att oanmälda 

hembesök ska göras. Fyra av fem har svarat att det är för att kunna säkerställa kvalitén av 

vården och att barnen har det bra, och tre av dem hänvisar dessutom till lag och förordning. 
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Bland annat uppger enhetschefen i kommun A att oanmälda hembesök skrevs in som en 

tolkning på Socialtjänstförordningen (SOSFS 2011:12). 

 

Ja, att jag säger ju det, det står i den här föreskriften som jag sa att vi ska fastställa rutiner, nu läser 

jag innantill, för vård av unga i familjehem och HVB ska planeras och följas så att 

missförhållanden i hemmet som kan påverka barnet eller den unge ska kunna uppmärksammas och 

åtgärdas i tidigt skede. Och då kan jag nästan inte förstå hur man ska kunna göra det på ett vettigt 

sätt om man inte gör som vi gör. (Enhetschef, kommun A) 

 

Utvecklingsledaren i kommun B svarar också att de skrivit in oanmälda hembesök som en 

konsekvens av ”lagen” som säger att vården ska präglas av god kvalitet. Utvecklingsledaren 

framhåller även att oanmälda hembesök tillkom som ett skydd för barnen, eftersom 

socialtjänsten har det yttersta ansvaret, och säger att även om de litar på sina familjehem 

behövs ett kontrollmoment för att säkerställa att barnen har det bra. Enhetschefen i kommun E 

hänvisar till de nya bestämmelserna i Socialtjänstlagen (2001:353) där det står att vården 

måste följas noga, och menar att de oanmälda hembesöken skrevs in som ett sätt att upptäcka 

missförhållanden. Enhetschefen i kommun D nämner inte själv i intervjun något om 

lagtolkning, men berättar att de inspirerats av kommun E som de varit på studiebesök hos. 

 

Vi hade bland annat varit i kontakt med (…) kommun som vi hade hört talas om jobbade med 

oanmälda hembesök, och vi hade gjort studiebesök hos dem. Och vi såg det som ett bra sätt att 

höja säkerheten och kvalitetskontrollen helt enkelt för våra placerade barn. (Enhetschef, kommun 

D) 

 

Oanmälda hembesök kan relateras till begreppet makt, då Skau framhåller att hembesök är att 

anse som maktutövning (Skau 2007). Mathiesen menar att makt kan döljas på fem olika sätt, 

och kallar detta för maskering. En typ av maskering benämner han som ideologisk, vilket 

innebär att makt döljs genom att organisationen har ett visst synsätt kring ett fenomen. Till 

skillnad från den stora majoriteten av Sveriges kommuner menar ovan nämnda kommuner att 

oanmälda hembesök är en konsekvens av lag och föreskrifter. Denna tolkning är ett synsätt 

som kan ses som ideologiskt och därför förklaras utifrån Mathiesens resonemang om att makt 

döljs genom ideologi (jfr Mathiesen 1989). Annat hade det varit i ett läge där oanmälda 

hembesök, trots ramlagstiftning, ansetts vara kutym och ett fåtal kommuner valt att inte göra 

oanmälda hembesök. 



 

34 

 

En annan typ av maskering är enligt Mathiesen den som döljer makt genom strukturellt tvång. 

Denna maskering innebär att beslut eller förhållningssätt inom en struktur är konstanta även 

om beslutsfattare byts ut över tid. I förhållande till denna studie skulle det innebära att om 

ansvariga till följd av lagtolkning har bestämt att oanmälda hembesök ska göras så kommer 

det så förbli (jfr Mathiesen 1989). För att visa att denna typ av maskering är långt från given 

används kommun C som exempel. Den relativt nyanställda sektionschefen berättar i intervjun 

att denne inte vet varför oanmälda hembesök skrevs in och om det någon gång tillämpats.  

 

Det blev lite olyckligt, det var ett team som jobbade kring detta. De gjorde riktlinjer och gick upp 

med dem till nämnden. (Sektionschef, kommun C) 

 

Det team som sektionschefen syftar på jobbar inte längre kvar och nu håller riktlinjerna på att 

skrivas om. Sektionschefen uppger att de inte ännu beslutat kring huruvida oanmälda 

hembesök ska kvarstå.  

Då det genom riktlinjer/rutiner inte går att säga i vilken utsträckning oanmälda hembesök 

görs i praktiken tillfrågas även intervjupersonerna kring detta. Sektionschefen i kommun C 

svarar att de inte gör oanmälda hembesök. Enhetscheferna i kommun A och B berättar båda 

att de har har brist på personal och att det kommit ett stort antal ensamkommande barn vilket 

innebär att de i nuläget gör färre oanmälda hembesök i familjehemmen. Enhetschefen i 

kommun D beskriver sin situation i nedanstående citat.  

 

Jag tror att vi det senaste året delvis har tappat det lite grand, jag tror att fokus inte har varit lika 

tydligt. Det har varit personalomsättning och så som gjort att vi inte varit lika noggranna. Vi har 

inte slutat göra det men jag tror inte vi kan säga att vi levt upp till rutinerna hundraprocentigt, det 

ser nog lite olika ut. (Enhetschef, kommun D) 

 

Till skillnad från ovanstående kommuner svarar enhetschefen i kommun E att de verkligen 

håller fast vid sina riktlinjer/rutiner fullt ut och gör oanmälda hembesök hos varje placerat 

barn. Enhetschefen berättar samtidigt att de fört ett resonemang kring hur länge oanmälda 

hembesök ska förekomma i familjehem som i många år haft samma barn placerat. Att 

besöken å ena sidan kan uppfattas som överflödiga men att det å andra sidan blir svårt med 

gränsdragning om man börja rucka på rutinerna.  
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8.2 Betydelsen av oanmälda hembesök 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet som berör de fem intervjupersonernas syn 

på betydelsen av oanmälda hembesök. Det visar sig att de anser att oanmälda hembesök kan 

ha betydelse av flera olika slag.  

  

Marie Sallnäs och Stefan Wiklund (2015) diskuterar i en artikel uppföljning av familjehem. 

De framhåller att det genom föraviserade och sporadiska besök kan vara svårt för 

socialsekreterarna att se hur barnen verkligen har det i familjehemmen. I samma artikel 

presenterar de även resultatet för en undersökning som visar att det endast är i 34 % av fallen 

som placerade barn själva berättar om missförhållanden. Detta resultat är av största vikt, då 

det bör innebära att kommunerna i mångt och mycket måste sätta sin tilltro till att någon 

annan berättar om ett placerat barn far illa. Oanmälda hembesök skulle därför kunna ha 

betydelse för de barn som inte själva berättar. Detta resonemang framhåller Cavara och Ogren 

när de till följd av sin forskning skapar en åtgärdslista för att undvika missförhållanden i 

familjehem och på denna lista inkluderar oanmälda hembesök (Cavara & Ogren 1983). Ingen 

av de fem intervjupersonerna uppger dock att missförhållanden uppdagats via oanmälda 

hembesök. Detta kan ses som knapphändigt, men ska ställas i relation till Sallnäs och 

Wiklunds (2015) undersökning. I undersökningen skattas andelen barn där socialtjänsten fått 

kännedom om misstänkta missförhållanden till drygt en procent. Då det finns en rad olika sätt 

att få kännedom om missförhållanden går det inte att dra några slutsatser kring att de fem 

kommunerna inte gjort sådana upptäckter vid just oanmälda hembesök. Med undantag av 

intervjupersonen i kommun C, som säger sig vara osäker på betydelsen av oanmälda 

hembesök, uppger intervjupersonerna att besöken fyller en funktion. Två av dem framhåller 

att oanmälda hembesök är en möjlighet att motverka att miljön i familjehemmet blir 

tillrättalagd. Enhetschefen i kommun E berättar: 

 

Annars är det ju tillrättalagt. Och då kommer man och kaffet är uppdukat och ja, kakan är bakad 

och… Ja, nu kommer man in och säger: Hej hej, jag vill se hur ni har det. (Enhetschef, kommun E) 

 

Enhetschefen framhåller att de oanmälda hembesöken är informativa och ger en inblick i 

barnens vardag; att socialsekreterarna får se hur en vanlig eftermiddag eller en 

middagssituation kan se ut. På samma sätt redogör utvecklingsledaren i kommun B för 

vinsten av oanmälda hembesök genom att återberätta vad en familjehemssekreterare sagt.  
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Han beskriver till exempel när han varit på hembesök och allting var jättefint, jätteordnat och så 

vidare. Så pratar han med barnet eller ungdomen som säger ”ja, nu ja, för att man visste att ni 

skulle komma. Annars är det ju inte på det här sättet”. Det hinner bli mer tillrättalagt om det skulle 

vara så. (Utvecklingsledare, kommun B) 

 

När intervjupersonerna ovan menar att det inte hinner bli tillrättalagt svarar det upp mot vad 

flera intervjupersoner i Vanvårdsutredningen vid tidpunkten efterfrågade. De ville att 

oanmälda hembesök skulle förekomma just för att det inte skulle kunna bli så tillrättalagt (jfr 

SOU 2011:61). Trots detta går det utifrån Skaus (2007) resonemang om att hembesök är 

synonyma med makt inte bortse från att maktutövning sker gentemot familjehemmen. 

Maktaspekten blir således föremål för analys även här. En av Mathiesens så kallade 

maskeringar är när makten döljs ovanifrån. Denna typ av maskering betyder att ett långsiktigt 

mål döljer den maktutövning som ett kortsiktigt mål innebär. Kommunerna ska se till att 

vården utförs och följs upp på så sätt att missförhållanden uppdagas (jfr SOSFS 2012:11). 

Detta kan ses som det långsiktiga målet. Intervjupersonerna från kommunerna D och E 

uttrycker att det är av vikt att få en ögonblicksbild av hur barnet har det genom att miljön inte 

ska hinna tillrättaläggas. För att lyckas med detta görs oanmälda hembesök och blir, utifrån 

”ovanifrån-perspektivet”, därför ett kortsiktigt mål som endast har för avsikt att uppfylla det 

långsiktiga målet. På detta sätt kan det bli svårt för kommunerna att se de oanmälda 

hembesöken som problematiska (jfr Mathiesen 1989).  

Oavsett huruvida kommunerna ser de oanmälda hembesöken som problematiska eller ej 

kan det ur de offentliga myndigheternas perspektiv finnas en vinst i oanmälda hembesök. 

Sallnäs och Wiklund menar att granskning inte enbart fyller funktionen att visa vilket utfall en 

viss företeelse har, de menar även att granskning har kommit att bli en nödvändighet för att 

uppnå politisk legitimitet. Det innebär att betydelsen av oanmälda hembesök som 

granskningsverktyg kan öka legitimiteten för kommunerna att bedriva familjehemsvård. Om 

socialtjänsterna visar att oanmälda hembesök görs för att kvalitetssäkra familjehemsvården, 

ökar också medborgarnas förtroende för socialtjänstens verksamhet (jfr Rothstein 2014; 

Sallnäs & Wiklund 2015).  

Det visar sig att intervjupersonerna från kommun A och kommun D anser att det finns fler 

vinster i att göra oanmälda hembesök. De framhåller att de oanmälda hembesöken stärker 

familjehemmen genom att dessa då får möjlighet att bevisa att de inte har något att dölja. 

Bland annat hänvisar enhetschefen i kommun A till att familjehem genom åren blivit 



 

37 

 

kritiserade och omtalade i media, och menar då att de oanmälda hembesöken stärker 

familjehemmens sak. Enhetschefen i kommun D uttrycker sig liknande: 

 

De har välkomnat det här, och sagt att de tycker att det är bra. Och jag tror också att de ser det som 

ett sätt att möta den här publiciteten som blir i media och så kring familjehem som inte sköter sig. 

Och att det blir ett sätt för dem att visa sig… att visa att vi är inte sådana, vi har ingenting att dölja, 

till oss får ni jättegärna komma. (Enhetschef, kommun D) 

  

Åter igen blir de oanmälda hembesöken som granskningsverktyg viktiga för att uppnå 

legitimitet, men i denna kontext handlar det inte längre om acceptans och förtroende för 

socialtjänsten utan för familjehemmen i sig (jfr Sallnäs & Wiklund 2015). Det bör poängteras 

att resonemangen i detta endast kommer från intervjupersoner som representerar 

socialtjänsten. Vad familjehemmen själva anser är således andrahandsinformation eller 

tolkningar och går därmed inte fastställa. 

Den enda negativa konsekvens av oanmälda hembesök som någon av intervjupersonerna 

lyfter fram kommer från enhetschefen i kommun E. Enhetschefen menar att i vissa fall, 

utifrån barnets ålder, kan oanmälda hembesök skapa en oro för barnet. I synnerhet om barnet 

omplacerats många gånger. Nedan framförs ett citat där enhetschefen sätter sig in i barnets 

situation. 

 

Liksom, jaha, ska de komma och ta mig nu? Ska de komma och flytta mig? Så det finns väl en oro 

över vad det här sätter igång, de här oanmälda, vad väcker det hos barnen? Det finns ju ett gott 

syfte och en god tanke i botten, men för vissa som kanske haft… Ja, blivit flyttade på ofta, så kan 

man ju fundera. (Enhetschef, kommun E) 

 

Det är trots denna farhåga kommun E som i denna studie sticker med sin övertygande syn på 

vikten av oanmälda hembesök och som även är den enda kommun som själv säger sig leva 

upp till sina rutiner kring oanmälda hembesök fullt ut.  

Barnombudsmannen (BO) har genom åren i flera olika sammanhang drivit att det ska vara 

obligatoriskt med oanmälda hembesök i familjehem som ett sätt att uppdaga missförhållanden 

(BO remissvar till: SOU 2005:81; SOU 2015:71). Hittills har BO inte blivit hörsammad i 

frågan. Men Bergman (2011) kan i sin avhandling visa att oanmälda hembesök historiskt sett i 

alla fall varit rekommenderade. Hon åberopar att fosterhemsföräldrarnas vetskap om att 

besöken kunde ske när som helst kunde leda till en ständig skärpning i de dåvarande 

fosterhemmen. Detta synsätt, oanmälda hembesök som preventiv åtgärd, lyfts dock inte fram 
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av någon av denna studies intervjupersoner vilket uppmärksammas mer under studiens 

diskussion.  

 

8.3 Oanmälda hembesök i förhållande till förtroende och kontroll 

I Socialstyrelsens handbok (2013) står att uppföljning av placerade barn syftar till att 

säkerställa att vården är rättssäker och att barnet har det bra. Uppföljningen får dock inte 

präglas av kontroll och misstänksamhet. Den bästa insynen i hur barnet har det är genom ett 

förtroendefullt samarbete mellan familjehemsföräldrar och socialsekreterare (Socialstyrelsen 

2013). I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av intervjupersonernas syn på den 

eventuella konflikten mellan förtroende och kontroll som kan finnas i samband med oanmälda 

hembesök.  

 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att förhållandena mellan socialtjänst och familjehem 

behöver präglas av öppenhet och förtroende. Ändå ser ingen av intervjupersonerna i de fyra 

kommuner som i dagsläget gör oanmälda hembesök några problem med dessa. Nyckeln är att 

informera och förklara varför man valt att tillämpa oanmälda hembesök. Intervjupersonerna i 

kommun A, B och E framhåller särskilt och på eget initiativ att en tydlighet redan från början 

om att oanmälda hembesök kommer att göras skapar tillit hos familjehemmen. 

Utvecklingsledaren i kommun B beskriver exempelvis att familjehemmen i samband med att 

de blir familjehem får information om att oanmälda hembesök görs, och att det är 

allmängiltigt för alla familjehem inom kommunen. Att informera om att det ingår i 

socialsekreterarens arbetsuppgifter menar utvecklingsledaren bidrar till att familjehemmen 

inte känner sig misstrodda eller kontrollerade.  

 

Då är det ju inget vi gör i smyg eller helt random. Utan det ingår i vårt jobb. Och på så sätt blir det 

inget hot och man kan upprätthålla en god relation. För det säger vi ju också, vi tittar ju inte på om 

det är stökigt eller inte. Det handlar ju inte om det, att man ska bona golvet och vaxa möblerna. 

Det är inte det det handlar om. (Utvecklingsledare, kommun B) 

 

Ovanstående resonemang står i kontrast till Skaus (2007) teori kring makt där hon ger uttryck 

för att hembesök, oanmält eller inte, är en känslig situation. Besöket sker på olika premisser 

och innebär en ojämn maktbalans. Skau menar att hembesök kan skapa otydlighet mellan vad 

som är hjälp kontra övergrepp, och vad som kan ses som nödvändigt offentligt engagemang 

kontra respekt för den besöktas privatliv (Skau 2007). Utvecklingsledaren i kommun B ser 
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också att det kan vara en känslig situation. Denne har förståelse för att det kan vara jobbigt att 

släppa in någon annan i sitt hem, i synnerhet om det är en myndighet, och menar att de 

försöker vara medvetna om detta. På samma sätt säger enhetschefen i kommun E att ett 

ödmjukt, öppet och inlyssnande förhållningssätt är en viktig aspekt för att familjehemmen inte 

ska känna sig kontrollerade. Om det inte finns möjlighet att vid ett oanmält hembesök få 

komma på grund av att det inte passar ska socialsekreteraren inte tränga sig på, utan får 

komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Enhetschefen uppger även att det inte inkommit några 

samtal till denne med kritik från familjehemmen angående oanmälda hembesök, och tror att 

de allra flesta familjehem förstår att dessa görs för att barn inte ska fara illa: 

 

Jag tror att alla på något sätt har förståelse för att när man tar på sig det ansvaret att vara 

familjehem, att man också inser att på något sätt så blir man ju synad och för att det inte ska 

komma fram att… Ja men det har ju varit tidigare den här kritiken, att man inte följt upp vården 

och barnen farit illa i familjehemmen. Så de flesta familjehemmen är väl ganska medvetna och har 

en förståelse för att vi följer upp för att försäkra oss om att de får det dem behöver och att de har 

det bra. (Enhetschef, kommun E) 

 

Enhetschefen poängterar även, som framkom redan i studiens förra avsnitt, att 

familjehemmen uttryckt att det känns bra med de oanmälda hembesöken för att säkerställa 

barnets bästa. Detta menar även enhetschefen i kommun D, som också berättar att man arbetat 

aktivt för att familjehemmen inte ska känna sig kontrollerade: 

  

Vi har ju varit noga med just att prata med våra familjehem om att detta inte handlar om att vi är 

misstänksamma mot er utan detta handlar om att det ska vara transparens, för barnens skull och 

faktiskt även för familjehemmens skull. Att de ska kunna säga, ja men socialtjänsten har varit här 

hos oss och de har inte haft någonting att anmärka på. Det var ju en av de saker som det var stor 

oro för innan vi satte igång detta, då var ju det den stora diskussionsfrågan. Jag tyckte att den rätt 

så snabbt löste sig, är vi väl började, för i och med att de familjehemmen som vi varit hos har varit 

väldigt positiva har vi inte… Det har liksom inte alls känts som att de ser på oss som kontrollanter, 

utan att de känner att det är skönt och att de får uppmärksamhet, att de känner sig viktiga och 

sedda. Så det härmed kontrollbiten tycker jag lite grand har löst sig självt. (Enhetschef, kommun 

D) 

 

Enhetschefen i kommun D exemplifierar i citatet en syn på kontroll som även går att finna hos 

intervjupersonerna i kommunerna A, B och E. När Mathiesens teori om maskering av makt 

appliceras i denna kontext skulle det kunna innebära att kommunerna inte ser det som att 
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makt utövas. Både den ideologiska och den byråkratiska maskeringen bygger på att 

socialsekreteraren följer sin organisation. Antingen genom den ideologi som verksamheten 

bygger på eller genom de bestämmelser som fattats ovanifrån, vilket här översätts till 

riktlinjer/rutiner (jfr Mathiesen 1989). Däremot blir det svårt att applicera den typ av 

maskering som enligt Mathiesen döljer makten utifrån. Denna maskering bygger på att det 

finns ett fysiskt eller psykologiskt avstånd mellan maktutövare och den som utövas makt över. 

Ju längre avstånd desto större är möjligheten att utöva makt utan att den upptäcks. Enligt 

teorin kan därför oanmälda hembesök bli svårare att genomföra när relationen mellan 

socialsekreterare och familjehem är god, då det finns ett mindre avstånd. Denna typ av 

maskering står i motsats till att intervjupersonerna framhåller att det är just den goda 

relationen som gör att oanmälda hembesök kan genomföras (jfr Mathiesen 1989). 

Återkommande i detta avsnitt är att intervjupersonerna menar att förhållandet mellan 

familjehem och socialsekreterare ska präglas av öppenhet och förtroende och att relationen 

sinsemellan ska vara god. Även forskare menar bland annat att ett gott samarbete 

socialsekreterare och familjehem emellan bidrar till en god relation (Denby, Rindfleisch & 

Bean 1999). Vidare finns det forskningsteorier om att familjehem vill bli behandlade som 

professionella i sitt familjehemsuppdrag. Bland annat framhäver Maclay et al (2006) detta 

resonemang, och menar att familjehem som under en lång tid haft uppdrag kan se sig själv 

som mer självständiga, erfarna och kunniga än vid en placerings start. Dessa aspekter kan 

skapa ett ökat självförtroende hos familjehemmen och på så sätt leda till att de vågar utmana 

och ställa krav på socialtjänsten (Maclay et al. 2006). Då bristen på familjehem idag är stor 

och familjehemmen när som helst har möjlighet att avsäga sig uppdraget blir det här relevant 

att analysera relationen mellan socialtjänst och familjehem utifrån Mathiesens teori om 

motmakt (jfr Mathiesen 1989). Till skillnad från Skau (2007) som menar att det alltid är 

socialtjänsten som har makten menar Mathiesen att förhållandet mellan utövare och den som 

makten utövas på inte är konstant. Motmakt kan uppstå om den underordnade lyckas 

identifiera den vanmakt som gör att makt kan utövas (Mathiesen 1989). Rent konkret kan 

familjehemmen hota om att eller faktiskt avsäga sig sitt uppdrag om de exempelvis känner sig 

illa behandlade av socialtjänsten. Detta i kombination med brist på familjehem gör att 

socialtjänsten står i beroendeförhållande till familjehemmen, vilket innebär att en god relation 

med familjehemmet är av största värde även om oanmälda hembesök görs (jfr Mathiesen 

1989). Detta ämne berörs vidare i diskussionsavsnittet. 
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9. Diskussion, slutsatser och förslag på vidare forskning 

Denna diskussion tar sin början i alla de kommuner som inte säger sig ha egna 

riktlinjer/rutiner för uppföljning av familjehemsvård. De flesta av dessa uppger att de istället 

följer de nationella bestämmelser som finns inom området. Detta kan anses högst 

anmärkningsvärt, då Socialstyrelsens föreskrifter säger att det är varje socialnämnds ansvar att 

fastställa rutiner för bland annat uppföljning. Kan det verkligen stämma att 141 kommuner 

bryter mot föreskriften? En tänkbar idé kring detta skulle kunna vara att de ändå har 

riktlinjer/rutiner, men av bekvämlighet avstått från att skicka dem. Detta skulle omvänt betyda 

att de bryter mot grundlagen (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 12§) då de inte lämnat ut den 

allmänna handling som efterfrågats. Oavsett vilket har jag under denna resas gång lärt mig att 

svenska socialförvaltningar generellt vekar ha undermålig kunskap om vad en begäran av 

allmän handling innebär. Men i ärlighetens namn hade jag ju själv vid studiens start dålig 

kunskap om detta, trots de 30 högskolepoäng i juridik jag läst under socionomutbildningen.  

När väl detta är sagt är det dags att övergå till studiens faktiska ämne: de oanmälda 

hembesöken. Fyra av fem intervjuade säger att de inte upptäckt några missförhållanden i 

samband med oanmälda hembesök, men menar att de fyller en funktion ändå. Inte minst för 

familjehemmen, vilket var en lite oväntad tvist i förhållande till förväntat resultat. Vikten av 

att få en ögonblicksbild av hur barnet har det betonas också.  

Då det inte gjorts några kvalificerade utvärderingar av vare sig föranmälda eller oanmälda 

hembesök är det svårt att veta hur funktionell denna uppföljningsmetod är. Den forskning som 

finns kring ämnet är historisk. Bergman visar i sin avhandling att Socialstyrelsen 

rekommenderade oanmälda hembesök under 1900-talets första hälft. Men med tanke på 

Vanvårdsutredningen och de hundratals placerade barn som utsattes för vanvård under samma 

tidsperiod går det i alla fall konstatera att oanmälda hembesök inte är någon garanti för att 

undvika att barn far illa i familjehem.   

Något som är förvånansvärt i denna studie är att ingen av intervjupersonerna framhåller att 

de oanmälda hembesöken skulle kunna verka i preventivt syfte. Att vetskapen om att det kan 

dyka upp en socialsekreterare när som helst skulle kunna vara till skydd för det placerade 

barnet. Utan jämförelser i övrigt är det rimligt att anta att en restaurangägare är mån om att 

hålla rent i lokalen väl medveten om att det kan komma en miljöinspektör på besök och 

stänga restaurangen om allt inte är i sin ordning. Men här är det även intressant att återkomma 

till ämnet motmakt (jfr Mathiesen 1989). Om familjehemmen anser att oanmälda hembesök är 
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”att gå över gränsen” kanske det finns en rädsla hos socialtjänsten att göra sådana. 

Familjehemmens uppdrag bygger på frivillighet och socialtjänsten är beroende av 

familjehemmen så länge det finns barn som behöver placeras. För att återuppta exemplet om 

restaurangbranschen så lär det snabbt öppna en ny restaurang om den ohygieniska tvingas 

stänga. Men i ”familjehemsbranschen” ser det annorlunda ut då den bygger på unika familjer 

som är svåra att ersätta. Skulle det rentav kunna vara så att den förhållandevis låga andelen 

oanmälda hembesök handlar om en rädsla från socialtjänsten att förlora sina familjehem? Och 

att man därför bara kommer när kaffet är framdukat.  

 

Slutsatser 

 141 kommuner har av resultatet att döma inte riktlinjer/rutiner för uppföljning av 

familjehemsplacerade barn. 118 kommuner har riktlinjer/rutiner där inte oanmälda 

hembesök ens nämns. 31 har skrivit in att oanmälda hembesök kan eller ska 

förekomma – men några av dem bara vid misstanke. Socialtjänstlagens 

tolkningsutrymme är med andra ord mycket stort.  Kommunerna kan ”göra lite som de 

vill” vilket riskerar att skapa ojämna och kanske orättvisa förhållanden för placerade 

barn och uppföljningen av dem. 

 I kommuner med erfarenhet av oanmälda hembesök är ansvariga chefer inte oroliga 

för att de oanmälda besöken skadar relationen med familjehemmen. De menar istället 

att oanmälda hembesök kan stärka familjehemmen som då får möjligheten att visa att 

de inte har något att dölja.  

 Att riktlinjer/rutiner upprättats i en kommun behöver inte vara synonymt med att 

kommunen följer dem. Av de fem intervjuade kommunerna anser sig en leva upp till 

sina riktlinjer/rutiner fullt ut. 

 Trots att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat finns det väldigt lite kunskap att luta 

sig mot när det gäller uppföljningsmetoder av familjehem. Vilket leder in på förslag 

om vidare forskning. 

 

Förlag på vidare forskning 

 Forskning om effekten av olika uppföljningsmetoder i familjehemsvården 

 Forskning om vad placerade barn tycker om hembesök 

 Forskning om hur väl kommunerna följer lag och föreskrifter till skydd för placerade 

barn. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  
Begäran om kopior av allmän handling, mejlutskick 

 

Hej, 

Vid behov, vänligen skicka denna begäran vidare till rätt personer på socialförvaltning eller 

motsvarande för fortsatt hantering. 

 

Mitt namn är Amanda Nicander och jag skriver min C-uppsats i socialt arbete om socialtjänstens 

hembesök i familjehem och vilka rutiner som finns för sådana i landets respektive kommuner. Med 

anledning av detta önskar jag kopior av den handling där just er kommuns riktlinjer/rutiner för tillsyn 

och uppföljning av familjehem finns. 

 

Då jag uppmärksammat att olika kommuner hanterat frågan på lite olika sätt och att det aktuella 

dokumentet har olika namn i olika kommuner väljer jag att beskriva innehållet i mitt önskemål istället 

för den formella handlingens namn. Om ni mot förmodan uppfattar min förfrågan som oklar ber jag er 

återkomma för ett förtydligande. 

 

Jag önskar få kopiorna skickade till mig via mail och med stöd av TF 2 kap 12§ förväntar jag mig att 

det sker skyndsamt. 

Om just er socialförvaltning eller motsvarande inte har några egna riktlinjer är jag väldigt tacksam om 

ni meddelar mig detta, så att jag inte bara tror att ni ännu inte svarat på min begäran. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Amanda Nicander 

Linnéuniversitetet 

an222uk@student.lnu.se 

076-774 71 47 

 

Påminnelse 1:  

Hej!  
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2017-03-21 skickade jag ut en begäran om allmän handling (se nedan), och har ännu inte fått svar på 

detta. Därför skickar jag ut en påminnelse och hänvisar än en gång till TF 2 kap 12 § gällande 

skyndsamheten. 

Begäran lyder: …  

 

Påminnelse 2:  

Hej!  

 

Detta är min andra påminnelse om nedan bifogad begäran. Skickar ni inte begärd handling snarast 

uppfattar jag detta som att ni inte har för avsikt att skicka över huvud taget. Detta gör att jag då vill ha 

ett skriftligt beslut med besvärshänvisning från er. 

Begäran lyder: … 
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Bilaga 2.  
Förfrågan om intervju via mejl.  

 

Hej! 

Tack för att du sände mig era riktlinjer! 

Jag skriver min C-uppsats om hembesök i familjehem med fokus på oanmälda hembesök. 

Fenomenet nämns överhuvudtaget inte i lag eller i Socialstyrelsens Handbok för Barn och 

unga i Familjehem och HVB men ett antal kommuner har ändå skrivit in i sina egna riktlinjer 

att sådana ska göras. (…) kommun är en av dem. 

 

Som ett andra – och viktigaste! – steg i min undersökning är det nu min ambition att göra en 

totalundersökning och telefonintervjua lämplig chef från samtliga dessa kommuner. Och 

därför hoppas jag såklart att få göra en intervju även med dig. 

 

Jag sitter fortfarande och filar på frågorna, men kan redan nu säga att de kommer kretsa kring 

bakgrunden till att ni bestämt er för att göra oanmälda hembesök, hur ni tycker det fungerar i 

praktiken och om ni ser att det lett till förändring på något sätt. Jag kommer så klart hålla mig 

till samma frågeformulär vid samtliga intervjuer. Intervjun kommer ta max 30 minuter. 

 

Jag hoppas verkligen på ett positivt svar och vill gärna göra intervjun så fort som möjligt. När 

skulle det i sådana fall kunna passa dig? 

Om du har frågor är du givetvis mer än välkommen att höra av dig, antingen på mail eller via 

telefon. 

 

Med vänlig hälsning 

Amanda Nicander 

Linnéuniversitetet 

an222uk@student.lnu.se 

076-774 71 47 
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Bilaga 3.  
 

Intervjufrågor 
 

1. När infördes oanmälda hembesök i riktlinjerna?  

2. Varför infördes oanmälda hembesök i riktlinjerna? 

3. Har ni gjort några oanmälda hembesök hittills? 

4. Skulle du vilja berätta hur ett oanmält hembesök går till? 

5. Hur uppfattar socialsekreterarna att göra oanmälda hembesök?  

6. Vilken är er erfarenhet av oanmälda hembesök hittills? Anser ni att de gett några resultat? 

7. Har ni fått några reaktioner från familjehemmen angående de oanmälda hembesöken (både 

positiva och negativa)?  

8. Ni skriver avtal med familjehemmen, nämner ni oanmälda hembesök där? 

9. Socialstyrelsens handbok står det bland annat att det är ”viktigt att kontakten mellan 

socialtjänsten och den som ger vården inte präglas av misstänksamhet och kontroll”. Hur ser 

ni på detta i förhållande till fenomenet oanmälda hembesök?  

10. Har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 4.  
 

Sammanställning av studiens fem intervjuer.  

 

Kommun A. 

Den som intervjuas är enhetschef för barn- och ungdomsplaceringar.  

 

Kommunen har en säkerhetsrutin kring placerade barn, där bland annat oanmälda hembesök 

ingår. I rutinen står att oanmälda hembesök ska göras en gång per år i varje familjehem. 

Enhetschefen framhåller att rutinen grundades dels utifrån Vanvårdsutredningen och dels 

utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och hänvisar till paragrafen nedan.  

 

Socialnämnden ska, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, fastställa rutiner för hur vården av barn 

och unga i familjehem eller hem för vård eller boende ska planeras och följas så att missförhållanden i hemmet 

som kan påverka barnet eller den unge ska kunna uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt skede. (SOSFS 

2012:11 2 kap 2§) 

 

Enhetschefen säger att de genom att tolka denna viktiga föreskrift kommit fram till att bland 

annat oanmälda hembesök ska göras, och menar att det är svårt att begripa hur den skulle 

kunna tolkas på något annat sätt. Däremot har kommunen haft problem med sina resurser 

inom området, där flera ur personalstyrkan sagt upp sig eller varit sjukskrivna. Detta menar 

enhetschefen har lett till att de oanmälda hembesöken inte har verkställts till hundra procent 

och att rutinen fortfarande är i uppbyggnadsskede. Oanmälda hembesök förekommer, men 

enhetschefen vet inte i vilken omfattning.  

På frågan om kommunen anser att de oanmälda hembesöken har gett någonting svarar 

enhetschefen att de inte upptäckt några missförhållanden. Däremot framhålls att de oanmälda 

hembesöken är ett sätt för kommunen att ta ansvar för sina placeringar, och även att det 

skapar ett förtroende med familjehemmen. Detta leder intervjun in på ämnet om kontroll och 

misstänksamhet, där enhetschefen menar att det krävs en öppenhet mellan Socialtjänst och 

familjehem och att relationen dem sins emellan ska bygga på förtroende. Informationen om 

oanmälda hembesök går ut till familjehemmen direkt så att ingen ska känna sig påhoppad, och 

enhetschefen tror att de oanmälda hembesöken är stärkande för familjehemmen. Detta 

eftersom flera familjehem genom åren blivit kritiserade och omtalade i media. Enhetschefen 

menar då att de oanmälda hembesöken stärker familjehemmens sak. Avslutningsvis drar 
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enhetschefen en parallell till andra frågor inom socialt arbete och menar att oanmälda 

hembesök inte behöver vara kränkande:  

 

Det här är samma fråga som det finns andra frågor. Det handlar om föräldraavgift, det handlar om 

vårdnadsöverflytt, där man TROR att man trampar någon på tårna. Men när folk uppfattar det positivt, det är då 

våra egna fördomar börjar att rasera.  

 

Kommun B. 

Intervjun sker med en utvecklingsledare inom Individ och Familj i kommunen, vilket innebär 

arbetsuppgifter som rekrytering, ansvar för riktlinjer och rutiner, utvecklingsarbete etc.  

 

Kommunen har i sin rutin för familjehemsplacerade barn skrivit in att oplanerade hembesök 

ska göras minst en gång per år i varje familjehem. Utvecklingsledaren menar att detta tillkom 

som ett skydd för barnen, eftersom Socialtjänsten har det yttersta ansvaret. Även om de litar 

på sina familjehem behövs ett kontrollmoment för att säkerställa att barnen har det bra. 

Utvecklingsledaren menar även att det är en fråga om kvalitet, och hänvisar till ”lagen” där 

kommunen ska erbjuda insatser av god kvalitet. Oplanerade hembesök har gjorts, men i 

dagsläget menar utvecklingsledaren att en hög omsättning på personal i kombination med att 

resurser behövts prioriteras inom andra områden i familjehemsvården har gjort att de 

oplanerade hembesöken avtagit.  

Utvecklingsledaren framhåller att oanmälda hembesök inte har lett till några upptäcker av 

missförhållanden, men berättar om vinsten av att göra oanmälda hembesök genom att 

redogöra för vad en familjehemssekreterare i kommunen berättat.  

 

Han beskriver till exempel när han varit på hembesök och allting var jättefint, jätteordnat och så vidare. Så pratar 

han med barnet eller ungdomen som säger ”ja, nu ja, för att man visste att ni skulle komma. Annars är det ju inte 

på det här sättet”. Det hinner bli mer tillrättalagt om det skulle vara så.  

 

Även om citatet ovan visar på vinsten av vad ett oanmält hembesök kan vara, menar 

utvecklingsledaren också att det är svårt att påvisa resultat i socialt arbete då det inte är 

mätbart. Dock tror denne att familjehemmen upplever att de oanmälda hembesöken är för 

barnets bästa och som ett stöd framför kontroll. Informationen om att oanmälda hembesök ska 

göras går ut till familjehemmen i samband med att de får uppdraget, och de ska känna att det 

är allmängiltigt och inte för att påpeka brister i ett specifikt familjehem. Att man är tydlig med 
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det från början och påvisa att det ingår i socialsekreterarnas jobb menar utecklingsledaren 

bidrar till att familjehemmen inte känner sig misstrodda eller kontrollerade. 

 

Då är det ju inget vi gör i smyg eller helt random. Utan det ingår i vårt jobb. Och på så sätt blir det inget hot och 

man kan upprätthålla en god relation. För det säger vi ju också, vi tittar ju inte på om det är stökigt eller inte. Det 

handlar ju inte om det, att man ska bona golvet och vaxa möblerna. Det är inte det det handlar om.  

 

Utvecklingsledaren har förståelse för att det kan vara jobbigt att släppa in någon annan i sitt 

hem, i synnerhet om det är en myndighet, och menar att de försöker vara medvetna om detta. 

Socialsekreterarnas uppgift, oavsett om hembesöket är oanmält eller inte, är att skapa relation, 

få en möjlighet att prata med barnet och se hur miljön där hemma ser ut.  

 

Kommun C. 

Intervjun sker med en sektionschef för området barn och familj.  

 

Kommunen har av socialnämnden antagna riktlinjer för familjehemsvård, där det står att 

barnsekreteraren minst ska utföra fyra hembesök per år varav ett ska vara oanmält. I ett avtal 

som skrivs med familjehemmet ska information om förekomsten av oanmälda hembesök 

finnas med. Sektionschefen har jobbat 1,5 år på tjänsten, men vet inte varför det skrevs in i 

riktlinjerna att oanmälda hembesök skulle göras, utan menar att hela personalgruppen bytts ut 

och att det endast var de som arbetade tidigare som hade kunskap om detta. Det finns inte 

heller någon utvärdering på riktlinjerna, vilket sektionschefen beskriver som olyckligt. Idag 

görs det i kommunen inga oanmälda hembesök, och sektionschefen känner inte till om det 

någonsin gjorts. 

 

I och med att… Det var ju (…) som var förste socialsekreterare som höll i familjehemsbiten, och så var ju nästa 

chef över så att säga, så det var ju hon som hade specialkunskapen i riktlinjerna, hur de jobbade och den delen. 

Då jag var ju inte insatt i det.  

 

På grund av den ovannämnda personalbrist och turbulens inom socialtjänsten berättar 

sektionschefen att kommunen därför nu bestämt sig för att börja om från början och skapa nya 

riktlinjer och rutiner. För detta har de anlitat ett företag som utbildar dem i familjehemsvård 

och som hjälper dem att skapa nya dokument. Sektionschefen framhåller att de nya 

handlingarna kommer grundas på vad lagen säger och hur familjehemsvården sett ut 

historiskt.  
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 På frågan hur de ställer sig inför oanmälda hembesök i de nya dokumenten 

svarar sektionschefen att de diskuterat det, men inte landat ännu.  

 

Vi har inte riktigt landat än, utan det är ju en diskussion som vi precis börjat om hur man ska göra. Vi är väldigt 

överens om att man inte ska göra ett oanmält besök bara för att göra. Utan vi sa att ifall vi skulle göra, fast vi inte 

bestämt än, det är ju ifall vi får signaler ifrån barnet eller… någon att det är något som inte är bra i 

familjehemmet.  

 

Sektionschefen poängterar att de inte är klara med diskussionen, men menar att om de 

bestämmer sig för att göra oanmälda hembesök ska de inte präglas av misstänksamhet, utan 

snarare ses som en ärlighet i relationen mellan socialtjänst och familjehem. Om socialtjänsten 

får höra talas om missförhållanden kanske oanmälda hembesök kan vara ett sätt att ta reda på 

huruvida det stämmer. På frågan om sektionschefen hört något om åsikter kring oanmälda 

hembesök från familjehemmen själva svarar denne att den inte vet, och att den inte heller vet 

om det skrivits in i avtalen med familjehemmen. Sektionschefen vet inte heller om det skrivs 

in i dagsläget.  

 

Det vet jag inte, det kan jag inte svara på. Nu har vi ju inte rekryterat, de här nya har inte rekryterat än, de går ju 

Kälvestensutbildningen nu. Så vi har haft en annons ute nu att vi vill ha familjehem, så att säga. Så vi har ju 

börjat ifall vi får tag i några, och då kan vi börja utreda. Och när vi kommer dit fram ska de här riktlinjerna vara 

klara i hur vi tänker, så vi är inte riktigt där än, i det hela.  

 

 

Kommun D.   

Intervjun hålls med en enhetschef för familjeenheten.  

 

Kommunen har i sin rutin kring familjehemsvård skrivit in att minst fyra besök ska göras per 

år, varav ett ska vara oanmält. I rutinen står även att alla parter ska vara informerade om detta 

i samband med placeringens inledning.  

 Anledningen till att oanmälda hembesök skrevs in beskriver enhetschefen som 

ett försök att förbättra deras uppföljning av placerade barns situation.  

 

Vi hade bland annat varit i kontakt med (…) kommun som vi hade hört talas om jobbade med oanmälda 

hembesök, och vi hade gjort studiebesök hos dem. Och vi såg det som ett bra sätt att höja säkerheten och 

kvalitetskontrollen helt enkelt för våra placerade barn..  
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Enhetschefen framhåller att de oanmälda hembesöken ska höja säkerheten och kvaliteten för 

de placerade barnen, och berättar att de fortfarande gör oanmälda hembesök men att de delvis 

tappat fokus lite. Beroende på en hög personalomsättning och att de inte varit lika noggranna 

har bidragit till att de inte levt upp till rutinerna helt. Vidare menar enhetschefen att de via de 

oanmälda hembesöken inte sett något som gjort dem oroliga eller fundersamma, vilket 

enhetschefen ser som ett bevis på att deras familjehem är bra. Därför har de diskuterat hur 

mycket de oanmälda hembesöken ger i förhållande till hur mycket tid och resurser som krävs 

för att utföra dem. Däremot ser enhetschefen en vinst i att göra oanmälda hembesök om det 

framkommer misstanke om att någonting inte står rätt till i familjehemmet, och kallar det då 

för en ren kontrollfunktion.  

 Gällande just kontroll menar enhetschefen att de arbetat för att familjehemmen 

inte genom de oanmälda hembesöken ska känna sig kontrollerade. 

  

Vi har ju varit noga med just att prata med våra familjehem om att detta inte handlar om att vi är misstänksamma 

mot er utan detta handlar om att det ska vara transparens, för barnens skull och faktiskt även för familjehemmens 

skull. Att de ska kunna säga, amen socialtjänsten har varit här hos oss och de har inte haft någonting att anmärka 

på. Det var ju en av de saker som det var stor oro för innan vi satte igång detta, då var ju det den stora 

diskussionsfrågan. Jag tyckte att den rätt så snabbt löste sig, är vi väl började, för i och med att de 

familjehemmen då som vi varit hos har varit väldigt positiva har vi inte… Det har liksom inte alls känts som att 

de ser på oss som kontrollanter, utan att de känner att det är skönt och att de får uppmärksamhet, att de känner 

sig viktiga och sedda. Så det härmed kontrollbiten tycker jag lite grand har löst sig självt.  

 

Även om enhetschefen inte är säker på att oanmälda hembesök är särskilt givande i form av 

att upptäcka missförhållanden framhålls att familjehemmen själva eventuellt kan se det som 

en säkerhet. Detta visar både citatet ovan och det som följer nedan. 

 

De har välkomnat det här, och sagt att de tycker att det är bra. Och jag tror också att de ser det som ett sätt att 

möta den här publiciteten som blir i media och så kring familjehem som inte sköter sig. Och att det blir ett sätt 

för dem att visa sig… att visa att vi är inte sådana, vi har ingenting att dölja, till oss får ni jättegärna komma. 

 

 

Kommun E. 

Intervjun hålls med en enhetschef för familjehemsenheten.  
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Kommunen har riktlinjer som är antagna av socialnämnden. I dessa står det att minst fyra 

hembesök ska göras varje år av socialsekreteraren, och att ett av dem ska vara oanmält. Detta 

skrivs även in i avtalet med familjehemmet. Anledningen till att oanmälda hembesök skrevs 

in i riktlinjerna menar enhetschefen var på grund av de nya bestämmelserna i 

Socialtjänstlagen som trädde i kraft januari 2013, om att noga följa vården. Enhetschefen tror 

att det skrevs in för att säkerställa att det är en bra miljö i familjehemmet, och menar att det 

inför ett planerat besök kan tillrättaläggas.  

 

En del familjehem kan ju faktiskt skoja om det, att man ”soc-städar”. Man tänker nu kommer soc på besök och 

då vill man liksom visa upp… Men att det var för att komma åt lite om det var försummelse eller brister i 

familjehemmet. 

 

Enhetschefen menar att oanmälda hembesök är, genom en ögonblicksbild, ett sätt att upptäcka 

brister och anser att de görs i hög utsträckning. Enhetschefens erfarenheter av de oanmälda 

hembesöken är att barnen, beroende på deras ålder, ibland varit oroliga i samband med 

besöken, då de kanske varit med om uppbrott eller separationer tidigare. Enhetschefen 

berättar nedan om hur barnet kan uppfatta ett oanmält hembesök. 

 

Liksom, jaha, ska de komma och ta mig nu? Ska de komma och flytta mig? Så det finns väl en oro över vad det 

här sätter igång, de här oanmälda, vad väcker det hos barnen? Det finns ju ett gott syfte och en god tanke i 

botten, men för vissa som kanske haft… Ja, blivit flyttade på ofta, så kan man ju fundera.  

 

En annan erfarenhet av oanmälda hembesök är att de varit informativa och gett en inblick i 

barnens vardag, att socialsekreterarna har fått se hur en vanlig eftermiddag eller en 

middagssituation kan se ut. Åter igen beskriven enhetschefen att en planerat hembesök hade 

kunnat visa en annan bild:  

 

Annars är det ju tillagt. Och då kommer man och då kanske kaffet är uppdukat och ja, kakan är bakad och… Ja, 

nu kommer man in och säger: Hej hej, jag vill se hur ni har det. 

 

Däremot menar enhetschefen att det diskuterats i hur stor omfattning de oanmälda 

hembesöken ska göras. Enhetchefen berättar att det ibland kan kännas som slöseri med 

resurser när det gäller ett familjehem som länge haft uppdrag åt kommunen och samma 

placering i många år. Å andra sidan menar enhetschefen att det är svårt att släppa på rutinen i 

enstaka fall, då det är lätt att man kanske tappar det helt och börjar slarva. En situation kan ju 
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dessutom förändras i en familj, säger enhetchefen och menar att detta är en balansgång som 

de diskuterar fram och tillbaka.  

 Att ha ett ödmjukt, öppet och inlyssnande förhållningssätt menar enhetschefen 

är en viktig aspekt för att familjehemmen inte ska känna sig kontrollerade. Om det inte finns 

möjlighet att få komma in vid ett oanmält hembesök för att det inte passar eller för att 

familjehemmet ska iväg så ska socialsekreteraren inte tränga sig på, utan då får man komma 

tillbaka vid ett senare tillfälle, berättar enhetschefen. Det har inte inkommit några samtal till 

denne om kritik från familjehemmen angående oanmälda hembesök, och enhetschefen tror att 

de allra flesta familjehem förstår att de oanmälda hembesöken görs för att barn inte ska fara 

illa. Enhetschefen poängterar även att familjehemmen uttryckt att det känns bra med de 

oanmälda hembesöken för att säkerställa barnets bästa. 

 

Jag tror att alla liksom har på något sätt förståelse för att när man tar på sig det ansvaret att vara familjehem att 

man också… inser att på något sätt så blir man ju synad och för att det inte ska komma fram att… Amen det har 

ju varit tidigare den här kritiken, att man inte följt upp vården och barnen farit illa i familjehemmen. Så de flesta 

familjehemmen är väl ganska medvetna och har en förståelse för att vi följer upp för att försäkra oss om att de får 

det dem behöver och att de har det bra.  

 

Enhetschefen menar att det finns en förståelse från familjehemmens sida för varför de 

oanmälda hembesöken görs, och framhåller vidare att de familjehem som inte har förståelsen 

kanske inte blir familjehem inom just denna kommun. 


