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SAMMANFATTNING	  

Det har sedan länge funnits en problematik kring att säkerställa barn och ungas välmående 
och rättssäkerhet i den sociala barnavården. År 2005 gjordes en dokumentär som fick namnet 

Stulen barndom. Dokumentären belyste hur vanvården i svenska barnhem sett ut historiskt 
samt hur det fortfarande kan se ut i dagens samhälle. Denna dokumentär kombinerat med 

olika utredningar och rapporter resulterade i att Socialstyrelsen år 2012 tillsatte nya riktlinjer 
för den sociala barnavården, med förhoppning att uppnå högre säkerhet för barn och 

ungdomar som är placerade i HVB (hem för vård eller boende). 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning de nya riktlinjerna implementerats i 
tre HVB-verksamheter inom Västerbottens län. Studien belyser hur föreståndare och personal 

upplever att det är att arbeta i en verksamhet efter de nya riktlinjernas tillkomst. Detta 
kommer att undersökas utifrån implementeringsteori och driftperspektiv. 

Studien är uppbyggd av kvalitativ metod och är genomförd med hjälp av intervjuer där tre 
olika HVB undersöks. Vår sammanfattande slutsats är att det är avsevärt lite som förändrats i 

verksamheterna som resultat av riktlinjernas tillkomst. En slutsats är också att 
implementationen av riktlinjerna har gått tillväga på skilda sätt i varje verksamhet. 

 
Nyckelord: Implementation, HVB, Allmänna råd och föreskrifter.
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1	  	  INLEDNING	  
 
“I varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad, att få växa upp under 
trygga förhållanden med närvarande vuxna och att få utvecklas i sin egen takt utifrån sina 
egna förutsättningar” (Regeringen, 2012a). 
 
År 2005 gjordes en dokumentärfilm som fick namnet Stulen barndom. Dokumentären 
uppmärksammade vanvård i svenska barnhem genom historien fram till idag. Upptakten till 
dokumentären var människor som i media delat med sig av sina upplevelser av att blivit 
utsatta för allvarliga övergrepp och misshandel på 50-talet inom social barnavård. Till följd av 
dokumentären gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att granska allvarliga övergrepp 
och vanvård vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården (SOU 2009:99). 
Utöver den påverkan som Stulen barndom gav samhället följdes flera år av olika sociala 
rapporter, som visat på stora brister i den sociala barn- och ungdomsvården. Att granskningen 
fortsatte kan tolkas som en strävan efter att förbättra utsatta människors situationer, samt en 
strävan efter förbättring inom området. 
 
Utredningen resulterade i att Socialstyrelsen år 2012 tillsatte nya riktlinjer för den sociala 
barnavården, med förhoppningen att uppnå högre säkerhet för barn och ungdomar som är 
placerade i bland annat HVB. Socialnämnden tilldelades därför ansvaret att fastställa särskilda 
rutiner för hur vården av barn och unga i HVB ska planeras och följas (Socialstyrelsen, 2013). 
Sedan 2013 är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar över tillsynen för 
HVB-hemmen (Socialtjänstförordning (2001:937). Denna tillsyn är en viktig förutsättning för 
att kunna synliggöra att riktlinjer och lagar omsätts i praktiken, samt tydliggöra eventuella 
brister som måste åtgärdas (Regeringen, 2012a).  

 
För att kunna säkerställa att barn och ungdomar får en god vård är det grundläggande att 
personal som arbetar på HVB har täckande kunskap om barnens individuella behov, samt 
kunskap om rådande arbetssätt och metoder (SOSFS 2012:11). Lagstiftningens definition av 
HVB är “ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i 
förening med ett boende” (Socialtjänstförordning (2001:937). Se vidare under kapitlet HVB 
för mer utförlig definition.  
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1.1 Syfte	  
 

Som beskrivs ovan har det under en lång tid funnits en problematik kring att säkerställa barn 
och ungas välmående och rättssäkerhet i den sociala barnavården. De nya riktlinjerna som 
Socialstyrelsen införde 2012 syftar till förbättringar på området. Det har dock visat sig att 
själva implementeringsprocessen både är komplex och tidskrävande. Bland annat har det 
blivit tydligare att det sociala fältet inte omsätter befintlig kunskap i praktisk handling per 
automatik (Socialstyrelsen, 2012a). Problematiken kring implementeringen och varför detta 
har varit svårt att omsätta i praktiken kommer därför att undersökas och belysas i denna 
studie. Barn och ungdomars välmående är starkt sammankopplat till socialt arbete, vilket är 
anledningen till vårt intresse av att skriva denna uppsats. Syftet med studien är att undersöka i 
vilken omfattning de nya riktlinjerna implementerats i tre HVB-verksamheter inom 
Västerbottens län. Detta kommer att undersökas genom att föreståndare på HVB samt 
personal själva får delge sina upplevelser av att arbeta i en verksamhet efter de nya 
riktlinjernas tillkomst. Detta ska undersökas utifrån implementeringsteori och driftperspektiv. 
 

Våra frågeställningar är följande: 
 

• Hur upplever föreståndare och personal på tre HVB-verksamheter de nya riktlinjernas 
effekt?  

• Var i implementeringsprocessen befinner sig HVB-hemmen?  
• Hur fungerar samverkan mellan HVB och Socialtjänsten? 

 

2	  	  TEORI	  
 
Studien har som tidigare nämnt implementeringsteori som teoretisk utgångspunkt. 
Driftperspektivet, eller programtrohets-begreppet, är en specifik teoretisk utgångspunkt inom 
implementeringsteori som särskilt kommer att användas i vår analys. Den programteoretiska 
undersökningsmodellen används för att identifiera och strukturera övergripande faktorer som 
förväntas påverka om och hur mycket av metoden som implementerats i berörda 
organisationer (Johansson, 2010). 
 
Enligt forskning är urvalet av den personal som ska arbeta i en verksamhet tyngdpunkten till 
att bygga en kompetent arbetskraft, med den kunskap, färdigheter och förmågor som krävs för 
att utföra evidensbaserade metoder (Fixsen, Naoom, Blase, Friedman & Wallace, 2005). För 
att en implementering ska bli framgångsrik ligger mycket av ansvaret på den som rekryterar 
personal och att detta görs utifrån den kompetens och kunskap som arbetet kräver. Det är 
därmed viktigt att den som anställer har god kunskap om det aktuella området och vet vilka 
kunskaper och färdigheter som ska efterfrågas. Bortsett från de kvalifikationer som arbetet i 
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sig kräver, är grundläggande sociala färdigheter, sunt förnuft, empati, gott omdöme, etik, vilja 
att ingripa och förmåga att ändra det egna beteendet hos den anställde lika viktiga egenskaper 
att efterfråga. Det anses även vara betydelsefullt att den anställde i fråga får coaching i det 
praktiska arbetet. Oberoende av personens kunskaper och kvalifikationer, är det i praktiken 
möjligheten att omsätta kunskaperna i praktisk handling uppstår. Utbildning och coaching är 
två bärande faktorer för att kunna genomföra en implementation (Socialstyrelsen, 2012a).   
 
Behandlingsintegritet är ett begrepp som ofta används inom implementeringsteori. Med 
behandlingsintegritet avses att metoderna som ska genomföras, utförs enligt de riktlinjer och 
manualer som arbetats fram. De vanligaste hoten mot behandlingsintegritet är “program 
drift”. Med drift menas att själva syftet med implementeringen förändras efter en tid. Detta 
sker ofta antingen genom så kallad “program reversal”, vilket innebär att professionella 
medvetet väljer att inte följa den givna manualen, eller genom “program noncompliance” där 
professionella medvetet väljer att förändra programmet genom att ta bort eller lägga till vissa 
delar i manualen (Socialstyrelsen, 2012a). Driftperspektivet avses fungera som redskap för 
utvärdering genom att en jämförelse kan göras i efterhand mellan hur implementering av en 
metod överensstämmer med intentionerna för implementeringen (Alexanderson, 2006). Om 
de professionella gör om metoden till sin egen kan det innebära att den kvalitetssäkrade 
metoden förändras, vilket då leder till att evidensen för metoden försvagas. Detta innebär att 
förankringen i vetenskapen blir lidande (Socialstyrelsen, 2012a). 
 

2.1	  	  Implementeringsprocessen	  
 
Det har blivit allt tydligare att det sociala fältet inte omsätter kunskap i praktisk handling per 
automatik. Tack vare ökad kunskap kring detta har intresset för hur evidensbaserade metoder 
effektivt kan implementeras i praktiska verksamheter vuxit. Implementeringsprocessen är 
både en kostsam och tidskrävande process som dessutom är komplex att genomföra (Fixsen, 
Blase, Timbers & Wolf, 2001). Tidigare forskning visar på att när god kunskap om 
implementering finns hos yrkesverksamma, uppnår verksamheter och organisationer i 
genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet efter i genomsnitt tre år. Utan 
sådan kunskap genomförs endast 14 procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år 
(Socialstyrelsen, 2012a).  
 
Enligt Fixsen m.fl. (Socialstyrelsen, 2012a) delas implementeringsprocessen in i olika stadier. 
Det första stadiet är förberedande och undersöker behov och förutsättningar som finns för att 
kunna förändra något. Stadie två handlar om att säkra resurser som finns att tillgå, och det 
tredje stadiet utgörs av en initial installation av metoden som pågår tills den fungerar fullt ut. 
Det fjärde stadiet kallas full implementering och infaller när insatsen eller metoden som ska 
implementeras har integrerats i verksamheten. I stadie fem övervägs eventuella behov av 
vidareutveckling av metoden, och det sjätte och sista och stadiet innefattar att kontinuerligt se 
till att de nya metoderna upprätthålls och vidmakthålls, samt ge ny personal den utbildning 
och stöd som behövs.  
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Vid förändringar inom verksamheten, eller om personalomsättningen blir omfattande kan 
processen bli tillbakasyftande i stället för utvecklande. Med tillbakasyftande menas att 
verksamheten inte längre arbetar enligt implementeringsmodellen. För att utfallet av den nya 
metoden inte ska resultera i tillbakagång är det enligt Fixsen m.fl. (Socialstyrelsen, 2012a) 
viktigt att personalen är väl informerad och utbildade i den nya metoden, samt tror på 
förändringen som implementeringen syftar till att uppnå. 
 
I implementeringen av en ny metod brukar tre faktorer som berör förändringsfaktorerna 
belysas. Dessa är kompetens, organisation och ledarskap. Faktorerna fungerar interaktivt och 
kompensatoriskt, vilket innebär att om en av faktorerna är mindre välutvecklad, ställer det 
högre krav på de andra två. Om det exempelvis inte går att påverka urvalet av personer som 
ska utbildas, bidrar det till att kvaliteten i själva utbildningen och den efterföljande 
handledningen blir desto viktigare. Centralt är att handledaren har god kunskap om metoden 
som ska implementeras, då det underlättar för personalen vid eventuella svårigheter som kan 
uppkomma under förändringsprocessen (Socialstyrelsen, 2012a).  
 
Ett långsiktigt organisatoriskt stöd är också en betydande del i processen. Därav en viktig 
komponent att det framgår en positiv anda i organisationen samt att det finns en positiv 
inställning till kreativt tänkande och kompetensutveckling, i kombination med goda 
förberedelser för förändring (Socialstyrelsen, 2012a). 
 

2.2	  	  Fem	  missförstånd	  i	  ett	  förändringsarbete	  
 
I rapporten Om implementering (2012a) belyser Socialstyrelsen fem vanliga missförstånd i ett 
förändringsarbete som en implementering innebär. Det första av dessa missförstånd är att 
effektiva metoder sprider sig själva snabbare än de ineffektiva metoderna. Forskning har visat 
att effektiva metoder först efter mycket lång tid slår igenom och ibland aldrig. Det är däremot 
vanligt förekommande att ineffektiva metoder fått stor genomslagskraft på kort tid. Det andra 
missförståndet är att människor som informerats om en effektiv metod per automatik skulle 
börja använda den. Information är givetvis bra men det räcker sällan med att enbart informera 
för att uppnå en total förändring då en implementering ofta innebär en långvarig process. 
Tredje missförståndet är att endast utbildning av personal skulle räcka för att garantera 
användandet av nya metoder. I en forskningsöversikt har det konstaterats att utbildning av 
personal lättare uppfattas av den som utbildas när det förekommer rollspel eller 
demonstration. Detta för att det är lättare att förstå metodens innebörd med interaktiva inslag 
följt av kontinuerlig handledning. Traditionella föreläsningar är med andra ord sällan 
effektiva i utbildningssyfte. Det fjärde missförståndet är att ett förändringsarbete är en 
kortvarig process, då implementering som tidigare nämnt är en process som ofta sträcker sig 
över lång tid (Socialstyrelsen, 2012a).  
 
Vidare framgår det av forskning att det tar i genomsnitt tre år från beslut att införa en ny 
metod tills den nya metoden har implementerats fullständigt, förutsatt att de yrkesverksamma 
besitter god kunskap om implementeringsprocessen. Slutligen det sista och femte 
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missförståndet som innebär att det räcker med att man tror på det man gör för att det ska vara 
framgångsrikt. Detta missförstånd leder till att professionella inom verksamheter ibland utgår 
från den evidensbaserade metoden men inte använder metoden som den var avsedd, utan 
istället på ett eget konstruerat sätt (Socialstyrelsen, 2012a).  
 

2.3	  	  Genomförandet	  av	  implementering 
 
Lundquist (1987) är en av många som studerat implementering och menar på att utgången av 
en implementering till stor del beror på hur förvaltningens makt visar sig. Han menar på att 
det ofta är vaga direktiv från beslutsfattare och att själva utförandet får stort tolknings- och 
handlingsutrymme. Detta påverkar hur ramlagar implementeras och kan även visa sig i hur 
besluten uppfattas och tolkas, vilket han menar är avgörande för en lyckad implementering 
(Lundquist, 1987). Som nyckelfaktorer för att förklara en framgångsrik implementering anges 
betydelsen av att de professionella känner till beslutet, att de är villiga att genomföra det, och 
att de har tillräckliga resurser för att kunna genomföra det (Alexanderson, 2006).  
 
Vidare finns en modell som förklarar olika aktörers förmågor till implementering. Dessa 
förmågor bryts ner i begreppen förstå, kunna och vilja (Alexanderson, 2006).  Begreppet 
förstå innebär i detta sammanhang hur aktören uppfattar sig själv och sin omgivning. Det 
belyser huruvida berörda aktörer känner till implementeringen och dess innehåll samt i vilken 
mån ansvariga chefer informerat personal om implementeringens existens och innebörd. 
Begreppet kunna hänvisar till aktörens förmåga att genomföra beslut och att forma sin 
omgivning. Det betonar verksamheternas och personalens förutsättningar att kunna arbeta 
enligt riktlinjerna. Avsnittet kunna innehåller tre underavdelningar där det första rör kunskap 
och kompetens, det andra gäller resurser och det tredje gäller förutsättningar för samverkan. 
Slutligen begreppet vilja som är sammankopplat med aktörens medvetande och specifika 
preferenser, och belyser huruvida det finns stöd för riktlinjerna bland aktörerna och om de kan 
förväntas vara motiverade att tillämpa dessa när de väl har blivit kända inom berörda 
verksamheter. Med andra ord rör det sig om den nya metoden eller insatsen ligger i aktörens 
intresse att genomföra eller inte. Saknas ett av dessa kriterier blir resultatet bristande vad 
gäller implementeringen (Alexanderson, 2006). 
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3	  	  METOD	  
 

3.1	  	  Datainsamling	  
 
Datainsamlingen till vår studie är fyra intervjuer som genomfördes på tre olika HVB i 
Västerbottens län under hösten 2014. Vid studerandet av olika fenomens egenskaper är den 
kvalitativa intervjun den vanligaste metoden att samla in data (Starrin & Svensson, 1994). 
Syftet med en kvalitativ intervju är att intervjuaren i mötet med respondenten via frågor ska 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något (Patel & Davidson, 2003). 
Förhoppningen vi hade med intervjuerna var att identifiera implementeringsprocessen och 
dess effekter på dessa HVB-verksamheter. 
 

3.2	  	  Avgränsningar	  
 
Studien undersöker endast verksamheter som är HVB-klassade. SiS institutioner, (Statens 
institutionsstyrelse) samt familjehem och jourhem kommer därmed inte att beröras i studien. 
Denna avgränsning är gjord av två anledningar. Dels upplevdes tidsbrist som en faktor av oss 
som gjort studien, och dels ville vi inte göra studien för bred.  

3.3	  	  Urval	  	  
 
Urvalet av intervjupersoner gjordes med hjälp av ett HVB-register som fanns tillgängligt på 
internet. Ur detta register valdes verksamheter ut som fanns inom ramen av några timmars 
bilfärd i avstånd. Därefter kontaktades föreståndarna på varje enskild verksamhet via telefon 
där de fick förfrågan om att delta i undersökningen. Totalt intervjuades fyra personer som 
arbetar på HVB. Tre av dessa var föreståndare och en var personal som arbetar på HVB. 
Urvalet av intervjupersoner är gjort efter ett målstyrt, centraliserat urval. Vid intervjuer är just 
centralitet den vanligaste urvalsprincipen, det vill säga centralt placerade källor (Esaiasson, 
2007). Verksamheterna valdes utifrån att de alla har anknytning till syftet med vår 
undersökning, då vi ansåg att de var kapabla att besvara frågorna vi ville ha svar på. Bryman 
(2008) förklarar ett målstyrt urval med att forskaren väljer individer som har anknytning till 
syftet med forskningens undersökning.  
 

3.4	  	  Bortfall 
 
Med bortfall menas de personer som uppfyller kriterierna för att medverka i en studie men 
som antingen avböjer medverkan vid förfrågan om deltagande eller som initialt tackar ja och 
sedan avböjer sin medverkan (Socialstyrelsen, 2014b). Vår ambition var att intervjua totalt tio 
personer, men fick ett bortfall på totalt sex respondenter. Förekomsten av bortfall i studien 
innebär att vi inte fick möjlighet att genomföra en intervju med tillsynsmyndigheten 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta är något vi hade en ambition att göra då IVO 
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antas vara en av nyckelkomponenterna vad gäller implementeringen av riktlinjerna. IVO 
tillhandahöll oss däremot med material via e-post som ett komplement till den uteblivna 
intervjun. 
 
Det andra bortfallet i studien är att vi inte lyckades komma i kontakt med Socialtjänsten som 
specifikt arbetar med handläggning av ärenden rörande placeringar vid HVB. Vi försökte nå 
dessa vid ett flertal tillfällen, båda via telefon och via mail utan framgång.  
 
Ett tredje bortfall i studien är två personal på HVB. Vi hade som ambition att få intervjua 
minst en personal vid varje HVB. I samband med varje intervjuförfrågan gavs till 
föreståndaren en önskan om att få möjlighet att intervjua en person ur personalgruppen. På 
grund av resurser och tidsbrist var detta endast möjligt att genomföra på ett av HVB-hemmen. 
Slutligen finns också två bortfall på en HVB-verksamhet varav en föreståndare och en ur 
personalen, där föreståndaren initialt tackade ja till medverkandet av studien, som sedan 
ångrade sig och avböjde. 
 

3.5	  	  Genomförande	  	  
 
Samtliga intervjupersoner kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville ställa upp på en 
intervju. Syftet med intervjun och studien förklarades i sin korthet via telefon, och mer 
utförligt vid själva intervjutillfället. Respondenterna fick själva möjlighet att bestämma datum 
och tidpunkt för intervjun. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket 
innebär att det fanns en relativt specifik intervjuguide med teman som skulle behandlas under 
intervjun (se Bilaga 1). En intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som 
tillsammans ska täcka de mest relevanta områdena för studien, och krävs speciellt när man 
utför en semistrukturerad intervju (Dalen, 2008). Inför intervjuerna testades utrustningen som 
skulle användas till att banda intervjuerna, då det innan intervjutillfällena kunde säkerställas 
att det var god ljudkvalitet vid uppspelning av material. Intervjuerna ägde rum på 
respondenternas arbetsplats, där vi i samtliga fall satt enskilt med något enstaka avbrott och 
hade möjlighet att föra intervjun utan störningsmoment. Enligt Esaiasson (2007) bör intervjun 
ske där den intervjuade känner sig bekväm och där intervjun kan föras i lugn och ro. Samtliga 
intervjupersoner tillfrågades även i slutet av intervjusessionen om de hade något att tillägga 
till studien. Denna förfrågan förstärker lika förutsättningar för respondenterna att få 
vidareutveckla om det under intervjusessionen anses ha missats något utav värde. Intervjuerna 
som gjordes varade mellan 50-70 minuter. Vidare hade respondenterna möjlighet att själva 
utforma sina svar och framföra det som ansågs hos dem vara viktigt och relevant för 
undersökningen. Under intervjun ställdes följdfrågor till de svar som gavs, vilka kunde variera 
något beroende på respondenternas inriktning av svaren. En av de betydande fördelarna med 
samtalsintervjuer är just möjligheten till uppföljningar, samt möjligheten att få oväntade svar 
(Esaiasson, 2007).  
 
För att samla in så täckande information som möjligt är undersökningen genomförd med hjälp 
av intervjuer i kombination med relevant litteratur för studien. Intervjuer valdes då det med 
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fördel används när syftet är att ta reda på hur ett fenomen gestaltar sig (Esaiasson, 2007). I 
studien är de nya riktlinjerna och implementeringen utav dessa fenomenet. Respondenterna 
intervjuas för att beskriva hur detta gestaltar sig, alltså deras upplevelse av riktlinjerna och hur 
implementationen utav dessa fungerat i verksamheterna. Efter intervjuerna var avklarade 
påbörjades transkribering av data, därefter lästes texten igenom i sin helhet ett flertal gånger 
samt markerades relevant data för frågeställningarna och syftet med uppsatsen. Därefter 
strukturerades texten utifrån våra bestämda teman (Se bilaga 1) samt kategoriserades. Efter 
varje tema genomarbetats och fyllts på med relevant text sammanfattades materialet under 
varje enskilt tema. 
 

	  

3.6	  	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  
 

Validitet avser att mäta om man i studien undersöker det som avses att undersöka. Intern 
validitet handlar om att vara noggrann med tolkningen av materialet, den externa validiteten 
handlar om studien är generaliserbar till andra situationer eller personer. Syftet med 
intervjuerna var dock inte att försöka uppnå en generalisering. Generalisering är inte heller 
något som numer strävas efter att uppnå inom kvalitativ forskning, då tonvikten snarare ligger 
på kontext och heterogena intervjuobjekt (Kvale, 1997).  
 
Validiteten i datamaterialet försöker vi stärka genom att vi som gjort studien har ställt 
relevanta frågor för studiens syfte samt gett informanterna tillfälle att komma med 
uttömmande svar och uttalanden. Intervjuerna som genomfördes var noggrant förberedda i 
den bemärkelsen att intervjuguiden med frågor var genomtänkt till att kunna kopplas till 
studiens syfte. Då det är angeläget att vara medveten om att två forskare och individer med 
olika erfarenheter kan tolka en text på olika sätt (Esiasson, 2007) valde vi som gjort studien 
att transkribera och sammanfatta empirin på skilda håll, för att sedan göra en gemensam 
sammanställning av materialet. Detta för att tolkningen av materialet skulle bli så noggrann 
som möjligt. Kvalitativa studier är i någon mening unik och variationen är stor vilket medför 
att det är svårt att sätta regler eller kriterier för att studien skall kunna uppbringa god kvalitet. 
Det är därför viktigt att läsaren kan följa varje steg i forskningsprocessen. På detta sätt kan 
studien stärkas med vad som menas med validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang 
(Patel & Davidson, 2003).  
 
Med reliabilitet avser graden av pålitlighet, tolkning och följdriktighet i en studie. Extern 
reliabilitet avser vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och intern reliabilitet 
handlar om tolkningen hos forskarna (Bryman, 2011). För att kunna bedöma studiens 
reliabilitet är det centralt att processen och studiens genomförande dokumenteras på ett sätt att 
den i efterhand kan bedömas och följas (Alexanderson, 2006). Reliabiliteten i vår studie har vi 
försökt stärka genom att tolka materialet på skilda håll, samt utförligt beskriva genomförandet 
av studien på ett sådant sätt att den går att följa. Något som kan ha påverkat reliabiliteten i 
studien negativt är det faktum att vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Då följdfrågor 
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till viss del bygger på respondentens svar har vi under intervjusessionerna försökt hålla oss 
objektiva när dessa följdfrågor ställs. 

3.7	  	  Litteratursökning	  
 
Vad gäller litteratursökningar har sådana genomförts vid ett par tillfällen med hjälp av för 
studiens syfte relevanta databaser. Dessa har främst varit tillgängliga genom Umeå 
universitetsbiblioteket där databaserna huvudsakligen bestått av EBSCO och SwePub. Vid 
dessa sökningar har begränsningar genomförts genom att endast söka på Peer Reviewed, 
vilket har resulterat i vetenskapligt grundade källor. Sökord som använts har varit 
implementation, HVB, allmänna råd och föreskrifter, med flera. 
 
Regeringen och Socialstyrelsen har även varit tillförlitliga och hjälpsamma källor för studiens 
ändamål. Vid dessa sökningar har nyckelord varit: Upprättelseutredningen, hvb nya riktlinjer, 
regeringens utredning vanvård, med flera. 
 

3.8	  	  Etiska	  överväganden 
 
Det har genomgående funnits etiska överväganden i åtanke. Författarna av studien har 
diskuterat huruvida respondenterna kan komma till skada på något sätt till följd av deras 
deltagande i undersökningen, hur tydlighet och öppenhet med undersökningens syfte och mål 
kan framföras på bästa sätt, slutligen också framförandet vad undersökningen ska användas 
till. Efter noga övervägande ansåg vi att nyttan med intervjuerna var större än risken, med 
antagandet att de respondenter som deltog sannolikt inte skulle komma till skada till följd av 
deras deltagande i undersökningen. Detta på grund av att frågorna inte ansågs av oss vara av 
personlig eller känslig karaktär.  
 
Bryman (2002) menar att de grundläggande etiska frågorna som ska tas hänsyn till i forskning 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är 
även viktigt att respondenten känner sig säker i de uppgifter de utlämnar under intervjun samt 
att dessa blir sekretessbehandlade (Dalen, 2008). Vid varje intervju förklarades för 
respondenterna att de är anonyma och deras verksamhet likaså, syftet beskrevs ingående varpå 
vi frågade om de samtyckte till att delta samt till att materialet fick användas i dess tänkta 
syfte. Det lyftes även fram att materialet endast kommer att användas till forskningens 
ändamål. Vidare informerades respondenterna att medverkan till intervjuerna var på frivillig 
basis och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande om de så önskade. Innan 
intervjuerna påbörjades fick respondenterna slutligen en förfrågan om deras samtycke till att 
vi spelade in intervjuerna, med syftet att vi som gör undersökningen i lugn och ro senare kan 
transkribera och analysera materialet. Det var ingen utav intervjupersonerna som hade några 
invändningar mot detta.  
 
Bryman (2002) lyfter vidare fem centrala områden som är aktuella vid en etisk granskning 
eller planering. Dessa områden är om deltagarna i en undersökning kan komma till skada på 



10 
 

något sätt, informations- och samtyckeskravet, frivilligheten, att privatlivet ska skyddas och 
falska förespeglingar, det vill säga att man undangömmar viktig fakta och "luras". 
 
 

3.9	  	  Analys	  av	  data	  
 

Efter genomförandet av varje intervju transkriberades materialet varpå innehållet tolkades, 
strukturerades inom varje tema och sist sammanfattades av oss författare. I tolkningsarbetet av 
empirin var inriktningen främst på det manifesta budskapet, men till viss del också det latenta. 
Vi har använt oss av tematisk analys där vi utgått från specifika frågeställningar som studien 
inriktats på utifrån vår teoretiska begreppsram. Tematisk analys är ett av de vanligaste 
angreppssätten när det gäller kvalitativa data och avser att strukturera data utifrån teman 
(Langemar, 2008). Vi har utgått från en teoristyrd metod utifrån driftbegreppet, vilket har 
varit styrande när vi har bearbetat materialet. Efter analys av data påbörjades processen att 
koppla det samman med tidigare forskning och teori. Detta redovisas i analysdelen som följer 
i kapitel 6. 
 

IVO tillhandahöll oss som tidigare nämnt med ett dokument innehållande bedömningskriterier 
för tillsyn av HVB verksamheter. Bedömningskriterierna är den operativa tillsynens 
gemensamma bedömningsunderlag utifrån gällande lagstiftning och normering (Inspektionen 
för vård och omsorg, 2007). Dessa bedömningskriterier efterfrågades av oss som gör studien 
på grund av att den önskvärda intervjun med en inspektör från IVO inte kunde genomföras. 
Varje individs bidrag i studien är viktigt. Därför hade IVO och Socialtjänstens medverkan 
kunnat bidra till ökad kunskap och bredare förståelse, samt stärkt studiens trovärdighet. Dessa 
myndigheter valdes ut på grund av deras speciella kompetens och centrala funktion i HVB-
verksamheterna. Då deras medverkan inte kunde representeras så innebär detta att bortfallet 
av just denna speciella kompetens går miste. 
 
Den kvalitativa metoden medför fördelar likväl som nackdelar. Anledningen till valet av 
kvalitativ metod i föreliggande studie är på grund av möjligheten som erbjuds att få 
djupgående och beskrivande svar av respondenterna, samt möjligheten att ställa följdfrågor 
vid nya upptäckter under intervjun. Enligt Denscombe (2009) finns alltid risk för att 
respondenter påverkas till att omformulera sina svar för att försöka möta intervjuarens 
intressen, där intervjuarens respons också kan påverka respondentens svar. Det finns även en 
risk att bandinspelade intervjuer frambringar en viss osäkerhet som gör att respondenten 
väljer att utelämna specifika resonemang (Bryman, 2011). Dessa nackdelar följer kvalitativ 
metod vilket är något vi genomgående varit medvetna om.  
 
Vidare finns intervjuareffekten som är den företeelse där framförallt intervjuarens kön, ålder, 
och etniska bakgrund kan snedvrida svaren från respondenten. Effekten av intervjuarens 
identitet är dock starkt kopplat till vilket ämne som undersöks (Denscombe, 2009). Frågorna 
som ställdes till respondenterna i denna studie var inte av personlig karaktär och 
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respondenterna hade liknande utbildning i sin grund. Detta bör tala för att svaren kunde 
uttryckas ärligt utan att riskera genanta situationer. Oavsett vår medvetenhet kring detta finns 
inga garantier till att vi som intervjuar inte haft en påverkan på respondenterna. 
 
 
 

4	  	  KUNSKAPSÖVERSIKT	  
 
“Barnets bästa ska vara avgörande vid vård- och behandlingsinsatser” (Regeringen, 2012a). 
Barnets bästa är det som ska vara avgörande och alltid ligga i fokus. Riksdagens mål för 
barnrättspolitiken, som utgår från barnkonventionen, är att barn ska respekteras och ges 
möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Enligt IVO:s 
bedömningskriterier (2007) är ansvaret för ett barn i samhällsvård fördelat mellan tre parter. 
Parterna är vårdnadshavare, socialnämnd och huvudmannen för verksamheten där barnet är 
placerat. Socialtjänsten har huvudansvaret för placeringen och huvudmannen som har den 
dagliga kontakten med barnen har det praktiska ansvaret för vården och att barnens behov blir 
tillgodosedda, samt att det finns rutiner under perioden som barnen är placerade. Riksdagen 
har utformat en strategi som uttrycker grundläggande förutsättningar och arbetssätt för att 
stärka barns rättigheter. Dessa återfinns i proposition 2009/10:232 (Regeringen, 2012a). 
 

4.1	  	  Brister	  och	  behov	  
 
Forskningsmässigt saknas studier som ger en systematisk bild av vilka behandlingar som 
bedrivs inom HVB-vården, likaså om dess innebörd, hur de uppfattas av berörda barn och vad 
de ger för eventuella effekter. Generellt sett är grundpelare i arbetet på HVB en 
behandlingstanke, daglig omsorg och en hemliknande miljö. Betoningen på de olika delarna 
kan dock skifta mellan verksamheterna. Personalens betydelse för vårdens utformning och hur 
den uppfattas av de unga har uppmärksammats i flera utländska studier (Socialstyrelsen, 
2013).  
 
Vid granskning av dokumenterade rutiner i HVB framkommer det att det inte finns framtagna 
rutiner och riktlinjer för placering i HVB i jämförelse med placeringar i familjehem. 
Kvalitetsdeklaration saknas för HVB- och familjehem, vilket innebär att kommunen inte 
redovisar vad klienten har rätt att förvänta sig eller vilken kvalitet som utlovas (Umeå 
Kommun, 2012). Det sker i många kommuner förbättringar inom den sociala barnavården, 
men dock inte överallt. Både Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har under flera år haft i 
uppdrag att granska den sociala barn- och ungdomsvården och årligen pekat på allvarliga 
brister. Trots dessa utredningar, samt införandet av Socialstyrelsens nya riktlinjer förekommer 
fortfarande vanvård, missförhållanden och allvarliga brister inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. Regeringen anser till grund av detta att hela landet behöver precisera 
nuvarande bestämmelser ytterligare för att kunna nå förbättringar inom området (Regeringen, 
2012a). IVO anser att det behövs en standardiserad grundutbildning för personal på HVB 
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samt rekommendationer för vilken utbildning som är lämplig för att arbeta med behandling av 
barn och ungdomar på HVB.  
 
Behovet av ett kunskapsstöd för HVB finns i dagsläget vad gäller arbetssätt och metoder. En 
tillsynsrapport som gjordes av Socialstyrelsen visar på att samverkan mellan HVB och 
Socialtjänst inte alltid är fungerande. Ett exempel på det sistnämnda är att Socialtjänsten inte 
alltid finns tillgänglig för de placerade barnen. Det har även framkommit att barn och 
ungdomar som är placerade på HVB ofta trivs, men att det är tveksamt om de får hjälp. 
Tillsynsrapporten uppmärksammade att hälften av HVB verksamheterna saknar personal som 
når upp till kraven på lämplig utbildning och erfarenhet. En fördjupad granskning visade att 
cirka hälften av personalen på HVB saknar utbildning med inriktning mot vård och 
behandling. Dessutom kan tillsynen konstatera att kunskapen om metoder tycks vara 
otillräcklig på många håll (Inspektionen för vård och omsorg, 2013). 
 

4.2	  	  Lagstiftning	  och	  regleringar	  
 
2007 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av 
bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredningen fick namnet 
Barnskyddsutredningen, som hade i uppdrag att se över ett antal bestämmelser i nuvarande 
lagstiftning samt föreslå förändringar som utredningen funnit motiverade (Regeringen, 
2012a).   
 
Vidare anser regeringen att föreskrifterna om Socialnämndens ansvar att följa upp vården på 
HVB bör regleras i lagstiftningen. Regeringen anser att det skulle innebära att 
bestämmelserna då skulle bli mer framträdande än vad de är idag. Detta förslag är till följd av 
den kritik som uppmärksammats gällande bristerna i Socialtjänstens uppföljning av barn och 
unga i pågående vård. Länsstyrelserna noterade även i sin granskning 2006-2007 att barnens 
rätt till regelbundna besök av socialsekreterare inte var någon självklarhet. Det fanns exempel 
på barn som varit placerade under flera år och endast fått något enstaka besök av 
socialsekreterare. Dessutom uppmärksammades det att denna uppföljning ibland överlåtits till 
andra aktörer. Barnskyddsutredningen har som åsikt att det som är nämndens ansvar måste 
också utföras av nämnden och inte delegeras bort till utomstående aktörer (Regeringen, 
2012a).   
 
Barnskyddsutredningen anser vidare att socialsekreterarens handlingsutrymme är stort, vilket 
kan ses som något positivt med hänvisning till att varje barn är unikt. Dock så kräver det att 
socialsekreteraren har hög kompetens med inbyggda system för stöd och uppföljning av sitt 
arbete (Regeringen, 2012a). Alexanderson (2006) understryker att socialsekreterare måste 
tilldelas ett betydande handlingsutrymme för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, då deras 
arbete kännetecknas av en ständig obalans mellan begränsade tillgängliga resurser och näst 
intill obegränsade krav och önskemål från medborgare. En viktig komponent är därmed att 
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samhällets krav på den sociala barn- och ungdomsvården måste motsvaras av att 
förutsättningar för detta finns (Regeringen, 2012a). 
 
I en utredning genomförd av Socialstyrelsen från 2009 noterades bland annat att HVB-
verksamheter behövde förbättra sin strategi vad gäller barns säkerhet, samt att barns 
förutsättningar att bli delaktiga behövde stärkas. Utredningen redovisade även positiv kritik 
såsom att verksamheterna i de flesta fall möter barnens känslomässiga och sociala behov, att 
föräldrar och barn i allmänhet känner sig väl bemötta, samt att de flesta HVB lägger stor vikt 
vid att tillgodose barnens behov vad gäller utbildning och hälsa (Regeringen, 2012a).  
 
I tillägg till de lagändringar som infördes 2008 med syftet att stärka barns rättigheter, var även 
införandet av BBIC, handläggnings- och dokumentations systemet Barns behov i centrum, en 
bidragande faktor till den positiva utveckling som har skett på området. Utredningen är 
grundad på en tillsyn som genomfördes under 2006-2008 av samtliga länsstyrelser i landet i 
samarbete med Socialstyrelsen (Regeringen, 2012a). 
 
Ännu en viktig reglering är anmälningsskyldigheten. För att socialnämnden ska kunna 
fullgöra sin uppgift med att förebygga och vidta återgärder till barns skydd behöver de få 
kännedom från olika myndigheter om när missförhållanden förekommer. Skyldigheten avser 
bland annat myndigheter vars verksamhet berör barn och unga (Socialstyrelsen, 2014a). Ännu 
en möjlighet att uppmärksamma barn som far illa är genom Socialtjänstens egna iakttagelser. 
För barn och ungdomar som är placerade på HVB innebär det att deras handläggare från 
Socialtjänsten samt IVO vid sina tillsynsbesök är de som har möjlighet att göra dessa 
iakttagelser. Socialtjänsten har i detta fall en nyckelroll, som dessutom besitter särskild 
kompetens på området. Enligt riktlinjerna bör besöken göras minst fyra gånger per år, då 
besöken anses vara en främjande skyddsfaktor för barn som far illa inom den sociala 
barnavården. En omfattande problematik som befaras vid avlägsen kontakt från Socialtjänsten 
är att barnet inte utvecklar förtroende till sin handläggare, och därmed inte vågar ta kontakt 
med denne om barnet skulle råka ut för något negativt under sin placering på HVB. Det krävs 
därför att Socialtjänsten har kontinuerlig kontakt med barnet som är placerat i ett HVB för att 
eventuella missförhållanden ska kunna uppdagas. En förtroendefull kontakt mellan barnet och 
socialsekreteraren kan vidare ge barnet stödjande och skyddande insatser till sin livssituation 
(Regeringen, 2012a). 
 
År 2003 infördes ett antal åtgärder i lagstiftningen med syftet att stärka skyddet för barn och 
unga i utsatta situationer. Bland annat infördes obligatorisk registerkontroll från och med 1 
juli 2007 för personal vid HVB som tar emot barn (lagen [2007:171] om registerkontroll av 
personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn). Sedan 2008 finns 
bestämmelser som syftar till att stärka barn och ungas ställning, skapa förutsättningar för en 
säker vård av barn och unga samt att denna vård ges i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. 
Krav på genomförandeplaner för barn och ungdomar som är placerade i HVB har införts, 
samt möjligheten att vid allvarliga missförhållanden omedelbart kunna förbjuda fortsatt 
verksamhet vid HVB. Även Socialstyrelsen har haft i uppdrag att göra vissa ändringar i 
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Socialtjänstlagen samt Lagen om vård av unga. Dessa ändringar trädde i kraft 1 april 2008 
(Regeringen, 2012a). Lagstiftningen säger bland annat följande:  
 

• Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att barn och ungdomar växer upp 
under trygga och goda förhållanden (5 kap. 1 § SoL).  

• Socialtjänsten skall arbeta uppsökande och förebyggande, och ska utreda barns behov 
av skydd eller stöd när det kan finnas behov av åtgärder (11 kap. 1 § SoL). Vid behov 
ska socialtjänsten efter utredning erbjuda barn och unga insatser.  

• Socialtjänsten har även ett ansvar för att följa upp beslutad insats, och enligt 16 kap. 2 
§ 1st SoL, har socialnämnden ett sammanhållande ansvar för de insatser som kan 
behövas oavsett om det gäller familjehem eller HVB. I 5 kap 1b § SoF, framgår att 
nämnden måste hålla kontakt med barnet genom besök och samtal (Umeå Kommun, 
2012).   
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4.3	  	  Missförhållanden	  leder	  till	  nya	  riktlinjer	  
 
Socialstyrelsen fick år 2006 på uppdrag från regeringen att granska den sociala barnavården. 
Detta för att utreda i vilken utsträckning vanvård och allvarliga övergrepp förekom. Årtalen 
som utredningen granskade var mellan 1920-talet till tidigt 2000-tal. Av utredningen framgick 
att fysiskt våld och sexuella övergrepp var vanligt förekommande, samt att dokumentation 
kring dessa missförhållanden ofta saknades (SOU 2009:99).  
 
När intervjupersonerna i utredningen fick frågan om de skulle berättat för någon om vad de 
blev utsatta för, ifall premisserna varit att de omedelbart skulle tas därifrån blev svaret ofta 
jakande (SOU 2009:99). Omständigheter som kan ha varit betydande för att barnen råkat ut 
för vanvård är bland andra bristen på utredning samt uppföljning och tillsyn (Regeringen, 
2012a). Säkerheten för dessa barn kan förbättras med hjälp av samhällets insatser, 
kommunens uppföljning och statens tillsyn. Tillsynsbesöken är där en viktig komponent, 
därmed också att samtala med barnet, vilket har visat sig ske alltför sällan (SOU 2009:99). 
Det var utifrån denna utredning som de nya riktlinjerna tillkom år 2012 med syftet att 
förhindra att denna vanvård ska fortsätta förekomma. Det finns i de allmänna råden och 
föreskrifterna en undantagsbestämmelse som säger att Socialstyrelsen kan medge undantag 
från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det föreligger särskilda skäl. De utmaningar som 
barnavården står för idag är hur man omsätter kunskapen som utredningen resulterat i till 
praktisk handling (SOSFS 2012:11).  
 

4.4	  	  Allmänna	  råd	  och	  föreskrifter	  
 
Riktlinjerna är uppbyggda av allmänna råd och förskrifter. Föreskrifter är bindande regler och 
allmänna råd är rekommendationer för hur en författning kan eller bör tillämpas (SOSFS 
2012:11). Vidare är det främst lagstiftningen som styr verksamheters insatser, handläggning 
och dokumentation. Riktlinjer och föreskrifter är alltså ett stöd för styrning till kommuners 
lokala arbete (Umeå Kommun, 2012). Nedan följer utvalda delar av riktlinjerna som berörs i 
studien. 
 

• Krav på genomförandeplan för barn och ungdomar som är placerade i HVB har 
införts, samt möjligheten att vid allvarliga missförhållanden omedelbart kunna 
förbjuda fortsatt verksamhet vid HVB.  

• Föreståndare vid HVB verksamhet ska ha adekvat högskoleutbildning, minst 120 
högskolepoäng (1 § kap. 1 SoF) samt personlig lämplighet. 

• Personal vid HVB ska ha lämplig utbildning och erfarenhet vid rekrytering samt att de 
ska introduceras i verksamheten. 

• Personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds. 
• Tillsynsbesök skall göras minst två gånger per år av IVO, där ett av besöken ska vara 

oanmält. 
 

• Socialtjänsten bör besöka ungdomen minst fyra gånger per år. 
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• Verksamheten bör ha etablerade arbetssätt och behandlingsmetoder baserade på bästa 
tillgängliga kunskap. 

 
Den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning 
som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. Exempel på vad egenkontrollen bör 
beröra är:  
 

• Hur ofta en socialsekreterare har besökt och samtalat med ett visst barn eller ungdom. 
• Barnens eller de ungas erfarenheter och deras synpunkter på vården. 
• Vårdnadshavarnas och familjehems föräldrarnas erfarenheter av socialnämndens råd, 

stöd och hjälp. 
• Vilka erfarenheter personalen vid hem för vård eller boende har av samarbetet med 

socialnämnden (SOSFS 2012:11). 
 

4.5	  	  Inspektionen	  av	  vård	  och	  omsorg	  (IVO)	  
 
“En riskfaktor i vården är tillslutna institutioner med begränsad insyn...Det är viktigt för säkerheten i 
verksamheten att förstärka möjligheten till insyn. Forskning har visat att tillslutna institutioner medför 
en ökad säkerhetsrisk.” (Inspektionen för vård och omsorg, 2007, s.24). 
 
Följande avsnitt avser ett förtydligande av IVO:s funktion och vad de inspekterar vid 
tillsynerna. Innehållet utgår från material som IVO tillhandahöll oss. IVO har vid sina 
tillsyner på HVB sin grund i FN:s barnkonvention, Socialtjänstlagen och BBIC. Följande 
punkter inspekteras vid tillsynerna: 
 
• Förskoleverksamhet och utbildning  
• Kvalitet  
• Säkerhet  
• Delaktighet  
• Hälsa  
• Känslomässiga och sociala behov 
 
Vid tillsynerna ges alltid barnen möjlighet att tala med inspektörerna, då samtalen med barnen 
ofta fokuserar på specifika teman. Delaktighet är det område som i de flesta fall kan komma 
att beröras. Information om hur ovanstående punkter uppfylls ska inhämtas från barnen, 
föreståndare, Socialtjänst, vårdnadshavare, övrig personal som exempelvis förskolepersonal 
och personal i skolbarnsomsorg i verksamheten, dokument med mera. Det är tydligt 
formulerat i rutinen hur tillsynen ska gå tillväga, vilka parter som ska samtalas med för varje 
tema samt vilka punkter som ska diskuteras (Inspektionen för vård och omsorg, 2007). 
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4.6	  	  HVB	  
 
Lagstiftningens definition av HVB är “ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 
vård eller behandling i förening med ett boende” (Socialtjänstförordning (2001:937). 
Begreppet HVB är beteckningen för en rad olika slags institutioner som arbetar på uppdrag av 
Socialtjänsten. Institutionerna varierar med avseende på driftsform, målgrupp, arbetsmetoder 
och rättsliga ramar (SOU 2011:61).  
 
Lagstiftaren har en grundtanke om att barn som placeras i social barnavård som regel ska 
återvända till det biologiska hemmet så småningom. Därför ska placeringen som 
utgångspunkt ske så nära barnens ursprungliga hem som möjligt, för att främja möjligheten 
för barnet eller ungdomen att upprätthålla kontakten med sitt ursprungliga hem. Som 
utgångspunkt följs tre principer ur lag- och förarbete, vilka är återförenings-, närhets- och 
anhörigprincipen, och dessa återfinns i Europa domstolens rättspraxis (SOU 2011:61). 
 
Tidigare var lagstiftningen formulerad att ett enskilt hem som har fem platser eller mer, eller 
bedrivs yrkesmässigt ska anses vara ett HVB. I dagsläget har lagstiftningen förändrats och 
bestämmelsen är numera att antalet platser inte har betydelse för bedömningen om vad som 
ska anses vara ett HVB (SOU 2011:9).  
 
Den 1 november 2011 fanns drygt 700 stycken HVB i landet. Det är i stor utsträckning 
tonåringar som placeras i HVB, varav ungefär 350 stycken av hemmen har ungdomar med 
psykosocial problematik som målgrupp, och ungefär 290 stycken är HVB för 
ensamkommande asylsökande barn. Ett femtiotal HVB tar emot ensamma yngre barn med 
eller utan sina föräldrar (SOU 2011:9). 
 

4.7	  	  Sammanfattning	  Kunskapsöversikt	  
 

För att försöka sammanfatta ovanstående avsnitt något så saknas studier som ger en 
systematisk bild av vilka behandlingar som bedrivs inom HVB-vården. Det har även 
framkommit att det inte finns framtagna rutiner och riktlinjer för placering i HVB i jämförelse 
med placeringar i familjehem samt att hälften av HVB verksamheterna saknar personal som 
når upp till kraven på lämplig utbildning och erfarenhet. 

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har under flera år haft i uppdrag att granska den sociala 
barn- och ungdomsvården och årligen pekat på allvarliga brister. Trots dessa utredningar, 
samt införandet av Socialstyrelsens nya riktlinjer förekommer fortfarande vanvård, 
missförhållanden och allvarliga brister inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
Regeringen anser därför att hela landet behöver precisera nuvarande bestämmelser ytterligare 
för att kunna nå förbättringar och IVO anser att det bland annat behövs en standardiserad 
grundutbildning för personal på HVB. 
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Socialstyrelsen pekar på att samverkan mellan HVB och Socialtjänst inte alltid fungerar. 
Vidare anser regeringen att föreskrifterna om Socialnämndens ansvar att följa upp vården på 
HVB bör regleras i lagstiftningen med syftet att bestämmelserna då skulle bli mer 
framträdande än vad de är idag. 

Socialstyrelsens utredning om vanvård och missförhållanden i den sociala barnavården 
resulterade i att de nya riktlinjerna tillkom år 2012. Dessa riktlinjer är uppbyggda av allmänna 
råd och förskrifter, där föreskrifter är bindande regler och allmänna råd är rekommendationer. 
Främst är det dock lagstiftningen som styr verksamheters insatser, handläggning och 
dokumentation. 

  

5	  	  EMPIRI	  
 
Som tidigare nämnt baseras studien till stor del på intervjuer. Det genomfördes totalt fyra 
intervjuer varav tre var med föreståndare och en med en person ur personalgruppen. 
Intervjuerna är genomförda på tre olika HVB inom Västerbottens län. HVB-hemmen som 
undersöktes var både av kommunal- och privat regi, och personerna som intervjuades 
varierade i form av erfarenhet och utbildning inom sitt yrkesområde.  
 
Samtliga föreståndare som intervjuades var eniga i att deras arbetsuppgifter är att ansvara över 
in- och utskrivningar av ungdomarna, att de har det övergripande ansvaret för att ungdomarna 
får rätt insats eller behandling, samt det övergripande ansvaret över personal- och 
ekonomifrågor. Samtliga påtalade även att det är deras ansvar att de lagar och föreskrifter som 
existerar efterlevs. Föreståndarnas olika erfarenheter kan vidare innebära en påverkan på hur 
struktur och kunskap yttrar sig i de olika verksamheterna.  
 
Vidare var samtliga föreståndare tillfreds med den kompetens som fanns i personalgruppen på 
respektive HVB. I alla tre HVB var personalens utbildning av blandad karaktär. Det var 
utbildade lärare, fritidspedagoger, behandlingsassistenter och socionomer. Det fanns även 
några som hade gymnasieutbildning i kombination med bred yrkeserfarenhet. Synsättet vad 
gäller rekrytering och vilka egenskaper som efterfrågas vid nyanställning skiljde sig något 
verksamheterna emellan. 
 

5.1	  	  HVB	  1	  
 
På HVB 1 har föreståndaren arbetat under många år och har lång yrkeserfarenhet med att 
arbeta med ungdomar. Föreståndaren visade på god insikt vad gäller de nya riktlinjerna och 
gav utförliga och tydliga svar på frågorna som ställdes. Egenskaper som föreståndaren ansåg 
som värdefullt hos personalen var den viktigaste aspekten att ta hänsyn till personlig 
lämplighet. Det upplevdes betydligt mer värdefullt än vilken utbildning personalen har, och 
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rekrytering skedde framförallt utifrån detta synsätt. I de fall som relevant utbildning saknas 
får personerna i fråga utbildning i ett senare skede i form av distansstudier.  
 
"Man måste tycka om att jobba med, ursäkta, skitungar. Man måste se det härliga i det, för det är 
faktiskt jättehärligt, det är jätteroligt att se dom göra en förändring. Man får inte bli 
upprörd och arg och moralisk, utan man måste se det som det är. För det är ibland så otroligt tokigt, 
men det kan bli bra ändå. Så det är jätteviktigt hur man är som person." 
 
I citatet ovan beskriver föreståndaren vilket synsätt hen anser krävs för att arbeta med 
ungdomar på HVB. 
 
Vidare arbetade de väldigt rutinstyrt och strukturerat i verksamheten. Synsättet var att det är 
viktigt att alla arbetar efter samma förhållningssätt och utgår från samma metoder. Dock så 
arbetar de inte efter en och samma metod med alla ungdomar, utan är väldigt individbaserat 
utefter vilka behov varje enskild ungdom har. Föreståndaren påpekar även betydelsen av att 
personalen får rätt utbildning och coaching i sitt arbete, eftersom personalen är de främsta 
behandlarna som dagligen arbetar i nära kontakt med ungdomarna. 
 
Vidare läggs stor vikt på att Socialtjänstens handläggare ska vara närvarande i ungdomarnas 
tillvaro. Föreståndaren beskriver själv att de väldigt ofta ringer till Socialtjänsten och 
informerar om hur situationen för ungdomarna ser ut och har utvecklat sig, och påpekar att de 
kanske ibland upplevs som lite jobbiga av Socialtjänsten. Föreståndaren säger att: 
 
“Och vi har som bestämt oss för, och så har vi jobbat hela tiden att Socialtjänst sekreterarna ska 
verkligen vara närvarande...i den här ungdomens liv, vi går inte med på något annat, så vi ringer jätte 
ofta bara för att säga nu är det såhär…” 
 
Föreståndaren berättar vidare att ungdomarna självmant kontaktar Socialtjänsten vid olika 
tillfällen, dock ofta över händelser som kan upplevas som banala, eller för att beklaga sig över 
"småsaker", som tillexempel att de inte får de nya skorna som de vill ha. Föreståndaren säger 
sedan att man ska tänka på att ungdomar alltid har något de kan bråka om, och påpekar att det 
är en del av utvecklingen.  
 
Det finns i verksamheten tydliga rutiner för egenkontroll och genomförandeplaner, som 
fungerar som levande dokument i ständig uppdatering och förändring. Genomförandeplanerna 
etableras i samband med ungdomens inskrivning och uppdateras därefter minst två gånger per 
halvår. Egenkontroll genomförs kontinuerligt var tredje alternativt var sjätte månad, samt vid 
ungdomarnas utskrivning. Detta genomförs i form av samtal och intervjuer och med hjälp av 
enkäter som ungdomarna får fylla i. Ungdomarnas vistelsetid i boendet är i genomsnitt sex till 
åtta månader men kan variera i både kortare och längre perioder i enstaka fall.  
 
Gällande implementeringen av de nya riktlinjerna berättar föreståndaren att riktlinjerna kom 
till deras kännedom av egen nyfikenhet. Föreståndaren hade på eget initiativ läst om de nya 
riktlinjerna redan innan de infördes och hade därför kännedom om vad som var på gång, men 
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påpekar vidare att Socialstyrelsen var tydliga och noggranna med att tillhandahålla material 
att läsa inför förändringen. Föreståndaren berättar att riktlinjerna upplevdes få ett positivt 
mottagande både från föreståndaren själv och personalen. Hen påpekar att anledningen till 
detta troligtvis var för att verksamheten sedan tidigare arbetade i överensstämmelse med 
riktlinjernas innebörd, och anser inte att det innebar någon större förändring i verksamheten. 
Förväntningar som fanns på riktlinjerna hos föreståndaren var att det skulle innebära att det 
blir mer lika på alla HVB. Det ska finnas en grund som är densamma överallt, sen utvecklas 
den grunden på olika sätt i olika verksamheter. Föreståndaren uttrycker själv: "Det ska inte få 
vara hursomhelst."  
 
Föreståndarens åsikt är att tillsynerna har förbättrats markant sedan IVO övertog tillsynen av 
HVB. Hen anser att IVO numera inspekterar relevanta aspekter och undersöker det som är 
viktigt att undersöka. Vidare berättar föreståndaren att IVO kan dyka upp precis när som 
helst, till skillnad från förut då det bokades in en tid och vid tillsynen träffade 
tillsynsmyndigheten aldrig barnen eller övrig personal. Hen säger sedan att det på den tiden 
inte ens gjordes tillsynsbesök en gång per år. Därefter påpekar föreståndaren att: "Klart att 
skitställen kunde komma sig undan". 
 
IVO schemalägger tillsynerna så de inträffar när barnen kommit hem från skolan, så att 
möjlighet att samtala med de ungdomar som vill kan erbjudas. Enligt föreståndaren är det 
oftast fyra eller fem av ungdomarna som vill samtala med dem. IVO samtalar alltid både med 
föreståndaren och personalen. IVO har vidare befogenhet över att inspektera allting, det 
föreligger ingen sekretess som stoppar eller på något vis begränsar tillsynerna. Föreståndaren 
är av åsikten att IVO är professionella och fullt kompetenta för sitt uppdrag.  
 
Vidare ställs frågan om det är något från riktlinjerna som verksamheten medvetet valt att 
selektera bort, men det anser föreståndaren inte att det är. Föreståndaren menar att det heller 
inte fanns något i riktlinjerna som inte var möjligt att implementera i verksamheten.  
 
Implementeringsprocessen blev i enlighet med vad föreståndaren hade föreställt sig och 
menar att många av de rutiner som riktlinjerna berör redan var etablerade i verksamheten. 
Detta bidrog till en mycket liten förändring för verksamheten. De förändringar som 
föreståndaren upplever efter riktlinjernas tillkomst var att rutinerna nu fanns nerskrivna i 
tydliga dokument, vilket föreståndaren upplever som positivt. Vidare påpekar hen att det alltid 
är svårt att få en hel personalgrupp att förstå och jobba efter nya rutiner och arbetssätt, oavsett 
om förändringarna är omfattande eller inte. Hen beskriver implementeringen som 
framgångsrik, men fastslår att det kräver mycket energi och fokus för att få igenom en 
förändring. Föreståndaren tycker att riktlinjernas tillkomst är uteslutande positivt. De har 
själva blivit bättre i sin verksamhet på att prata om saker, och lyfter numera för diskussion 
oftare. Riktlinjerna medför en tydlighet som upplevs som positiv.  
 
Vid frågan om hur samarbetet med Socialtjänsten fungerar anser föreståndaren att det 
generellt fungerar bra. Hen menar på att det är viktigt att verksamheten upprätthåller en god 
relation och ett gott samarbete med Socialtjänsten eftersom ungdomen mycket troligt kan vara 
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i behov av Socialtjänsten även efter placeringen på HVB-hemmet. Verksamheten kräver 
mycket från Socialtjänsten och accepterar inget annat än att de är närvarande under 
ungdomens hela vistelse på HVB-hemmet. Vidare påpekar föreståndaren att de verksamheter 
som har en bristande relation med Socialtjänsten många gånger gör det personbundet. Vid de 
tillfällen som deras egna verksamhet inte haft en väl fungerande relation med Socialtjänsten är 
då ungdomarnas handläggare har ersatts med en ny person, vilket kan ge en negativ inverkan 
på ungdomen i fråga.  
 
Föreståndaren lyfter avslutningsvis att verksamheten alltid ska vara i någon form av 
förändring och utveckling. Står verksamheten stilla i den bemärkelsen att ingen utveckling 
eller förändring längre sker bör man som föreståndare göra en rannsakning och fundera på om 
det är ett tecken på att man ska söka sig vidare, då man kanske inte har mer att tillföra 
verksamheten. 
 

5.2	  	  HVB	  2 
 
Föreståndaren på HVB 2 hade arbetat betydligt kortare tid som föreståndare än ovanstående, 
men hade sin yrkeserfarenhet från likartade områden. Föreståndaren hade ingen omfattande 
kunskap om de nya riktlinjernas innebörd, och hade heller inte god insikt i hur en del lagar 
och föreskrifter löd, eller efterlevdes i verksamheten.  
 
Vid rekrytering av ny personal låg fokus på vilken utbildning personen i fråga hade, dock 
fanns en önskan från föreståndaren om att kunna rekrytera mer efter personlighet.  
 
Grundidén på HVB 2 är att vården ska vara individbaserad och att ungdomarna ska förflyttas 
vidare, alternativt skrivas ut när de är mogna och redo för det. Föreståndaren uttrycker dock 
att det är något som är svårt att upprätthålla på grund av trycket som finns från andra 
myndigheter, vilket gör att kvalitén i insatserna blir försvagad. Föreståndaren säger bland 
annat att:  
 
 
“...för verksamheten och dess kvalitet är det ju inte bra kan jag ju säga, det blir ju mer löpande band 
och mindre kvalitet över allting liksom…” 
 
Föreståndaren berättar även att det skapar en förvirring hos ungdomarna som initialt blir 
informerade om att de ska stanna i verksamheten tills de är mogna att flytta vidare, för att 
sedan få uppleva att utgången blir något annat. Ungdomarna är i genomsnitt placerade på 
boendet i fyra till sex månader men kan i enstaka fall stanna både längre och kortare tid. 
 
Vidare berättar föreståndaren att stor del av jobbet går ut på att arbeta med personalfrågor. 
Detta innebär att det blir mindre tid att arbeta med verksamhetsutveckling, vilket 
föreståndaren förmedlar en vilja att kunna göra. Hen uttrycker en önskan om att få anställa en 
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person som kan avlasta med det administrativa arbetet, för att själv kunna lägga mer fokus 
kring verksamhetsplaneringen.  
 
Enligt föreståndaren är verksamheten ett boende som inte bistår med vård eftersom det är 
“friska ungdomar” som är placerade där, där betoningen ligger på boende i Hem för vård eller 
boende (HVB). Hen påtalar att det alltså inte är ett behandlingshem, till skillnad från många 
andra HVB. 
 
På detta HVB uttryckte föreståndaren inga fasta rutiner. Ungdomarna går i skolan på dagtid 
förutsatt att inga möten med olika myndigheter föreligger. För personalens del innehöll 
rutinerna umgänge med ungdomarna, matlagning, städning och dokumentation. 
 
Genomförandeplan finns för varje ungdom och en rutin föreligger om hur den processen ska 
gå tillväga. Egenkontroll utförs inte kontinuerligt, dock skickas det sporadiskt ut enkäter, ofta 
vid samband med ungdomens utskrivning. Föreståndaren uttrycker att detta är något som bör 
förbättras och utföras mer kontinuerligt. Under intervjun uttrycker hen att det finns många 
delar som kan förbättras i verksamheten. Exempel på detta är gemensamma mål och metoder 
samt utveckling av verksamheten. 
 
Vad gäller samarbetet med Socialtjänsten berättar föreståndaren att verksamheten ibland 
hamnar i konflikt med Socialtjänsten och att anledningen till det är att relationen anses vara 
personbunden. Hen berättar vidare att relationen dem sinsemellan är något som de arbetar på 
att förbättra. Föreståndaren anser att det är verksamheten som måste hålla kontakten med 
Socialtjänsten levande för att det ska fungera. Det görs endast ett fåtal besök av Socialtjänsten 
till ungdomarna. Föreståndaren uttrycker att ungdomarna säkerligen skulle uppskatta om 
Socialtjänsten besökte dem i hemmet. När vi påtalar att Socialtjänsten bör besöka 
ungdomarna minst fyra gånger per år svarar föreståndaren att det tror hen aldrig har 
förekommit. Föreståndaren förklarar vidare att det också kan vara orealistiskt att begära det 
med hänsyn till Socialtjänstens höga arbetsbelastning.  
 
En intervju genomfördes även med en ur personalgruppen på HVB 2. Svaren är överlag i 
enlighet med föreståndarens svar på våra frågor. Det som utmärker sig något är svaret om 
vilka metoder verksamheten arbetar efter, då personal och föreståndare inte har svarat likartat 
i vilka metoder som verksamheten har sin grund i. Detta är också något som föreståndaren 
själv uttrycker i sin intervju, som en av aspekterna som måste förbättras. Föreståndaren 
förklarar att metodarbetet måste förbättras och att personalen måste ges kunskap om vilka 
metoderna är, så att alla inom verksamheten arbetar efter samma förhållningssätt. Vidare 
anser personalen som intervjuas att föreståndaren har den kompetens som är nödvändigt för 
arbetet, och anser att det är positivt att förändringar är på gång att ske i verksamheten.    
 

 	  



23 
 

5.3	  	  HVB	  3	  
 
I HVB 3 hade föreståndaren lång erfarenhet av att arbeta och samtala med människor. 
Föreståndaren hade arbetat som föreståndare på HVB-hemmet i ett flertal år och hade 
dessförinnan erfarenhet av att arbeta inom likartade områden.  
 
Föreståndaren berättar att de har väldigt låg personalomsättning på boendet, vilket hen 
bedömer skapar en god tillit och trygghet hos ungdomarna. Arbetet med tillit och trygghet är 
vidare något de ständigt arbetar med att förbättra. Boendet har även ett begränsat antal platser 
för ungdomarna, vilket föreståndaren menar är ett medvetet val som anses vara till stor fördel 
genom att skapa gemenskap och trygghet för ungdomarna. 
 
Ungdomarnas vistelsetid på hemmet är i genomsnitt två år, och kan i enstaka fall både vara 
längre och kortare perioder. Personalens utbildning och erfarenhet var varierande även på 
HVB 3, dock var majoriteten i den lilla arbetsgruppen valda utifrån andra kriterier än relevant 
utbildning. Föreståndaren anser att de besitter enorm erfarenhet och kunskap inom området, 
vilket kompletterar den utbildning som några av dem har.  
 
De fasta rutiner som föreligger i verksamheten för ungdomarna är skolgång och individuella 
aktiviteter. Föreståndaren belyser vikten av att se varje ungdom och ta tillvara på dennes 
intressen och problematik. Detta för att kunna tillgodose ungdomen med rätt insats. 
Föreståndaren menar att det finns inget som är mer diskriminerande än att behandla alla lika. 
  
Metoderna verksamheten arbetar med är invävt i vardagen. Föreståndaren belyser att dessa 
finns genomgående i deras förhållningssätt och kontakt med ungdomarna. Genomförandeplan 
upprättas i samband med ungdomens inskrivning på hemmet och uppdateras därefter var 
sjätte månad. Vid förfrågan gällande egenkontroll i verksamheten förklarar föreståndaren att 
det är något som ständigt pågår i deras arbete med ungdomarna och att det inte genomförs på 
ett strukturmässigt plan. 
 
Föreståndaren upplever att verksamhetens relation med Socialtjänsten är mycket god. 
Handläggarna från Socialtjänsten besöker ungdomarna flera gånger per halvår. Hen 
understryker att de har ett bra samarbete samt att Socialtjänsten fungerar som ett utmärkt stöd 
till verksamheten.  
 
Socialstyrelsen introducerade riktlinjerna till verksamheten genom att skicka information och 
material kring detta. Föreståndaren anser att riktlinjerna innehåller mycket självklara rutiner 
som verksamheten redan arbetar med. Hen upplever därmed ingen större skillnad före- och 
efter riktlinjernas tillkomst, utan menar istället att de arbetar som de alltid gjort.  
 
Vad gäller IVO som tillsynsverksamhet är föreståndaren positivt inställd. Hen berättar att de 
gör besök två till tre gånger per år och redogör att det skett en stor förbättring på tillsynerna. 
Numera infaller besöken rutinmässigt och IVO samtalar alltid med de ungdomar som är 
villiga och intresserade utav detta.  
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Föreståndaren berättar avslutningsvis att förbättringsmöjligheter för verksamheten skulle vara 
att kunna erbjuda är bättre möjlighet till utökat stöd för ungdomarna i samband med 
utslussning. 

6	  	  ANALYS	  OCH	  SLUTSATSER	  
 
Följande avsnitt är analyserat utifrån Fixsens olika stadier i implementeringsprocessen 
(Socialstyrelsen, 2012a), samt delar ur implementeringsteorin. Diskussion om var i 
implementeringsprocessen de olika HVB-hemmen befinner sig kommer att föras, om de 
befinner sig i implementeringsprocessen, samt vilka faktorer som kan ha varit avgörande för 
detta.  
 
För att förenkla analysprocessen, samt underlätta för läsaren benämner vi de olika 
verksamheterna som tidigare gjort i avsnittet Intervjuerna, det vill säga: HVB 1, HVB 2 samt 
HVB 3. 
 
Eftersom slutsatser kan tänkas variera beroende på vilka aktörer som empirin grundas på 
(Esaiasson, 2007), kan slutsatser endast göras utifrån de individer som blivit intervjuade. 
Därför lyfts dessa specifika fall fram och diskuteras utifrån hur det ser ut på föreliggande 
HVB-verksamheter. 
 
 
 

6.1	  	  HVB	  1	  -‐	  analys	   
 
Föreståndaren på HVB 1 belyser hur angeläget det är att personalen kontinuerligt får coaching 
och relevant utbildning. Forskning stödjer detta synsätt och pekar på att det är just utbildning 
och coaching som är de viktigaste faktorerna för att genomförandet av en implementering ska 
kunna bli framgångsrik (Fixsen m.fl., 2005).  
 
Föreståndaren rekryterar ny personal främst baserat på personlighet och personlig lämplighet, 
där utbildning inte är det som anses mest betydelsefullt. Vidare ges utbildning i samband med 
ny anställning hos personer som relevant utbildning saknas, eller behöver kompletteras. För 
att en framgångsrik implementering ska få genomslag ligger stort ansvar på den som 
rekryterar och att detta görs utifrån den kompetens och kunskap som arbetet kräver. Det är 
alltså viktigt att den som rekryterar har god kunskap om vilka egenskaper som ska eftersträvas 
(Fixsen m.fl., 2005). I verksamheter där god kunskap om implementering finns uppnås i 
genomsnitt 80 procent av implementationen efter tre år (Socialstyrelsen, 2012a). 
 
Slutsatsen är därmed att HVB 1 befinner sig i fas sex som är det sista stadiet i Fixsens 
implementeringsprocess (Socialstyrelsen, 2012a). Fokus på arbetet är att upprätthålla de nya 
riktlinjerna som implementerats i verksamheten, samt att ge ny personal det stöd och 
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utbildning som är nödvändig. Anledningen till att HVB 1 har kommit långt i 
implementeringsprocessen kopplar vi till det faktum att föreståndaren prioriterar utbildning 
och coaching mot personal i kombination med den positiva inställning hen har till riktlinjernas 
tillkomst. I HVB 1 förmedlar föreståndaren tydligt en god kunskap om riktlinjerna, samt 
gällande processen med att implementera dessa i verksamheten. Föreståndaren belyser att 
verksamheten hela tiden ska vara i förändring och utveckling, och att om verksamheten står 
stilla i den bemärkelsen är det dags att gå vidare mot något annat. Fixsen m.fl. (2001) belyser 
vikten av att handledaren har god kunskap om metoden som ska implementeras, samt att det 
finns en positiv inställning till kreativt tänkande och kompetensutveckling i verksamheten, 
och sist att goda förberedelser för förändring finns. 
 
Lundquist (1987) understryker att utfallet för en lyckad implementation till stor del är 
beroende av om den nya insatsen ligger i aktörens intresse att genomföra eller inte. 
Föreståndaren på HVB 1 uttrycker som tidigare nämnt en glädje över dessa riktlinjer. 
Föreståndaren berättar vidare att trots att de redan arbetat utifrån liknande principer har 
införandet av riktlinjerna förbättrat deras eget sätt att lyfta olika problem och diskutera mer 
om viktiga företeelser. Hen påpekar även en annan positiv konsekvens som riktlinjerna bör 
ge, vilket är att de ska “sålla bort” de verksamheter som inte är seriösa och inte kan erbjuda 
barn och ungdomar en god vård.  
 
Vidare är vår slutsats att implementeringen av de nya riktlinjerna på HVB 1 har en hög grad 
av programtrohet, det vill säga en låg drift. Detta på grund av att utfallet av implementeringen 
inte upplevs ta något större avsteg från syftet med implementeringen, där varken “program 
reversal”, eller “program noncompliance” som vi tidigare diskuterat upplevs vara något som 
har förekommit i HVB 1 (Socialstyrelsen, 2012a). Anledningen till detta är att syftet med 
implementationen av de nya riktlinjerna upplevs vara detsamma som själva utfallet av 
implementationen. Varken föreståndaren eller personal har gjort egna tolkningar av 
riktlinjerna, eller gjort någon förändring som passar deras verksamhet bättre.  
 

6.2	  	  HVB	  2	  -‐	  analys	  
 
Det har som tidigare nämnt blivit allt tydligare att det sociala fältet inte per automatik 
omsätter kunskap i praktisk handling (Fixsen m.fl., 2001). Med hänvisning till att 
föreståndaren på HVB 2 inte var avsevärt insatt i riktlinjerna i detta skede är vår slutsats att 
HVB 2 är i det första stadiet i implementeringsprocessen. Det är det förberedande stadiet som 
undersöker behov och förutsättningar som finns för att kunna förändra något (Socialstyrelsen, 
2012a). Föreståndaren har flera idéer om förbättringar för verksamheten men påpekade vidare 
att hen inte kommit så långt i den processen ännu. Detta menar hen var på grund av tidsbrist 
och behov av administrativ personal. Tidigare forskning tyder på att när kunskap om 
implementering inte finns hos de yrkesverksamma uppnår verksamheter i genomsnitt endast 
14 procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år (Socialstyrelsen, 2012a). 
 



26 
 

Fixsen m.fl. (Socialstyrelsen, 2012a) belyser att om utfallet av den nya metoden inte ska 
resultera i tillbakagång är det viktigt att personalen är väl informerad och utbildad i den nya 
metoden, samt tror på förändringen som implementeringen syftar till att uppnå. I HVB 2 
framgick det att personal inte hade kunskap om vilka metoder verksamheten arbetar efter, 
samt bristande insikt i de nya riktlinjerna eftersom föreståndaren inte kunnat implementera 
dessa i detta skede. 
 
Ett av missförstånden som Socialstyrelsen lyfter fram är det andra missförståndet, som 
innebär att människor som informerats om en effektiv metod per automatik skulle börja 
använda den (Socialstyrelsen, 2012a). I HVB 2 har verksamheten blivit informerad om 
riktlinjerna, dock upplevde föreståndaren att tid inte funnits till att undersöka detta närmre. Ett 
annat missförstånd är att det skulle räcka med att man tror på det man gör för att det ska vara 
framgångsrikt. Detta missförstånd leder till att professionella inom verksamheter ibland utgår 
från den evidensbaserade metoden men inte använder metoden som den var avsedd, utan 
istället på ett eget konstruerat sätt (Socialstyrelsen, 2012a). Sammanfattningsvis utgår HVB 2 
från riktlinjerna, dock utan medvetenhet om kring att detta görs. Med andra ord saknas 
kunskaper om riktlinjernas innebörd. 
  
Det framgick att det inte fanns några fasta rutiner på HVB 2, bortsett från städ, matlagning 
och dylikt. Tidigare forskning påpekar bristen av framtagna rutiner och riktlinjer vid placering 
i HVB i jämförelse med placeringar i familjehem (Umeå Kommun, 2012). IVO (2013) påtalar  
även behovet av ett kunskapsstöd för HVB när det gäller arbetssätt och metoder, vilket styrker 
föreståndarens beskrivning av verksamhetens brister i den aspekten.  
 
Vidare anser IVO att samverkan mellan HVB och Socialtjänsten inte alltid fungerar och att 
Socialtjänsten inte alltid är tillgänglig för de placerade barnen (Inspektionen för vård och 
omsorg, 2013). Detta faktum bekräftar föreståndaren på HVB 2 under intervjun samtidigt som 
hen påpekar att det kanske inte är realistiskt att kräva detta med hänvisning till att 
Socialtjänsten är överbelastade i sina arbeten. Ett exempel som är grundläggande med att 
kunna uppmärksamma barn och ungdomar som far illa är genom Socialtjänstens egna 
iakttagelser (Regeringen, 2012a). Detta blir därmed en svaghet för HVB 2 och deras möjlighet 
att säkerställa ungdomarnas trygghet i och med bristande samarbete med Socialtjänsten. Det 
faktum att ungdomarna sällan blivit besökta om någonsin av sin handläggare från 
Socialtjänsten styrker detta antagande (Inspektionen för vård och omsorg, 2013). 
 
Vidare är vår slutsats att implementeringen har hög drift, och alltså en låg grad av 
programtrohet (Socialstyrelsen, 2012a). Detta grundas på bristande kunskap hos föreståndaren 
gällande riktlinjerna samt verksamhetens otydliga struktur. Trots att vår slutsats är att 
implementeringen har hög drift, är uppfattningen inte att “program reversal”, eller “program 
noncompliance” har förekommit. Det är för oss osannolikt att personal eller föreståndare 
medvetet valt att inte följa implementeringen, eller medvetet förändrat delar i 
implementeringen med anledning att varken personal eller föreståndare visat på kunskap om 
riktlinjernas innebörd. Det är med andra ord svårt att förändra något man inte har kännedom 
om. 
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6.3	  	  HVB	  3	  -‐	  analys	  
 
Om HVB 3 lyckats implementera riktlinjerna var inledningsvis svårt att avgöra. 
Föreståndaren kunde inte återge detaljer gällande själva implementeringen av riktlinjerna eller 
hur det gått tillväga. Föreståndaren menade på att det inte var några svårigheter kring detta 
eftersom de redan arbetat i enlighet med riktlinjerna. Det är vidare fullt möjligt att de arbetar 
enligt riktlinjerna, dock är inte vår slutsats att någon medveten implementation genomförts 
utav dessa.  
 
Personalgruppen har inte liknande utbildningar men anses av föreståndaren besitta den 
kompetens som krävs för arbetet. Slutsatsen är att HVB 3 inte befinner sig i något av Fixsens 
(Socialstyrelsen, 2012a) stadier vad gäller implementeringsprocessen. Att verksamheten till 
synes arbetar enligt riktlinjerna blir i sammanhanget inte relevant då detta lika gärna kan vara 
slumpartat. Att någon implementering av riktlinjerna har genomförts anses som osannolikt 
med hänvisning till föreståndarens synpunkter och svar på frågor som berörde riktlinjerna. 
Dessa var av otydlig karaktär och föreståndaren kunde inte återge huruvida en implementation 
gått tillväga. Fokus låg genomgående på vad förståndaren benämnde som “självklarheter” och 
menade på att de redan arbetade enligt riktlinjerna. 
 
Det sista och femte missförståndet som Socialstyrelsen (2012a) belyser är att det skulle räcka 
med att man tror på det man gör för att det ska vara framgångsrikt. Detta missförstånd leder 
till att professionella inom verksamheter ibland utgår från den evidensbaserade metoden men 
inte använder metoden som den var avsedd, utan istället på ett eget konstruerat sätt 
(Socialstyrelsen, 2012a). Föreståndaren på HVB 3 beskriver som tidigare nämnt mycket som 
självklarheter och har svårt att ge exempel på specifika rutiner samt hur de arbetar med 
specifika företeelser. Det mesta är som föreståndaren beskriver sammanvävt i det dagliga 
arbetet, där de arbetar som de alltid gjort, och gör detta baserat på erfarenheter och individuell 
intuition. Föreståndaren uttryckte passion för sitt yrke och upplevdes trivas och tro på sitt 
arbete i allra högsta grad. Synsättet som föreståndaren hade om dessa “självklarheter” kan 
härledas till Socialstyrelsens (2012a) femte missförstånd som beskrivs ovan. Vidare är vår 
slutsats att implementeringen i HVB 3 har hög drift, alltså en låg grad av programtrohet. Detta 
på grund av att verksamheten trots allt verkar arbeta efter riktlinjerna, till trots att detta kan 
vara ren lyckoträff. Föreståndaren förmedlade okunskap om riktlinjernas innebörd. Vår 
slutsats är att “program reversal” och “program noncompliance” kan vara bakomliggande 
faktorer till att implementeringen har hög drift. Eftersom föreståndaren blivit introducerad till 
de nya riktlinjerna, men upplever de som självklarheter anser vi att det föreligger risk för att 
delar av implementationen kan ha blivit förändrade eller till och med borttagna i processen.   
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7	  	  SAMMANFATTANDE	  ANALYS	  
 
Vi återgår till Alexanderson (2006) och hennes förklaringsmodell av aktörers förmågor till 
implementering. Dessa förmågor är som tidigare beskrivet förstå, kunna och vilja. Följande 
analys är en sammanfattning av alla tre HVB verksamheter med fokus på föreståndarnas 
förmågor och förutsättningar till en framgångsrik implementering. 
 

7.1	  	  Förstå	  
 
Begreppet förstå beskriver aktörens uppfattning av sig själv och sin omgivning. Det beskriver 
huruvida berörda aktörer känner till implementeringen och dess innehåll, och om ansvariga 
chefer informerat personalen om dess existens och innebörd (Alexanderson, 2006).   
 
Föreståndaren på HVB 1 reflekterar mycket över sin egen erfarenhet och vilken inverkan den 
har på personalgruppen. Föreståndaren upplevdes besitta god kännedom både om personalens 
och verksamhetens behov, och agerade i sitt handlande därefter. Det framgick att 
föreståndaren på HVB 1 hade insikt i riktlinjernas innebörd och huruvida implementeringen 
utav dessa skulle gå tillväga. Detta då föreståndaren förklarat hur hen på eget initiativ studerat 
riktlinjerna innan de trätt i kraft. Det förmedlades även att HVB 1 hade involverat personal i 
implementeringen av riktlinjerna, samt diskuterat dess innebörd. 
 
Även föreståndaren på HVB 2 reflekterade mycket över sig själv och över personalen. 
Reflektionerna i detta fall var mer inriktat på vad som behövde förändras och förbättras, samt 
hur detta skulle kunna genomföras. Föreståndaren belyste att resurser och tidsbrist var 
betydande faktorer till att förändringar inte kunnat genomföras ännu. Enligt tidigare forskning 
på området är det viktigt att vara väl förberedd när en implementering av en ny metod ska 
införas. Det framgår vidare att det tar tre år från beslut att införa en ny metod tills den nya 
metoden har implementerats fullständigt (Socialstyrelsen, 2012a). Detta förutsatt att den som 
är drivande av implementeringen är väl insatt av hur den ska gå tillväga. Föreståndaren på 
HVB 2 var inte bekant med de nya riktlinjernas innebörd och hade därmed inte informerat 
personal om dess existens eller innebörd. 
 
Föreståndaren på HVB 3 uttryckte att hen kände till riktlinjernas existens, men visade inte på 
någon kunskap kring dess innebörd. Föreståndaren reflekterade till viss del över sin och 
personalens olika kompetenser samt vad ungdomarna på boendet var i behov av.  
 
Socialstyrelsen belyser i studien fem missförstånd som är vanliga i implementationsprocessen. 
Det andra missförståndet är att människor som informerats om en effektiv metod per 
automatik skulle börja använda den. Socialstyrelsen menar på att det sällan är tillräckligt att 
enbart informera för att uppnå en total förändring. Det femte missförståndet innebär att det 
räcker med att man tror på det man gör för att det ska vara framgångsrikt (Socialstyrelsen, 
2012a). Båda dessa missförstånd anser vi går att tillämpa på HVB 3 då det framgår att 
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föreståndaren känner till implementeringen, men inte har fördjupat sig i dess innebörd utan 
istället förlitar sig på erfarenhet, kunskap och intuition. 
 

7.2	  	  Kunna	  
 
Detta begrepp syftar till aktörens förmåga att genomföra beslut och forma sin omgivning. Det 
avser verksamhetens och personalens förutsättningar att kunna arbeta enligt riktlinjerna. 
Begreppet innehåller tre underavdelningar, där det första rör kunskap och kompetens, det 
andra gäller resurser och det tredje gäller förutsättningar för samverkan (Alexanderson, 2006).  
 
Föreståndaren på HVB 1 visar på stort engagemang och förmåga att kunna införa de nya 
riktlinjerna i verksamheten. Vid tillfällen då personal har bristande kunskap eller kompetens 
på området, blir detta tillgodosett genom olika utbildningar som verksamheten bistår med. 
 
Att forma sin omgivning gör föreståndaren genom att aktivt leda personalen genom ett gott 
ledarskap och tillgodose dem med den kompetens de behöver för att främja ungdomarnas 
välmående. Föreståndaren driver sin personal i den riktning som implementeringen syftar till.  
 
HVB 1 visade på goda förutsättningar för samverkan både med Socialtjänst och med IVO. 
Föreståndaren på HVB 1 uttrycker fortsättningsvis att betydelsen av god kommunikation och 
samarbete aktörer emellan är central. Hen förklarar att resultatet av en god relation med 
Socialtjänsten kan utmynna till att ungdomen etablerar en god kontakt med sin handläggare, 
som ungdomen kan komma att vara i kontakt med även efter placeringen på HVB. 
 
Föreståndaren på HVB 2 belyser genomgående viljan att genomföra nya beslut i form av 
rutiner och struktur samt att kunna ge personalen rätt förutsättningar till att arbeta efter ett 
likartat förhållningssätt. Föreståndaren påtalar tidsbrist som en av de främsta anledningarna 
till att strukturen i verksamheten är bristande men påpekar att det är förändringar på gång.  
 
HVB 2 hade inte avsevärt goda förutsättningar för samverkan, specifikt med Socialtjänsten. 
Där uppstod konflikter, samt det faktum att Socialtjänsten inte besökte ungdomarna i den 
utsträckning de är skyldiga att göra.  
 
På HVB 3 var som tidigare nämnt personalgruppen betydande liten och upplevdes nästan 
familjelik, vilket gjorde det svårt för oss att bilda oss en uppfattning om i vilken utsträckning 
föreståndaren formade sin omgivning. Genomförandet av beslut uppfattades dock inte som 
något problem, då föreståndaren i den aspekten var den som fattade beslut och såg till att de 
efterlevdes.  
 
Förutsättningar för samverkan mellan HVB 3 och Socialtjänsten upplevdes som väl 
fungerande, då kontakten dem sinsemellan var god, och tack vare de täta och återkommande 
besök som Socialtjänst beskrivs göra till ungdomarna på hemmet. Föreståndaren uttryckte att 
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Socialtjänsten var betydelsefulla i den bemärkelse att föreståndaren kunde vända sig dit när 
det uppstod problem kring en ungdom och behövde råd och stöd med beslutsfattandet.  
 

7.3	  	  Vilja	  
 
Begreppet vilja belyser aktörens intresse att genomföra en ny metod eller insats. Begreppet är 
sammankopplat med aktörens medvetande och specifika preferenser, och åskådliggör 
huruvida det finns stöd för riktlinjerna bland aktörerna och om de kan förväntas vara 
motiverade att tillämpa dessa. Med andra ord handlar det till om den nya metoden eller 
insatsen ligger i aktörens intresse att genomföra eller inte (Alexanderson, 2006). 
 
Föreståndaren på HVB 1 visar som tidigare nämnt på stort intresse samt en positiv inställning 
till de nya riktlinjernas förekomst. Att implementeringen ligger i föreståndarens intresse kan 
utläsas genom att hen var påläst på de nya riktlinjerna redan innan de tillsattes. Föreståndaren 
anser vidare att det är positivt att riktlinjerna tillkommit och att det kan bidra till att det blir 
mer likartat på alla HVB, och därmed att oseriösa aktörer inom HVB så småningom kommer 
att försvinna i och med förbättringen av tillsyn. Enligt forskning är det som tidigare nämnt 
betydelsefullt att det finns en positiv inställning till kreativt tänkande och 
kompetensutveckling (Fixsen m.fl., 2001), vilket vi anser att det gör på HVB 1, då 
föreståndaren visar intresse för ständig kompetensutveckling och förbättrande av 
verksamheten.  
 
På HVB 2 upplevdes det som svårt att avgöra om det ligger i föreståndarens intresse att 
genomföra en implementering av de nya riktlinjerna eller inte. Föreståndaren uttrycker en 
vilja till att förändra verksamheten, men innan en implementering utav de nya riktlinjerna kan 
ske är det viktigt att de tre faktorerna kompetens, organisation och ledarskap fungerar. Det vill 
säga att handledaren besitter kunskap om metoden som ska implementeras och att goda 
förberedelser för förändring föreligger (Fixsen m.fl., 2001). Detta är något föreståndaren på 
HVB 2 i dagsläget inte gör. 
 
Att en implementering utav riktlinjerna i HVB 3 har skett ses som osannolikt. Ett vanligt 
missförstånd i implementeringsprocessen är att professionella inom verksamheter utgår från 
den evidensbaserade metoden men inte använder den som den var avsedd utan istället på ett 
eget konstruerat sätt (Socialstyrelsen, 2012a). Det vill säga att en implementering av 
riktlinjerna inte upplevs ligga i föreståndarens intresse att genomföra. Detta grundar vi på 
föreståndarens lättsinniga svar på alla frågor rörande implementering. Enligt hen är 
riktlinjerna som tidigare beskrivit “självklarheter”. Vår slutsats är att föreståndaren inte anser 
att det finns ett behov av en implementering utav dessa, med anledning att de redan anses 
arbeta i enlighet med dessa “självklarheter”. 
 
Vår sammanfattande slutsats är att det är avsevärt lite som har förändrats i verksamheterna i 
samband med riktlinjernas tillkomst. En slutsats är också att implementationen utav 
riktlinjerna har gått tillväga på väldigt skilda sätt i varje enskild verksamhet. 
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8	  	  DISKUSSION	  
 

Hänsyn måste tas i beaktande när vi analyserar och diskuterar resultaten från dessa intervjuer, 
i den bemärkelse av vilken inverkan specifika faktorer har på utgången av produkten. 
Personer har intervjuats som har skiftande erfarenhet och kunskap med att arbeta på HVB, 
samt är faktum att det skiljde sig i den bemärkelsen att en del av HVB verksamheterna var av 
privat regi medan andra av kommunal regi. Det sistnämnda tror vi medför att möjligheten att 
påverka och styra verksamheten i den riktning man själv föredrar blir mer eller mindre 
begränsad. Likaså anser vi att erfarenhet och kunskap har en påverkan när det kommer till att 
driva ett HVB. Riktlinjerna grundar sig på barnets bästa och med fokus på barnets perspektiv 
(Regeringen, 2009).  
 
Det som genomsyrade intervjun på HVB 1 var föreståndarens kunskap och erfarenhet i 
kombination med ambitionen att konstant utveckla verksamheten till det bättre. Vi upplevde 
att det var tydligt att föreståndaren hade engagemang för ungdomarna. Föreståndaren på HVB 
1 upplevdes som fast besluten att kunna garantera ungdomarna en god vård. Det fanns vidare 
tydliga rutiner implementerade i verksamheten och föreståndaren belyste vikten av att 
personalen skulle vara försedd med den utbildning och kompetens som arbetet med 
ungdomarna kräver. Till synes var alla relevanta aspekter på en lyckad verksamhet och 
implementation av riktlinjerna väl genomtänkta och genomförda. Anledningen till att HVB 1 
har en god samverkan med utomstående aktörer tror vi beror på den positiva inställning 
föreståndaren har för att upprätthålla en god relation med IVO och Socialtjänsten, samt 
insikten av att ansvaret ligger på både verksamheten och myndigheterna att vidmakthålla det 
goda samarbetet.  Bortsett från att föreståndaren på HVB 1 upplevdes som kompetent och 
påläst gav HVB verksamheten ett hemtrevligt helhetsintryck. Det var långt ifrån 
institutionsliknande, utan istället en hemliknande miljö vilket vi anser stärker möjligheten att 
skapa en bättre trivsel hos de placerade barnen.  
 
Det faktum att ungdomarna kontaktar Socialtjänsten på eget bevåg anser vi som positivt, 
oavsett om de oftast ringer dit över “småsaker”. Det kan följaktligen antas att det faller sig 
mer naturligt att ringa dit även vid mer allvarliga situationer. Genom att föreståndaren och 
Socialtjänsten upprätthåller en god relation anser vi att förutsättningar skapas till att skapa ett 
gott samarbete både mellan Socialtjänst och HVB, men även mellan Socialtjänst och 
ungdomarna. 
 
Under intervjun med föreståndaren på HVB 2 förmedlade föreståndaren viljan att förändra 
och utveckla verksamheten. Denna verksamhet upplevdes som aningen ostrukturerad och 
kaosartad, vilket också var något som föreståndaren förmedlade under intervjun. Eftersom 
föreståndaren inte arbetat i verksamheten under avsevärt lång tid skapas därför svårigheter 
kring att göra en fullständig bedömning av verksamheten i dagsläget. Föreståndaren hade 
planer för flera förändringar och hen uppfattades som angelägen att få verksamheten på rätt 
köl men uttryckte samtidigt att tidsbristen var ett faktum. Vår upplevelse var att HVB 2 var 
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institutionsliknande i sin utformning och uppbyggnad. Det gav inte den hemtrevliga 
atmosfären i jämförelse med HVB 1, vilket också förstärker vår upplevelse av att miljön för 
de ungdomar som vistas på HVB 2 behöver förbättras. 
 
Vår uppfattning är att HVB 3 arbetade efter riktlinjerna i mångt och mycket, dock verkar det 
för oss osannolikt att en implementation utav dessa har infunnit sig. Vi upplever det mer 
sannolikt att HVB 3 redan arbetade efter riktlinjerna innan de infördes av Socialstyrelsen samt 
faktumet att Socialtjänsten enligt föreståndaren uppfyller sin uppgift i enlighet med 
riktlinjerna. Detta bidrar till att samarbetet dem sinsemellan är väl fungerande. Detta tror vi 
dock hade varit ohållbart om personalgruppen hade varit större eller om det varit 
personalomsättning i någon utsträckning. På HVB 3 var personalgruppen som arbetade liten, 
och omsättning av personal förekom enligt föreståndaren inte alls. Uppfattningen som 
föreståndaren hade på sig själv i sin roll på boendet upplevdes vara föräldralik, då hen talade 
om sitt arbete som en livsstil mer än ett yrke. Skulle personal eller föreståndare bytas ut anser 
vi att det är möjligt att det skulle innebära svårigheter med att upprätthålla det arbetssätt som 
verksamheten har. Det kan finnas svårigheter med att upprätthålla riktlinjerna om inte 
parterna själva har en medvetenhet kring detta, då processen blir tillbakasyftande i stället för 
utvecklande (Socialstyrelsen, 2012a). Helhetsintrycket som HVB 3 gav var 
familjehemsliknande, vilket också förklaras av det fåtal platser verksamheten tillhandahöll. 
 
Både HVB 2 och HVB 3 antar vi arbetar enligt riktlinjerna, åtminstone till viss del, med 
hänvisning till att IVO gjort ett flertal tillsyner på dessa verksamheter med godkänt resultat. 
Frågan är däremot hur medvetenheten kring detta ser ut hos framförallt föreståndarna. Vad 
händer om personalgruppen byts ut? Hur vidmakthåller man det arbetssätt som fungerar? Vår 
upplevelse är att det finns en otydlighet i metoder likväl som rutiner och strukturer vilket 
bidrar till att dessa två HVB upplevs vara mer otydliga än HVB 1. 
 
Framgångsfaktorerna av en implementation är som tidigare diskuterat kompetens, 
organisation och ledarskap, där det också är viktigt att handledaren har god kunskap om 
metoden som ska implementeras (Fixsen m.fl., 2001). I HVB 1 anser vi att föreståndaren har 
god kompetens och upplevs också bedriva ett gott ledarskap i verksamheten. Föreståndaren 
har enligt forskning som studerats alla förutsättningar för att en implementation ska vara 
framgångsrik, vilket också framgår under intervjun (Socialstyrelsen, 2012a). 
 
I HVB 2 anser vi att föreståndaren inte besitter kunskap vad gäller implementeringsprocessen. 
Detta grundar vi på bristande metodarbete som finns i verksamheten samt avsaknad av 
handledning och coaching till personalen. I kombination med att verksamheten är 
ostrukturerad och metodarbetet är bristande ges inte goda förutsättningar för att en 
implementation kan genomföras (Socialstyrelsen, 2012a).  
 
I HVB 3 upplever vi att föreståndaren besitter relevant utbildning och kompetens, och 
verksamheten uppfattas vara välfungerande. Om föreståndaren är en god ledare åt sina 
medarbetare är svårt att avgöra, men oavsett detta så anser vi att HVB 3 har relativt goda 
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förutsättningar för att en implementation ska vara genomförbar. Där rör det sig enligt oss mer 
om medvetenheten hos föreståndaren gällande dessa riktlinjer samt riktlinjernas innebörd. 
Fortsättningsvis är vår åsikt att det krävs på både HVB 2 och HVB 3 att föreståndare tar 
initiativ till att implementationen blir noggrant genomförd. Detta oavsett om de anses jobba 
efter riktlinjerna i dagsläget, eller om det anses som självklarheter. Detta för att säkerställa 
insatserna som ges till ungdomarna, då verksamheterna uppfattas som mindre tillförlitliga i 
avsaknad av fasta rutiner och ett ostrukturerat metodarbete. 
 
Ett konkret exempel på en svaghet i HVB 2 och HVB 3 är egenkontroll. Inget av dessa HVB 
hade något strukturerat sätt att utföra egenkontroll på, varken genom samtal med ungdomarna 
eller personal. Att detta är något som beskrivs ske kontinuerligt i vardagens gång anser vi är 
bra, men att det fortfarande är svårare att följa upp och åtgärda eventuella brister om det inte 
finns någon rutin. HVB 1 hade däremot strukturerade egenkontroller i form av enkäter och 
samtal med både ungdomar och personal, med fasta tillfällen för detta. 
 

Vidare hade slutsatserna kunnat te sig annorlunda om de HVB som intervjuats hade haft 
liknande arbetssätt samt implementerat de nya riktlinjernas tillkomst mer likartat. Detsamma 
gäller om vi hade fått möjlighet att genomföra fler intervjuer. Vi är medvetna om att resultatet 
av undersökningen är påverkat utav detta faktum, samt att det hade varit till stor fördel om 
möjligheten att intervjua ett större antal personer funnits. 
 

8.1	  	  Slutdiskussion 
 
Den största svagheten med studien anser vi vara det att vi inte fick möjlighet att genomföra 
fler intervjuer. Det gjordes tappra försök att få genomföra fler intervjuer, både på fler HVB 
verksamheter men också med IVO och Socialtjänsten. Både telefon- och mailkontakt fördes 
med dessa myndigheter men då detta tyvärr inte nådde någon framgång får detta ses som en 
svaghet i studien.  
 
Vidare forskning på området anser vi definitivt är nödvändig, där en mer omfattande 
undersökning hade varit att föredra. Däremot kan vi diskutera kring studiens överförbarhet. 
Det vill säga om resultatet skulle bli detsamma om undersökningen skulle göras om (Bryman, 
2011). Med tanke på att de nya riktlinjerna främst består av allmänna råd samt att resultatet 
visar på att ingen av de undersökta verksamheterna upplever någon större skillnad sedan 
riktlinjernas tillkomst, anser vi det troligt att liknande resultat skulle uppnås vid en ny studie. 
Behovet att studera detta ämne i en mer omfattande studie finns som tidigare nämnt, där fler 
HVB bör undersökas samt ett flertal inspektörer från IVO och Socialtjänsten.  
 
Vidare fanns en föreställning innan vi påbörjade studien om att riktlinjerna skulle bidragit 
med större effekt på verksamheterna än vad de i själva verket uppges ha gjort. Samtliga HVB 
uppger att förändringar som skett i och med riktlinjernas tillkomst är näst intill minimala. Av 
den orsaken finns en viss förståelse till föreståndaren på HVB 3 som talade om riktlinjerna 
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som “självklarheter”. Med facit i hand upplever ingen av dessa verksamheter någon större 
förändring efter införandet av riktlinjerna. Ett antagande från vår sida är att de som upplever 
stor förändring är de verksamheter som har omfattande brister i sin utformning. Av den 
anledningen anser vi att fler HVB verksamheter borde undersökas med hänvisning till att 
ingen av föreliggande verksamheter upplever någon större skillnad av riktlinjernas tillkomst. 
 
Det som däremot skiljer verksamheterna åt är insikten och kunskapen. HVB 1 ansåg inte 
heller att mycket hade förändrats, men där fanns god kunskap både vad gäller 
implementeringsprocessen och riktlinjernas innebörd. Detta anser vi stärker ungdomarnas 
möjligheter till att få god vård. Vidare är vår tro att anledningen varför ingen utav HVB-
verksamheterna upplever någon markant förändring grundas i att riktlinjerna främst består av 
allmänna råd, det vill säga rekommendationer. De förskrifter som föreligger är få, och de krav 
som ställs på HVB finns redan reglerat i lagstiftningen, vilka samtliga HVB som studien 
undersökt upplevs följa. 
 
En fördel med studien är att trots att vi endast undersökt tre verksamheter så resulterar det i att 
det är tre väldigt olika HVB. Det visar på att även om samtliga följer lagstiftning och de regler 
som föreligger för en HVB-verksamhet så kan de utformas och tolkas på väldigt skilda sätt. 
Det är även på grund av ovanstående som gör att intresset för en mer övergripande studie har 
väckts hos oss.  
 
Avslutningsvis vill vi påpeka att vi som skrivit uppsatsen inte har delat upp arbetet på annat 
vis än vid själva arbetet vid transkribering av material, där detta gjordes för att undvika att vi 
på något vis skulle påverka varandra i tolkningen av materialet. I övrigt har vi genomgående 
arbetat i ett gemensamt dokument där vi båda varit lika delaktiga i samtliga delar av 
uppsatsen. Vår upplevelse av att vara två författare i arbetet har varit positiv, då vi lyckats 
komplettera varandra och använda varandra som bollplank med våra idéer och förslag. Vi har 
båda fått lov att göra uppoffringar i delar av materialet som vi haft skilda meningar om, detta 
har dock inte ansetts vara ett problem då det är en oundviklig del av processen. 
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Bilaga 1 

Föreståndare HVB 
 
Tema 1 - Utbildning och arbetssätt: 
 

• Kan du berätta lite om dig själv? Vad du jobbar med, dina arbetsuppgifter, hur länge 
du arbetat här… 

• Kan du berätta lite kort om verksamheten i stort? 
• Hur många anställda är det i er verksamhet? 
• Hur ser fördelningen över personal ut på en dag/ett dygn? 
• Vad har personalen i verksamheten för utbildning? 
• Upplever du att personalen har den utbildning och kompetens som är nödvändig? 
• Vad har du som föreståndare/chef för utbildning och erfarenhet? 
• Hur ser rutinerna i verksamheten ut? (“en vanlig dag”) 
• Har ni någon rutin för kompetensutveckling eller dylikt för personalen? 
• Använder ni er av någon eller några specifika metoder i verksamheten? 
• Hur ser rutinerna ut kring läkemedelshantering? 
• Hur arbetar ni kring genomförandeplaner? När upprättas en sån? Vilka är involverade? 

Hur ofta uppdateras de? 
• Utförs någon egenkontroll i verksamheten? I så fall, hur ofta? Vad görs i dessa 

egenkontroller? 
 
Tema 2 - Föreskrifterna och allmänna råd 
 

• På vilket sätt introducerades de nya föreskrifterna och allmänna råden i er 
verksamhet? (hur kom det till din kännedom?) 

• Hur upplevde du att de mottogs från övrig personal? Positivt/negativt? 
• Vad var dina förväntningar på de nya riktlinjerna?  
• Upplevde du att personalen hade några förväntningar på de nya riktlinjerna? 
• Upplever du att dessa förväntningar uppfylls? 
• Finns det specifika rutiner, aktiviteter osv som kommit ur de nya riktlinjerna? 
• Är det möjligt att uppfylla föreskrifternas krav och de allmänna råden? Finns det 

svårigheter kring detta? 
• Anser du att ni hade tillräckligt med resurser för att kunna implementera dessa nya 

riktlinjer i verksamheten? Tillräckligt med information och kunskap? 
• Kan du se någon påverkan/förändring hos barnen/ungdomarna som kan tänkas vara på 

grund av de nya riktlinjerna? 
• Är det något från riktlinjerna som ni aktivt valt bort i er verksamhet av något skäl? 
• Blev implementeringen/implementeringsprocessen av de nya riktlinjerna som du hade 

tänkt dig? 
• Var det något som inte var möjligt att implementera/införa? 
• Var det något i riktlinjerna som upplevdes irrelevant i er verksamhet? 



 

 
 

• Om du blickar tillbaka till tiden innan de nya riktlinjerna trädde i kraft (2012), vad är 
annorlunda? Positivt/negativt? 

 
Tema 3 - Samverkan 

• Hur sker uppföljningen och tillsynen ut som IVO gör? Hur ofta görs tillsynen? 
Anmäld, oanmäld? 

• Hur förbereder ni er inför ett tillsynsbesök? 
• Kan du berätta vad som händer vid ett tillsynsbesök? Samtalar IVO med 

barnen/ungdomarna? 
• Upplever du att de som gör tillsynsbesöken har den kompetens och kunskap som är 

nödvändig? 
• Vad gäller kring sekretessen inom ramen för tillsynen? 
• Hur upplever du att samarbetet med Socialtjänsten fungerar? 
• Kan du berätta hur kontakten mellan Socialtjänstens handläggare och 

barnet/ungdomen kan se ut? 
• Hur ofta besöks barnet/ungdomen av sin socialsekreterare? 

 
Tema 4 - Förbättringsmöjligheter 
 

• På vilket sätt tycker du att verksamheten skulle kunna förbättras ännu mer? 
• Finns det något som du saknar, eller skulle vilja lägga till kring föreskrifterna eller de 

allmänna råden? Från tillsynsmyndigheten (IVO)? Från Socialtjänsten? 
• Är det något i övrigt som du skulle vilja tillägga eller vill informera oss om? 

 
 
Personal HVB 
 
Tema 1 - Utbildning och arbetssätt 
 

• Kan du berätta lite om dig själv? Vad du jobbar med, hur länge du jobbat här, dina 
arbetsuppgifter… 

• Vad har du för utbildning och erfarenhet? 
• Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
• Kan du beskriva en fördel och en nackdel med ditt arbete? 
• Upplever du att din chef har den utbildning och kompetens som är nödvändig? 
• Använder ni er av någon eller några specifika metoder i verksamheten? 
• Hur ser rutinerna ut kring läkemedelshantering? 
• Hur arbetar ni kring genomförandeplaner? Vilka är involverade? Hur ofta uppdateras 

de? 
 
  



 

 
 

Tema 2 - Föreskrifterna och allmänna råd 
 

• På vilket sätt introducerades de nya riktlinjerna i er verksamhet? 
• Hur mottogs de nya riktlinjerna från dig? Positivt/negativt? 
• Hur upplevde du att de nya riktlinjerna mottogs från övrig personal? Positivt/negativt? 
• Vad var era förväntningar på de nya riktlinjerna? Förväntningar från chef?  
• Upplever du att dessa förväntningar har uppfyllts? 
• Finns det specifika rutiner, aktiviteter osv som kommit ur de nya riktlinjerna? 
• Är det möjligt att uppfylla föreskrifternas krav och de allmänna råden? Finns det 

svårigheter kring detta? 
• Finns det tillräckligt med resurser för att kunnat implementera dessa nya riktlinjer i 

verksamheten? Tillräckligt med information och kunskap? 
• Kan du se någon påverkan/förändring hos barnen/ungdomarna som kan tänkas vara på 

grund av de nya riktlinjerna? 
• Är det något från riktlinjerna som ni aktivt valt bort i er verksamhet av något skäl? 
• Blev implementeringen av de nya riktlinjerna som du hade tänkt dig? 
• Var det något som inte var möjligt att implementera/införa? 
• Var det något i riktlinjerna som upplevdes irrelevant i er verksamhet? 
• Om du blickar tillbaka till tiden innan de nya riktlinjerna trädde i kraft (2012), vad är 

annorlunda? Positivt/negativt? 
 
Tema 3 - Samverkan 
 

• Hur sker uppföljningen och tillsynen ut som IVO gör? Hur ofta görs tillsynen? 
Anmäld, oanmäld? 

• Hur förbereder ni er inför ett tillsynsbesök? 
• Kan du berätta vad som händer vid ett tillsynsbesök? Samtalar man med 

barnen/ungdomarna? 
• Upplever du att de som gör tillsynsbesöken har den kompetens och kunskap som är 

nödvändig? 
• Hur skulle du beskriva att kontakten mellan Socialtjänst och barnet/ungdomen ser ut? 

 
Tema 4 - Förbättringsmöjligheter 

• På vilket sätt tycker du att verksamheten skulle kunna förbättras ännu mer? 
• Finns det något som du saknar, eller skulle vilja tillägga kring föreskrifterna eller de 

allmänna råden? Från tillsynsmyndigheten (IVO)?  
• Är det något i övrigt som du skulle vilja tillägga eller vill informera oss om? 

 
 
 
 
 
 


