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Sammanfattning 

 

Titel: Tillsynen av enskilda hvb-hem – en explorativ studie 

Författare: Laila Bertilsson och Camilla Tallqvist 

Handledare: Åke Aronsson 

 

Ämnet för denna uppsats är tillsynen av enskilda hvb-hem (hem för vård eller boende) 

för minderåriga. Syftet är att titta närmare på hur denna tillsyn egentligen fungerar i tre valda 

län – Örebro, Halland och Skåne. Uppsatsens huvudfråga handlar om hur tillsynen går till, om 

riktlinjer finns samt om dessa efterföljs. Uppsatsen har en explorativ ansats och information 

har sökts främst genom e-post-kontakt med olika instanser men också via Internet och 

litteratur.  

 

Det har visat sig att tillsynen oftast följer framtagna riktlinjer i någon form, att den sker 

via föranmälda besök på hvb-hemmen där tillsynsmännen tittar på dokumentation, rutiner, 

personal samt behandlingsarbetet. Tillsynen fyller den funktion den avser, däremot är 

funktionen bristfällig. Det har också framkommit att klienten inte är huvudpersonen för 

tillsynen. Ett vårddygn kostar från 1500 kronor och uppåt. Gällande vårdutfallet råder stor 

förvirring och de flesta har ej svarat utifrån sina åsikter. Vår slutsats är att tillsynen inte 

fungerar som den borde då det mest väsentliga – vårdutfallet – inte utvärderas. Bra riktlinjer 

finns, men dessa följs inte fullt ut. Dessutom följer inte alla samma riktlinjer, vilket är väldigt 

underligt då det handlar om samma slags vård inom samma åldersgrupp.   

 

Nyckelord: tillsyn, hvb-hem, myndighet, utvärdering, vårdutfall. 
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Abstract 

 

Title:   The inspection of privately owned homes for treatment or living – an 

explorative study 

Author:   Laila Bertilsson and Camilla Tallqvist 

Instructor:   Åke Aronsson 

 

The subject for this essay is the inspection of privately owned homes for treatment or 

living for minors. The purpose is to look closer at how this inspection works in three different 

counties – Örebro, Halland and Skåne. The main questions at issue are how the inspection is 

executed, if there are guidelines and if they are used. This essay has an explorative theme and 

the information has been searched foremost through email-contacts with the different 

authorities but also through the internet and in litterature.  

 

We have learned that the inspection most often follow guidelines of some sort, that the 

inspection is pre-announced and that the inspectors foremost looks at documentation, routines, 

staff and how the treatment is carried out. The inspections do what is intended, but we feel 

that the intention is insufficient. We have also found that the client is not the focus of the 

inspection, at least not the primary one. The cost for treatment starts at 1500 krona per day 

and night, but is often higher. Concerning what the county administrative board and the local 

authorities think about the result of treatment, we have found that they do not really know 

what the result is and they do not answer what they personally think. Our conclusions are that 

the inspection does not work the way it ought to since the most important thing – the result of 

treatment – has not been evaluated enough. Good guidelines exists but are not used 

sufficiently. Also, not all use the same guidelines which we find strange since it all concerns 

the same kind of treatment. 

 

Key words: inspection, home for treatment or living, authority, evaluation, result of treatment. 
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1. Inledning 

 

Omhändertagandet av barn som far illa och som av olika anledningar inte kan bo kvar i 

sitt hem är inte någon ny företeelse utan något som pågått allt jämnt sedan 1600-talet. Det 

som varierat under åren är institutionernas utformning och syfte. Från att i början enbart vara 

omhändertagande - barn som övergivits av sina föräldrar på grund av fattigdom, barn med 

någon form av dysfunktion som placerades för att skydda allmänheten från dessa avarter till 

barn - till att i dag även innefatta vård och behandling (Marie Sallnäs, 2000).  

 

Omhändertagandet av barn och ungdom är en omfattande insats som görs inom ramen 

för socialtjänstens barn och ungdomsvård. Av socialtjänstens omhändertagna barn hamnar 

idag en allt större del av dem på så kallade hvb-hem (Hem för Vård eller Boende), vilka är 

uppbyggda så att de skall fungera och vara så likt ett vanligt hem som möjligt. Där ska de 

vuxna (personalen) fungera som föräldraersättare. Dessa hvb-hem drivs ofta i privat regi och 

denna konstellation (med privat regi och personal som skall fungera som föräldraersättare) har 

bidragit till att kompetensen bland personalen ofta varit allt för låg och arbetet i sin form varit 

skyddat från insyn av myndigheter (Gurli Fyhr, 1998).  

 

För att få driva enskild hvb-vård krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Definitionen av hvb-

hem finns att hitta i Sociallagarna, närmare bestämt i Socialtjänstförordningen (2001:937), 

och lyder som följer: 

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem 

drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 

individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. (3 Kap. 1§) 

Kommunala hvb-hem är dock inte tillståndspliktiga vilket medför att de kan öppna och stänga 

sina hvb-hem hur som helst utan Länsstyrelsens vetskap (RRV 2002:6). 

 

Syftet med att placera barn och ungdomar på institution eller hvb-hem är att ge dem rätt 

vård och behandling, det är med andra ord en investering som görs i varje enskild individ. Att 

då läsa i olika rapporter och annan litteratur att det finns mycket lite forskning kring utfallet 

vid en placering gör oss fundersamma. Man vet inte om en placering varit lyckad eller ej 



 

(Andreassen, 2003). I SoL1 (kapitel 13) kan man läsa att det är kommunerna som har ansvaret 

för den fortlöpande tillsynen av de hvb-hem som finns inom den aktuella kommunens gränser. 

Länsstyrelsen i sin tur ansvarar för tillsynen av kommunens socialtjänst samt att 

kommunernas tillsyn fungerar. Detta skiljer sig från Statens Institutionsstyrelse (SiS) som 

kontrollerar sin egen verksamhet. I SoL finns allmänna bestämmelser om vården utanför det 

egna hemmet, där det bland annat står skrivet följande: 

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits 

emot i ett annat hem än det egna får god vård. (6 Kap. 1§) 

Det står också att man i första hand försöker se till att ungdomen får möjlighet till vård i 

närheten av det egna hemmet, för att på så sätt undvika alltför stora förändringar i den unges 

tillvaro. Man tillstyrker att bra vård och rätt insats är viktigare än närhetsprincipen (SoL). 

Ungdomar som placeras med tvång hamnar oftast på statliga behandlingshem drivna av SiS 

(Tina Lundberg, Misslyckad ungdomsvård kostade invånarna 14 miljoner, 2006 [www] 

Hämtat från http://webnews.textalk.com/se/tip.php?id=208837&context=061215). De som 

istället placeras frivilligt, enligt SoL, hamnar mer och mer på privata hvb-hem (Socialtjänsten 

i Sverige, kap. 4 [www] Hämtat från http://www.sos.se/fulltext/111/2003-111-1/Kap4.htm, 

061116). 

 

Något som verkligen är skrämmande är att mycket av tidigare forskning inom detta 

område, pekar på att man inte vet om insatserna är bra eller dåliga för klienten. Fil.dr. Claes 

Levin menar i sin avhandling (Uppfostringsanstalten - om tvång i föräldrars ställe, 1998) att 

ungdomsplaceringar gör mer skada än nytta. I Social Rapport (2006) framkommer att mycket 

lite av den institutionsvård som finns i Sverige har utvärderats. Även Marie Sallnäs (2000), 

uttalar sig om bristande utvärderingar vid ungdomsplaceringar. Allt detta i samband med att 

Socialtjänsten flitigt varit ett föremål för debatt i media för sin bristande kontroll av de 

institutioner där de placerar barn och ungdomar. Reportage har gjorts på Sveriges Television 

av bland annat Uppdrag Granskning2 och Dokument inifrån3, samt på TV3 av programmet 

Insider4. Kritik har i dessa program riktats mot både socialtjänsten och den tillsyn av 

verksamheterna som respektive kommun och Länsstyrelse har ansvar för. Nyfikenheten över 

vad tillsyn egentligen innebär - hur den fungerar - är väckt. Upptäcks brister eller ser man 

mellan fingrarna? Kan vi lita på att myndigheterna uppfyller sin del? 

                                                 
1 Socialtjänstlagen 
2 ”Barn och unga kränktes på Ekbacken”, sänt 051206 i SVT 
3 ”Del 1: Vad är det för fel på socialen?”, sänt 031001 i SVT 
4 ”Muslimskt fosterbarn hjärntvättat av kristen sekt”, sänt 051201 i TV3 



 

 

I Socialstyrelsens statistik kan man läsa att under år 2005 var knappt 20 300 barn och 

ungdomar någon gång föremål för heldygnsinsatser från Socialtjänstens sida (Socialtjänst 

2006:9). Det var en marginell ökning från år 2004 då samma siffror var drygt 20 200 barn och 

ungdomar (Socialtjänst 2005:8). I Hallands län placerades under år 2005 576 stycken barn 

och ungdomar enligt SoL och/eller LVU5, i Örebro län var den siffran 701 stycken och i 

Skåne län 2 502 stycken (Socialtjänst 2006:9). 

 

Det vi författare har gemensamt - Camilla som blivande diakon i Svenska kyrkan och 

Laila med erfarenhet från behandlingshem – är vårt intresse och engagemang för människor i 

utsatta situationer. Våra erfarenheter har lärt oss om hur viktigt det är att ha barns bästa för 

ögonen, vilket förhållningssätt man har och att man i största möjliga mån ska göra barn 

delaktiga och främja deras rätt att bestämma och påverka. Sociallagarna är i detta 

motsägelsefull angående barnets bästa då den innehåller en tvingande lag - LVU. Detta 

påpekar även fil.dr. Stefan Wiklund i sin studie (Barnavårdsinsatser,2006). Han säger vidare 

att anmälningarna om barn som far illa kommer från oroliga vuxna i barnets omgivning, och 

leder efter utredning till en insats. Barnkonventionen är ett dokument som antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989. 192 stater har hittills ratificerat dokumentet, det är 

endast USA och Somalia som inte gjort det än. Dokumentet innehåller 54 artiklar som säger 

att alla barn har rätt att få sina behov tillgodosedda, oavsett var på jorden barnet befinner sig 

(www.barnkonventionen.se). 

 
Under tiden vi höll på med vår uppsats kom en artikel i Expressen om Felicia, en ung 

flicka som tog sitt liv på ett hvb-hem i Hallands län6. Denna artikel visar också på att brister 

finns och vi följde händelsen med stort intresse. Länsstyrelsen och Skolverket har var för sig 

utrett händelsen och riktar stark kritik mot hvb-hemmet. Det vi frågar oss är varför ingen 

öppet ifrågasatt kommunens tillsyn av hemmet.  

 

Vad vi själva vill uppnå i våra kommande yrken är vi klara över, men hur ser egentligen 

verkligheten ut? Brister kompetensen enbart bland personal och ledning på hvb-hemmen eller 

är det genom hela systemet? Detta har lett oss fram till ämnet för vår uppsats, att studera om 

                                                 
5 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
6 ”Felicia, 14, hängde sig”, publicerad 061120 i Expressen 



 

myndigheterna uppfyller sin del i kontrollen av de institutioner som tar hand om barn och 

ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Med tanke på de tendenser som lyfts fram i inledningen känner vi att syftet med vårt 

arbete måste vara att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas tillsyn av enskilda hvb-hem 

för placerade minderåriga. Avsikten är att undersöka länen Örebro, Skåne och Halland. Vår 

huvudfråga är hur tillsynen utförs, om riktlinjer för hur tillsyn skall genomföras finns och i 

vad mån dessa anvisningar följs. 

 

Våra frågeställningar är: 

1. Hur går tillsynen till? 

2. Fyller tillsynen den funktion den avser?  

3. För vem utförs tillsynen – klienten eller myndigheten?  

4. Vad kostar ett vårddygn hos de vårdgivare vi avgränsat oss till? 

5. Vad tror Länsstyrelserna och kommunerna om vårdutfallet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tidigare studier 

 

Det finns mycket forskning kring barn och ungdomsvård, placeringar vid olika 

institutioner, institutionsformer och behandlingsmetoder. Dessa studier har en tendens att 

tangera vårt område, men inte beröra det fullt ut varför vi har valt att inte återge all denna 

forskning utan endast de vi anser relevanta. 

 

En intressant svensk forskare inom socialt arbete är Marie Sallnäs från Stockholm. Hon 

benämner i sin avhandling från år 2000 (Barnavårdens institutioner – framväxt, ideologi och 

struktur) enskilda hvb-hem som ”hybridhem” och menar att de är små familjehemsliknanden 

institutioner som verkar ha fått större legitimitet bland socialarbetare än de traditionella 

institutionerna.  

”Användningen av institutionerna tycks styras av andra faktorer än systematisk 

kunskap om rehabiliterande effekter.”(Sallnäs, Marie, 2000, s.42) 

Vidare diskuterar Sallnäs om att enskilda hvb-hem i första hand är avsedda för tonåringar och 

inriktade mot att ge behandling över en längre tid. Hur länge en placering skulle komma att 

bli var oftast oklart vid själva placeringen och något som inte hvb-hemmen kunde uttala med 

exakthet. Likaså att dessa hvb-hem har dålig kunskap om vilket syfte de har med vården eller 

vilka mål de avser att uppfylla. De tilldelar sig själva en form av legitimitet, när de beskriver 

sin verksamhet, exempelvis att man arbetar utefter vissa teorier och metoder för att nå sina 

mål i behandlingen av ungdomar. Ofta blandar man olika teorier och begrepp vilket gör det 

svårt för en utomstående att förstå sig på vilken typ av vård/behandling de olika hemmen 

erbjuder. Sallnäs påpekar också att det inte finns någon svensk forskning om vad denna form 

av familjehemslik institutionsvård innebär - hur man arbetar och vad man uppnår är oklart. 

 

Gurli Fyhr (1998) skriver om handledning av personal på bland annat familjehemslika 

institutioner och påpekar att det inte finns några genvägar i kompetensutvecklingen. 

Författaren menar att om man bara lägger teoriförankrade tekniker ovanpå undermåliga 

teoretiska kunskaper, ökar visserligen den tekniska kompetensen men den får oanade 

konsekvenser för målgruppen eftersom man inte vet vilka förutsättningar, effekter och risker 

en viss behandling har. 

 



 

Tore Andreassen (2003) menar att ungdomar som placeras på olika institutioner inte är 

en homogen grupp, de har ofta en väldigt stor skillnad i både bakgrund, problemdebut och 

behandlingsbehov. Detta ställer höga krav på kompetens och kunskap inom institutionerna. 

Bristande förmåga att leva upp till dessa krav ökar riskerna för sammanbrott vid en placering 

och institutionerna klarar helt enkelt inte av att hantera ungdomarna. Författaren anser att 

vilken inriktning institutionerna har spelar roll för utfallet av vården och menar på att det 

fungerar med institutionell vård av ungdomar under vissa förutsättningar. 

 

Marie Sallnäs (2006) skriver i Nytta och Fördärv – socialt arbete i kritisk belysning om 

den anmälningsskyldighet som finns inom barnomsorg och skola, som garanti för barnens 

säkerhet. När barnet är placerat av Socialtjänsten är det själva institutionen som utgör barnets 

skydd mot övergrepp. Sallnäs tycker att samma anmälningsplikt som finns inom sjukvård och 

äldreomsorg borde finnas även för dessa barn (Lex Sara, Lex Maria). Sallnäs pratar även om 

att det i Sverige främst är media som kritiserar institutionerna. I Norge har pressen spelat en 

viktig roll som institutionskritiker, vilket framgår av NOU 2004:23 menar Sallnäs.  

 

År 2004 kom även Socialstyrelsen fram till att tillsyn, uppföljning och utvärdering av 

barns vård var väldigt bristfällig. Det förekom också att även om socialarbetarna pratade med 

barnen och lät deras åsikter vädras så var det ingenting som framkom i rapporterna efteråt. 

Kompetensbrist ansågs vara den främsta orsaken till detta. Det framkom också kritik mot att 

forskningen om barn som far illa var väldigt ensidig i sitt innehåll – det fanns mycket 

forskning om uppstarten av en utredning, men inte speciellt mycket om utfallet av insatsen. 

Det saknades också en hel del grundläggande statistik vilket gjorde det svårt att i stort 

sammanfatta Socialtjänstens arbete. En av de forskare som bidragit med mycket 

dokumentation om just familjehemsvården är Bo Vinnerljung, docent i Socialt Arbete och 

forskare för Socialstyrelsen (Socialstyrelsen. Socialt arbete med barn och unga i utsatta 

situationer, 2004 [www] Hämtat från 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/5EEAC9A8-D13F-45A3-AB3B-

7D6B2C4DC39F/2137/20041105.pdf, 070116). 

 

I Socialstyrelsens årliga lägesrapport för 2005 framkommer det att resultatet av vård för 

unga är långt ifrån tillfredställande. Det är sällan vården lyckas bryta det negativa mönstret 

hos barnet. Detta förklaras med att ett omhändertagande är den sista utvägen när ingen annan 

insats bedöms fungera. Det framkommer också kritik från flera forskningshåll om att 



 

samhället, mycket genom det snabbt växande antalet privatägda hvb-hem, får mindre och 

mindre överblick och insyn i vården av de placerade barnen. Det handlar om en väldigt 

kostsam vårdform som anses ha oklara arbetsmetoder, bristfällig kompetens och dåligt 

vårdresultat (Socialstyrelsen. Individ- och familjeomsorg – lägesrapporter 2005. [www] 

Hämtat från http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E145EF1F-32ED-493A-95D7-

5F517F57F343/4979/20061316.pdf 070116). 

 
Fil.dr. Claes Levin, Socialhögskolan i Lund, har haft behandlingsbegreppet som fokus i 

de flesta av sina forskningsprojekt. Han har fördjupat sig i § 12-hem7 och så kallade särskilda 

ungdomshem. Skillnaden mellan statliga institutioner och enskilda hvb-hem är marginella. 

Genomgående är att utvärderingen av behandlingsresultaten är bristfälliga och där 

utvärderingar gjorts framkommer det att resultaten långt ifrån är acceptabla. Claes Levin 

menar att idag talas det övervägande om metoder och evidensbaserad kunskap inom 

socialtjänsten och han ställer sig frågande till varför det inte efter över 150 års erfarenhet finns 

en hjälpande behandling för placerade ungdomar. Claes Levin ifrågasätter också om det är 

behandling som är det fundamentala i en placering eller om syftet med placeringen enbart är 

ett samhällsskydd - att skydda samhället ifrån den enskilde individen (Forskningsrådet för 

arbetsliv och socialvetenskap, 2003). 

 

Matts Mosesson (2006) uttrycker att behovet av humanisering i det sociala arbetet är 

stort. Goda interventioner måste vara just goda, det är dags att Socialtjänsten sätter klientens 

bästa i fokus där utgångspunkten måste vara att lyssna på de som har det svårt. Man måste 

lägga kraft på att förändra det som skapar despotism och nedbrytande beteenden. 

 

Enligt Social rapport 2006 har sedan början av 1980-talet institutionsvård i privat regi 

ökat kraftigt8 samtidigt som antalet institutioner i kommunal drift minskat. Mycket lite av den 

institutionsvård som finns i Sverige har utvärderats. Man vet helt enkelt inte om behandlingen 

har positiva, skadliga eller inga effekter alls. Detsamma säger Bo Vinnerljung, docent i 

Socialt Arbete, som menar att vi svenskar är för blåögda. Vi tror att bara viljan finns där så 

blir det bra, vilket inte alls stämmer (Malin Crona, Utsatta barn har blivit miljardindustri 

[www] Hämtat från http//dinapengar.se, 061215) 

 

                                                 
7 Ett slutet ungdomshem för ungdomar med psykiska störningar eller andra problem. 
8 År 2003 cirka 90 procent (Social Rapport 2006) 



 

Riksrevisionsverket (RRV) har uppmärksammat att det blir allt vanligare9 att placera 

barn och ungdom hos privata vårdgivare, vilket fått dem att granska de myndigheter som har 

tillsynsansvaret för dessa verksamheter. Resultatet visade att inte ens Länsstyrelserna alltid 

vet vad tillsyn egentligen innebär. Vissa ansåg till exempel att ett telefonsamtal eller besök av 

vårdenhetens föreståndare på Länsstyrelsens kontor räckte. Tillsynen är oftast anmäld, sker på 

dagtid samt att de placerade barnen sällan får chans att yttra sig. Det visade sig även att mer 

än 8 procent av hvb-hemmen inte är kontrollerade överhuvudtaget. I genomsnitt blev hvb-

hemmen besökta 2 gånger på 5 år. De brister som rapporteras handlar oftare om 

dokumentation och uppföljning än om brister i vårdkvalitet. Detta resultat stödjer RRV´s 

kritik mot tillsynen av privata hvb-hem, där de menar att kvaliteten och säkerheten i vården 

inte kan garanteras (Socialtjänsten i Sverige, kap. 4 [www] Hämtat från 

http://www.sos.se/fulltext/111/2003-111-1/Kap4.htm, 061116). 

 

Enligt RRVs rapport (2002:6) skiljer sig tillsynen i Sverige dessutom väsentligt från 

både Norge och England. I Norge är tillsynens omfattning reglerad i lag. Där skall tillsyn av 

institutioner som tar emot barn på grund av föräldrarnas bristande förmåga, ske minst 4 

gånger per år, varav 2 av dessa skall vara oanmälda. För institutioner som tar emot barn och 

ungdomar med beteende störningar ska besök göras minst 8 gånger per år varav 4 av dessa 

besök skall vara oanmälda. I England har regeringen fastställt att institutioner för barn och 

ungdom skall ha tillsyn 2 gånger per år, varav ett föranmält och ett oanmält. RRV skriver 

vidare att institutionspersonalens utbildningsnivå är låg. Dock är den högre inom den 

offentliga sektorn där en högre andel av personalen har kärnutbildning, det vill säga 

högskoleutbildning såsom exempelvis socionom, socialpedagog eller psykolog. De anser 

också att det inte finns en tydlig profession med självklart ansvar för detta område. Även 

personaltätheten är högre på statliga institutioner, där det går 1,1 anställd på varje klient mot 

privata som bara har 0,8 anställda per klient. RRV skriver att det finns olika typer av hvb-

hem, skillnaden mellan hemmen ligger i om det är akuthem, utredningshem eller 

behandlingshem. Men det förekommer att samma hvb-hem bedriver både akut-, utrednings- 

och behandlingsarbete. 
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4. Metod 

 

Vår utbildning har format oss till att tänka på ett visst vis - att kritiskt granska 

myndighetsutövning och att se människan som en individuell resurs. Detta i kombination med 

de senaste årens massmediala kritik mot kontrollen av hvb-hem samt bristen på studier kring 

vårt ämne har medfört att vi valt en explorativ10 ansats för vårt arbete. Vi är dock väl 

medvetna om vår subjektiva syn på ämnet likväl som att massmedia har en förmåga att 

förvrida sanningen för försäljningssiffrors skull. Vår förhoppning är att genom 

metodtriangulering11 (Fielding N. & Fielding J. Linking data, 1986) gå runt vår subjektiva syn 

och få ett vidare perspektiv där vi ges möjlighet att väga för- och nackdelar mot varandra. Vi 

har sökt kunskap för vår materialbearbetning hos Denscombe (2005), Körner/Wahlgren 

(2003) och Djurfeldt/Larsson/Stjärnhagen (2005).  

 

Forskningsetiken påvisar fyra huvudkrav på forskningen – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet handlar om att 

forskaren bör informera sina respondenter om forskningens syfte. Det andra kravet berör 

deltagarnas rätt att själva bestämma om sin medverkan. I det tredje kravet tas upp att uppgifter 

av och om alla ingående personer ska behandlas konfidentiellt. Fjärde kravet beskriver hur 

insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål (Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. [www] Hämtat från http://www.vr.se, 

070116). Med bakgrund av dessa forskningsetiska skäl har vi valt att inte nämna våra 

respondenter från hvb-hem vid namn, utan endast vid länstillhörighet. Övriga respondenter 

tillhör myndigheter och är därför offentliga, varför vi valt att nämna deras namn i 

referenslistan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ett utforskande arbete med målet att beskriva verkligheten och ge förslag på vidare forskning 
11 Att låta data från olika insamlingsmetoder (både kvalitativa och kvantitativa) komplettera varandra och ge 
både en vidare och mer detaljerad överblick. 



 

4.1 Avgränsning 

Våra undersökningsenheter är Hallands, Örebros och Skånes län. På nivån under har vi 

ett antal kommuner där vissa av dem har ett eller flera enskilda hvb-hem för minderåriga. (se 

figur 1 nedan). 

 

Av 3 stycken Länsstyrelser har vi kommit i kontakt med alla (3 stycken, 100 %). Av de 

51 kommuner vi sökt information hos finns ett naturligt bortfall så till vida att det endast är 29 

stycken som innehar ett enskilt hvb-hem. Av denna orsak har vi valt att räkna endast dem. Av 

dessa 29 kommuner har vi fått kontakt med 9 stycken (31 %) och av 42 stycken hvb-hem har 

vi fått kontakt med 11 stycken (26%). Detta innebär ett bortfall på 20 kommuner och 31 hvb-

hem (69 % respektive 74 %). 
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Länsstyrelsen i 
Hallands län 

Residensstad: 
Halmstad 

Totalt antal kommuner: 
6 stycken 

Enskilda hvb-hem för 
minderåriga, 

8 stycken 
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Totalt antal kommuner: 
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Figur 1 

Länsstyrelsen i 
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Länsstyrelsen i  
Skåne Län 

Residensstad: 
Kristianstad 

Totalt antal kommuner: 
33 stycken 

Enskilda hvb-hem för 
minderåriga, 
29 stycken 
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Vi valde en för oss enkel geografisk avgränsning då vi valde Örebro och Hallands län. 

Det enkla i detta ligger i att Camilla bor i Örebro och Laila i Falkenberg. Efter en tids arbete 

kändes vårt material tunt, varför Skåne län valdes till. Vi har ofta arbetat med barn och 

ungdom, varför det nu kändes naturligt att välja den åldersgruppen för detta arbete. De 

enskilda hvb-hemmen är ett privat alternativ till de statliga SIS12-institutionerna och drivs mer 

eller mindre som bolag. Då SIS kontrolleras av staten kändes det mer relevant att titta på hur 

det ser ut med kontrollen i den privata sektorn. Ju mer vi hittade om ämnet, desto mer insåg vi 

vilken stor roll ekonomin kan spela och att vi behövde ta med den som en faktor i vårt arbete. 

Vi valde då att titta på dygnskostnaden för en placerad minderårig på dessa privata hem. 

 

4.2 Datainsamling 

Vi har utnyttjat statistik från Socialstyrelsen och Riksrevisionsverket. Hos dessa 

institutioner har vi, genom att söka på respektive institutions Internetsida och i deras 

befintliga litteratur, hittat relevant sekundärdata för vårt arbete. Vi har även valt att samla in 

primärdata genom att göra intervjuer med berörda personer inom respektive nivå. Frågorna 

som skickats ut har varit samma till alla, dock med viss anpassning till de enskilda 

undersökningsenheterna. Frågorna har varit ostandardiserade så till vida att svarsalternativen 

varit öppna och vi haft möjlighet att ställa följdfrågor. Med hänsyn till tidsaspekten har vi valt 

att genomföra intervjuerna via e-post. I de fall där e-post-adress saknats har vi brevledes 

skickat ut frågorna med bifogade, frankerade svarskuvert för att på så sätt öka 

svarsfrekvensen.  

 

                                                 
12 Statens InstitutionsStyrelse 



 

Vi har sökt tidigare studier via Örebro Universitetsbiblioteks databaser (ELIN, DIVA 

samt Libris). Med hjälp av sökord såsom exempelvis tillsyn, kontroll, utvärdering, vårdutfall, 

authority, inspection, evaluation och control har vi även sökt information via Socialstyrelsen, 

Statistiska Centralbyrån, Riksrevisionsverket, Google samt de berörda Länsstyrelsernas och 

kommunernas hemsidor. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Marlow (2004) menar att validitet är ett uttryck för att du mäter vad du har för avsikt att 

mäta. Hon menar vidare att reliabilitet pekar på hur väl resultatet av undersökningen görs utan 

slumpmässiga fel, hur pålitlig insamlad data är. När vi tittar på vårt arbete utifrån dessa 

begrepp anser vi att reliabiliteten är hög då vår metod för datainsamling varit konsekvent, 

samma frågor har genomgående ställts med individuella justeringar beroende på 

respondentenhet. Vi har gjort ett försök att stärka validiteten genom att vi gått på bred front 

och kontaktat ansvariga i tre olika nivåer – Länsstyrelse, kommun och hvb-hem. Även här 

hoppas vi att metodtrianguleringen kan hjälpa oss stärka validiteten. 

 

4.4 Kommentarer 

Att använda sig av befintlig statistik är inte helt problemfritt, den är som den är. Man får 

acceptera att siffrorna ser ut som de gör, det går inte att i efterhand ändra variabler eller 

påverka bortfall. Tillförlitligheten till de källor vi använder måste anses god då statistiken är 

hämtad från myndigheter med lång erfarenhet av statistiska mätningar i detta avseende. Det 

handlar också om statistik med jämförbarhet över tid, då det sedan år tillbaka finns rapporter 

där data är insamlad under samma förutsättningar varje år.  

 

Källorna vi valt är till stor del trovärdiga, det som påverkar tillförlitligheten är om 

tillsynen utförs på rätt sätt eller inte. Myndigheterna vi varit i kontakt med13 har i vissa fall 

gett oss en misstanke av att de svarat utifrån de lagar och riktlinjer som finns, inte utifrån hur 

verkligheten ser ut. 

 

Metoden att samla in det mesta av vår information via e-post har fungerat bra, men 

något som kanske hade försäkrat oss om en högre sanningshalt i svaren hade varit om vi 

intervjuat personerna ansikte mot ansikte. Det hade nog gjort att vi mycket tidigare haft 

                                                 
13 Kommun och Länsstyrelse 



 

tillgång till riktlinjer och statistik, men det hade å andra sidan varit mer tidskrävande. Ett 

problem som uppstått men inte varit så allvarligt, är att vi i fåtal fall blivit hänvisad till 

riktlinjer och bestämmelser i den kommun som placerat ungdomen. Det har då sällan varit så 

att den kommunen ingått i den grupp av kommuner vi avgränsat oss till, varför vi inte kunnat 

använda oss av den informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Resultat 

 

I vår undersökning har vi haft med tre olika Länsstyrelser där samtliga har svarat, men 

responsen från just Hallands läns kommuner och hvb-hem har varit för låg för att vi skall 

kunna ta med dem i vårt resultat, endast 1 kommun av 6 möjliga och 1 hvb-hem av 8 har 

svarat. Visserligen är det procentuellt sett inte så mycket sämre än Skåne län, men det känns 

för oss svårt att dra några hållbara slutsatser utifrån enbart 1 respondent inom varje nivå. För 

vårt arbete är detta beklagligt då de i förhållande till sin storlek har ganska många hvb-hem. 

 

5.1 Riktlinjer 

Under år 2006 och 2007 görs genom ett nationellt uppdrag tillsyn i alla hvb-hem för 

barn och unga i hela landet. Denna tillsyn utförs av Länsstyrelserna och genomförs på samma 

sätt i hela landet, vilket säkerställts genom att Länsstyrelsen i samarbete med Socialstyrelsen 

tagit fram mallar för tillsynsmännen att följa. Denna mall innefattar till exempel en enkät med 

omfattande frågor som föreståndaren ska svara på, samt en enkät för personalen att vara på. 

Vidare beskriver mallen att föreståndare och vice föreståndare ska intervjuas under 4 timmar, 

likaså personalen. Intervjuer ska genomföras med klienterna, deras vårdnadshavare samt deras 

respektive socialsekreterare. Tillsynen kommer sedan att sammanställas i en gemensam 

rapport och som ett resultat av detta kommer nationella riktlinjer tas fram. Rapporten 

beräknas vara färdig i slutet av år 2007 eller början av år 2008. 

 

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro har gått 

samman och tagit fram gemensamma riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet14. Där 

berättas att syftet med tillsynen är att kontrollera verksamheternas vårdkvalitet och säkerhet, 

liksom att finnas till hands för att hjälpa till att genomföra kvalitetsarbete och ge goda råd. 

Länsstyrelsens ansvar beskrivs som att de har huvudansvaret för tillsynen av den enskilda 

verksamheten i länet. Inkommer klagomål på en verksamhet är det Länsstyrelsens uppgift att 

undersöka och eventuellt utfärda varningar eller förbjuda verksamheter. Kommunerna har 

däremot ansvaret för den löpande tillsynen, vilket innebär minst ett tillsynsbesök per år och 

verksamhet. Upptäcker kommunen något missförhållande vid ett tillsynsbesök så ska 

Länsstyrelsen genast underrättas därom. Enligt riktlinjerna så anmäls tillsynsbesöken som 

                                                 
14 Publ. nr: 2006:24 



 

regel i förväg, men om skäl15 till det finns kan även oanmälda besök ske. Det rekommenderas 

också starkt att man vid tillsynsbesöken pratar med klienterna, övrigt innehåll i tillsynen kan 

variera beroende på hur vården vid den aktuella verksamheten bedrivs. Kontakt bör även tas 

med före detta klienter i verksamheten. Då de nu inte längre är i samma beroendeställning kan 

de komplettera bilden av verksamheten på ett annat sätt. Vidare kan man läsa att tillsynsbesök 

inte nödvändigtvis behöver ske på ”kontorstid” samt att man bör planera in föranmälda besök 

så man har möjlighet att intervjua föreståndaren eller dennes ersättare. Riktlinjerna 

rekommenderar att man inför ett tillsynsbesök i förväg begär in vissa uppgifter, såsom en 

skriftlig sammanställning av beläggningen under det senaste året16 och en dylik 

sammanställning av personalen17. En uppräkning av vad som ska tillsynas anges också i 

riktlinjerna. Dessa är: 

 

� Tillståndsbevis 

� Kvalitetsfrågor 

� Klienter 

� Personal 

� Verksamhetens mål och innehåll 

� Granskning av dokumentationen 

� Brandskydd 

� Lokaler 

� Ekonomi 

� Övriga frågor18 

� Hälso- och sjukvårdsfrågor/tandvård 

� Brister/missförhållanden 

 

Riktlinjerna räknar också upp vissa punkter för tillsynsmyndigheten att hålla ett extra 

öga på. Det handlar dels om några punkter gällande klienterna och dels gällande personalen. 

 

Klienter 

� Få klienter i verksamheten 

� Många nyinskrivna under kort period 

� Förekomst av missbruk 

� Avbrutna placeringar 

� Otydligt regelsystem 

� Målgruppens sammansättning 

� Övergrepp mellan klienter 

Personal 

� Upprepade byten av föreståndare 

� Anmälningar om missförhållanden 

� Stor personalomsättning 

� Låg bemanning 

� Många arbetsskador 

� Hot och våld mot personal eller 

klienter 

                                                 
15 Till exempel om klagomål inkommit på verksamheten 
16 Med uppgifter om kön, ålder, placeringstid, utskrivningar, lagrum, ansvarig socialnämnd och handläggare. 
17 Med uppgifter om antal tjänster, tjänstgöringsgrad, ålder, kön, anställningstid, utbildning, erfarenheter, 
sjukfrånvaro, personalomsättning och schema. 
18 Exempelvis låsrutiner, larm, risker i miljön, hot- och våldssituationer, relation till grannar. 



 

Personal (forts.) 

� Ingen handledning eller fortbildning 

� Inga personalmöten 

� Saknar eller har fel utbildning 

� Betalningsanmärkningar på 

föreståndaren/ägaren 

 

Enligt riktlinjerna ska iakttagelserna från tillsynen dokumenteras i en rapport, vilken ska 

innehålla redogörelse, bedömning och beslut. Eftersom tillsynsrapporten är en allmän 

handling som inte omfattas av sekretess ska den inte innehålla uppgifter om enskilda klienters 

personliga förhållanden eller andra identifierande uppgifter. Rapporten ska sedan skickas i 

original till tillståndsinnehavaren, en kopia till den aktuella enskilda verksamheten samt en 

kopia till Länsstyrelsen. I bilagorna till riktlinjerna finns listat de aktuella lagtexterna, viktiga 

föreskrifter och allmänna råd. 

 

I Skåne län började år 2004 alla kommuner utom en ett samarbete. Ett viktigt syfte med 

detta var att stärka kommunernas position i förhållande till vårdhemmen, samt att gemensamt 

arbeta för att höja vårdkvaliteten. Kommunerna framarbetade ett ramavtal som de skulle 

kunna teckna med vårdhemmen. Tanken är också att de socialarbetare som fattar beslut om 

vård inte ska behöva undra om vårdhemmen på deras lista håller god vårdkvalitet eller inte. I 

ramavtalet tas ett antal punkter upp som ska efterföljas och som kontrolleras vid 

kommunernas tillsyn. Dessa punkter är i stort som följer: 

 

� Allmänna villkor 

� Tillstånd 

� Arbetsmetoder 

� Kvalitetssäkring, uppföljning, 

utvärdering 

� Placeringsavtal 

� Vårdplan och behandlingsplan 

� Dokumentation, förvaring, 

� Personal, 

bemanning/utbildning/kompetens 

� Lokaler 

� Kost 

� Utrustning och kläder 

� Skola 

� Försäkring 

� Fullgörandegaranti 



 

rapporterings- och 

informationsskyldighet 

� Prissättning 

� Force Majeure19 

 

Dessa punkter kontrolleras dels genom besök på vårdhemmen och dels genom att 

tillsynsmyndigheten i förväg skickar ut ett antal frågeformulär för ifyllnad. 

 

År 2005 samlade Länsstyrelsen i Skåne företrädare för socialtjänsten i kommunerna för 

att tillsammans forma ett verktyg för socialtjänstens respektive Länsstyrelsens tillsyn. Man 

bildade en arbetsgrupp där Kommunförbundet Skåne var samordnare. Arbetsgruppens insats 

resulterade i ett material bestående av två delar där del 1 består av 3 frågeformulär20. Dessa 

formulär är tänkta att skickas ut inför ett tillsynsbesök och medför att socialnämnden på 

förhand ges en så god kunskap som möjligt om den enskilda verksamheten innan själva 

besöket. Del 2 innehåller endast förslag på ett antal frågor som kan kompletteras vid behov 

och ställas till klienter och personal vid besök på den enskilda verksamheten. 

 

5.2 Hur går tillsynen till? 

I Örebro län följer 2 stycken kommun-respondenter Socialstyrelsens föreskrifter21 och 1 

stycken de ovan nämnda riktlinjerna från Länsstyrelsen i Mälardalen. Dock innehåller dessa 

olika dokument i stort sett samma information, vilket medför att tillsynerna ändå genomförs 

på ett likartat sätt i hela länet. De följer i stort sett de riktlinjer Länsstyrelserna i Mälardalen 

gemensamt tagit fram. Alla respondenter (Länsstyrelse och kommuner) utom en har dessutom 

visat sina riktlinjer för hvb-hemmen vid tillsynsbesöket. I vanliga fall är tillsynerna 

föranmälda, men om misstanke om missförhållanden finns kan en oanmäld tillsyn äga rum. 

En genomgående, avvikande punkt är att inte många kommuner pratat med klienterna vid sina 

tillsynsbesök. På Länsstyrelsen i Örebro län finns 7 stycken socialkonsulenter som 

tillsammans arbetar med att utföra de tillsyner de har ansvar för. I de berörda kommunerna 

ansvarar en ensam person (förutom i Örebro kommun där de är 2 stycken) för att tillsynerna 

blir utförda, denna person är oftast IFO22-chefen. 

 

                                                 
19 Krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan 
omständighet löser parterna från avtalsansvaret. 
20 Ett för vardera området Barn och ungdom, Vuxna med missbruk och Äldre och funktionshindrade. 
21 SOSFS 2003:20 
22 Individ- och FamiljeOmsorg 



 

Länsstyrelsen i Skåne skickar oftast ut frågor till hvb-hemmen före sina besök, de 

besöker alla uppstartade hem och kontrollerar att verksamheten motsvarar tillståndet och att 

vården har god kvalitet. Man hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer om att det är 

kommunerna som har löpande tillsynsansvar, vilket innebär att de skall göra tillsynsbesök 1 

ggr/år. Från Länsstyrelsens sida har man 7 stycken handläggare från individ och 

familjeomsorgen som deltar i tillsynen. Det är från kommunernas sida oftast IFO-chefen som 

utför den löpande tillsynen och sedan rapporterar till länsstyrelsen. Kommunerna skickar 

vanligtvis ut frågeformulär i förväg. De ska göra tillsyn 1 gång per år enligt SoL men vid egna 

placeringar på hemmet sker besöken tätare.  

 

5.3 Fyller tillsynen sin funktion? 

Både Skåne- och Örebro läns tillsynsmän följer i stort sett de riktlinjer som finns. Där 

detta fungerar finns skäl att tro att tillsynen faktiskt fyller den funktion den avser att fylla. 

Länsstyrelserna hänvisar till sina riktlinjer och att de fullföljer sitt ansvar har vi fått bekräftat 

genom våra responderande hvb-hem. Det är kommunerna som i de flesta fall brister i sin 

löpande tillsyn. En av våra respondenter i Skåne län meddelar att de själva får stöta på och 

påminna om tillsynsbesök när det gått för lång tid sedan senaste besöket. 

 

5.4 För vem utförs tillsynen? 

I Örebro län är tillsynen väldigt övergripande och relativt grundlig, något som pekar på 

att de har klientens bästa för ögonen. Dock pratar inte många av kommunerna (ingen av våra 

hvb-hem har responderat att klienterna pratats med vid tillsyn) direkt med klienterna, något 

som visar på motsatsen. 

 

I Skåne län är ramavtalet framtaget just för att garantera vårdkvaliteten för klienterna, 

något som starkt tyder på att tillsynen utförs med klienten främst i åtanke. I förhållande till 

våra responderande hvb-hem stämmer det i viss mån, 3 av 7 respondenter har svarat att 

länsstyrelse och kommun även pratar med klienterna vid sina besök. Alla responderande hvb-

hem i Skåne län meddelar att det i huvudsak är journaler och beläggning som kontrolleras. 

 

5.5 Vad kostar ett vårddygn? 

I Örebro län kostar ett vårddygn på ett enskild hvb-hem för minderåriga från 1500 

kronor och uppåt. I Skåne län kostar ett vårddygn på ett dylikt hem från 2900 kronor och 

uppåt. I Hallands län har vår enda hvb-hemsrespondent en dygnskostnad på 2400 kronor. 



 

 

5.6 Vad tror de om vårdutfallet? 

I Örebro län går åsikterna om vårdutfallet isär, allt från att inte ha någon åsikt alls till att 

anse att verksamheterna följer sina vårdplaner bra och därför också har ett gott resultat på 

vårdutfallet. 

 

I Skåne län har de svårt att uttala sig om vårdutfallet, då de anser det vara många olika 

aspekter som spelar in. Tillsynen är enligt dem bara en yttre ram för att det går rätt till i 

förhållande till tillståndet. Även för kommunerna har frågan varit svår att besvara, en del har 

ingen aning medan en del anser att det beror helt och hållet på vilka möjligheter de har till att 

samarbeta med familj och nätverk, men även hur de förbereder en utskrivning. Just denna 

kommentar är enligt RRVs rapport ett vanligt förekommande argument för att försvara den 

bristande kontroll de faktiskt har på vårdkvaliteten och dess utfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Slutsats 

 

Länsstyrelserna har riktlinjer och formulär framtagna för tillsyn, ändå verkar dessa inte 

ha blivit befästa ute i kommunerna. Där är situationen mer förvirrad och flera dokument från 

olika instanser verkar används, dock med Länsstyrelsernas riktlinjer som en fasad utåt. Hur 

det egentligen går till där bakom kulisserna kan vi bara gissa oss till. Enligt vissa kommuner 

finns inte ens några riktlinjer, en kommun23 var inte medveten om att de hade ett 

tillsynsansvar utan hänvisade istället till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Skåne gör tillsyn av 

enskilda verksamheter, kontrollerar att de följer tillståndslagen och att vårdkvaliteten är god. 

Samma Länsstyrelse säger sig inte veta någonting om vårdutfallet utan menar att det är 

högskolors och universitets sak att utvärdera. Man kontrollerar alltså hur god kvalitet vården 

har men vet ändå inte hur kvaliteten är? Vad är det då som egentligen kontrolleras vid 

tillsynsmyndigheternas besök? 

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer har Länsstyrelsen det övergripande ansvaret över 

tillsynen i länet, vår tolkning är att det är deras skyldighet att se till att kommunernas löpande 

tillsyn fungerar. Något som är tvetydigt eftersom Länsstyrelsen i regel hänvisar till 

kommunen angående den löpande tillsynen. Deras ansvar är enligt dem själva, enbart att se 

till att kriterierna för att få ett tillstånd uppfylls. Detta har även uppmärksammats i RRVs 

rapport. Svårigheterna att tolka Socialtjänstlagen ligger förmodligen i att den endast är en 

ramlag, vilket ger ett ganska stort tolkningsutrymme. En fastställd lag om fördelning av 

ansvar är att föredra så det inte under några omständigheter råder oklarhet i denna hantering. 

 

Upplägget av tillsyn hos de olika nivåerna (Länsstyrelse, kommun och hvb-hem) tycker 

vi är logisk och bra. På pappret ser den ut att fungera alldeles utmärkt. Tyvärr verkar det vara 

lite för mycket ”vi och de-anda” i arbetet. Länsstyrelserna skyller på kommunerna och 

tvärtom istället för att samarbeta. Inte bara mellan nivåerna fallerar samarbetet utan det verkar 

inte ens fungera inom samma myndighet. 

 

För vem utförs tillsynen egentligen? Det är en fråga vi fortfarande ställer oss och 

kommer att fortsätta ställa ända tills klienten står i fokus för tillsyn. Vi ser nämligen inte att 

det är så i dagsläget. Från Länsstyrelsens håll ligger fokus på tillståndet medan kommunerna 
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mest tittar på journaler och övrig dokumentering. De verkar ha glömt bort att det handlar om 

minderåriga – om barn. Barnkonventionen har tydligt formulerade paragrafer om deras 

rättigheter och Sverige har definitivt skrivit under dokumentet.  

 

Gällande SiS kontra enskilda hem kan man diskutera ekonomi. Tittar man på SiS 

hemsida så ser man att det är markant dyrare dygnskostnad att placera på en SiS-institution 

jämfört med att placera i ett enskild hvb-hem. Vi har i vår undersökning funnit att det som 

mest kostar kring 3000 kronor per dygn att placera en ungdom på enskilt hvb-hem, medan SiS 

som standard ligger över 3000 kronor – ofta över 4000 kronor. Endast en placeringsform24  

ligger under 3000 kronor. Dessa fakta i kombination med vetskapen att det placeras fler och 

fler i enskilda hem gör att vi tror oss se ett sammanhang. Vi skulle kunna tänka oss att 

kommunerna försöker komma undan så billigt de kan och därför väljer enskilda hem framför 

SiS-institutionerna. Detta föder tankar hos oss om vad en placering egentligen kostar, varför 

kan priset variera så mycket? Eftersom vårdutfallet enligt Social Rapport 2006 inte är korrekt 

och tillräckligt utvärderat så vet man ju faktiskt inte säkert om det är bättre hos SiS än hos de 

enskilda hemmen, men de få siffror som finns lutar åt att det faktiskt är sämre vårdresultat hos 

SiS jämfört med de enskilda hemmen. Hur motiverar de egentligen sin högre kostnad? Borde 

inte SiS vård - statlig vård - vara subventionerad och reglerad?  Vi anser att all vård inom 

detta område borde vara prisreglerat. Kanske att priset styrs utifrån hur många personaler som 

finns på plats under dygnet. 

 

Skrämmande är att när just utfallet av vården kommer på tal så blir man hänvisad till 

någon annan instans eller direkt till de berörda hemmen. Man bollas runt och ingen verkar ha 

någon kontroll över just denna fråga. Utfallet av vården borde vara ett kriterium av högt värde 

vid en placering. Vissa hem har utvärdering av sin behandling, men långt ifrån alla, att då som 

länsstyrelser och kommun förlita sig till deras siffror kan inte tolkas som hållbart i empirin. 

Intresset för hur utfallet av vården verkligen ser ut borde ligga på en högre nivå. Den 

placerande kommunen som skall garantera rätt vård och behandling (enligt SoL) måste ha 

denna information för att kunna göra riktiga bedömningar för en placering. Att utan vetskap 

om behandlingsresultat placera barn och ungdomar på olika institutioner tycker vi tyder på 

antingen en stor nonchalans ifrån våra myndigheter eller helt enkelt bristande kompetens. 

Även Vinnerljung säger att man ju inte ens vet vad för effekter behandlingen har, men ändå 
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placeras ungdomar fortlöpande. Då allt har ett förhållande till ekonomin, frågar vi oss hur 

man kan göra en stor ekonomisk satsning på individnivå utan att ha en aning om vad man får 

tillbaka?  

 

När tillsynen fungerar så fyller den sin funktion, i alla fall på pappret. Men grundtanken 

med tillsyn är nog inte densamma som i verkligheten. I praktiken fattas vissa viktiga bitar, 

såsom till exempel vårdresultatet. Vi tror att ursprunget till att tillsynen utvecklades var att det 

skulle bli så bra som möjligt för barnen, men någonstans på vägen har bitar av den tanken 

tappats bort. Det är ju svårt att ta fram något så övergripande som ändå ska passa alla olika 

slags barn och ungdomar. Dock är vårdutfallet en för viktig bit för att tillåtas bli borttappad. 

Det är bara att hoppas att vidare forskning inom ämnet blir utförd och därmed ökar kunskapen 

och leder fram till en bra lösning på problemen. Bo Vinnerljung har via Socialstyrelsen flera 

gånger lyft fram problemet med bristen på vårdutvärdering, nån gång hoppas vi 

myndigheterna börjar lyssna. 

 

6.1 Kommentarer 

Vår förhoppning när vi påbörjade detta arbete var att kunna utnyttja befintlig statistik 

inom utvärdering och tillsyn. Det visade sig dock att denna statistik ej fanns, och om den 

fanns så var den inte vetenskapligt framtagen vilket gjorde den oanvändbar för oss. Vi vet 

heller inte om vi kan lita på de svar vi fått i våra intervjuer, om de stämmer överens med 

verkligheten eller är uttalade efter praxis. Mosesson pratar om respekt för klienten, vi tycker 

att det minsta man kunde göra var att ordentligt utvärdera och skapa hållbar statistik. 

 

Vi har hittat väldigt lite utländsk forskning inom vårt område, vilka har berört vårt ämne 

till viss del men inte tillräckligt mycket för att vi skulle kunna använda oss av den. Det enda 

vi hittade var en jämförelse mellan Sverige, Norge och England men inte ens den handlade 

fullt ut om vårt ämne. 

 

 

 

 

 



 

7. Slutdiskussion 

 

Massmedias framställning av hvb-hem och institutionsvård verkar mer och mer 

sammanfalla med verkligheten. Ingen rök utan eld som det heter. Sallnäs har ju pekat på att 

massmedia ändå har en stor del i att medvetandegöra allmänheten om missförhållanden. Det 

har gjorts några program om hvb-hem och dess behandlingsformer som de senaste åren visats 

på TV. Händelsen med Felicia, flickan som tog självmord på ett hvb-hem, är en katastrof - 

något som absolut inte får hända. Hur kan det ha fått gå så långt? Måste så tragiska händelser 

inträffa för att vi ska få upp ögonen för hur situationen ser ut? Att vi valt att nämna just denna 

händelse är för att den stärker vår teori att tillsynen och kontrollen är bristfällig - både vad 

som gäller länsstyrelsens tillståndstillsyn och kommunens löpande tillsyn av verksamheten. I 

just detta fall fortsatte till och med den placerande kommunen att betala ut ersättning till hvb-

hemmet. De betalade för 116 dygns placering, sammanlagt 293 600 kronor, varav 63 av 

dygnen var efter flickans död. Här tycker vi det är på sin plats att både ifrågasätta tillsynens 

funktion och kompetensen bland de inblandade parterna. Vem ansvarar för att inte 

utbetalningen stoppades? Denna händelse är anmäld och föremål för en utredning som 

beräknas vara klar någon gång under december månad 2006. 

 

När man tittar på det stora bortfallet vi haft i vårt material, främst det från kommunerna, 

så går tankarna till Tryckfrihetsförordningen där det i 2:a kapitlet §1 står att: 

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje 

svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. 

(www.riksdagen.se) 

Har vi velat ha material av kommunerna så har vi ofta varit tvungna att nästan dra ur dem den, 

ingen kommun har självmant erbjudit oss tillsynsrapporterna trots att det är dokument som 

inte berörs av sekretesslagen och därmed är offentliga. Länsstyrelsen i Örebro sa sig inte ens 

riktigt veta vad vi frågade efter när vi bad om statistik och annan relevant dokumentation. 

 

Vi anser det ganska anmärkningsvärt att SiS utför sin egen tillsyn. Var finns logiken i 

det? De privata hemmen blir ju kontrollerade av en utomstående myndighet, något som vi 

anser känns som en självklarhet. Det borde finnas en alldeles egen, fristående instans som 

kontrollerar både SiS och enskilda hem. På så sätt skulle man minimera risken för jäv och 

säkerheten i kontrollen skulle bli mer legitim. Under vårt informationsökande framkom det i 



 

RRVs undersökning att inte heller SiS kontroll och tillsyn fungerar som den borde, något som 

ännu mer talar för en gemensam, kontrollerande myndighet. Även Claes Levin ifrågasätter 

detta och diskuterar kring varför hemmens vård inte utvärderas ordentligt, trots att 

erfarenheten finns. 

 

Antalet nya hvb-hem har den senaste tiden ökat, det verkar enkelt att få tillstånd för att 

starta upp, likaså att få jobb på dessa hem. Är det drömmen om lättförtjänta pengar som håller 

på att utarma branschen på kompetens? Parallellen till Sallnäs uttalanden är tydlig. Vi är 

tacksamma att det snart kommer bestämmelser som kräver utbildning, eftersom vi sett att 

fram till nu har det inte ens funnits det. Vi ser positivt på myndigheternas intention att öka 

kompetensen bland personalen, RRV pratar bland annat om detta. Vi hoppas att det är 

kompetensen i övrigt som skall ökas, även inom både kommun och länsstyrelse. I dagsläget 

finns inte ens en lag på att kontrollera personalen mot straffregistret, även om det är på 

förslag. Vid tillsynen av just personalen har vi även noterat avsaknad av en viktig fråga. Laila 

har i sitt arbete sett att det är väldigt viktigt att personalen har fritidsintressen. Det är 

framgångsrikt i behandlingsarbetet om man som personal lyckas fånga upp något 

fritidsintresse hos ungdomen och förstärka det, ge dem någonting fysiskt att göra som de 

faktiskt är bra på. Men denna viktiga detalj är helt och hållet förbisedd i alla våra undersökta 

län. 

 

Socialstyrelsen har gett ut ett antal dokument om Barns Behov I Centrum (BBIC). Den 

innehåller bland annat ett formulär för utvärdering av barn- och ungdomsvård. BBIC startades 

upp i England år 1995 och används nu i flera länder. Tanken är att detta dokument ska finnas 

som ett stöd för socialarbetare när de ska utvärdera sina placeringar. Detta ser vi som mycket 

positivt och vi hoppas att myndigheterna kommer att använda sig av denna hjälp. 

 

Ett annat bra initiativ som tagits är det nationella tillsynsuppdraget Länsstyrelsen fått 

och som nu genomförs. Vi hoppas innerligt att detta arbete leder fram till förbättrade 

förhållanden bland de brister vi iakttagit genom denna uppsats. 

 

Vad hade hänt om vi inte haft något bortfall alls? Skulle resultatet och den bild vi har 

fått fram sett annorlunda ut? Vi tror inte att resultatet skulle förändras så mycket av fler svar 

från kommunerna då vi redan nu misstänker att de svarar utifrån lagar och regler snarare än 

praxis. Däremot tror vi att det skulle göra en större skillnad ifall vi fått in svar från de flesta 



 

hvb-hemmen vi kontaktat. Därifrån tror vi oss få de mest sanna svaren då vår undersökning 

inte ”hotar” hemmen utan är inriktad på myndigheternas ansvar. Vi tror att vi genom en högre 

svarsfrekvens från hvb-hemmen skulle ha fått flera faktorer att trycka på vid kontakten med 

kommunerna. 

 

7.1 Vidare forskning 

Under vårt arbete har många saker kommit upp som vi ser som intressanta 

forskningsobjekt. Marie Sallnäs påpekar att det i princip inte finns någon forskning alls om 

vårdkvaliteten. Detta ser vi som ett självklart uppslag till vidare forskning. Vårdkvaliteten 

måste undersökas och utvärderas, det handlar om människors liv och framtid.  

 

Att personalen/ledningens kompetens och livserfarenhet är viktig för denna typ av 

verksamhet ser vi som självklart men även vilken värdegrund de personligen vilar sig emot. 

Därför är ett av våra förslag till vidare forskning att undersöka vilken betydelse personalens 

värdegrund har i behandlingsarbetet. 

 

Samarbete mellan myndigheter, mellan personal eller i processen inblandade parter är 

alltid viktigt, men ofta det som fallerar. En undersökning om hur samarbetet egentligen 

fungerar och vad som behöver göras för att det ska fungera vore intressant att se. Det skulle 

behövas en samordning för att få fram ett rationalitetsmönster. 

 

RRV lyfter fram att många hvb-hem ofta har flera olika funktioner, såsom behandlings- 

och utredningsarbete samt akuta placeringar. De sistnämnda kommer alltid att finnas, risken i 

dagsläget är att ungdomen då hamnar på ett hem som inte passar för den aktuella 

problematiken. Om det, som idag, kommer en akutplacerad ungdom till ett hvb-hem med 

långvarigt boende ungdomar så stör det ofta de ungdomar som redan är där. Ett alternativ att 

titta på och överväga vore att det fanns speciella akut-hem dit ungdomen först kommer för att 

”landa”. Akut-hemmet ska sedan ha specialkompetens för att kunna utreda ungdomen för att 

se var han/hon bäst kan få hjälp, för att undvika att ungdomen känner sig runtflyttad alltför 

mycket. 

 

En annan intressant aspekt i det här är skolan. Vad har de egentligen för ansvar för 

ungdomarna? Det är så många faktorer som spelar in när ett barn far illa. Skolan är en stor del 

av en ungdoms liv, de spenderar många timmar där. Vidare forskning behövs angående hur 



 

man kan göra skolan till en bra miljö, där problem kan upptäckas och tas om hand på ett 

mycket tidigare stadium. Om Sallnäs önskan om utökad anmälningsskyldighet blev sann 

skulle kanske åtminstone vissa barn fångas upp tidigare. 

 

Den kanske mest intressanta vidare forskningen anser vi vara att helt enkelt utöka vår 

studie, att undersöka alla Länsstyrelser och kommuner i hela landet. Enligt vår erfarenhet från 

detta arbete anser vi att man då skulle vara extra noga med att få svar från de aktuella hvb-

hemmen, då de har stor del i att validera vad myndigheterna säger. 
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