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Abstrakt - Sammanfattning 

Hem för vård eller boende har varit omskrivna i svensk media för missförhållanden det 

senaste året. Tidigare forskning har visat att placerade ungdomar är en utsatt grupp. Frågor 

som denna studie försöker besvara är vilka behandlingsmetoder som används inom HVB idag 

och hur förenligt dessa är med evidensbaserad praktik. Teoretisk utgångspunkt som denna 

studie tar är social konstruktivism och kategorisering. Studien är av explorativ karaktär där 

syftet är att kartlägga hem för vård och boende (HVB) som är inriktade mot behandling av 

ungdomar 13-18 år. Genom kvantitativ innehållsanalys kodades och analyserades innehållet 

av n=295 HVB hemsidor inriktade mot behandling för ungdomar, 13-18 år. Resultat visar att 

fältet HVB är i en förändringsprocess där KBT som metod är mest framträdande. Metoder 

som har vetenskapligt stöd när det gäller missbruk och kriminalitet angavs i låg utsträckning. 

Många HVB uppgav inget om personal som är betydande när det gäller behandling på HVB. 

 

Nyckelord: Samhällsvård, Ungdomar, HVB, evidensbaserad praktik 

 

 

 

Abstract in English 

Title:  Residential Care and evidence-based practice - a survey of the 

agencies' similarities and peculiarities 

Author:   Johannes Regenthal  

Tutor:   Richard Gäddman Johansson 

Examinator:  Rafael Lindqvist 

 

Residential care agencies in Sweden have been described in the Swedish media for 

malpractice in recent years. Previous research has shown that youth in residential care are a 

vulnerable group. This study tries to answer what methods are used by residential care 

agencies in Sweden today and how compatible these methods are with evidence-based 

practice. The theoretical framework for this study is social constructivism and categorization. 

The study is of an exploratory nature and the aim is to map residential care agencies in 

Sweden (HVB) that are focused on the treatment of adolescents by the age of 13-18 years. 

Through quantitative content analysis, the content of n = 295 HVB websites were coded and 

analyzed. Results show that the HVB field in Sweden is in a process of change where CBT as 

a method is most prominent. Methods that have scientific support for addiction and criminal 

behavior were mentioned to a small extent. Many HVBs did not provide information on staff 

which is significant when it comes to treatment and care at HVB. 

 

Keywords: Residential Care, Youth, HVB, Evidence based practice 
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1. Inledning och bakgrund 

 

”Man fick mat och en plats att sova, det var allt” 

(Svt nyheter, 2020) 

 

Citatet är från en ungdom som intervjuades under en granskning av ett hem för vård eller 

boende (HVB) hösten 2020. Granskningen utfördes SVT (Sveriges television) och visade på 

flera allvarliga brister som att det förekom droger, kollektiva bestraffningar och att det 

saknades kompetent personal. Tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård av omsorg (IVO) 

beslutade att återkalla tillståndet för HVB hemmet i svt:s granskning med omedelbar verkan, 

vilket innebar att HVB hemmet fick stänga. Frågan väcks vad socialtjänsten har för ansvar 

vid placeringar och hur handläggare kan veta om de HVB där de placerar ungdomar arbetar 

utifrån säkra och vetenskapligt underbyggda behandlingsmetoder? 

 

HVB är en form av institutionellt boende med tillhörande personal vilka ofta kan 

tillhandahålla vård och behandling (Socialstyrelsen 2018). Placering av barn och ungdomar i 

HVB kan ske frivilligt utifrån socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller med tvång enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Socialtjänstlagen (2001:453), 

socialtjänstförordningen (2001:947) och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(2016:55) reglerar ramarna och regler för HVB. För att bedriva HVB krävs det tillstånd från 

inspektionen av vård och omsorg (IVO). Enligt socialstyrelsen (2020b) fick 31 100 barn och 

unga under året 2019 i Sverige någon gång under året en heldygnsinsats, där majoriteten av 

dem var mellan 15-18 år. Av dessa var 33 procent placerade i HVB, det vill säga 10 263 barn 

och unga. Heldygnsinsats eller heldygnsvård omfattar i huvudsak två placeringsformer, HVB 

eller ett jour- eller familjehem. 

 

Enligt Lundström och Sallnäs (2019) drevs i slutet av 1970-talet det som idag kallas HVB 

inom den offentliga sektorn genom kommunerna eller landstingen. Från 1980-talet och fram 

till idag har HVB verksamheter varit föremål för långtgående privatiseringar. Under 1980- 

och början av 1990-talet var privata HVB mestadels små, ofta familjehemslika HVB, men 

dessa köptes successivt upp eller förvärvades genom sammanslagningar. Under 2000-talet 

har flera stora vårdkoncerner etablerat sig inom HVB och idag drivs tre fjärdedelar av HVB 

av privata företag (Lundström och Sallnäs, 2019).  
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När en ungdom placeras på ett HVB som inte bedrivs i kommunens egenregi innebär det att 

kommunen köper en tjänst. Sådana inköp av kommunen omfattas av Lagen om offentlig 

upphandling (LOU 2016:1145). Därför behöver kommunen genomföra en upphandling. Detta 

kan göras med en så kallad direktupphandling där anbud av minst tre utförare inhämtas. Men 

det vanliga är att kommuner redan har ett ramavtal med ett antal utförare. Med ramavtal avses 

enligt LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller 

flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en 

given tidsperiod. Ramavtalets löptid får vara maximalt fyra år (inklusive optioner och 

förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl (Konkurrensverket, 2017). 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

initierade en upphandling av HVB under 2010 talet vilket resulterade i ”SKL ramavtal”. 

Adda-koncernen som är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och gick under namnet 

SKL kommentus fram till april 2021 ansvar idag för SKL ramavtalet "HVB Barn och unga 

2017". SKL:s ramavtal är ett avtal med ett stort antal HVB. Ramavtalet gäller under perioden 

2019-02-15 till 2021-02-14 med möjlighet till förlängning på två år och 119 kommuner är 

anslutna till avtalet. Syftet med ramavtalet är det ska möta kommunernas huvudsakliga behov 

för externa placeringar av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och 

utredningsplacering. Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en 

föranmälan och därmed är avropsberättigade på avtalet (Adda, 2021). 

 

Själva ramavtalet HVB Barn och Unga 2017 är uppdelad på nio delområden där området 

HVB behandling barn 0-17 år är intressant för denna studie. De anslutna kommunerna till 

ramavtalet få tillgång till en urvalsdatabas för matchning av behov mot HVB. Det fanns 

tydliga krav för att komma med i detta ramavtal när det gäller HVB företagen. Det fanns 

generella krav om HVB hemmens ekonomi, att lagar och regler följs, god etik mm. Det 

ställdes även mer specifika krav på verksamheten, vilka är formulerade i sammanfattning av 

de krav som ställdes i upphandlingsdokumentet för HVB Barn och Unga 2017 (Adda, 2021). 

Nedan följer en summering av dessa krav som ställdes på verksamheten (HVB) i 

upphandlingsprocessen som ledde till SKL ramavtal HVB Barn och Unga 2017. 
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Enligt upphandlingsdokumentet ska verksamhet med placerade barn ha god kännedom om 

Barns Behov I Centrum (BBIC). Vidare nämns att vid placeringar av barn ska verksamheten 

ha god kännedom om BBICs behovsområden för att kunna planera och dokumentera arbetet 

utifrån BBIC.  Verksamheten ska inte använda metoder och arbetssätt med känd risk för 

skada och även inte metoder som Socialstyrelsen avråder från att använda. Verksamheten ska 

ha ett förhållningssätt som utgår från evidensbaserad praktik. Verksamheten ska arbeta 

nätverksinriktat i nära samarbete med familj, övrigt nätverk, skola, hälso- och sjukvård, 

arbetsgivare och uppdragsgivare. Personal i verksamheten ska ha den utbildning, den 

erfarenhet och den personliga lämplighet som behövs för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Personal som ger behandling enligt viss metod ska även ha relevant 

utbildning för den. Personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet 

ska ge förutsättningar för att möta de behov av vård som målgruppen har, och säkerställa en 

trygg och säker vård. Verksamheten ska ha kompetens inom familjebehandling, 

anknytningsteori och utvecklingspsykologi. Verksamheten ska ha relevant metod för att mäta 

och analysera eget resultat utifrån i förhållande till målet/målen. Resultatet ska sammanställas 

minst årligen och ska på aggregerad nivå redovisas vid förfrågan (Adda, 2021). Denna studie 

utgår ifrån att HVB som är med i SKL ramavtal uppfyller dessa kriterier. 

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har identifierat utsatta barn och 

ungdomar som ett viktigt forskningsområde. FORTE (2018) är tydlig i sin strategiska 

forskningsagenda, för det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning, att det 

behövs mer forskning om effekterna av HVB. Programmet framhåller att forskningen är 

viktig för att samhället ska ha förutsättningar att lägga sina begränsade resurser på de insatser 

som är säkrast och faktiskt gör skillnad för brukarna. Strävan efter denna typ av kunskap är 

förenligt med evidensbaserad praktik (EBP). Enligt Socialstyrelsen (2021c) innebär att arbeta 

utifrån evidensbaserad praktik en medveten och systematisk användning samt avvägning av 

flera kunskapskällor vid beslut för den enskilde individen. Dessa kunskapskällor är den 

professionelle expertis, den bästa tillgängliga kunskapen och den enskildes situation, 

erfarenheter samt önskemål. 

 

Det är väldokumenterat och utforskat att de enskilda, det vill säga barn och ungdomar som är 

placerade utanför hemmet och bor på HVB är en utsatt grupp. Det finns flera 

forskningsstudier som pekar på somatisk ohälsa bland de placerade barn och ungdomar 

(Vinnerljung och Hjern, 2018; Socialstyrelsen, 2019).  
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HVB en väletablerad intervention som används av socialtjänsten inom socialt arbete i Sverige 

när det gäller ungdomar. HVB innehar således en viktig samhällsfunktion att ge vård och 

behandling till en utsatt grupp. Etableringen av EBP inom det sociala arbetet ställer krav på 

socialtjänsten när det gäller evidensbaserade metoder och praktik. Det finns därför en stor 

relevans att undersöka vad som kännetecknar HVB i Sverige idag och vilka metoder som 

används inom HVB.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att öka kunskapen om insatser för ungdomar, närmare bestämt HVB 

placering som intervention, genom att systematisk undersöka hur HVB hemmen för 

ungdomar 13-18 år i Sverige idag framställer sig genom sina hemsidor och vilka 

behandlingsmetoder som presenteras. Vidare avser studien att undersöka hur HVB hemmens 

framställan av arbetssätt och metoder förhåller sig till de tilltagande kraven på evidensbaserad 

praktik och kunskapsbaserat socialt arbete inom socialtjänsten. Studien söker att besvara 

följande frågeställningar: 

 

- Vad kännetecknar HVB hem för ungdomar 13-18 år i Sverige? 

- Vilka arbetssätt och behandlingsmetoder framställs av HVB hem för ungdomar 13-18 

år i Sverige på sina hemsidor? 

- Hur förenliga är HVB hemmens beskrivning och framställning när det gäller 

arbetssätt och behandlingsmetoder med kraven på evidensbaserad praktik? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats tar sin början med den tidigare forskning som finns när det gäller HVB och 

evidensbaserad praktik/metoder inom detta fält. Sedan presenteras den teoretiska 

utgångspunkten och begrepp som resultatet av studien kommer belysas utifrån. Därefter följer 

metodavsnittet där studiens tillvägagångsätt redovisas. Sedan följer en etisk diskussion av 

frågeställningar som genomförandet av denna studie har väckt. Resultat och analys redovisas 

sedan i fem avsnitt. Diskussionsavsnittet avslutar denna uppsats genom att belysa resultatet 

utifrån tidigare forskning, evidensbaserad praktik och teori. 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt är uppdelat i flera delar där HVB fältet ramas in från olika vinklar. Först ges en 

generell genomgång av forskningsläget när det gäller ungdomar och HVB. Sedan presenteras 

forskning som berör HVB som marknad. Därefter följer en genomgång av forskningsläget 

kring behandlingsinnehållet och evidensbaserad praktik när det gäller HVB. Sedan följer en 

fördjupning av metoder som nämns inom den tidigare forskningen. Avsnittet avslutas med en 

summering av den tidigare forskningen inom fältet som har presenterats och är relevant för 

denna studie. 

 

2.1 HVB och de placerade ungdomar i Sverige 

Lagerlöf (2012) genomförde en sökning i dåvarande socialstyrelsens nationella HVB register 

som visade att det fanns 739 HVB, 176 av de 739 institutionerna var specialiserade på 

ensamkommande barn, 25 hem var statliga § 12 hem vilket innebär att återstående cirka 538 

hem utgör den typ av HVB som denna studie delvis fokuserar på och som arbetar med 

beteendeproblem, psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet och omsorgsbrist 

(Lagerlöf, 2012). I november 2020 fanns det 867 stycken HVB för barn och unga registrerade 

i IVO:s omsorgsregister (Socialstyrelsen, 2021b).  

 

Socialstyrelsen (2021b) valde 2020 att starta en utredning på det som de kallar för ett 

pilotområdet HVB barn och unga för att undersöka möjligheten till att starta en så kallad 

öppen jämförelse inom området. Socialstyrelsen grundade initieringen av ett sådant projekt 

på de allvarliga brister inom HVB-vården för barn och unga som fler rapporter har 

uppmärksammat. Det har bland annat handlat om oklart vårdinnehåll, bristande kompetens 

och otillräcklig kunskap om behandlingsinsatser. Socialstyrelsens utredning visar att det finns 

möjlighet att genomföra öppna jämförelser för HVB för barn och unga och resultat förväntas 

publiceras tidigast hösten 2022. Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett verktyg för att 

analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell 

nivå. Den främsta målgruppen är därför beslutsfattare och utförare på dessa nivåer. Syftet 

med öppna jämförelser är att det ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik 

socialtjänst med god kvalitet (Socialstyrelsen, 2021b).  
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Lagerlöf (2012) framhäver i sin studie att ungdomar i HVB har en sämre resurstillgång än 

ungdomar som bor hemma med sina föräldrar, speciellt när det gäller vad Lagerlöf (2012) 

kallar för skolrelevanta resurser. Socialstyrelsens (2021a) statistik visar att ungdomar som är 

placerade har sämre utbildningsnivå. Deras öppna jämförelse visar att ungdomar som har 

varit placerade i Sverige under årskurs 9 hade bara 17 % en treårig gymnasieutbildning år 

2019 (Socialstyrelsen, 2021a). Även annan forskning uppvisar liknande resultat när det gäller 

placerade ungdomar på HVB i Sverige. Vinnerljung och Sallnäs (2008) har analyserat 

nationella register från Sverige i syfte att undersöka långsiktiga utfall för svenska ungdomar 

som varit placerade i dygnsvård under sina tonår. Analysen av register visade att ungdomar 

som varit placerade på grund av en beteendeproblematik hade högre risk för tidigare död, 

kriminalitet, lägre utbildning och psykiska hälsoproblem jämfört med jämnåriga som inte 

varit placerade. De ungdomar som varit placerade på grund av andra skäl påvisade bättre 

resultat men visade fortfarande sämre resultat än jämnåriga som inte varit placerade 

(Vinnerljung och Sallnäs, 2008). 

 

2.2 HVB marknaden i Sverige 

Den svenska marknaden för HVB när det gäller ungdomar har beskrivits som turbulent de 

senaste åren. Marknaden har genomgått stora förändringar som har omformat klientgrupperna 

och organisationens sammansättning inom fältet (Lundström, Sallnäs och Shanks, 2020). 

Ankomsten av ett stort antal ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, särskilt under åren 

2015 och 2016, föranledde tillväxt (som nu kraftig avtar) av HVB för denna grupp. Tillväxt 

har även konstaterats av redan existerande verksamheter som riktar sig till barn placerade av 

skäl som misshandel i hemmiljön eller deras eget beteendeproblem. Tillväxten på båda 

områdena har lett till en tillströmning av vinstdrivande leverantörer till marknaden. Stora 

företag har uppstått, inklusive vårdföretag, som är börsnoterade eller ägs av investerings- 

eller riskkapitalföretag som erbjuder ett brett utbud av vårdtjänster och driver flera 

dotterbolag (Lundström, Sallnäs och Shanks, 2020). 

 

Lagerlöf (2012) konstaterade redan 2012 en omfattande privatisering av HVB 

verksamheterna som nämnt i inledningen. Den omfattande etablering av privata aktörer på 

vårdområdet har inneburit att det har skapats en vårdmarknad där etableringen av privata 

aktörer med vinstsyftande verksamheter stabiliserats på höga nivåer (Lagerlöf, 2012). Enligt 
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Lundström och Sallnäs (2019) finns cirka 1 000 privata HVB i Sverige varav omkring hälften 

kan betecknas som inriktade mot unga med sociala problem av något slag. 

 

Lundström, Sallnäs och Shanks (2020) beskriver HVB marknaden i Sverige som en "kvasi-

marknad", det vill säga ett tidigare statligt monopol till vilket andra aktörer har fått tillgång. 

På en idealisk marknad kan konsumenter som tycker att tjänster inte lever upp till sina 

förväntningar välja en annan leverantör, som så småningom sätts sämre aktörer ur spel. Men 

när det gäller HVB är frågan om val är svårt då det till syvende och sist inte är slutanvändaren 

som väljer eller köper tjänsten, utan en mellanhand. Tjänsten är inte alltid frivillig då vissa 

ungdomar blir placerade på HVB, som tidigare nämnt mot deras vilja (LVU). Dessutom är 

byte av leverantör komplicerat och kan ha negativa effekter för användaren (Sallnäs och 

Wiklund, 2018). 

 

Lundström, Sallnäs och Shanks (2020) beskriver förändringen av fältet när det gäller HVB. 

Fältet har gått från småskaliga verksamheter (HVB) med familjelogik till storskaliga 

verksamheter med professionell logik. Förändringen utifrån att ökningen av stora företag och 

vårdföretag i synnerhet inom marknaden har bidragit till en ökad fokus på specifika 

behandlingsmetoder inom HVB. Slutsatsen dras att förändringar inom fältet är 

sammanflätade och att de kan sammanfattas som en omvandling från små familjeföretag och 

miljöterapi till stora företag med fokus på evidensbaserad praktik. Det är tydligt enligt 

Lundström, Sallnäs och Shanks (2020) att när det gäller behandlingsidéer och metoder som 

presenteras av HVB företagen är det uppenbart att det idag knappast är konkurrenskraftigt att 

hänvisa till tanken om en familjelik verksamhet. Den professionella logiken har istället blivit 

allt starkare, vilket innebär att företag måste presentera specifika behandlingsmetoder, helst 

påstått som evidensbaserade. Även om EBP rörelse ifrågasätts både på grund av faktisk brist 

på evidens inom fältet och på mer principiell skäl, kan det fortfarande betraktas som en 

strategi för professionalisering av socialt arbete (Bergmark och Lundström, 2011). 

 

Förändringar inom HVB marknaden mot en mer professionell logik tycks inte spegla en 

ökning av den formella utbildningen för personalen jämfört med personalens utbildningsnivå 

under tidigare perioder. För socialarbetare är förändringar med avseende på 

behandlingsalternativ och svårigheter med översikt över fältet en professionell utmaning. 

Denna utmaning inkluderar att välja ett HVB tillsammans med klienten samt att delta i 

upphandlingsprocesser. På utförarens webbplatser finns det lite information om viktiga 
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aspekter som antal personal, personalens utbildningsnivå och utbildning i 

behandlingsmodeller som presenteras. Dessutom är det en öppen fråga i vilken grad den 

relativt den breda paletten av behandlingsmodeller som presenteras av HVB hemmen 

motsvarar de faktiska behoven hos ungdomarna (Lundström, Sallnäs och Shanks, 2020). 

 

Shanks, et al. (2020) har forskat närmare på HVB marknaden i Sverige idag genom att 

undersöka reklam och hemsidor från 23 utvalda HVB. Deras slutsats är att HVB företagen 

använder sig av en rad marknadsförnings strategier för att öka deras image. Information som 

lämnas är begränsad för att kunna avgöra behandlingens kvalité. Vilket är bekymmersamt för 

socialarbetare som är ansvariga att välja/köpa behandling åt klienter. Beskrivningar av själva 

behandlingserbjudandena på webbplatser och i annonser tenderar att falla i två breda 

kategorier. Den ena betonar familjelikhet samt relationsaspekter och den andra kategorin 

betonar evidensbaserad praktik och standardiserade metoder (Shanks et al., 2020).  

 

Idéen om familjelikhet har haft en stor betydelse historiskt för HVB och tanken på 

evidensbaserat socialt arbete har blivit allt viktigare de senaste decennierna (Johansson, 

Denvall och Vedung, 2015; Lundström, Sallnäs och Shanks 2020). De två tillvägagångssätten 

är emellertid inte ömsesidigt uteslutande och många företagsbeskrivningar av deras 

behandling tillhöra någonstans på ett kontinuum mellan en evidensbaserad orientering i ena 

änden och en familjelik orientering i den andra (Shanks et al., 2020). 

 
 

Familjeliknande och evidensbaserade inriktningar har båda starka positioner inom HVB 

enligt Shanks et al. (2020). Den förstnämnda har relativt långvariga historiska rötter (Sallnäs, 

2000). Medan styrkan hos den senare härrör från den evidensbaserade praktikrörelsen som 

har påverkat svenskt socialt arbete sedan 1990-talet (Oscarsson, 2009). Dessa två inriktningar 

tillsammans med användningen av miljöterapi (som använder miljön och den dagliga 

interaktionen som terapeutiska medel) som verkar vara en behandlingsform som kan 

kombineras med mer eller mindre allt, är hörnstenarna i behandlingen på HVB (Shanks et al., 

2020). Genom att nämna antingen (eller båda) familje- och evidensbaserade inriktningar i sin 

egen marknadsföring, hoppas företagen förmodligen att få förtroende från potentiella kunder. 

Evidensbaserade metoder uppfattas troligen ge ett intryck av professionalism, medan 

familjeliknande inriktning uppfattas som ett intryck av en säker och sund ”normal” uppväxt 

(Lundström, Sallnäs och Shanks, 2020). 
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2.3 Behandlingsinnehållet på HVB 

Socialstyrelsen (2018) konstaterar att det finns ett frågetecken om vad behandlingen på HVB 

innebär i deras forskningsgenomgång när det gäller kompentens inom HVB. Det finns 

exempelvis ett ifrågasättande av teckenekonomi, ett belöningssystem som syftar till 

beteendeförändring och som används inom HVB (Metodguiden, 2021). I en systematisk 

översikt från 2012 utförd av Socialstyrelsen visar att det inte finns något vetenskapligt stöd 

för att teckenekonomi kan förändra oönskade beteenden bland unga placerade 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt Pålsson (2018) saknas det utvärderingsstudier om HVB 

verksamheterna och i Sverige är innehållet i HVB verksamheterna ett outforskat område. 

Pålsson (2018) påpekar att innehållet i HVB verksamheterna är väldigt heterogen, vilket även 

framkommer i en rapport från SBU (2018) där en enkätundersökning bland 53 svarande HVB 

visade på 33 olika metoder. 

 

Socialstyrelsen (2020a) konstaterar i sin handbok placerade barn och unga för 

socialsekreterare inom socialtjänsten att det saknas forskningsstudier som kan ge en 

heltäckande bild av vilka insatser som ges inom HVB-vården, liksom om vad de innebär, hur 

de uppfattas av berörda barn och vad de har för eventuella effekter på kort och lång sikt. 

Socialstyrelsen (2009) konstaterade i deras slutrapport från en nationell tillsyn för HVB 

mellan åren 2006–2008 att det inte finns tillräckligt med evidensbaserad forskning vilket 

medför att få evidensbaserade metoder existerar inom HVB verksamheterna. Vidare 

uppmärksammades att HVB verksamheterna blandar olika metoder utan egentlig tanke på hur 

de passar ihop. Det upptäcktes även udda behandlingsmetoder som ridterapi, holding, 

beröringsmassage och zoonterapi. Metoder med högst tveksam evidens och i vissa fall med 

visad skadlig effekt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Knorth et al. (2008) har genom en metaanalys undersökt effekterna av dygnsvård och nämner 

att placering på ett HVB är en radikal intervention som i många länder uppfattas som en 

”sista utväg” intervention och som bör undvikas om möjligt, inte minst på grund av 

tveksamheter kring interventionens effekt. Det finns dock däremot en uppfattning att en 

placering av ungdomar med allvarliga beteendemässiga och/eller känslomässiga störningar 

kan ha en positiv effekt (Knorth et al., 2008).  
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Knorth, et al. (2008) studie visade att behandlingen för de ungdomar som placerats gav ett 

bättre resultat jämfört med de som erhållit behandling i hemmet. Ungdomarna som varit 

placerade under en längre period påvisade även en generell förbättring i sitt psykosociala 

välbefinnande. Ett annat viktigt resultat var även att de HVB som tillämpar 

beteendeterapeutiska metoder och fokuserar på familjens engagemang eller familjefokuserade 

arbetssätt i behandlingen visade på ett bättre behandlingsresultat (Knorth et al 2008). Annan 

forskning pekar på liknande resultat genom att intensiva strukturerade 

familjebehandlingsprogram som kan förebygga placeringar i framtiden eller förkorta 

placeringstiden på HVB (Kauffman 2007; Westermark 2011). 

 

I Australien genomfördes ett försök att avveckla dygnsvård för barn och ungdomar under 

tidigt 2000-tal. Ainsworth (2005) kommenterar att “drömmen” om att inte längre ge någon 

mer dygnsvård till ungdomar inte uppfyllts. Studien Ainsworth genomförde visade att 

avvecklingen av institutionsvården resulterade i en överbelastad familjehemsvård som inte 

kunde möta ungdomarnas problematik och behov. Resultatet av studien visade en ökning av 

kriminalitet, hemlöshet och missbruk hos de ungdomar som, istället för placering på HVB, 

inte erhöll någon vård alls eller fick en icke-anpassad öppenvårdsinsats (Ainsworth, 2005). 

 

James (2010) har närmare undersökt i en systematisk översikt gruppsammanhanget eller vård 

i grupp och dess metoder när det kommer till ungdomar som är placerade på HVB. James 

konstaterar i sitt resultat att gruppverksamheter eller gruppvården inom dygnsvården är under 

hårt tryck utifrån att fältet måste påvisa evidens och resultat. Slutsatsen av studien är att 

forskningen när det gäller gruppvården är i ett tidigt utvecklingsstadium där det finns alltför 

få rigorösa studier för att kunna göra en stark rekommendation för en behandlingsmodell över 

en annan (James, 2010).  

 

2.4 Evidensbaserad praktik inom HVB 

Bergmark, A, Bergmark, Å och Lundström (2011) konstaterar även överlag att effekterna av 

HVB i Sverige och internationellt är dåligt utforskade. Samtidigt som svenska HVB gör 

långtgående anspråk på att verksamheter tillämpar evidensbaserade metoder eller arbetar 

evidensbaserad (Bergmark, A, Bergmark, Å och Lundström, 2011). Det finns ingen forskning 

som stödjer detta och det saknas en aktuell kartläggning inom HVB fältet. Det finns således 
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en tydlig kunskapslucka om vilka behandlingsmetoder som används inom HVB i Sverige och 

om dessa är förenligt med EBP.  

 

Internationellt finns det studier som har tittat närmare på implikationen av införande med 

evidensbaserad praktik inom HVB (residentual care) och hur lång evidens baseringen inom 

fältet har kommit i en amerikansk kontext. James, Thompson och Ringle (2017) visar i sin 

studie att HVB som implementerar EBP är mest inriktade på specifik problematik och 

populationer. Där den mest förekommande problematik som har implementerat EBP är 

trauma och känslomässiga störningar. EBP har i övrigt en låg integrering i HVB som 

använder sig av miljöterapeutiskt baserade programmodeller. När det gäller personalen 

noterades att de ofta uteslöts från utbildning och implementeringen av EBP. De flesta HVB i 

studien uppgav att implementering av EBP gav önskade resultat men att det kvarstod 

betydande hinder (James, Thompson och Ringle, 2017). 

 

James (2017) har forskat närmare på hur lång implementeringen har kommit i USA när det 

gäller EBP och HVB. Hon framhäver att HVB (residential care agencies) har gjort 

ansträngningar för att erbjuda bättre kvalitet på vården genom implementering av 

evidensbaserade programmodeller och evidensbaserade behandlingar. Enligt James (2017) 

har fältet i USA kommit långt sedan 2009 utifrån att det finns mycket bevis på ansträngningar 

för att genomföra evidensbaserad praktik och stor öppenhet samt uppskattning för vikten av 

effektiv vård inom HVB. Hennes studie visar dock att det finns för lite kunskap om 

processerna och resultaten relaterade till implementering av evidensbaserad praktik i 

vårdmiljöer. Vilket innebär som tidigare nämnd att tydliga rekommendationer för specifika 

programmodeller eller klientspecifika evidensbaserade behandlingar inte kan göras. James 

(2017) lyfter fram andra vägar mot evidensbaserad praktik som kan vara mer passande för 

HVB. Istället för att anamma evidensbaserade metoder eller färdigförpackade modeller kan 

anpassning av en evidensbaserad behandling till HVB eller en "hemodlad" modell som 

systematisk utvärderas vara alternativa vägar. Oavsett tillvägagångsätt som väljs är praktiken 

och forskning i partnerskap avgörande enligt James (2017) utifrån att till systematisk 

forskning inom detta fält behövs för att äntligen kunna svara på frågan om vad som fungerar. 

 



13 
 

2.5 Metoder som används inom HVB i Sverige 

Innehållet när det gäller behandling inom HVB är som tidigare nämnt heterogen. Det finns 

dock ett antal metoder, förhållningssätt eller inriktningar när det gäller behandling som är mer 

framträdande än andra. Nedan följer en presentation av dessa utifrån forskning och hur 

mycket vetenskapligt stöd det finns för dessa. 

 

En systematisk översikt från 2007 visade att kognitiv beteende terapi (KBT) inom HVB när 

det gäller ungdomar har effekt (Armelius och Andreassen, 2007). Översikten är omskriven 

när det gäller evidens och HVB (Bergmark, A, Bergmark, Å och Lundström, 2011). Armelius 

& Andreassen (2007) påpekar att deras resultat står i motsats till den rådande praxis i de 

nordiska länderna där den mest använda metoden inom HVB är någon form av miljöterapi. 

 

Miljöterapi har sina rötter inom psykiatrin och utvecklades i England under 1940-talet. Det 

finns inte en enhetlig definition av begreppet miljöterapi men oftast används det som ett 

samlingsnamn eller som en övergripande beskrivning av vardagsarbetet, det vill säga de 

dagliga rutinerna och vardagssysslorna som förekommer på ett HVB (Hagqvist och 

Widinghoff, 2000). Enligt socialstyrelsens metodguide (2021) varierar innehållet i miljöterapi 

kraftigt och det gör även de studier som gjorts. I en del miljöterapier utgör det 

miljöterapeutiska arbetssättet den enda komponenten, medan andra även har 

psykoterapeutiska inslag där den teoretiska inriktningen också kan skifta (exempelvis 

psykodynamisk eller kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning). Den här variationen mellan 

verksamheter och studier gör det mycket svårt att veta i vilken grad forskningsresultat kan 

sägas gälla för verksamheter som arbetar miljöterapeutiskt. 

 

CRA eller ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är en manualbaserad 

metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på 

inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet 

(Metodguiden, 2021). Enligt en rapport från SBU (2016) har metoderna Community 

Reinforcement Approach (CRA) och som tidigare nämnt KBT (Armelius och Andreassen, 

2007; De Swart et al., 2012) ett vetenskapligt stöd för att vara effektiva inom HVB för 

ungdomar med allvarliga beteendeproblem. A-CRA konstaterades även att minska risken för 

återfall i bruk av marijuana jämfört med vanligt förekommande alternativa metoder.  
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SBU (2016) betonar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma andra 

program såsom ART (Agression Replacement terapi). ART, är ett manualbaserat 

preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Metoden utvecklades av 

amerikanska psykologer under 1980-talet och introducerades i Sverige under slutet av 1990-

talet. Programmet syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den 

moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller 

i normbrytande beteende (Metodguiden, 2021). En studie på Aggression Replacement 

Training (ART) visade att de flesta som påbörjade en behandling på institution endast deltog i 

ett fåtal av de planerade lektionerna och att lektionerna gavs utan synbar systematik (Kaunitz, 

2017). 

 

DBT (Dialektisk beteendeterapi) är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att 

minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning 

(Metodguiden, 2021). En systematisk översikt från Cochrane Collaboration som publicerades 

2012 visade att DBT hade goda effekter i jämförelse med annan behandling. Även avkortade 

varianter av DBT hade positiva effekter i olika jämförelser. Enligt översikten behövs det fler 

studier för att kunna dra säkrare slutsatser utifrån att vid jämförelser med mer omfattande 

behandlingar fanns det däremot inga signifikanta skillnader i symtomnivåer vid 

behandlingarnas slut. (Stoffers-Winterling et al., 2012). 

 

Vanligt förekommande inom HVB är så kallad lågaffektiv bemötande (low arousal 

approach). Lågaffektivt bemötande är ingen behandlingsmetod men den kombineras ofta med 

evidensbaserade metoder för förändring av beteende. Det vetenskapliga underlaget är 

begränsat när det gäller detta förhållningssätt vilket även gäller samtalsmetoden Motiverande 

samtal (Motivational Interviewing, MI). MI används i rådgivning och behandling för att 

underlätta förändringsprocesser och utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna 

William F. Miller och Stephen Rollnick. MI utvecklades ursprungligen för att behandla 

alkoholproblem med syfte att främja motivation och beteendeförändring (Metodguiden, 

2021). 

 

Lindblom (2018) har forskat om kriminalitet som livsstil (KS), ett nytt vägval som är ett 

kognitivt behandlingsprogram av livsstilskriminalitet. Lindbloms utvärdering visar resultat i 

att det kriminella tänkandet tydligt minskar för deltagare i den individuella behandlingen 

under 9-30 veckor samt att frekvensen av brottsåterfall är lägre jämfört med kontrollgruppen. 
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De huvudsakliga slutsatserna är att programmen kan reducera kriminellt tänkande och 

förbättra salutogena resurser, vilket även kan bidra till minskat kriminellt beteende 

(Lindblom, 2018). 

 

BBIC (Barns Behov i Centrum) är ett handläggnings- och dokumentationssystem för 

socialtjänstens arbete med barn och unga som förvaltas av Socialstyrelsen och tillämpas av de 

flesta kommunerna (SKR, 2010). BBIC är således inte en metod eller förhållningssätt snarare 

ett verktyg för att strukturera arbetet utifrån olika områden behovsområden när det gäller barn 

och unga. Desamma gäller ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) eller allmän daglig livsföring 

som syftar på de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett 

självständigt vardagsliv (Metodguiden, 2021).  

 

Tolvstegsprogrammet är för närvarande en av åtta metoder som Socialstyrelsen 

rekommenderar för patienter med missbruk eller beroende av alkohol (Metodguiden 2021). 

Det finns ingen direkt effekt forskning när det gäller tolvstegsprogrammet. Utifrån det 

innebär det inte att det inte är verksamt. Tolvstegsbehandlingen jämförs sällan med 

obehandlade kontrollgrupper i primärstudier och detta kan missgynna resultatet för 

Tolvstegsbehandlingen i förhållande till andra interventioner där det är vanligare att 

jämförelsen görs med obehandlade kontrollgrupper (Miller och Wilbourne, 2002). 

 

2.6 Summering av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis är det centrala när det gäller HVB och tidigare forskning utifrån relevans 

för denna studie att det saknas kunskap om innehåll och dess effekt. Det finns för få rigorösa 

studier för att kunna göra en stark rekommendation för en behandlingsmetod eller modell 

över en annan. Många metoder som används inom HVB har utvecklats inom andra 

verksamheter än HVB. Innehållet på HVB beskrivs som heterogen och det saknas 

forskningsstudier som kan ge en heltäckande bild av vilka metoder som används inom HVB. 

De placerade ungdomar synliggörs som en utsatt grupp då studier har visat att de har sämre 

utbildningsnivå och har en högre risk för tidig död, kriminalitet och psykiska hälsoproblem. 

HVB målgrupp kategoriseras utifrån beteendeproblem, psykosocial problematik, missbruk, 

kriminalitet och omsorgsbrist. 
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Ökande privatisering har lett till en marknad som mestadels bestå av privata HVB som är ofta 

småföretag. Större vårdföretag, som är börsnoterade eller ägs av investerings- eller 

riskkapitalföretag som erbjuder ett brett utbud av vårdtjänster har dock börjat att etablera sig 

på marknaden. Detta beskrivs som en av anledningar till att HVB marknaden är i förändring 

från småskaliga HVB med familjelogik till storskaliga verksamheter med professionell logik. 

Denna förändring beskrivs även som en omvandling från små familjeföretag och miljöterapi 

till stora företag med fokus på evidensbaserad praktik med specifika metoder, helst påstådda 

som evidensbaserade.  

 

En förändring kopplat till marknadens omvandling när det gäller personalens utbildningsnivå 

på HVB har ej kunnat observeras i forskningen. Snarare finns det för lite information om 

denna viktiga aspekt som inkluderar antal personal, personalens utbildningsnivå och 

utbildning i behandlingsmodeller som presenteras. Sammantaget har familjeliknande och 

evidensbaserade inriktningar båda starka positioner inom HVB i Sverige. Dessa två 

inriktningar tillsammans med användningen av miljöterapi beskrivs som hörnstenarna i 

behandlingen på HVB i Sverige idag. 

 

Specifika behandlingsmetoder som har visat evidens är KBT, CRA, KS och DBT. Studier har 

även visat att familjefokuserade arbetssätt i behandlingen och intensiva strukturerade 

familjebehandlingsprogram kan förebygga placeringar eller förkorta placeringstiden på HVB. 

Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bedöma andra metoder såsom ART 

mfl. 

 

3. Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

I detta kapitel kommer inledningsvis termen evidensbaserad praktik att introduceras mer 

ingående. Därefter följer en beskrivning av studiens teoretiska ansats. Teoretisk utgångspunkt 

och begrepp för denna studie är social konstruktion och kategorisering. Ansatsen är relevanta 

i denna studie utifrån syftet, HVB framställan och deras målgrupp i relation till olika 

metoder. Vem det är som definiera målgrupp och i sin tur behandlingsmetod? Vad är det som 

behöver behandlas med vad och hur det kategoriseras inom HVB. Denna studie syftar främst 

till att kartlägga och därmed även att kategorisera vad fältet framställer. 
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3.1 Evidensbaserad Praktik 

EBP har sitt ursprung från det medicinska, evidens based medicine (EBM). Inom EBM finns 

en tydlig evidenshierarki det vill säga vilken kunskap har mera bevis (evidens) och bör 

användas. Randomiserade kontrollerade studier efter engelskans randomized controlled trial 

(RCT), med avgörande resultat tillskrivs hög evidens men systematiska översikter och 

metaanalyser av RCT:er med avgörande resultat har högst evidens. Inom det sociala arbetet 

saknas en tydlig evidenshierarki. Den professionella förväntas bedöma kunskapens 

vetenskapliga tillförlitlighet och användbarhet (Bergmark och Lundström, 2011). EBP syftar 

på den praktik som är baserad på en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den 

professionelles expertis samt bäst tillgängliga vetenskapliga kunskapen. För att en enskild 

metod eller arbetssätt ska kunna kallas evidensbaserad krävs att den prövats enligt 

vetenskapliga kriterier. (SOU 2008:18 sid. 22)  

 

Bergmark och Lundström (2006) diskuterar olika anledningar till EBP inträde inom det 

sociala arbetet. De nämner bland annat att den första grundläggande tanke bakom EBP var att 

det skulle bidra till ett mer effektivt socialt arbete, men att det även fanns ekonomiska skäl då 

EBP skulle kunna vara ett sätt att undvika användandet av metoder som inte fungerar. När det 

gäller HVB var kostnader för samhället enligt SCB (2020) 8 miljarder svenska kronor år 

2019.  

 

EBP är en stor drivkraft bakom kraven på att vetenskaplighet har ökat inom socialt arbete 

under 2000-talet. Vilket innebär att praktiker inom det sociala arbetet ska grunda sina beslut 

och insatser på en vetenskaplig grund, där till exempel metoder, och effekter av 

metodanvändning, har kontrollerats för att praktiker ska veta om de fungerar eller ej 

(Bergmark och Lundström, 2006). Sammanfattningsvis syftar EBP inom det sociala arbetet 

att skapa en mer ansvarsfull, effektiv och transparent praktik där socialarbetaren systematiskt 

söker efter bästa möjliga vetenskapliga evidens om vilken åtgärd som är lämpligast för den 

enskilde individen. Således vilar det mycket ansvar på praktiker i det sociala arbetet, till 

exempel måste socialarbetaren kritisk tillämpa slutsatser av forskning och även kunna 

värderar den.  
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3.2 Social konstruktion 

Sociologerna Peter L Berger och Thomas Luckmann introducerade termen social 

konstruktion med sin bok The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 

Knowledge år 1966. Berger och Luckman ansåg att den sociala verklighet som vi vanligtvis 

tar för givet som den objektiva verkligheten faktiskt är socialt konstruerad (Burr 2005). Enligt 

Payne (2002) innebär socialkonstruktivismen att människor förstår saker och ting genom att 

anpassa sig efter socialt delade representationer av den värld som vi accepterar som 

verkligheten. Inom socialkonstruktivismen efterfrågas vem det är som skapar denna enighet 

om verkligheten och hur den uppstår (Payne, 2002). Burr (2005) anser att 

socialkonstruktivismen sätter fokus på människors sätt att förstå världen, inte en objektiv 

verklighet, utan den gemensamma sociala verkligheten som skapats av människor för 

människor.  

 

Topor (2016) skriver att socialt konstruktionsperspektiv handlar om att människan skapar och 

blir skapad av sin omgivning. Det är inte individuella egenskaper som bestämmer vilka 

beteenden som är normala eller avvikande, utan att det snarare är kulturella definitioner och 

regler som beteenden är applicerade på. Dessa regler och normer utvecklas, och förändras 

med sociala omständigheter, samt vem som har makten att definiera vad som anses som 

normalt och inte (Topor, 2016).  

 

HVB som tidigare nämnd fyller en viktig samhällsfunktion, där den ungdomen som 

behandlas kan anses vara ett socialt problem med tanke på eventuellt förekommande 

kriminalitet, missbruk mm. Socialt arbete som akademisk disciplin bygger sin identitet delvis 

på studier av sociala problem. Där målet är att skapa kunskap om orsaker, konsekvenser och 

potentiella lösningar för dessa sociala problem. Socialkonstruktivismen är inte ett ovanligt 

tillvägagångssätt i forskningen inom socialt arbete för att generera den kunskapen (Payne, 

1999). Denna teoretiska utgångspunkt spelar en framträdande roll i att studera märkning och 

social kategorisering av klientgrupper med så kallade problematiska identiteter som 

exempelvis missbrukande och kriminella ungdomar. Andra typiska fall av konstruktivism i 

socialt arbete är analysen av diskursiva maktordningar, exempelvis socialarbetare och den 

enskilde klienten. Sammanfattningsvis valdes Socialkonstruktivismen inte endast då den är 

en förekommande teori inom socialt arbete utan utifrån att denna utgångspunkt är förenligt 

med studies syfte samt den evidensbaserade modellen. Socialkonstruktivismen och 
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kategorisering ger en teoretisk ram för att förstå hur i detta fall innehållet i HVB 

verksamheter påverkas av det omgivande sammanhang de befinner sig i. Vilket i sin tur 

påverkar ungdomar i form av vilken behandlingsinnehåll som erbjuds. 

Socialkonstruktivismen möjliggör således ett sätt att belysa interventioner om de är 

harmonisk med de kulturella, individuella behoven och perspektivet hos den enskilde 

klienten. 

 

3.2.1 Kategorisering 

Kategorisering har sina rötter inom socialkonstruktivismen. Kategorier kan beskrivas som 

människans sätt att begripliggöra världen, genom att dela in den i olika genrer eller grupper 

(Burr, 2005). Indelningen svarar inte mot någon direkt skillnad mellan kategorierna utan är 

ett resultat av hur världen observeras, skapas och återskapas i det sociala livet. 

Socialkonstruktivismen används ofta för att förstå vad som definieras som avvikande inom ett 

samhälle. Det finns ingen absolut definition av avvikelse, och olika samhällen har konstruerat 

olika betydelser för avvikelse, såväl som att de associerar olika beteenden med avvikelse. Att 

studera kategorier kan således generera djupare insikt i hur sociala förståelser skapas samt 

genom dessa få en uppfattning om ”normalitet” och ”avvikelse” (Burr, 2005). 

Enligt Topor (2016) kan kategorisering som sker utifrån ett socialt konstruktionsperspektiv 

leda till att personen i fråga blir påverkad av dessa kategoriseringar. Ungdomen som 

exempelvis blir kallade för “problem barn” kan då börja tolka sina egna erfarenheter och sig 

själv som det. De rådande normerna och värderingarna i samhället kan även indirekt ha en 

påverkan på hur de avvikande ska hanteras, att de ”ej accepterad beteende” ska bli 

diagnostiserade och behandlade. Kategorin och den som kategoriserats kan förstärka varandra 

vilket i sin tur förändrar gruppens beteende och detta skapar nya kategorier en så kallad 

looping effekt. Kategoriseringen kan således påverka en persons självbild (Topor, 2016). Det 

blir därför både relevant och angeläget att titta närmare på vilken roll som HVB hemmen 

spelar i denna typ av kategorisering av ungdomarna utifrån att HVB finns till för att hjälpa 

dem. 

 

Sammanfattningsvis är socialkonstruktivismen ett sätt att analysera komplexa och 

sammansatta företeelser såsom HVB. Analysen utifrån social konstruktion belyser hur för 

givet tagna institutioner skapas. Hur exempelvis kategoriseringar inom HVB skapas och 

befästs. Således är social konstruktion och kategorisering en lämplig forskningsansats i denna 

studie utifrån att syftet är att kartlägga HVB och dess framställningar. Det vill säga 
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konstruktioner som HVB hemsidor presenterar, hur de är utformade men även vad deras mål 

är, vilka de riktar sig till och vad de arbetar med. 

 

4. Metod  

I detta avsnitt presenteras först metodvalet för denna studie i form av kvantitativ 

innehållsanalys. Sedan följer beskrivningen av tillvägagångssättet och genomförandet av 

denna studie i form av datainsamling, urval och kodningsschema. Metod avsnittet avrundas 

med en diskussion om bortfall samt validitet och reliabilitet för denna studie. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys är en forskningsmetod där funktioner i textmässigt, visuellt eller 

ljudmässigt systematiskt kategoriseras och registreras så att de kan analyseras. Kvantitativ 

innehållsanalys syftar till att möjliggöra kvalificerade generaliseringar av material av större 

omfång och möjliggör att kartlägga generella strukturer. Metoden används för att göra 

systematiska klassificeringar och beskrivningar av kommunikationsinnehåll utifrån vissa 

förutbestämda, tydligt angivna kategorier eller variabler i ett kodningsschema (Bryman, 

2008). 

 

Riffe et al. (2009) påpekar att inom kvantitativ innehållsanalys ligger betoningen på data 

utifrån att metoden är reduktionistisk, med urval och systematiska förfaranden som reducerar 

kommunikationsfenomen till hanterbara data från vilka slutsatser kan dras om ett fenomen. 

Enligt Bryman (2018) är det viktigt med transparens i kvantitativ innehållsanalys där 

systematik om tillvägagångssätt ska vara väl definierat. Ett systematiskt genomförande är ett 

viktigt sätt för att uppnå objektivitet. Det är viktigt att variablerna i kodningsschema ska vara 

kvantifierbara och kunna sammanställas på ett sätt som möjliggör fastställande av statistiska 

samband i form av omfång eller frekvens (Bryman, 2018). 

 

Riffe et al. (2009) beskriver processen av en kvantitativ innehållsanalys innehåller flera steg 

eller faser. Först konstruera en teoretiskt giltig forskningsfråga eller hypotes; identifiering och 

urval av innehåll; utveckla systematiska kodningsscheman som implementeras; testning för 

inre-tillförlitlighet; och utförande av analys.  
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Tillförlitligheten hos en innehållsanalysstudie är beroende på dess stabilitet, eller tendensen 

för kodare att konsekvent koda samma data på samma sätt under en tidsperiod. Det vill säga 

reproducerbarhet, eller tendensen för en grupp kodare att klassificera i kategorier på samma 

sätt. Tillförlitlighet kan således kompliceras av forskarnas oundvikliga mänskliga natur.  

Validiteten av en innehållsanalysstudie är beroende av att kategorierna överensstämmer med 

slutsatserna och att resultaten är generaliserbara till en teori. Innehållsanalys kan vara en 

mycket stark forskningsmetod när det gäller den externa validiteten eller generaliserbarheten 

av forskning. Detta beror naturligtvis på faktorer som exempelvis lämpligt urval av innehåll 

har samlats in. Men begreppet extern validitet kan också relateras till en studiens sociala 

giltighet. Denna sociala giltighet beror på den sociala betydelsen av innehållet som 

innehållsanalys kan utforska och i vilken grad innehållskategorierna som skapats av forskaren 

har relevans och betydelse utöver en akademisk publik (Riffe et al., 2009). 

 

Sammanfattningsvis är kvantitativ innehållsanalys en systematisk och replikerbara 

undersökning av kommunikationssymboler. Dessa tilldelats numeriska värden för att analysa 

dessa värden med hjälp av statistiska metoder. Denna process syftar till att beskriva 

kommunikationen, dra slutsatser om dess betydelse, eller dra slutsatsen från 

kommunikationen till dess sammanhang (Riffe et al., 2009). Således gjordes metodvalet i 

form av kvantitativ innehållsanalys utifrån studiens syfte och frågeställningar, genom att 

skapa en övergripande och generaliserbar kartläggning av HVB i Sverige när det gäller deras 

behandlingsmetoder. Kvantitativ innehållsanalys möjliggjorde att kvantifiera information från 

HVB hemmens hemsidor för att skapa en sådan kartläggning. 

 

4.2 Datainsamling 

Min studie påbörjades genom en litteratursökning. Följd av en sökning av HVB i Sverige och 

olika aktörer som erbjuder en tjänst som är riktad till socialarbetare för att hitta HVB. Genom 

ett systematiskt urvalsförfarande (figur 1) skapades en urvalslista, se bilaga 2. En förfrågan 

skickades till Adda inköpscentral om att få tillgång till urvalsdatabasen eller möjligen få veta 

vilka HVB som finns med i SKL ramavtalet HVB barn och unga 2017. Adda inköpscentral 

informerade om att jag ej kunde få tillgång till urvalsdatabasen med hänvisningen att det är 

enbart någonting som verksamma upphandlande myndigheter får del av. Adda inköpscentral 

kunde dock delge själva tilldelningsbeslutet, se bilaga 1 där det framgår vilka HVB som ingår 

i SKL ramavtal när det gället behandling av barn 0-17.  
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Det utformades sedan ett kodningsschema och ett dataset skapades i statistikprogrammet 

IBM SPSS 25. Data inhämtades sedan från hemsidorna i urvalslistan, bilaga 2 under perioden 

21-04-26 till 21-05-11. De Kvantitativa analyser utfördes i IBM SPSS 25 som redovisas i 

resultatavsnittet. 

 

Sökningar med följande nyckelorden; hem för vård och boende, HVB, ungdomar, placering, 

instutition, dygnsvård, evidensbaserade metoder/praktik, residentual care, institution, youth, 

evidens based methods/practise genomfördes i Uppsala universitets bibliotekssök samt i 

följande databaser. Cochrane Database of Systematic Reviews, PsycInfo, PubMed, SwePub, 

DIVA, SBU, google scholar, SweMed+ och FoU välfärd. Ytterligare genomfördes även 

sökningar i ovan nämnda databaser på de olika metoder som nämns av HVB hemmen. 

Information inhämtades även från socialstyrelsen, konkurrensverket, SKR och Adda 

webbplats. 

 

4.3 Urval 

Det har gjorts två avgränsningar i denna studie när det gäller målgruppen, utifrån ålder och att 

HVB hemmen ska ha en inriktning mot behandling. Studien omfattar således endast HVB 

som tar emot ungdomar i åldern 13-18 år. Ensamkommande och HVB inriktade på 

omsorgsbrist tillhör ej målgruppen utifrån att fokus är generellt på omsorg och ej 

behandlingsmetoder. 

 

Ambitionen i denna studie är att kvantifiera data angående behandlingsmetoder från alla 

HVB som faller inom avgränsningen med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Det finns flera 

aktörer i Sverige som erbjuder en tjänst som riktas mot professionella socialarbetare för att 

matcha vårdköpares placeringsbehov med lämpliga vårdgivare. Tjänsten är ofta en sökbar 

databas eller förteckning över HVB. Sökningen kan ske direkt via aktörens webbplats eller 

professionella erbjuds även en så kallad placeringstjänst där aktören är behjälplig att hitta 

lämplig HVB. De 3 största aktörerna när det gäller den beskrivna typen av tjänst i Sverige är 

HVB guiden, SSIL och Placeringsinfo. Nedan följer en kort presentation av dessa.  
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HVB guiden grundar sig på den förteckning över HVB som 1985 gavs ut första gången av 

Socialstyrelsen. Sökning på deras hemsida, https://www.hvbguiden.se/ gav 782 HVB för barn 

och unga 0-25 år. 

 

SSIL hette tidigare SiL eller Skandinavisk Sjukvårdsinformation, men från och med 2014 

heter SSIL -  För vård och omsorg startade 1995. En sökning på deras hemsida 

https://www.ssil.se/sok-verksamhet-och-kvalitetsindex genomförd 2021-04-26 på barn och 

ungdom samt HVB gav 264 sökträffar.  

 

Placeringsinfo startade 2004 och strävar efter att digitalisera alla verksamheter under 

omsorgsregistret som har tillstånd av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Sökning 2021-

04-26 på deras hemsida, placeringsinfo.se gav ett sökresultat på 577 HVB. 

 

Utifrån antalet träffar i sökresultat från dessa 3 aktörer föll det systematiska urvalet utifrån 

avgränsningar på HVB guiden som hade flest sökträffar. Urvalet gjordes systematisk genom 

att göra en sökning 2021-04-26 på HVB guidens hemsida, se på sid 24 Figur 1: Flödesschema 

av urvalet. Urvalet resulterade i en urvalslista med sammanlagt 295 HVB hem, se bilaga 2: 

Urvalslista – förteckning över HVB som ingår i studien. Sökträffarna från SSIL och 

placeringinfo matchades med nya sökningar utfört 2021-05-13 mot urvalslistan som inte gav 

ytterligare HVB som föll inom avgränsningen för denna studie, det vill säga HVB inriktad 

mot behandling för ungdomar 13-18 år.  
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Figur 1: Flödesschema av urvalet 

Sökning i HVB-Guiden, https://www.hvbguiden.se/ hela landet 
med följande sökkriterier genomförd 2021-04-26 

HVB för barn och unga (0-25 år) - Missbruk 

HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem 

Behandlingshem 

 

782 sökresultat 

Länk till HVB hemsida 

fanns i sökresultatet 

Länk till HVB hemsida 

fanns inte sökresultatet 

Google sökning på 

HVB namn och 

företag angiven i sök 

resultatet 

Finns en tillgänglig hemsida av HVB 

hemmet? 

Ja 640 HVB Nej 142 HVB 

Nedlagt HVB 

Ej nåbar hemsida 

 

Motsvarar HVB urval 

Åldersgrupp 13-18 år 

Hem för vård och boende 

Ej omsorg 

 

Nej 345 

HVB 

119 inriktad mot ensamkommande, 

omsorg 

61 inriktad HVB på vuxna, 18 år och 

äldre 

46 förstärkta familjehemsplaceringar, 

vård i familjehem, konsulentstött 

familjehem 

42 stödboende, träningslägenheter, 

bedrivs via flera lägenheter  

29 skyddad boende 

14 föräldrar och barn placering 

11 målgrupp 0-12 år 

10 behandling inom öppenvård  

5 skolhem, erbjuder internat/veckohem 

skola 

3 målgrupp LSS 

2 målgrupp bedriver utrednings HVB 

3 målgrupp endast akutboende, kort 

period ej behandling 

 

Ja 

295 HVB hem 

Urvalslista HVB, se bilaga 1 
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4.4 Bortfall 

Sökresultatet på HVB guidens hemsida ledde till oväntat få kommunala HVB som riktar sig 

mot ungdomar 13-18 år med inriktning mot behandling. Sammanlagt är det bara 5 HVB som 

är med i urvalslistan. Detta kan härledas till att kommuner inte måste enligt lag driva eller 

tillhandahålla HVB. Under urvalsprocessen hittades dock ytterligare 3 kommunala HVB som 

bedrevs av olika kommuner. Dessa HVB hade dock ingen hemsida. Sammanfattningsvis kan 

bortfallet av kommunala HVB förklaras med att enligt Konkurrensverket (2017) säljer 

kommunala HVB sällan placeringar till andra kommuner. Var femte (19 %) av de HVB som 

ägs av kommuner säljer till andra kommuner än sina ägare, men de flesta endast i 

undantagsfall (Konkurrensverket, 2017).  

 

Det fanns flera kommunala HVB som valdes bort då dessa inte ingick i urvalet utifrån 

avgränsningen. Bland dessa sökresultat var det de flesta kommunala HVB inriktade mot 

familjeplaceringar och boende för ensamkommande. Det fanns även 8 kommunala HVB som 

återfanns i sökresultatet men efter närmare sökningar hade avvecklats och gjorts om till 

exempelvis äldreboenden.  

 

Det var ett 345 sökresultat som inte kom med urvalslistan då dessa HVB på grund av 

avgränsningen som har gjorts i denna studie. Ett stort externt bortfall var de 142 sökresultaten 

där det inte fanns en hemsida tillgänglig. Som tidigare nämnt gjordes närmare sökningar som 

genomfördes med hjälp av google sökmotor på den informationen som fanns i sökresultatet 

på HVB guiden. Dessa sökningar visade att det var ett fåtal som inte hade ett spår på internet 

och det fanns en tydlig trend att det var närmare 30 HVB för ensamkommande som var 

nedlagt det senaste året.  

 

Efter kodningsprocessen fanns det marginellt inre bortfall i resultatet när det gäller 

behandlingsmetoder utifrån 10 HVB inte angav någon metod alls på sin hemsida. De inre 

bortfallet var stort när det gället bedömningsmetoder då 226 HVB inte uppgav någon metod 

alls när det gäller bedömning av ungdomar gällande missbruk, relation till personal, känsla av 

sammanhang mm. 
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4.5 Kodningsschema 

Det centrala och viktiga i en kvantitativ innehållsanalys är kodningsschemat enligt Bryman 

(2008). Kodningsschemat som ligger till grund för denna studie finns i sin helhet på nästa 

sida. Kodningsschemat utformades enligt följande systematiska process. Först skapades ett 

kodningsschema utifrån tidigare forskning samt frågeställningar. Utifrån frågeställningar 

samt kvantifierbara variabler skapades följande variabler eller koder i SPSS. HVB – privat 

enskild HVB eller kommunal; ingår HVB i en koncern, det vill säga fler än 2 HVB; vilken 

målgrupp riktar sig HVB hemmet till målgrupp när det gäller kön, problematik; vart ligger 

HVB hemmet rent geografisk; hur många platser för ungdomar har HVB och så vidare. 

Utifrån tidigare forskning skapades ett 30 tal koder på olika metoder som används inom HVB 

samt om HVB beskriver att det finns en hemlik/familjär inriktning eller känsla av HVB 

hemmet. 

 

Utifrån det initiala kodningsschema kodades 13 stycken HVB hemsidor, vilket gav upphov 

till fler koder när det gäller metoder som används inom HVB.  Några enskilda koder tillkom 

därefter i kodningsschemat under kodningen eller kvantifiering av hemsidorna, exempelvis 

TMO (Trauma Medveten Omsorg) som inte har varit omnämnd i tidigare forskning när det 

gäller metoder som används inom HVB.  

 

Den sista variabeln i kodningsschemat var om HVB hemmet är med i SKL ramavtal eller 

inte. Tilldelningsbeslutet se bilaga 1, det vill säga vilka HVB som ingår i SKL ramavtalet 

barn och unga 0-17 år (e) användes utifrån avgränsningen att identifiera och koda denna 

variabel i dataset i SPSS. Valet av koder såsom målgrupp har även gjorts utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt när det gäller social konstruktion och kategorisering. Hur ungdomar 

inom HVB kategoriseras och framställs utifrån deras problematik eller diagnoser. Koden om 

evidensbaserad praktik eller metoder knyter direkt an till hur många HVB i dagsläget 

framställer sig som evidensbaserad vilket kan härledas till studiens syfte och frågeställningar.  
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Kodningsschema  

  
Variable  - Kod i SPSS Kodning 

HVB_Typ Kommunal eller privat  

HVB_platser Hur många platser har HVB hemmet 

HVB_plats_miljö Naturnära eller centralt  

HVB_plats_geografi Vilket landskap ligger HVB hemmet 

HVB_Koncern Ingår HVB hemmet i en koncern Ja/Nej (1/0) 

HVB_Koncern_antal Hur många HVB hem har koncernen 

HVB_familjelik Anger HVB hemlik eller famijelik miljö Ja/Nej (1/0) 

HVB_SKL_ramavtal Är HVB hemmet med i SKL ramavtal Ja/Nej (1/0) 

Personal_Behandlingsassistet Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Personal_Behandlingspedagog Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Personal_Terapeut Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Personal_sjuksköterska Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Personal_Socionom Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Personal_ej_angiven Om HVB hem inte anger något om personal Ja/Nej (1/0) 

Målgrupp_kön Vilket kön är målgrupp, flickor, pojkar eller båda 

Målgrupp_psykiskosocial_problematik Vilken målgrupp vänder sig HVB hemmet Ja/Nej (1/0) 

Målgrupp_missbruk_beroende Vilken målgrupp vänder sig HVB hemmet Ja/Nej (1/0) 

Målgrupp_kriminalitet Vilken målgrupp vänder sig HVB hemmet Ja/Nej (1/0) 

Målgrupp_beteendeproblematik Vilken målgrupp vänder sig HVB hemmet Ja/Nej (1/0) 

Målgrupp_alla Riktar sig till all form av problematik Ja/Nej (1/0) 

BBIC Anger HVB att de arbetar utifrån BBIC Ja/Nej (1/0) 

Bedömningsmetod_KASAM Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Bedömningsmetod_ADAD Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Bedömningsmetod_AUDIT Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Bedömningsmetod_Beck Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Bedömningsmetod_DUDIT Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Bedömningsmetod_ORS Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Bedömningsmetod_YLS_CMI Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_12_steg Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_ACC Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_ACRA Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_ACT Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_ART Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_DBT Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_Familjeterapi Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_HAP Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_KBT Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_Kriminalitet_som_livstil Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_lågaffektiv Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_Lösningsfokuserad_terapi Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_Miljöterapi Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_nätverksarbete Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_psykodynamisk_terapi Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_Repulse Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_Teckenekonomi Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_vägledande_samtal Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_Återfallsprevention Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetoder_MI Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Behandlingsmetod_TMO Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Metod_ADL Anger HVB hem på sin hemsida Ja/Nej (1/0) 

Evidensbaserade_metoder Anger att de arbetar utifrån evidens Ja/Nej (1/0) 
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4.6 Validitet och reliabilitet – studiens tillförlitlighet 

Denna studie är begränsad utifrån att materialet eller datan är från HVB hemsidor. Således är 

denna studie begränsad utifrån metodvalet och vad HVB anger på sin hemsida. Det är inte 

möjligt att analysera och dra slutsatser hur det faktiskt förhåller sig i HVB verksamheten. Det 

kan dock argumenteras för att HVB hemmen har en uppdaterad och aktuell hemsida utifrån 

att det är en viktig informationskanal. Utgångspunkten är att HVB hemsidor riktar sig till de 

professionella för att få placeringar då de flesta HVB i denna studie är vinstdrivande privata 

företag. 

 

Den mest exakta urvalsmetod för att täcka alla HVB hade varit att använda sig av IVO:s 

tillståndsregister för HVB. Det har dock inte varit möjligt inom ramen för denna studie. Det 

finns dock argument för att denna studie har fångat in majoriteten av HVB som tar emot 

ungdomar mellan 13-18 år och är inriktad på behandling. I nedanstående tabell från 

Socialstyrelsen (2021) redovisas den mest aktuella (inhämtat 2020-11-26) antalet 

tillståndspliktiga HVB-verksamheter för barn och unga enligt SOL 7.1.1 från IVO:s 

omsorgsregister i en publikation.  

 
Tillståndspliktig 

verksamhet  

Antal verksamheter  

Offentliga  148  

Kommun  118  

Kommunalförbund  5  

Region  1  

Statlig  24  

Privat  430  

Aktiebolag  413  

Enskild firma  2  

Förening  11  

Övriga privata  4  

TOTALSUMMA  867  

 

Antalet HVB från IVO omsorgsregister 867 kan jämföras med studiens sökresultat på HVB 

guiden på 782. Med tanke att IVO register inkluderar HVB som inte ingår i denna studie, 

exempelvis kommunala HVB som inte har en hemsida, HVB inriktade mot vuxna, 

ensamkommande, omsorg, familjer, barn, med flera kan det argumenteras att mitt urval 

utifrån min avgränsning fångad in merparten av HVB som finns i dagsläget.  

 

Validitet när det gället kvantitativ metod handlar generellt om frågan om huruvida forskaren 

mäter det hon/han avsett att mäta (Bryman, 2008). Syftet med denna studie är att kartlägga 

HVB vilket uppnåtts genom metoden med tanke på det kan det argumenteras för validitet av 

denna studie. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på hur ett tillvägagångssätt ger samma 
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resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bryman, 2008). Genom den 

redovisade systematiken, transparenta tillvägagångssätt är studien återupprepar således finns 

reliabilitet. 

 

5. Etiska överväganden 

Ett reflekterande etiskt förhållningssätt är grundläggande när det kommer till forskning. 

Individskyddskravet innehåller fyra etiska huvudkrav som måste beaktas vid forskning, dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2018). 

 

Denna studie baseras på information som finns öppet tillgängligt på HVB verksamheternas 

hemsidor vilket innebär att det är publikt material som alla kan ta del av. Det finns således 

inget direkt etiskt dilemma att använda sig av själva informationen eller datan på hemsidorna. 

Däremot kan ett etiskt dilemma uppstå när det gäller framställningen av den sammanställda 

datan från hemsidorna. Bryman (2008) lyfter fram the association of internet researchers 

etiska riktlinjer när det gäller forskning på internet. Utifrån deras etiska riktlinjer har följande 

frågeställningar när det gäller min studie beaktas. Kan analys, publicering, omfördelning eller 

spridning av innehåll skada HVB hemmen på något sätt? Om innehållet på HVB hemmets 

hemsida skulle bli känt utanför gränserna för hemsidan skulle skada vara ett troligt resultat?  

 

Sammanställningen av datan och min analys kan vara utpekande mot avvikande resultat från 

enskilda HVB. Min studie syftar dock till att belysa HVB fältet i sin helhet och genomföra en 

kartläggning när det gäller deras behandlingsmetoder. Således kommer inte fokus att vara 

enskilda HVB. Det innebär att the association of internet researchers etiska riktlinjer samt 

konfidentialitetskravet beaktas då inget enskild HVB kommer att lyftas fram. 

Konfidentialitetskravet har även beaktas då enskild data ej kan härledas till respektive HVB i 

presentation av datan i resultat, analys eller bilagor. Detta utifrån att all insamlat material från 

hemsidorna har kodats, det vill säga avidentifieras.  

 

Informationskravet beaktades i samband med förfrågan till Adda inköpscentral angående 

ramavtal för Barn och unga 2017. Nyttjandekravet har beaktats genom att det insamlade 

materialet och materialet från Adda inköpscentral bara används till studiens ändamål och 

inget annat. 
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Sammanfattningsvis handlar individskyddskravet om att individen ska skyddas från 

kräkningar och skador. Detta kan ställas emot forskningskravet som menar att man måste se 

till de vinster som forskningen kan leda till förbättringar för samhället (Bryman, 2018). När 

det gäller min studie innebär det att dessa två kraven att nyttan av studien måste övervägas 

gentemot den påverkan som det får för HVB hemmen. Kartläggningen sker som nämnd 

genom offentlig publicerad material på internet, vilket innebär att den finns redan tillgängligt. 

Min studie har som ambition att öka kunskapen hos yrkesverksamma inom socialt arbetet när 

det gäller HVB samt belysa fältet för vidare forskning. Bedömningen görs således att studien 

uppfyller både forskningskravet och individskyddskravet, eftersom det har påvisats nyttan 

med studien, samt att individskyddskravet har beaktas. 

 

6. Resultat och Analys 

Resultat och analys i detta avsnitt kommer presenteras i två delar. Första delen syftar till att 

beskriva generellt vad som kännetecknar HVB i Sverige. Den andra delen fokuserar på en 

intressant observation i datan av resultatet. Resultat och analys sker utifrån denna observation 

där HVB beskrivningar och behandlingsinnehåll är i fokus. Avsnittet avslutas med en 

jämförelse och summering av resultatet. 

 

6.1 HVB för ungdomar i Sverige – Övergripande mönster 

Den kvantitativa innehållsanalysen av HVB hemsidor (n=295) visade att alla HVB uppgav att 

de tog emot placeringar av ungdomar utifrån både Sol och LvU. När det gäller huvudman 

eller vem som driver HVB var majoriteten överlägsen privat ägda (n=290) (Tabell 1: Typ av 

HVB). 
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Mer än hälften av HVB ingick inte i en koncern, se Tabell 2: HVB ingår i Koncern. Av de 

HVB som ingick i en koncern var de största koncerner vårdbolagen Humana, Nytida 

(Ambea) och Attendo, sammanlagt 78 HVB. Deras respektive hemsidor av HVB hade samma 

utförande men olika innehåll. Samtliga angav centralt på deras hemsidor att deras HVB 

arbetar utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. 

 

 

 

Det fanns en jämn spridning när det gäller antal platser som HVB hemmen erbjöd, se Figur 2: 

Antal platser. De flesta HVB hade mellan 6 till 8 platser men det fanns enstaka HVB som 

hade 20 platser eller fler. Detta utifrån att dessa verksamheter ofta är fördelade på flera 

fysiska hus. Minst antal platser hade tre stycken HVB med 2 platser. 
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När det gäller HVB och vilken målgrupp de tog emot när det gäller kön, uppgav hälften så 

många HVB som tog emot endast pojkar (n=107) gentemot endast flickor (n=54), se Tabell 3 

Målgrupp Kön. Majoriteten (n=134) av HVB tog dock emot pojkar och flickor. 

 

 

 

Det flesta HVB hade ingen beskrivning om på vilken plats HVB hemmet låg (n=181), se 

Tabell 4: Plats. De som gav en beskrivning framhöll övervägande del att HVB hemmet låg 

nära naturen (n=91) än centralt (n=23). 
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HVB geografiska läge var i huvudsak i landskap med Sveriges största städer när det gäller 

befolkning, se Tabell 5: Ligger i landskap. I Västergötland (n=43), Uppland (n=43), Skåne 

(n=41) och Södermanland (n=33) återfinns Sveriges 4 stora huvudstäder, Göteborg, Uppsala, 

Malmö och Stockholm. 

 

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om vad som kännetecknar HVB för ungdomar i 

Sverige på ett övergripande plan. HVB drivs i övervägande privat regi, är förhållandevis jämt 

fördelade mellan att ingå i en koncern och att inte göra det. Antalet platser som erbjuds, vilket 

säger något om ungdomsgruppen på HVB är 6 till 8 platser. Det finns dubbelt så många HVB 

som är endast för pojkar än för flickor. Det är en tredjedel som framhäver att deras HVB 

ligger naturnära och sammantaget ligger de flesta HVB i landskapen med större städer i sig. 
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6.2 Jämförelser HVB för ungdomar i Sverige – med och utan ramavtal 

En särskilt intressant observation som gjordes vid sammanställningen av data för denna 

studie var att det rådde en jämn fördelning mellan vilka HVB var upphandlade i SKL 

Ramavtal barn och unga 2017 (n=147) och de som inte var det (n=148), se Tabell 6: SKL 

ramavtal. Vilket gör det relevant att titta mer ingående på HVB hemmen samt göra en analys 

utifrån denna skillnad. Eftersom att det som tidigare beskrivet på sidan 3 i denna uppsats, att 

ingå i SKL ramavtal innebär en typ av verifiering eller godkännande. 

 

 

 

6.2.1 HVB med SKL Ramavtal 

Den största målgruppen som HVB med SKL ramavtal uppgav att riktar sig emot var av 

psykosocial karaktär (n=143, 97 %) och normbrytande beteende (n=114, 78 %), se Tabell 7 

Målgrupp. Tabellen visar de sammanlagda svaren då HVB kunde uppge fler än en målgrupp. 

En mindre del av HVB som ingår i SKL ramavtal uppgav däremot alla form av problematik 

(n=36, 25 %). 

 

Tabell 7: Målgrupp, sammanlagt SKL ramavtal (n = 147) 
 

 
Angiven problematik          Antal och (%) 

          

Psykosocial                143 (97 %) 

Beteende                114 (78 %) 

Kriminalitet                  63 (43 %) 

Missbruk/Beroende                  52 (25 %) 

Tar emot all problematik                  36 (9 %) 
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Information om personal när det gäller kompetens anges hos hälften av HVB med SKL 

ramavtal (n=74, 50 %) se Tabell 8: Personalgrupp. I tabellen anges det totala antalet av 

angivna personal kategorier där vissa hemsidor uppgav fler än en kategori av personal. Det 

var en övervägande del behandlingspedagoger (n=52, 26 %), socionomer (n=55, 27 %) och 

terapeuter (n=44, 22 %) som uppgavs på hemsidorna. 

 

Tabell 8: Personalgrupp, sammanlagt SKL ramavtal (n= 147) 
 

 
Personal Antal (n) och (%) 

    

Behandlingspedagog                          52 (35 %) 

Socionom                          50 (34 %) 

Behandlingsassistent                          38 (26 %) 

Terapeut                          44 (30 %) 

Sjuksköterska                          19 (13 %) 

Ej angiven                          74 (50 %) 

 

 

HVB som ingår i SKL ramavtalet beskriver eller anger 24 % att de erbjuder ett HVB med en 

familje/hemlik känsla/miljö, se Tabell 9: Familje/Hemlik känsla/miljö. 
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Det är 30 % av HVB med SKL ramavtal (n=46) som anger att de arbetar utifrån eller 

använder sig utav BBIC, se Tabell 10: Arbetssätt Frequencies. 

 

 

Det är en tredjedel av alla upphandlade HVB i SKL ramavtal (n=47, 32 %) som uppger att de 

arbetar utifrån evidensbaserade metoder eller evidensbaserat praktik se Tabell 11: 

Evidensbaserade metoder. 
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Den dominerande behandlingsmetoden när det gäller HVB som ingår i SKL ramavtal är KBT 

(n=98, 70 %) och MI (n=85, 61 %), se Tabell 13: Behandlingsmetoder Frequencies. 

Miljöterapi (n=56, 40 %) och lågaffektiv bemötande (n=41, 29 %) är även vanliga metoder 

som uppges. Det är 21 % av HVB som ingår i SKL ramavtal som uppgav att de erbjuder 

familjearbete/terapi (n=28) och 11 % som anger att det ingår en form av nätverksarbete 

(n=16). 
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Det är knapp en tredjedel av de upphandlade HVB i SKL ramavtal som anger att de använder 

sig av bedömningsmetoder (n=41, 28 %) i sin verksamhet, se Tabell 12: Bedömningsmetoder 

Frequencies. 

 

6.2.2 HVB utan SKL Ramavtal 

Det är övervägande del av HVB utan SKL ramavtal som tar emot ungdomar med psykosocial 

(n=143, 97 %) och beteende problematik (n=124, 84 %). Det är 32 % (n=46) som uppger att 

de tar emot all form av problematik, se Tabell 14: Målgrupp.  

Tabell 14: Målgrupp, sammanlagt (n = 148) 
 

 
Angiven problematik          Antal och (%) 

          

Psykosocial                143 (97 %) 

Beteende                124 (84 %) 

Kriminalitet                  69 (47 %) 

Missbruk/Beroende                  59 (40 %) 

Tar emot all problematik                  46 (31 %) 
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Mer än hälften av HVB som inte ingår i SKL ramavtal anger inget om personalen på sin 

hemsida (n=91, 62 %). När de anger personal är merparten behandlingspedagoger (n=50, 30 

%) och socionomer (n=44, 27 %), se Tabell 15: Personalgrupp. 

 

Tabell 15: Personalgrupp, sammanlagt (n= 148) 
 

 
Personal Antal (n) och (%) 

    

Behandlingspedagog          50 (34 %) 

Socionom          44 (30 %) 

Behandlingsassistent          30 (20 %) 

Terapeut          32 (22 %) 

Sjuksköterska            9 (6 %) 

Ej angiven          91 (62 %) 

 

Det är 36% (n=54) HVB som inte ingår i SKL ramavtal som anger på sin hemsida att deras 

HVB har en familje/hemlik känsla/miljö, se Tabell 16: Familje/hemlik känsla/miljö . 
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Det är 32 % av HVB hemmen som uppger att arbetar utifrån BBIC (n=47), se Tabell 17: 

Arbetssätt Frequencies. 

 

 

 

Mer än hälften (n=94, 64 %) anger inget över att de använder sig av evidensbaserade metoder 

eller evidensbaserad praktik i sin verksamhet, se Tabell 18: Evidensbaserade metoder. 
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De mest uppgivna metoder av HVB utan SKL ramavtal var MI (n=100, 73 %), KBT (n=97, 

71 %), lågaffektiv bemötande (n=62, 45 %) och ART (n=55, 40 %), se Tabell 19: 

Behandlingsmetoder Frequencies. Vidare uppgav 12 % att de erbjuder ett familjearbete/terapi 

(n=16) och 9 % som anger att det ingår en form av nätverksarbete (n=12). 
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Det är 19 % (n=28) av HVB som inte ingick i SKL ramavtal som använde sig av någon form 

av bedömningsmetod, se Tabell 20: Bedömningsmetoder Frequencies. 

 

6.2.3 Jämförelse och sammanfattning 

Det är små skillnader mellan målgruppen som HVB uppgav att de tar emot. HVB tar i stor 

utsträckning emot ungdomar med psykosocial och beteende problematik. HVB utan ramavtal 

angav i något högre utsträckning att de tar emot alla form av problematik. Det fanns en tydlig 

skillnad om HVB tog emot ungdomar med missbruk och kriminalitet. HVB som inte ingår i 

SKL ramavtal uppgav att de tar emot ungdomar med missbruk och kriminalitet i högre 

utsträckning.  

HVB som ingår i SKL ramavtal anger i något högre utsträckning vilken kompetens personal 

som arbetar på HVB. Sammantaget är det cirka hälften av alla HVB som anger något om 

personal som arbetar på HVB. När HVB anger något om personalen är det liknande andel 

mellan behandlingspedagoger, socionomer och terapeut.  

Det är 12 % fler HVB som inte ingår i SKL ramavtal som anger på sin hemsida att deras 

HVB har en familje/hemlik känsla/miljö. Anmärkningsvärt är att HVB som inte ingår i SKL 

ramavtal anger 2 % fler att de arbetar utifrån BBIC, 32 % mot 30% vilket är ett krav i SKL 

Ramavtal. Jämförelse när det gället om HVB uppger evidensbaserade metoder är 

procentsatser liknande, lite mer än 30 %. 

Den dominerande behandlingsmetoden oavsett SKL ramavtal är KBT som uppgavs i lika stor 

utsträckning. Det var 7 % fler HVB som ingår i SKL ramavtalet som uppgav miljöterapi. Det 

var 16 % fler HVB som inte ingår i SKL ramavtal som uppgav lågaffektiv bemötande. 

Familjeterapi angavs sammanlagt i låg utsträckning 15 % men uppgavs fler gånger av HVB 
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som ingår i SKL ramavtal. Detsamma gäller bedömningsmetoder som uppgavs sammanlagt 

av bara 24 % av HVB hemmen. Metoderna CRA/ACRA, ART och kriminalitet som livsstil 

angavs oftare av HVB som inte ingår i SKL ramavtal. Ovanstående jämförelse och 

sammanfattning kan studeras närmare i nedanstående Tabell 21: Jämförelse och summering. 

Tabell 21: Jämförelse och summering 

Uppgav på hemsidan SKL Ramavtal HVB (n=295) 

Kod/Variabel Ja (n=148) Nej (n=147) 
Metoder 
(n=285) 

        

Tar emot missbruk 60% (n=88) 71% (n=105) 65% (n=193) 

Tar emot kriminalitet 67% (n=99) 77% (n=115) 73% (n=214) 

Anger inte personal 50% (n=74) 62% (n=91) 56% (n=165) 

Familjelik miljö 24% (n=34) 36% (n=54) 30% (n=88) 

BBIC 30% (n=46) 32% (n=47) 32% (n=92) 

Evidensbaserade metoder 32% (n=47) 36% (n=54) 34% (n=101) 

Bedömningsmetoder 28% (n=41) 19% (n=28) 24% (n=69) 

KBT 70% (n=98) 71% (n=97) 68% (n=195) 

MI 61% (n=85) 73% (n=100) 65% (n=185) 

Miljöterapi 40% (n=56) 33% (n=45) 35% (n=101) 

Lågaffektiv bemötande 29% (n=41) 45% (n=65) 37% (n=106) 

Familjeterapi 20% (n=28) 12% (n=16) 15% (n=44) 

CRA/ACRA 17% (n=24) 24% (n=33) 20% (n=57) 

DBT 16% (n=22) 9% (n=12) 12% (n=34) 

12 stegsbehandling 7% (n=10) 9% (n=12) 8% (n=22) 

Kriminalitet som livstil (KS) 9% (n=12) 13% (n=18) 11% (n=30) 

ART 25% (n=35) 40% (n=55) 32% (n=90) 

Repulse  15% (n=23) 22% (n=33) 20% (n=56) 
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7. Diskussion 

Sista avsnitt av denna uppsats understryker de huvudsakliga resultat i denna studie och 

erkänner dess begränsningar. Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av resultat 

för att sedan diskutera resultat/analys mot tidigare forskning, evidensbaserad praktik och 

studiens teoretiska utgångspunkt samt begrepp. Uppsatsen avslutas med summerande 

slutsatser samt implikationer för praktiken samt vidare forskning. 

 

HVB i denna studie (n=295) ligger i landskap i närheten av Sveriges fyra största städer. Av 

HVB hemmen var det 31 % som framhöll närheten till naturen. Majoriteten, 98 % av HVB 

drivs av privata aktörer varav 44 % ingår i en koncern och 27 % i ett större vårdbolag. 

Samtliga HVB tog emot placeringar av ungdomar utifrån både Sol och LvU och hade 6 

platser i genomsnitt. Målgruppen när det gäller kön är ojämnt då 36 % tog emot endast pojkar 

mot 18 % av HVB som endast tog emot flickor.  

 

Det fanns tydliga inriktningar när det gäller behandlingsbehovet där målgruppen 

psykosocialproblematik (97 %) och beteendeproblematik (81 %) var vanligast och 28 % 

uppgav att HVB tog emot all typ av problematik. Det var bara 44 % av HVB som angav 

något angående personalen och deras kompetens. Behandlingspedagoger och socionomer är 

den mest angivna personalkategorin. När det kommer till metoder överlag var det 3 % som 

inte uppgav någon metod alls. Det var bara 23 % som uppgav sig att arbeta med någon form 

av bedömningsmetod. När det kommer till arbetssätt var det anmärkningsvärt låg andel som 

använde sig av BBIC trots att det är ett krav utifrån SKL ramavtal. Det är sammantaget 34 % 

av HVB som anger att de arbetar utifrån evidensbaserade metoder eller praktik. Den 

behandlingsmetoden som angavs mest var KBT (68 %) och MI (65 %). Lågaffektiv 

bemötande (37 %) angavs fler gånger än miljöterapi (35 %). Behandlingsmetoder mot 

missbruk CRA (20 %), 12 steg (8 %) och Kriminalitet som livsstil (11 %) angavs i låg 

utsträckning med tanke på att det var 65 % (n=193) av HVB som tog emot ungdomar med 

missbruk och 73 % (n=214) av HVB ungdomar med kriminalitet. Metoden ART (32 %) 

verkar fortsatt ha en stark ställning inom HVB i Sverige då en annan alternativ metod, repulse 

(20 %) anges i lägre utsträckning. 

 

 



45 
 

7.1 Resultat och tidigare forskning 

Mitt resultat visar i enlighet med tidigare forskning på ett 30 tal metoder, det vill säga 

heterogenitet när det gäller innehåll på HVB. Det är en bred palett av olika metoder som 

används inom HVB som många gånger inte togs fram för denna kontext. Resultat visar på en 

stor privat marknad där knapp 30 % innehas av stora vårdbolag. Utifrån att det angavs väldigt 

lite om personal samt att metoden som anges till större delen är KBT, stödjer tidigare 

forskning om förändring mot en mer professionell logik med specifika behandlingsmetoder 

där inte samma förändring har skett när det gäller personal. Resultat när det gäller 

kategorisering av vilken målgrupp som tas emot kan knytas an till hur HVB marknadsför sig, 

antingen inriktar HVB sig mot en specifik målgrupp eller ta emot all form av ”problematik”.  

 

Förvånansvärd är det i mindre utsträckning vetenskaplig underbyggda metoder mot missbruk 

och kriminalitet anges, exempelvis CRA (20 %), 12 steg (8 %) och KS (11 %). Metoderna 

DBT, repulse och TMO som har visat viss evidens angavs mindre i förhållande till ART som 

är en delvis ifrågasatt metod enligt tidigare forskning. Det är även i liten utsträckning, 15 % 

(n=44) av HVB som angav att de arbetar med familjen i någon form. Ett tillvägagångssätt 

som har visat god effekt i tidigare forskning.  

 

Mitt resultat visar att både ett lågaffektiv bemötande och MI anges i hög utsträckning där det 

saknas evidens och att det finns ett behov av mer forskning i kombination med ovannämnda 

metoder. Liknande resultat finns inom tidigare forskning i USA när det gäller forskningen om 

implementering av EBP. 

 

7.2 Resultat utifrån teori och begrepp 

Det var 24 % av HVB hemmen som uppgav att någon bedömningsmetod användes i 

verksamheten. Detta kan ha sin förklaring utifrån social konstruktion och kategorisering att 

det redan finns ett färdigt fack genom att institutioner redan har skapat en kategorisering 

utifrån målgrupp. Således kan det argumenteras att kategoriseringen av målgruppen är socialt 

konstruerat och att det inte bedöms vetenskaplig om vad ungdomen är i behov av genom 

denna kategorisering. Vilket inte är förenligt med evidensbaserad praktik som förutsätter en 

prövning utifrån vetenskaplig kriterier.  
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Det är 34 % av HVB hemmen som framställer att de arbetar evidensbaserat på deras 

hemsidor. Det finns dock ett fåtal, specifika metoder som kan antas vara evidensbaserade och 

knappast en hel verksamhet som ett HVB bedriver. Utifrån social konstruktions perspektiv 

blir frågan om vem som har tolkningsföreträde när det gäller vad som är evidens och HVB. 

Är det HVB hemmet som presenterar en evidensbaserad metod? Är det socialarbetaren som 

placerar? Är det upphandlaren och slutligen ett ramavtal? Om SKL ramavtal innebär en form 

av godkännande eller motsvarar kriterier på evidensbaserad praktik är det få av dessa HVB 

som lever upp till kraven för SKL ramavtal utifrån vad de själva anger på deras hemsidor. 

Exempelvis anges CRA, KS, repulse och DBT i låg utsträckning. De HVB som inte ingår i 

SKL ramavtal i kombinationen med den förhållandevis låga andelen evidensbaserade 

metoder som används kan medföra risker för ungdomarna. Exempelvis innebär SKL ramavtal 

ändå en form av granskning vilket betyder en sämre grad av insyn i deras verksamheter. Det 

faller även en större del av ansvar och makt på utförare att arbeta utifrån en evidensbaserad 

praktik. Det är svårt att dra alltför stora slutsatser angående SKL ramavtal. Då HVB som inte 

ingår i SKL ramavtal kan vara upphandlade av enskilda kommuner och således ingår i andra 

ramavtal. Men SKL ramavtal är det största ramavtalet som finns inom fältet som är 

betydande i sig och kan driva en förändringsprocess framåt när det gäller HVB marknaden.  

 

Min studie visar att 30 % av HVB anger beskrivningen av ett familjelik eller hemlik HVB. 

Denna beskrivning utifrån social konstruktion synliggör att det är flera kategorier som inte är 

förenliga enligt mig. Visserligen utesluter inte ett familjär HVB att arbeta utifrån ett 

evidensbaserade förhållningssätt enligt tidigare forskning. Men konstruktionen av kategorin 

familjär HVB som representerar en ”normal” familj krockar med vad som många ungdomar 

som placeras associeras med en normal familj utifrån att de exempelvis inte har goda 

erfarenheter av familj eller till och med har trauman kopplade till avvikande 

familjesituationer. 

 

Sammanfattningsvis baseras min studie på HVB företagens hemsidor som säljer en 

konstruktion av verkligheten. Vilka beskrivningar och framställningar som blir legitima blir 

betydande utifrån hur HVB väljs av en placerande kommun. Således kan det återigen bli en 

fråga om olika kategoriseringar och dess oförenlighet. En krock mellan ramavtal och dess 

kategorisering av HVB och kategorisering av behovet av en plats på ett HVB. Min studie 

visar exempelvis på att HVB anger i låg utsträckning att arbeta utifrån BBIC och 

familjearbete trots att det var ett krav inför upphandlingen för SKL ramavtal. 



47 
 

7.3 Metoddiskussion 

Det inhämtades text material parallellt med kodningen av hemsidorna. Tanken var att 

genomföra en kompletterande diskursanalys som även skulle kunna vara en alternativ metod 

till den kvantitativa innehållsanalysen. En diskursanalys av det insamlade materialet kunde ej 

genomföras på grund av den begränsade tiden för denna magisteruppsats. Detta har medfört 

att datan som jag presenterar ser ut som den gör utifrån att tanken har varit att den skulle 

utgöra ett grundläggande deskriptivt inslag i en bredare analys som sedan skulle bli mer 

analytiskt ingående med en diskursanalys i ett senare led. Trots detta har den kvantitativa 

innehållsanalysen bidragit med att generera stora övergripande kvantitativ data över vad 

HVB hemmen anger på sin hemsida.  

 

 En annan alternativ metod hade varit att byta instrument till enkäter eller genomföra 

telefonintervjuer med HVB hemmen. Syftet har dock varit att kartlägga HVB fältet när det 

gäller metoder för ungdomar som är i behov av behandling således kan valet av kvantitativ 

innehållsanalys motiveras. Själva metoden begränsar dock analysen till univariata analyser. I 

mitt metodavsnitt under validitet och reliabilitet har jag lyft fram argument för att kunna göra 

anspråk på generalisering. Detta stå i kontrast till att denna studie är av explorativ karaktär 

utifrån metoden och material som används. Min studie är inte bara en objektiv tolkning av 

data utan framställningar av verkliga HVB.  

 

Kodningsschemat är som tidigare nämnd centralt i en kvantitativ innehållsanalys. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar har det används koder som är relaterade till 

behandlingsmetoder och evidensbaserad praktik inom HVB. En annan forskare hade troligen 

valt andra typer av koder. Det har således betydelse vilka koder som väljs som sedan leder till 

resultatet. Det hade kunnat väljas till fler koder i form av i fall HVB angav behandlingstid, 

om de är upphandlade eller innehar någon form av certifiering men dessa skulle inte uppfylla 

syftet med en kartläggning när det gäller behandlingsmetoder. Bearbetningen av datan har 

skett genom statistikprogrammet SPSS som resultatdelen med de valda Tabeller ska belysa. 

Detta för att utesluta den mänskliga faktorn när det kommer till räknande.  
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7.4 Slutsatser – Avslutande reflektioner 

Min studie syftar till att öka kunskapen om HVB som intervention, genom att systematisk 

undersöka hur HVB hemmen för ungdomar 13-18 år i Sverige idag presentera sig och vilka 

behandlingsmetoder som framställs. Vidare hur HVB hemmens framställda arbetssätt och 

metoder förhåller sig till de tilltagande kraven på evidensbaserad praktik inom socialt arbete.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie utifrån frågeställningar om vad som kännetecknar 

HVB samt vilka metoder de som presenterar på en konstruktion av det förflutna som är i en 

moderniseringsprocess som drivs fram av evidensbaserad praktik och vårdföretag. Det är 

påtagligt att HVB hemmen anger en specifik metod, KBT i hög utsträckning och att det kan 

göras kopplingar till påverkan av EBP till denna utveckling. Det kan dock inte dras mera 

ingående slutsatser huruvida HVB hemmen använder KBT i endast marknadsförningssyfte 

eller om det verkligen har skett en övergång från miljöterapin. Utifrån att HVB hemmen 

anger personalkompetens i låg utsträckning kan detta faktum ge en fingervisning att det finns 

en diskrepans mellan det som uppges och vad som sker i den dagliga verksamheten på HVB. 

Användandet av avancerade behandlingsmetoder såsom KBT, DBT med flera kräver ofta 

terapeutiskt utbildning och frågan är om personal på HVB besitter denna kompetens. Detta 

och min diskussion tydliggör att det saknas en prövning enligt vetenskapliga kriterier när det 

gäller innehåll av HVB för att den ska kunna ange sig vara evidensbaserad. Detta öppnar upp 

en diskussion om evidensbaserad praktik som en produkt av en social konstruktion. 

 

Placerade ungdomar är en utsatt grupp vilket tidigare forskning har belyst utifrån 

långtidsstudier, statistik från socialstyrelsen och att ungdomar ofta inte är med i valet av 

HVB. Detta i kombination med avsaknaden av effektstudier när det kommer till HVB och 

dess behandlingsinnehåll väcker frågor om dess legitimitet och hur avsaknaden av 

brukarperspektivet är förenligt med evidensbaserad praktik. Frågan är om HVB existens och 

legitimitet kan reduceras till frågan om en social konstruktion? Denna fråga ansluter till 

frågan om var fältet HVB är på väg. 

 

Min studie instämmer med tidigare forskning att fältet HVB är i en förändringsprocess. Mitt 

resultat betyder att HVB är måna om att framställa metoder som visar på evidens. 

Användningsområde för denna studie är förhoppningsvis en inbjudan till vidare studier inom 

fältet HVB där det saknas rigorösa och systematiska effektstudier. Exempelvis finns det ett 
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behov utifrån evidensbaserad praktik att metoder såsom MI och lågaffektiv bemötande 

utvärderas det vill säga utsätts för en vetenskaplig prövning. Det finns slutligen även 

förhoppningar om direkt praktiskt användning i form av yrkesverksamma inom socialt arbete 

och socialtjänsten genom att fatta mer grundade beslut när det kommer till valet eller 

upphandlandet av HVB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

8. Referenser 

Adda (2021) Sammanfattning av krav på HVB. https://www.adda.se/upphandling-och-

ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/sociala-

tjanster/hvb-barn-och-unga-2017/#t-0 [Hämtad 2021-04-26] 

 

Armelius, Bengt-Åke och Andreassen, Tore (2007) Cognitive-behavioral treatment for 

antisocial behavior in youth in residential treatment. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2007, Issue 4. Art. Nr. CD005650. 

 

Ainsworth, F. och Hansen, P. (2005). A dream come true- no more residential care. A 

corrective note. International Journal of Social Welfare, vol 14, nr 3, s. 195–199. 

 

Bergmark, Anders och Lundström, Tommy (2011). Evidensbaserad praktik i svensk socialt  

arbete. Om ett programs mottagande, förändring och möjligheter i en ny omgivning ur 

Bohlin, Ingemar & Sager, Morten (red.) Evidensens många ansikten: evidensbaserad praktik 

i praktiken. Lund: Arkiv 

 

Bergmark, Anders; Bergmark, Åke och Lundström, Tommy (2011). Evidensbaserat socialt 

arbete – teori, kritik, praktik. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Bergmark och Lundström (2006) Mot en evidensbaserad praktik? – Om färdriktningen i 

socialt arbete, Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 2, s. 99-113. 

 

Bryman, Alan (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. 3: upplaga. Kina: Liber 

 

Burr, Vivian (2005). Social constructionism. 3: Edition, London: Taylor & Francis Group 

 

De Swart, JJW; Van den Broek, H; Stams, GJJM; Asscher, JJ, Van der Laan, PH; Holsbrink-

Engels, GA och Van der Helm GHP. (2012) The effectiveness of institutional youth care over 

the past three decades: A meta-analysis. Children and Youth Services Review, Vol 34, Nr 9, s. 

1818-1824. 

 

Farrell, A., Thompson, E. & Mehari, K. (2017) Dimensions of Peer Influences and Their 

Relationship to Adolescents' Aggression, Other Problem Behaviors and Prosocial Behavior. 

Journal of Youth & Adolescence. Vol 46, nr 6, s. 1351-69. 

 

Fraser, M., Richman, J., Galinsky, M. & Day, S. (2009) Intervention Research: Developing 

Social Programs. Oxford: Oxford University Press. 

 

FORTE (2018) Strategisk forskningsagenda – För det nationella programmet om tillämpad 

välfärdsforskning, https://forte.se/publikation/forskningsagenda-tillampad-valfard/ [Hämtad 

2021-04-01] 

 

Hagqvist, Anders och Widinghoff, Björn (2000) Terapeutiskt samhälle i förändring ur 

Anders Hagqvist, Björn Widinghoff, Jan Bennet, Disa Bergnéhr, Bengt Börjeson (red) 

Miljöterapi - igår, idag och imorgon igår, idag och i morgon. Lund: Studentlitteratur 

 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anders%20Hagqvist
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bj%F6rn%20Widinghoff
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jan%20Bennet
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Disa%20Bergn%E9hr
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bengt%20B%F6rjeson


51 
 

Höjer, Stefan och Forkby, Torbjörn (2011). Care for sale: The influence of new public 

management in child protection in Sweden. British Journal of Social Work, vol 41, nr1, s. 

93–110. 

 

James, Sigrid (2010) What works in group care? — A structured review of treatment models 

for group homes and residential care. Children and Youth Services Review, vol 33, s. 308–

321. 

 

James, Sigrid; Thompson, Ronald, och Ringle, Jay L. (2017) The Implementation of 

Evidence-Based Practices in Residential Care: Outcomes, Processes, and Barriers 

Sigrid James, Journal of Emotional and Behavioral Disorders 2017, vol. 25, nr 2, s. 4– 

18. 

 

James, Sigrid (2017) Implementing Evidence-Based Practice in Residential Care: How Far 

Have We Come? Residential Treatment for Children & Youth, vol 34, nr 2, s. 155-175. 

 

Johansson, Kerstin; Denvall, Verner och Vedung, Evert. (2015). After the NPM wave: 

Evidence-based practice and the vanishing client. Scandinavian Journal of Public 

Administration, vol 19, nr 2, s. 69–88. 

 

Kauffman, Frank G. (2007). Intensive Family Preservation Services: The perceptions of 

client family. Child and Adolescent Social Work Journal. vol 24, nr 6, s. 553–563.  

 

Kaunitz, Catrine (2017) Aggression Replacement Training (ART) i Sverige. Lic uppsats 2017. 

Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. https://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1092378/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2021-04-06] 

 

Knorth, E.; Harder, A.; Zandberg, T. och Kendrick, A. (2008). Under one roof: A review and 

selective meta-analysis on the outcomes of residential child and youth care. Children and 

Youth Services Review, vol 30, nr 2, s. 123–140.  

 

Konkurrensverket (2017) Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och 

andra barn och unga. Konkurrensverkets rapportserie 2017:8. 

https://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2017-8.pdf 

[Hämtad 2021-04-26] 

 

Lagerlöf, Hélène (2012) Samhällsvård och välfärdsresurser - En studie av skolgång, fritid 

och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner. Rapport i socialt arbete nr 

137. Stockholm: Institutionen för socialt arbete. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:505097/FULLTEXT02.pdf [Hämtad 2021-04-23] 

 

Lindblom, Sophia (2018) Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet: En utvärdering av 

programmen Ett nytt vägval och Nya Utmaningar. Lic uppsats 2018. Karlstads universitet, 

Institutionen för sociala och psykologiska studier,  

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1206463/FULLTEXT02.pdf [Hämtad 2021-05-15] 

 

Lundström, Tommy och Sallnäs, Marie (2019) Hvb för barn och unga – en evig vinstmaskin? 

SocialPolitik 2019 nr 2. https://socialpolitik.com/2019/10/17/hvb-for-barn-och-unga-en-evig-

vinstmaskin/ [Hämtad 2021-04-02] 

 

https://link.springer.com/journal/10560


52 
 

Lundström, Tommy, Sallnäs, Marie. och Shanks, Emelie (2020). Stability and change in the 

field of residential care for children. On ownership structure, treatment ideas and institutional 

logics. Nordic Social Work Research, vol 10, nr 1, s. 39–50.  

 

Metodguiden (2021) Socialstyrelsens metodguide. https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-

verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/ [Hämtad 2021-05-15] 

 

Miller, William R och Wilbourne, Paula L. (2002) Mesa Grande: a methodological analysis 

of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction, vol 97, nr 3, s. 265-77. 

 

Oscarsson, Lars (2009). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: En introduktion för 

praktiker, chefer, politiker och studenter. Stockholm: SKL Kommentus. 

 

Payne, Malcom (1999). Social construction in social work action and practice ur Jokinen, 

A.; Juhila, K. och Pösö, T. (red.), Constructing social work practices. UK: Ashgate. 

 

Payne, Malcom (2002) Modern teoribildning i socialt arbete. Natur och kultur: Stockholm 

 

Pålsson, David (2018) The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care: On 

the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1177723/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2021-04-01] 

 

Riffe, Daniel; Lacy, Stephen; Watson ,Brendan R. och Fico, Frederick (2019) Analyzing 

Media Messages - Using Quantitative Content Analysis in Research. Fourth Edition. 
Routledge: New York. 

 

Sallnäs, Marie och Wiklund, Stefan (2018). Socialtjänstmarknaden: Om 

marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen. Stockholm: 

Liber. 

 

Sallnäs, M. (2000). Barnavårdens institutioner: Framväxt, ideologi och struktur. Stockholm: 

Institutionen för Socialt Arbete, Stockholms Universitet. Rapport i socialt arbete nr 96. 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189247/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2021-04-05] 
 

Shanks, Emelie; Lundström, Tommy; Meagher, Gabrielle; Sallnäs, Marie och Wiklund, 

Stefan (2020) Impression management in the market for residential care for children and 

youth in Sweden. Social Policy & Administration, vol 55, nr 1, s. 82-96. 

 

SCB, Statistikmyndigheten (2020) Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 

2015–2019. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-

for-den-kommunala-sektorn/rakenskapssammandrag-for-kommuner-och-

regioner/pong/tabell-och-diagram/kommun--och-regionsektorn-2019/kommunernas-

kostnader-for-individ-och-familjeomsorg-ar-20152019/ [Hämtad 2021-04-01] 

 

SBU, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (2016) Program för ungdomar 

med antisocial problematik inom institutionsvård. En systematisk litteraturöversikt. SBU-
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9. Bilagor 
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Bilaga 2 Urvalslista - förteckning över HVB hem som ingår i studien 

ID Namn Länk                                                                                                                                                      Inhämtning av data 

1 Maskrosens HVB https://maskrosenshvb.se/ 2021-04-26 

2 4 e våningen https://www.4e-vaningen.se/ 2021-04-26 

3 HVB Rhen https://aktivvard.se/hvb/ 2021-04-26 

4 Cirrusgården http://cirrusgarden.se/ 2021-04-26 

5 Kricagården http://www.krica.se/vara-tjanster/kricagarden/ 2021-04-26 

6 Krica Örebro http://www.krica.se/vara-tjanster/olaus-petri/ 2021-04-26 

7 
Krica trädgårdsvillorna 
Skogsslingan http://www.krica.se/vara-tjanster/tradgardsvillorna/ 2021-04-26 

8 
Krica trädgårdsvillorna 
Våruddsringen http://www.krica.se/vara-tjanster/tradgardsvillorna/ 2021-04-26 

9 Krica Vendelsö http://www.krica.se/vara-tjanster/tradgardsvillan-vendelso/ 2021-04-26 

10 NSU 1 Norrtälje http://www.nsuungdomshem.se/hvb-hem/ 2021-04-26 

11 NSU 2 Sollentuna http://www.nsuungdomshem.se/hvb-hem/ 2021-04-26 

12 NSU 3 Upplands-Väsby http://www.nsuungdomshem.se/hvb-hem/ 2021-04-26 

13 Kung Karlsgården https://www.patia.se/kung-karlsgarden-hvb 2021-04-26 

14 Varbergsungdomshem https://www.varbergsungdomshem.se/ 2021-05-03 

15 Abilitiy HvB https://www.abilitycare.se/hvb-38759595 2021-05-03 

16 Hallgatan https://alpklyftan.se/hvb/hvb-hallegatan/ 2021-05-03 

17 Parkudden https://alpklyftan.se/hvb/hvb-villa-parkudden/ 2021-05-03 

18 Amhigo ungdom https://www.amhigo.se/hvb-ungdom/ 2021-05-03 

19 Falkenbergsungdomshem https://www.falkenbergsungdomshem.se/ 2021-05-03 

20 Anneborg HVB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/anneborg/ 2021-05-03 

21 Anton HVB http://antonhvb.se/ 2021-05-03 

22 Apelgården http://www.apelgarden.com/apelgarden.html 2021-05-03 

23 Villa Fridhem http://www.apelgarden.com/fridhem-405509.html 2021-05-03 

24 Gårdsjön http://www.apelgarden.com/gardsjon.html 2021-05-03 

25 Arlövsgårdens HVB https://www.arlovsgarden.se/arlovsgardens-hvb/ 2021-05-03 

26 Artaban HvB http://artaban.se/ 2021-05-03 

27 Barrebacken https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/barrebacken/ 2021-05-03 

28 Cornelia och Felicia HVB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/cornelia-och-felicia/ 2021-05-03 

29 Källtorp HvB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/kalltorp/ 2021-05-03 

30 Boberg https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/boberg/ 2021-05-03 

31 Bokenäs HvB https://www.bokenasgard.se/ 2021-05-03 

32 Bräckagården https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/brackagarden/ 2021-05-03 

33 Skogsbrynet https://caremore.se/project/caremore-skogsbrynet-med-resursskola/ 2021-05-05 

34 Torpa 2 https://caremore.se/project/caremore-torpa2/ 2021-05-05 

35 Hulebäck https://caremore.se/project/caremore-huleback/ 2021-05-05 

36 Änggården https://caremore.se/project/caremore-anggarden/ 2021-05-05 

37 Freijagatan https://caremore.se/project/caremore-migration-frejagatan-molndal_2/ 2021-05-05 

38 Hemmet berg https://caremore.se/project/caremore-hemmet-berg/ 2021-05-05 

39 Varla https://caremore.se/project/caremore-varla/ 2021-05-05 

40 Droskan HVB https://www.droskanhvb.se/ 2021-05-05 

41 Dalilagården https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/dalilagarden 2021-05-05 
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42 Davidsbogård https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/davidsbogard/ 2021-05-05 

43 Diö HVB https://www.crewford.se/hvb/ 2021-05-05 

44 Dormsjöskolan HVB https://www.dormsjoskolan.com/hvb 2021-05-05 

45 Evia HVB https://eviagruppen.se/evia-hvb-2/ 2021-05-05 

46 Slättelyngagård https://friab.se/slattelynga-gard/ 2021-05-05 

47 DBT hem https://friab.se/vi-erbjuder/dbt-hem/ 2021-05-05 

48 Fänriken HVB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/fanriken-hvb 2021-05-05 

49 Villan Fredriksborg HVB http://www.glantan.org/villa_fredriksborg_hvb/ 2021-05-05 

50 Risingegården https://risingegarden.se/ 2021-05-05 

51 Guldstadens HVB http://www.skellefteaindivid.se/ 2021-05-05 

52 Halnagården HVB http://awita.se/behandling-2/ 2021-05-05 

53 Handbacksgården https://www.humana.se/Handbacksgarden 2021-05-05 

54 Hemmabergets HVB http://hemmabergetshvbhem.se/ 2021-05-05 

55 Hoppet Fågelbo https://hoppetgruppen.se/fagelbo/ 2021-05-05 

56 Hoppet Haga https://hoppetgruppen.se/haga/ 2021-05-05 

57 HVB ART https://hvbart.se/ 2021-05-05 

58 Vrågrården HVB https://aldrigensam.nu/aldrig-ensam-vragarden/ 2021-05-05 

59 Aspviksgården https://aspviksgarden.com/ 2021-05-05 

60 HVB Center https://hvbcenteriskane.com/index.html 2021-05-05 

61 Elenoragården https://www.humana.se/Eleonoragarden 2021-05-05 

62 HVB Gästgården https://fogdarod.se/hvb/hvb-gastgarden/ 2021-05-05 

63 HVB Länsmansgården https://fogdarod.se/hvb/hvb-lansmansgarden/ 2021-05-05 

64 HVB Huvudgården http://www.huvudgarden.se/ 2021-05-06 

65 HVB Marielund https://marielundbehandling.se/ 2021-05-06 

66 HVB Vändpunkten https://www.hvbvandpunkten.com/ 2021-05-06 

67 Häggvik HVB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/haggvik-hvb/ 2021-05-06 

68 Hällekilsgård http://hallekilsgard.se/ 2021-05-06 

69 Grönåshemmet http://www.incolaab.se/ 2021-05-06 

70 Insikten HVB https://hvb.insikten.info/ 2021-05-06 

71 Orion https://orionorsa.com/ 2021-05-06 

72 Allvvillan https://omsorgsbolagen-jordnara.se/alvvillan.html 2021-05-06 

73 HVB Hoppet https://kabit.se/verksamheter/ 2021-05-06 

74 HVB Bron https://kabit.se/verksamheter/ 2021-05-06 

75 HVB Ljungstorp https://kabit.se/verksamheter/ 2021-05-06 

76 Korpnästet https://www.korpberget.se/behandling-unga-man/ 2021-05-06 

77 Kungsbo https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/kungsbo/ 2021-05-06 

78 Kvarntorphemmet http://www.kvarntorphemmet-hvb-eksjo.se/ 2021-05-06 

79 Kärrdal HVB https://www.humana.se/karrdal 2021-05-06 

80 Hammersta HVB https://lejongruppen.com/hammersta-hvb 2021-05-06 

81 Andersboda HVB https://lejongruppen.com/andersboda-g%C3%A5rd-hvb 2021-05-06 

82 Gorsinge HVB https://lejongruppen.com/gorsinge 2021-05-06 

83 Lotsen HVB https://www.humana.se/lotsen 2021-05-07 

84 Lugnet https://www.humana.se/Lugnet 2021-05-07 

85 Lunna Gård https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/lunna-gard-akut/ 2021-05-07 

86 Lärbo HVB http://www.linneaomsorg.se/hvb/ 2021-05-07 

87 Meby behandlingshem https://mebybehandlingshem.se/ 2021-05-07 

88 Morgården https://morgarden.se/ 2021-05-07 

89 Mångsbo http://mangsbohvb.se/ 2021-05-07 
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90 
Mölnbacka 
behandlingshem http://www.molnbackaungdomshem.se/behandling.html 2021-05-07 

91 Garvaregården https://www.norrbehandling.se/Verksamheter/Garvaregarden-HVB 2021-05-07 

92 Nyberga HVB https://nyberga.com/ 2021-05-07 

93 Nenya HVB https://www.humana.se/Nenya 2021-05-07 

94 Legolas HVB https://www.humana.se/Legolas 2021-05-07 

95 Norrlandsgården http://norrlandsgarden.se/ungdomsbehandling/ 2021-05-07 

96 
NVC FÄSSBERGSGÅRDEN 

https://www.nvchvb.se/ 2021-05-07 

97 Orana Äsphult https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/orana-asphult/ 2021-05-07 

98 Orana Christianstad https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/orana-christianstad/ 2021-05-07 

99 Rasmusgården HVB http://www.rasmusgarden.se/ 2021-05-07 

100 Yrjas Regnbågsgård HVB https://www.yrjas.com/ 2021-05-07 

101 Retro HVB https://retrohvb.se/ 2021-05-07 

102 Mörtsjönäs HVB https://www.riande.se/hvb-hem 2021-05-07 

103 Ringgården HVB https://www.ringgarden.se/ 2021-05-07 

104 Rosenhill http://www.indomi.se/rosenhill 2021-05-07 

105 Russinbacken HVB http://www.russinbacken.se/ 2021-05-07 

106 Samskapa 1 https://samskapa.com/hvb-hem/ 2021-05-07 

107 Samskapa 2 https://samskapa.com/hvb-hem/ 2021-05-07 

108 Samskapa 3 https://samskapa.com/hvb-hem/ 2021-05-07 

109 Samskapa 4 https://samskapa.com/hvb-hem/ 2021-05-07 

110 Samskapa 5 https://samskapa.com/hvb-hem/ 2021-05-07 

111 Samskapa 6 https://samskapa.com/hvb-hem/ 2021-05-07 

112 Samskapa 7 https://samskapa.com/hvb-hem/ 2021-05-07 

113 SIB HVB https://www.sibomsorg.se/hvb-hem-pojkar-13-19/ 2021-05-07 

114 HVB Skillstreaming http://skillstreaming.se/hvb-och-utsluss-osthammar/ 2021-05-08 

115 Sporren HVB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/sporren/ 2021-05-08 

116 Steget vidare HVB https://stegetvidare.com/verksamheter/#hvb 2021-05-08 

117 Storsjögården https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/storsjogarden/ 2021-05-08 

118 Stubben HVB http://www.stubben.se/ 2021-05-08 

119 Supporta omsorg HVB http://www.supportaomsorg.se/vara-tjanster/hvb/ 2021-05-08 

120 Sörby HVB https://www.humana.se/Sorby 2021-05-08 

121 Torpet HVB https://www.humana.se/torpet/ 2021-05-08 

122 Ugglebo HVB https://www.ugglebo.net/ 2021-05-08 

123 Uppdraget HVB http://uppdragethvb.se/ 2021-05-08 

124 
Utslussen 
behandlingshem https://utslussen.se/behandlingshem/ 2021-05-08 

125 Vega HVB https://vegahvb.se/ 2021-05-08 

126 Venöhus https://venohus.se/ 2021-05-08 

127 Viksjögård HVB https://www.viksjogard.se/ 2021-05-08 

128 Villa Svanholmen https://www.humana.se/Svanholmen 2021-05-08 

129 Villa Ängsbo https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/villa-angsbo/ 2021-05-08 

130 Vitrasel HVB http://www.vittrasel.se/ 2021-05-08 

131 Amra HVB https://vob.se/verksamheter/utredning-behandling/hvb-for-tonaringar/amra 2021-05-08 

132 Högelind HVB https://vob.se/verksamheter/utredning-behandling/hvb-for-tonaringar/hogelid 2021-05-08 

133 Slottsparken HVB https://www.vaster-bo.se/sida/9 2021-05-08 

134 Jöns Fils HVB https://www.vaster-bo.se/J%C3%B6ns-Fils-HVB 2021-05-08 

135 Agnes HVB https://www.vaster-bo.se/Agnes-HVB 2021-05-08 

136 We Mind HVB https://www.wemindhvb.se/behandlingshem 2021-05-08 



73 
 

137 Wij Gård HVB http://wijgard.se/ 2021-05-08 

138 Allviken HVB https://www.allviken.se/hvb 2021-05-08 

139 Östagården HVB https://www.ostagarden.se/hvb 2021-05-08 

140 Balans HVB https://balanshvb.se/behandlingshem/ 2021-05-08 

141 Stabbarsgården https://stabbarpsgarden.com/ 2021-05-08 

142 Lönnbacken HVB https://lonnbackenhvb.se/ 2021-05-08 

143 Själandsgården https://www.xn--sjlandsgrden-hcbu.se/ 2021-05-08 

144 Stjärnbacken HVB https://www.stjarnbacken.se/ 2021-05-08 

145 Villa Kuddby Äng https://actitreat.se/Verksamheter/Villa-KuddbyAng 2021-05-08 

146 Borgård HVB https://actitreat.se/Verksamheter/Borggard 2021-05-08 

147 Lykkebo HVB https://lykkebo.se/varatjanster.html 2021-05-08 

148 HVB Pojkar https://www.activeomsorg.se/sv/hvb-pojkar 2021-05-08 

149 HVB flickor https://www.activeomsorg.se/sv/hvb-flickor-lagenhet 2021-05-08 

150 HVB Ungdomsboende https://www.activeomsorg.se/sv/hvb-ungdomsboende 2021-05-08 

151 HVB Sandgatan https://www.activeomsorg.se/sv/hvb-sandgatan-ungdomsboende 2021-05-08 

152 Alma Gård https://www.humana.se/Alma 2021-05-08 

153 HVB Hallegatan https://alpklyftan.se/hvb/hvb-hallegatan/ 2021-05-08 

154 Villa Parkudden https://alpklyftan.se/hvb/hvb-villa-parkudden/ 2021-05-08 

155 HVB Villan https://alternatus.se/hvb/hvb-villan/ 2021-05-08 

156 HVB Ramnäs https://alternatus.se/hvb/hvb-ramnas/ 2021-05-08 

157 HVB Villa slussen https://alternatus.se/hvb/hvb-villaslussen/ 2021-05-08 

158 Aminagården https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/aminagarden 2021-05-08 

159 HVB Landa https://positivum.se/anderssonpiltz/ 2021-05-08 

160 HVB Frida https://positivum.se/anderssonpiltz/ 2021-05-08 

161 Närsjögläntan https://www.attendo.se/iof-verksamhet/attendo-narsjoglantan-hvb-hem/ 2021-05-08 

162 HVB Möllagården https://nytida.se/verksamheter/mollagarden 2021-05-08 

163 Bakfikan HVB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/bakfickan-hvb/ 2021-05-08 

164 BD Care https://www.bdcare.se/bd-care-hvb-hem/ 2021-05-08 

165 
Behandlingshemmet 
Nyckeln https://www.behandlingshemmetnyckeln.se/ 2021-05-08 

166 Vilhelmsro https://www.vilhelmsro.se/ 2021-05-08 

167 Bellagården https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/bellagarden 2021-05-08 

168 Bergsbo HVB http://www.bergbo.se/bergbo-hvb-hem/ 2021-05-08 

169 Bergåsa HVB http://www.bergasahvb.se/ 2021-05-08 

170 Bilbo https://www.humana.se/Bilbo 2021-05-08 

171 Björkhem HVB http://www.bjorkhem.com/ 2021-05-08 

172 Bogruppen HVB https://bogruppen.se/hvb/ 2021-05-08 

173 Bokskogens hem https://bokskogenshem.se/ 2021-05-08 

174 Botorp https://casatorcare.se/botorp/start/ 2021-05-08 

175 Örbyhus Ungdomshem https://dantea.se/ 2021-05-08 

176 Ryttargården HVB https://diemo.se/ryttargarden/ 2021-05-08 

177 Drömfångarna HVB https://hvbdromfangarna.se/ 2021-05-08 

178 HVB Pojkar https://www.duveholmsgruppen.se/hvb/ 2021-05-08 

179 Duvgården HVB https://duvgarden.se/ 2021-05-08 

180 Edetsten HVB https://edetsten.se/ 2021-05-08 

181 Egenhem HVB http://www.egehem.se/ 2021-05-09 

182 Ekoxen HVB http://wp.ekoxenshvb.se/ 2021-05-09 

183 Famnarp HVB https://nytida.se/verksamheter/fammarp/ 2021-05-09 
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184 Framsteget Unga https://www.framsteget.se/om-framsteget/ 2021-05-09 

185 Frostbrunnagården https://www.humana.se/Frostbrunnsgarden 2021-05-09 

186 Fyrens HVB https://fyrenshvb.se/ 2021-05-09 

187 Bergiusgården https://www.gryning.se/verksamhet/bergiusgarden/ 2021-05-09 

188 Hagen https://www.gryning.se/verksamhet/hagen/ 2021-05-09 

189 Lilla Torp https://www.gryning.se/verksamhet/lilla-torp/ 2021-05-09 

190 Ramnås https://www.gryning.se/verksamhet/ramnas/ 2021-05-09 

191 Sparregården https://www.gryning.se/verksamhet/sparregarden/ 2021-05-09 

192 Trägårns HVB https://gardsjo.se/hvb-hem/tragarns-hvb/ 2021-05-09 

193 Östabräck HVB https://hudiksvallsungdomshem.se/ostanbrack/ostanbrack-hvb/ 2021-05-09 

194 Nianfors Herrgård https://hudiksvallsungdomshem.se/nianfors/nianfors-herrgard-behandlingshem/ 2021-05-09 

195 EQ Gredelby http://humanisthemmet.se/hvb/eq-gredelby/ 2021-05-09 

196 EQ Forsen http://humanisthemmet.se/hvb/eq-forsen/ 2021-05-09 

197 HVB Albagården https://albagarden.se/ 2021-05-09 

198 HVB Altero http://hvbaltero.se/ 2021-05-09 

199 Hyttgatan HVB https://revansa.se/hvb-verksamhet/ 2021-05-09 

200 Indomi Falun http://indomi.se/falun 2021-05-09 

201 Alvstrandsgården https://www.jncare.se/vara-enheter/ 2021-05-09 

202 Björkvik 26 https://omsorgsbolagen-jordnara.se/bj-rkvik-26.html 2021-05-09 

203 Mejeriet https://omsorgsbolagen-jordnara.se/mejeriet-13.html 2021-05-09 

204 Kilen https://www.humana.se/kilen 2021-05-09 

205 Kulaboden https://kulabodan.se/ 2021-05-09 

206 Sigtuna HVB http://www.sidavidsida.se/sigtuna/ 2021-05-09 

207 Strandvillan http://www.sidavidsida.se/strandvillan/ 2021-05-09 

208 Överrum http://www.sidavidsida.se/overum/ 2021-05-09 

209 Kåjan https://www.kajannyhem.se/ 2021-05-09 

210 Mathtildagården https://www.humana.se/Mathildagarden 2021-05-09 

211 Hisingen https://mellanvardsgruppen.se/hisingen-2/ 2021-05-09 

212 Grimmered https://mellanvardsgruppen.se/grimmered/ 2021-05-09 

213 
Gottröra 
behandlingshem https://nytida.se/verksamheter/gottrora-behandlingshem/ 2021-05-09 

214 HVB Bakarboda https://nytida.se/verksamheter/hvb-bakareboda/ 2021-05-09 

215 HVB Billingeby https://nytida.se/verksamheter/hvb-billingeby/ 2021-05-09 

216 HVB Villa Ed https://nytida.se/verksamheter/hvb-villa-ed/ 2021-05-09 

217 HVB Trädgården https://nytida.se/verksamheter/tradgarden-behandlingshem/ 2021-05-09 

218 HVB Spjutsbygd https://nytida.se/verksamheter/hvb-spjutsbygd/ 2021-05-09 

219 Idagården https://www.namndemansgarden.se/behandlingsenheter/internat-idagarden/ 2021-05-09 

220 C4 HVB https://nytida.se/verksamheter/c4 2021-05-09 

221 Fristads HVB https://nytida.se/verksamheter/fristad-49-fristad-utredning 2021-05-09 

222 Munkedal HVB https://nytida.se/verksamheter/munkedal-hvb 2021-05-09 

223 
NVC Fässbergsgården 

https://www.nvchvb.se/namnlos-1/ 2021-05-09 

224 Oasen  https://www.humana.se/Oasen 2021-05-09 

225 OUC Steninge https://www.olandsutvecklingscenter.se/ouc-steninge 2021-05-10 

226 OUC Alunda https://www.olandsutvecklingscenter.se/ouc-alunda 2021-05-10 

227 CuraEna HVB https://pol.hotell6.bloom.se/index.php/hvb-hem 2021-05-10 

228 Lappetorp https://www.humana.se/individ-och-familj/barn-och-unga/om-oss/hvb-lappetorp/ 2021-05-10 

229 Rasmus HVB https://www.humana.se/Rasmus 2021-05-10 

230 Saga HVB https://sagahvb.se/ 2021-05-10 
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231 
Segesholm 
behandlingshem https://segesholm.se/ 2021-05-10 

232 Österlenporten https://osterlenporten.se/ 2021-05-10 

233 Sjögården https://landa.se/utredningshem/sjogarden/ 2021-05-10 

234 HVB Sorsele https://www.skogsro.se/sorsele/ 2021-05-10 

235 HVB Ånäset https://www.skogsro.se/anaset/ 2021-05-11 

236 Skrivargården https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/skrivargarden/ 2021-05-11 

237 Solhem http://www.solhemhvb.se/ 2021-05-11 

238 Sonrisagården https://www.humana.se/Sonrisagarden 2021-05-11 

239 Stafsinge HVB http://www.stafsinge-hvb.se/ 2021-05-11 

240 Stable ungdomshem http://www.staple.se/ 2021-05-11 

241 Studievägen https://www.humana.se/Studievagen 2021-05-11 

242 Stuveryd HVB http://www.stuveryd.com/ 2021-05-11 

243 Svedbacka HVB https://svedbacka.se/ 2021-05-11 

244 Tallbacken HVB https://www.tallbackenhvb.se/tallbacken-hvb/ 2021-05-11 

245 Talluddens HVB https://www.talluddens-hvb.se/ 2021-05-11 

246 Team J-son HVB https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/team-j-son-hvb/ 2021-05-11 

247 Torsgård HVB https://torsgard.se/ 2021-05-11 

248 Trygg vård HVB https://tvvard.se/hvb/ 2021-05-11 

249 HVB Oxie https://ungart.se/hvb-oxie/ 2021-05-11 

250 Muggebo HVB http://www.muggebohvb.se/ 2021-05-11 

251 HVB Jörlanda https://www.ungdomshemvast.se/index.php/verksamheter/hvb 2021-05-11 

252 Ungdomsstöd HVB http://www.ungdomsstod.se/hvb-boende/ 2021-05-11 

253 Rosenhill HVB 
https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/hem-for-vard-och-boende-
hvb/behandlingshem/rosenhill/ 2021-05-11 

254 Vattmyren https://www.humana.se/Vattmyren 2021-05-11 

255 Veabacken https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/veabacken/ 2021-05-11 

256 Storforsen http://www.vildhussenshvb.se/storforsen/ 2021-05-11 

257 Vildhussen http://www.vildhussenshvb.se/vildhussen-2/ 2021-05-11 

258 Villa Fridhem https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/villa-fridhem/ 2021-05-11 

259 Villa Mea https://www.humana.se/Mea 2021-05-11 

260 Villingsbergs HVB http://www.alientohvb.se/index.html 2021-05-11 

261 Vision i väst HVB http://visionivast.se/ 2021-05-11 

262 Visslan HVB https://www.humana.se/Visslan 2021-05-11 

263 Vitsippan HVB http://www.vitsippanhvb.se/ 2021-05-11 

264 Vårkullen HVB https://varkullen.se/sikagarden/ 2021-05-11 

265 Divisionsgatan https://vagarnavidarevard.se/divisionsgatan/ 2021-05-11 

266 Grillby https://vagarnavidarevard.se/grillby/ 2021-05-11 

267 Villa Åkerby https://vagarnavidarevard.se/hvb-akerby/ 2021-05-11 

268 Vägvalet HVB https://vagvalet.se/boende-hvb/ 2021-05-11 

269 Z gården http://z-garden.se/ 2021-05-11 

270 Ådö HVB http://adohvb.se/ 2021-05-11 

271 Ängbyvägen HVB https://www.attendo.se/iof-verksamhet/attendo-angbyvagen-hvb/ 2021-05-11 

272 Bäckagårdens HVB https://www.impius.se/ornskoldsvik/backagardens-hvb-hem 2021-05-11 

273 Duramother HVB https://www.duramother.se/17/5/var-insats/ 2021-05-11 

274 Ekeborg behandlingshem http://ekeborg.se/uncategorized/ekeborg/ 2021-05-11 

275 Arken https://www.attendo.se/iof-verksamhet/attendo-arken-hvb/ 2021-05-11 

276 Broarp https://www.attendo.se/iof-verksamhet/attendo-broarp-pojkar/ 2021-05-11 

277 Broarp Alma https://www.attendo.se/iof-verksamhet/attendo-broarp-alma/ 2021-05-11 
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278 Stradivarius https://www.attendo.se/iof-verksamhet/attendo-stradivarius-hvb/ 2021-05-11 

279 Eda Gården HVB https://www.inkluderingab.se/ 2021-05-11 

280 Tunagården HVB https://westhillcare.se/ 2021-05-11 

281 Magelungen Söder HVB https://magelungen.com/enheter/magelungen-soder-hvb/ 2021-05-11 

282 Lugnet HVB https://www.sociallux.se/17/13/lugnet-hvb/ 2021-05-11 

283 Bryggan HVB https://www.sociallux.se/17/14/bryggan-hvb/ 2021-05-11 

284 Lyktan HVB https://www.sociallux.se/17/15/lyktan-hvb/ 2021-05-11 

285 Solägget HVB https://www.solagget-hvb.se/ 2021-05-11 

286 Ungdomsboendet https://sandviken.se/omsorgstod/stodtillbarnungdomochfamilj/stodverksamheter/ungdomsboende 2021-05-11 

287 Eksätra HVB 
https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/hem-for-vard-och-boende-
hvb/behandlingshem/eksatra-hvb-grundskolealder/ 2021-05-11 

288 Multi gruppen 
https://www.orebro.se/omsorg--stod/stod-till-barn-unga--familj/stod-till-unga/behandling-for-
ungdomar.html 2021-05-11 

289 Ot gruppen 
https://www.orebro.se/omsorg--stod/stod-till-barn-unga--familj/stod-till-unga/behandling-for-
ungdomar.html 2021-05-11 

290 Lovisagården HVB https://www.9vb.se/hvb/lovisagarden-hvb/ 2021-05-11 

291 Aminagården HVB https://www.9vb.se/hvb/aminagarden-hvb/ 2021-05-11 

292 Valeriegården HVB https://www.9vb.se/hvb/valeriegarden-hvb/ 2021-05-11 

293 Båktorp HVB https://xn--bktorp-iua.se/ 2021-05-11 

294 Fia gården http://fia-garden.se/ 2021-05-11 

295 Kubbonge HVB https://kubbonge.se/ 2021-05-11 

 

 


