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The aim of this study was to examine how privatization affects the content of the social work 

carried out at Swedish “HVB-homes”. The institutional care of children is one of the most 

privatized areas of the Swedish welfare sector and is highly affected by the marketization of 

both the public and private sector. New Public Management ideas of result, control and goal 

has been implemented and affects the daily work. The study was based on five semi-structural 

interviews with four operation managers and one treatment assistant regarding their opinions 

of quality social work and how their organizations regulates external and internal control. It 

also looks at the organizations mission statements. The analysis was based on new 

institutionalism theory and the results showed that social work at “HVB-homes” has been 

relatively consistent over a long period of time, but the presentation of work is nowadays 

defined by promoting towards municipalities and not information targeted towards clients. 

The concepts of quality and efficiency regulates social work, but defining quality in social 

work is difficult and causes complications in quality control of organizations. In long-term it 

can steer the social work in a direction towards excessive documentation causing limited time 

for the social worker-client relation. 

 

Key words: social work, privatization, marketization, child welfare, new public management, 
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1. Problemformulering  
 

I Sverige, liksom i många andra länder, har den offentliga sektorn genomgått omfattande 

förändringar under senare årtionden. Stora delar av den offentliga sektorn har privatiserats och 

flera olika aktörer är nu inblandade som välfärdsproducenter (Hartman 2011). Att marknadisera 

offentlig sektor har varit en ideologiskt omstridd förändring som fortfarande är en politiskt 

laddad fråga. Detta kan delvis förklaras utifrån att den offentliga sektorn präglas av andra 

logiker och värden än de rent ekonomiska (Røvik 2013). 

 

Omvandlingen föranleddes av argument mot en organisatorisk tröghet och byråkratisering som 

styrde den offentliga sektorn (Almqvist 2006). Många började ifrågasätta den offentliga 

sektorns legitimitet och kapacitet att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster. Omvandlingen 

försvarades ofta ur ekonomiska aspekter; man ville höja effektiviteten i den offentliga sektorn 

för att spara pengar (Grape et al. 2006). Sallnäs (2000) kallar det för en avideologisering där 

kommuner med skiftande styren accepterade ett marknadsperspektiv som kom att slå igenom 

på bred front. Argumenten för marknadsorienteringen handlade även om bättre kvalitet via 

konkurrens och ökad valfrihet för ”kunden” och ”köparna” av tjänster (ibid.). Svårigheten att 

egentligen definiera vem som är kund och vem som är köpare inom offentlig sektor utgör en 

paradox för valfriheten och därför uppstår det problem när marknadsorienterade logiker, idéer 

och metoder lånade från näringslivet nu styr både offentliga och privata verksamheter.  

 

Modellen New Public Management används för att karaktärisera förändringarna (Almqvist 

2006). Rationalitet, konkurrens, effektivitet och kvalitetsarbete är ledord i New Public 

Management (Grape et al. 2006). Hur styr dessa begrepp organisationer inom den offentliga 

sektorn? Med den nya marknaden har statens traditionella roll som kontrollant av organisationer 

förändrats och bidragit till nya regleringsmetoder för att se att exempelvis människovårdande 

organisationer lever upp till krav om rationalitet och kvalitet (Berg 2002). Med New Public 

Management har organisationer utvecklat styr- och informationssystem som strävar efter ökad 

insyn och högre mätbarhet (Almqvist 2006). Det har blivit en trend att utöka mängden aspekter 

och objekt/subjekt att kontrollera för att tillförsäkra kvalitet (ibid.). Idén om kvalitetssäkring 

har som en del av marknadiseringen etablerats starkt i den offentliga sektorn, trots att det i 

praktiken kan vara svårt att implementera (Linde 2013). I en artikel från DN Debatt 

problematiserar tre samhällsvetenskapliga forskare utvärderingens nytta för välfärden och 
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menar att ” `utvärderingssamhället` skenat och allt oftare leder till försämrad service” 

(Widmalm et al. DN 2014). En myndighet som utvecklar metoder för reglering och 

kvalitetssäkring är Inspektionen för vård och omsorg, en extern tillsynsmyndighet som gör 

årliga kontroller för att kontrollera offentliga verksamheter. Vi frågar oss; vad är det man mäter? 

Kvalitet är ett centralt begrepp i dessa sammanhang men vad är kvalitet inom dessa 

organisationer? 

 

Nationalencyklopedin konstaterar att betydelsen av begreppet “kvalitet” på senare år har 

ändrats; tidigare betydde det endast ”uppfyllande av specifikationer” men idag definieras det 

utifrån förmågan att tillfredsställa kundens behov och förväntningar (Nationalencyklopedin 

2014). Varför måste man då mäta kvalitet? Statsvetaren Lena Lindgren (2006) framhåller att 

samhällets behov av insyn och demokratisk kontroll är speciellt viktigt i en offentligt 

finansierad verksamhet. Folk vill veta att man får valuta för sina skattepengar och att de går till 

insatser som förändrar. Lindgren menar även att offentliga verksamheter numera styrs av 

ramlagar med generella mål vilket gör utvärdering av kvalitet är grundläggande för att 

politikerna ska kunna ta ansvar för sin förda politik (ibid.).  

 

Alla organisationer styrs idag utifrån samma logik om rationalitet och kvalitetssäkring och hela 

den offentliga sektorn har marknadiserats. Ett av dessa områden är socialt arbete med barn och 

unga. Institutionsvården av unga är näst efter tandvården den mest privatiserade sektorn i 

Sverige (SOU 2001:52) och har därmed i hög utsträckning utsatts för marknadsorienteringens 

påverkan. Institutionsvården av unga träder in när den egna familjen av olika skäl inte kan ha 

barnet hos sig. Samhället tar över ansvaret och skyddar de unga genom att tillhandahålla Hem 

för vård och boende (hädanefter kallat HVB-hem). Vårdens syfte är att upprätthålla och 

tillförsäkra barnens behov och välbefinnande. Vi har i vår studie valt att endast titta på HVB-

hem riktade till ungdomar, men tror att resultaten även kan appliceras på andra HVB-

verksamheter och sociala verksamheter.  Forskning visar att en majoritet av HVB-hems 

verksamhetschefers upplever att relationerna till socialtjänsten mer och mer börjat likna 

kund/säljarförhållanden (Sallnäs 2005). Samma studie visar att flera av de tillfrågade upplever 

att det finns en motsättning mellan de ekonomiska aspekterna i en privat verksamhet och det 

sociala arbetet med barnen (ibid.). 

 

Trots att en stor majoritet av HVB-hemmen drivs privat så finansieras de fortfarande med 

skattemedel, även kallat ”entreprenadisering” (Sallnäs 2000). Studier visar att det eftersträvas 
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en tydlig reglering av det innehåll och arbete som görs men det finns forskning som visar på 

svårigheter att kontrollera de enskilda HVB-hemmen (Kilsved & Hartelius 1993). Sallnäs 

(2000) menar att frånvaron av systematiserad kunskap om HVB-placeringar och därmed 

modeller för hur man ska arrangera vård som har positiva effekter är ett generellt problem för 

barnavårdsfältet i stort och dessutom för hela det sociala arbetet. Detta leder till frågan om man 

kan mäta och kvalitetssäkra socialt arbete. Vad är det man menar ska “kvalitetssäkras”?  

 

Eftersom det är svårt att mäta vad som är god kvalitet har HVB-hemmen stora möjligheter att 

forma vård och behandlingsarbetet efter eget huvud. Den tjänst som köps och säljs är 

innehållsmässigt oklar och det saknas kunskap om vårdens kvalitet och effekter (Sallnäs 2005). 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer krav på att kommunerna följer upp, styr, 

utvecklar och dokumenterar kvalitetsarbetet, krav som ökat markant sedan 1990-talet (Lindgren 

2006).  I vår studie vill vi ta reda på hur verksamhetschefer för offentliga och privata HVB-

verksamheter förhåller sig till utvärdering och kontroll av kvalitet samt hur sådan styrning 

påverkar det professionella sociala arbetet.  

 

Att känna till de grundläggande förutsättningar och utgångspunkter som styr det sociala arbetet 

idag är viktigt. Det handlar om processer som styr hela den offentliga sektorn; skola, vård och 

socialtjänst. Vi undrar bland annat om de senaste decenniernas privatiseringar påverkar hur man 

arbetar inom HVB-institutioner.  

 

1.1. Syfte 

 

Syftet är att undersöka privatiseringen betydelse för innehållet i det arbete man utför på HVB-

hem. 

 

1.2. Frågeställningar  

 

·    Har det sociala arbetet med unga på HVB-hem påverkats av marknadens omvandling? 

·    Vad framhåller verksamhetscheferna som kvalitativt socialt arbete på HVB-hem? 

     ·     Hur styrs arbetet på HVB-hem av interna och externa krav?  
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2. Bakgrund - HVB som institution  

 
Utifrån studiens syfte, att förstå den privatisering som kommit att prägla institutionsvård av 

ungdomar, kommer detta kapitel att ge en introducerande bakgrund till HVB-hemmens historik 

och utveckling i Sverige med hjälp av Marie Sallnäs (professor i socialt arbete) forskning kring 

HVB som institution. Vidare ges en presentation av Socialtjänstlagen som reglerar 

ungdomsvård. Dessutom presenteras tillsynsmyndigheten IVOs rapport från 2013. 

 

Institutioner för barn och unga kan spåras tillbaka till 1600-talet, vars tidiga uppgift var att 

fungera som härbärge för föräldralösa barn (Sallnäs 2000). I mitten av 1800-talet började 

anstalter byggas, vilket kan ses som en början av en institutionalisering som sedan kom att 

dominera till mitten av 1900-talet. Den sociala barnavården hade då, liksom idag, två olika 

typer av institutioner; barnhem (för vanvårdade barn) och skyddshem (att jämföra med dagens 

särskilda ungdomshem, §12-hem). 1954 fastlogs det att Socialstyrelsen skulle fungera som en 

central tillsynsmyndighet för att öka insyn och kontroll av verksamheterna, att jämföra med 

dagens IVO (ibid.). Från cirka 1930 till 1980 minskade antalet platser på dessa institutioner från 

8500 till knappt 2000. Sallnäs kallar det en ”långsam men genomgripande avinstitutionalisering 

av barnavården”. En förklaring till den drastiska minskningen var en ökad placering i fosterhem 

vilket var en välkomnad utveckling och fortfarande idag anses vara huvudalternativet när barn 

ska placeras i vård utanför hemmet (ibid.), det är dock oklart varför inte detta alternativ används 

i större omfattning. Ett alternativ kan helt enkelt vara bristen på lämpliga familjehem.  

 

Efterhand växte ett ökande barndomsideal fram, med obligatorisk skolgång och uttalade normer 

om den ”goda barndomen” (Sallnäs 2000). Sallnäs menar att placering av barn på institution 

ofta har varit en pragmatisk lösning i brist på bättre. Samtidigt som det beskrivits som negativa 

inslag i socialpolitiken anses HVB-hem fortfarande vara lösningen på ”många problem med det 

uppväxande släktet, och ett sätt att visa att man från samhällets sida gör något åt sociala problem 

och provocerande ungdomar” (Sallnäs 2000:112).   

 

I början av 1980-talet gjordes stora politiska förändringar på området individ- och 

familjeomsorg som gjorde att privata entreprenörer fick tillgång till en ny marknad. En ny 

Socialtjänstlag som kom 1982 gjorde bland annat att HVB-begreppet infördes. På den tiden var 
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endast 4 % privat drivna och dessa hade då en ideell karaktär (Sallnäs 2000). Med den nya lagen 

öppnades en marknad för privata, vinstdrivande företag och idag drivs över 80 % av alla HVB-

hem i enskild regi (inräknat stiftelser och ideella föreningar, som dock är i minoritet) 

(Socialstyrelsen 2008). Den politiska intentionen var fortfarande att institutionsbehandling 

skulle minska i omfattning till förmån för fosterfamiljsplacering (Sallnäs 2000). Man kunde 

redan i början av 1990-talet konstatera att reformen delvis motverkat sitt syfte - 

institutionsplaceringarna ökade och då i hög grad inom privata verksamheter (Socialstyrelsen 

1990). 

 

2009 var ungefär 15 800 barn placerade utanför hemmet, av dessa fanns 4 100 på någon slags 

institution, antingen i ett HVB-hem eller i hem drivna av Statens institutionsstyrelse (SKL 

2010). Siffror från 2009 visar att kostnaden för institutionsvård på HVB uppgick till 4,6 

miljarder kronor (SKL 2010) och kostnaden för HVB-placeringar har ökat varje år sedan 1992 

(Sallnäs 2000). Som vi tidigare nämnt menar Sallnäs (2000) att det saknas kunskap om den 

moderna institutionsvårdens ”effekter” och att den forskning som finns visar på små eller inga 

rehabiliterande effekter. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 2010) menar att det till 

stor del saknas kunskap om vad som ger resultat och vad som ger effekt inom vården. De ser 

detta som en anledning till att få kontroller och uppföljningar görs inom ungdomsvården, 

eftersom det är svårt att veta vad man ska kontrollera. 

 

Trots att kunskap saknas om vad som ger resultat inom vården finns en kvalitetssäkringsidé 

som norm inom området för barn och unga. I Socialtjänstlagen (2001:453 6 kap. 1§) står det 

till exempel att ” Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits 

emot i ett annat hem än det egna får god vård”. Insatser inom Socialtjänsten ska vara av ”god 

kvalitet” (Socialtjänstlagen 3 kap. 3§). Den placerande socialsekreteraren har ett stort ansvar 

för ungdomens placering.  Enligt Socialtjänstlagen (2001:452 3 kap. 3 a §) ska denne se till att 

det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom 

socialtjänstens verksamhet rörande barn och ungdom samt göra en uppföljning av beslutade 

insatser.  

 

Men vad som är god vård är alltså inte givet. Vi har tagit del av en rapport från 2013 gjord av 

IVO som är en sammanställning av resultat från inspektioner av HVB-hem för barn och unga 

under åren 2010-2013. I rapporten framkommer att det systematiska kvalitetsarbetet behöver 

utvecklas i många verksamheter. I rapporten konstateras att det är tveksamt om barnen på HVB 
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får hjälp och detta på grund av att verksamheterna inte alltid har de bästa förutsättningar för att 

ge vård och behandling av god kvalitet. IVO uppmärksammar flera faktorer som de uppfattar 

som oroväckande för HVB-vården. Dessa faktorer är bland annat att personal i stor utsträckning 

inte har lämplig utbildning och de finner ett stort utbud av metoder som saknar vetenskaplig 

grund; metoder som personalen dessutom har dålig kunskap om. Vissa verksamheter redovisar 

att de använder metoder som inte passar för barn och unga, metoder som kräver specifik 

utbildning, vilket verksamheterna ofta inte har. På grund av detta konstaterar IVO att det finns 

risk för att vården som erbjuds inte är trygg och säker. 

 

3. Tidigare forskning 
 

Vi kommer i detta kapitel att presentera den forskning vi tagit del av och som knyter an till vårt 

syfte om privatiseringens betydelse för arbetet på HVB-vården. Forskning om hur privatisering 

påverkar offentlig sektor i stort är omfattande. Vi har avgränsat vårt sökande av tidigare 

forskning mot området för barn och unga där det finns begränsad forskning om privatisering av 

HVB-vård. För att knyta an uppsatsens syfte till våra frågeställningar har vi även sökt forskning 

kring kvalitetsarbete och utvärdering, vilka i tidigare forskning beskrivs som konsekvenser av 

marknadiseringen. Kapitlet avslutas med forskning kring hur det professionella sociala arbetet 

styrs av privatisering och marknadisering. 

 

3.1. Privatiseringens utveckling 

Det finns en uppsjö av forskning om den offentliga sektorns förändringar sedan 1980-talet, 

mycket skrivet på 1990-talet och framåt, men det samlade kunskapsunderlaget om 

privatiseringens konsekvenser för individ- och familjeomsorg är överlag lågt (Collins-Camargo 

et al. 2008), i den mån studier finns är de koncentrerade till området barn- och ungdomsvård 

menar Stefan Wiklund (2011), fil. dr. i socialt arbete. Privatiseringen av ungdomsvården i 

Sverige har skett de senaste decennierna och framstår som mycket stor om man jämför med 

andra välfärdsområden och inom HVB har privatiseringstrenden varit allra tydligast (Wiklund 

2011). Wiklund har deltagit i ett forskningsprojekt vars centrala fråga är vilka effekter 

privatiseringstrenden haft för kvalitet och effektivitet inom vården (Hartman 2011). Studien 

visar på flera paradoxer med att privatisera ungdomsvården, där komplex problematik ska 
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styras av privatiseringens grundidéer om valfrihet. Det försvåras av att ungdomarna inte alltid 

själva kan välja vilket HVB-hem man placeras på liksom att det är en resurssvag grupp där 

vårdnadshavare inte alltid försvarar ungdomens intresse (Wiklund 2011). Det finns få studier 

som undersökt skillnader i brukares upplevelser av kvalitet i privata och offentliga HVB-hem 

vilket sammanfattningsvis gör det svårt att säga något om privatiseringens, och 

huvudmannaskapets, konsekvenser för kvalitet inom HVB (ibid.).   

 

Förespråkare för privatisering inom den offentliga sektorn talar för att konkurrens kan skapa en 

benägenhet hos privata entreprenörer att erbjuda kostnadseffektiva och produktiva tjänster 

(Hubel et al. 2013). Verksamheterna blir därför motiverade att minska onödiga utgifter eftersom 

det drabbar dem direkt, till skillnad från offentlig förvaltning. Förespråkare menar också att 

privata utförare eftersträvar en mer innovativ utveckling inom den sociala sektorn, exempelvis 

har de en större benägenhet att testa nya metoder och arbetssätt. De hem som inte lever upp till 

förväntningarna kommer dessutom inte att ha kvar sin kundkrets och på det sättet tas 

medborgarens möjligheter att själv välja välfärdsgivare tillvara (ibid.). Dock påpekar Hartman 

(2011) liksom Wiklund (2011) att många brukares möjlighet att själva välja välfärdsgivare är 

väldigt begränsad. Speciellt ekonomiskt, materiellt och socialt resurssvaga individer befinner 

sig ofta i en påtagligt underordnad maktställning i förhållande till socialtjänsten. Dessa 

förhållanden minskar naturligtvis potentialen för kundinflytande som mekanism till förbättrad 

vårdkvalité inom denna välfärdssektor (ibid.). 

 

Exempel på nackdelar med privata aktörer i ungdomsvården benämns som att man anställer 

lägre utbildad personal, maximerar arbetsmängden och erbjuder mindre tillsyn av brukaren för 

att maximera vinstuttag (Hubel et al. 2013). Andra nackdelar är att kommunen är den enda 

köparen och kanske inte har de kunskaper som krävs för upphandling av välfärdstjänster. 

Dessutom resulterar en eventuell brist på konkurrens, på exempelvis landsbygden, snarare i en 

prisökning på den privata marknaden (Hubel et al. 2013). Dessutom behöver kommunen ha 

kontroll över samt utvärdera tillhandahållna välfärdstjänster samtidigt som de har en effektiv 

upphandlingsprocess. Kostnaden för detta extraarbete kan minimera den eventuella vinst som 

privatiseringen skulle åstadkomma (ibid.). 
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Sallnäs (2005) har gjort en studie där hon undersöker hur privata HVB-hems verksamhetschefer 

upplever sina positioner på en marknad. Fokus för Sallnäs studie är hemmens relation till 

ekonomiska omständigheter. I studien konstateras att det har skett en omfattande etablering av 

privata aktörer som säljer vård till mycket varierande priser. De privata aktörerna uppfattade 

dock endast i liten grad att de var aktörer på en konkurrensutsatt marknad. Varierande 

vårdavgifter förklarades av att personalintensivare vård är dyrare. Samma studie visar dock att 

flera av de tillfrågade upplever att det finns en motsättning mellan de ekonomiska aspekterna i 

en privat verksamhet och det sociala arbetet med barnen. Sallnäs (2005) menar att det finns 

stora svårigheter på marknaden för barn och unga, främst eftersom den tjänst som erbjuds är 

svårformulerad och det är oklart vad man köper, vem som köper, och vad man får för pengarna. 

Studien visar att en majoritet av HVB-hems verksamhetschefer upplever att relationerna till 

socialtjänsten mer och mer börjat likna kund/säljarförhållanden. Samtidigt påpekar Sallnäs 

svårigheten i att veta vem som är den egentliga kunden, Socialtjänsten eller ungdomen (ibid.). 

 

 

3.2. Kvalitet och utvärdering 

Utifrån vår fråga om hur kvalitet kontrolleras externt och internt har vi valt att studera begrepp 

som ”kvalitet” och ”utvärdering” i den offentliga sektorn. Ett sätt att kontrollera och utvärdera 

verksamheterna i offentlig sektor är genom Inspektionen för vård och omsorg. IVOs rapport 

(2013) påvisar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas, vilket gör det angeläget 

för oss att skapa oss en uppfattning om hur forskning i ämnet diskuterar och definierar 

kvalitetsbegreppet.  

 

 Vi har ägnat uppmärksamhet åt den norska sociologen Anne Marie Berg. Bergs (2002) 

perspektiv är att kvalitetsstyrning sätts in som ett ledningsinstrument i en organisation som svar 

på förhållanden i omgivningen, exempelvis marknad, kunder, brukare, och som svar på krav 

och förväntningar från politisk nivå. Hon menar att den förändrade offentliga sektorn – som nu 

är en ”kvasimarknad” av både offentliga och privata organisationer – sedan 1980-talet har 

ansetts behöva mekanismer för överordnad kontroll och koordinering på grund av ideologisk 

och populistisk kritik. Kvalitetssäkringssystem, menar hon, har då blivit en del av sådana 

kontroll och koordineringssträvanden. Berg skriver att kvalitetsstyrning kan ses som ett svar på 

legitimitets- och tillitskris i den moderna staten. Hon undrar om ”kvalitetssäkring” idag mest 

fungerar som ett legitimitetsskapande ”mantra” i förhållandet mellan staten och medborgaren.  
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Lindgren (2006), som studerar offentlig förvaltning, har ägnat stor del av sin forskning åt 

utvärdering. Hennes forskning knyter an till Berg (2002) då hon menar att utvärdering, liksom 

kvalitetsstyrning, är ett nyckelinstrument i de senaste decenniernas förvaltningspolitiska 

reformer. Regelbunden utvärdering har tagit allt större plats inom myndigheter de senaste 

årtiondena, jämfört med innan då det endast skedde vid enstaka tillfällen inför exempelvis stora 

politiska beslut. När offentliga verksamheter i större utsträckning styrs av ramlagar med 

generella mål är “utvärdering dessutom helt grundläggande för att politikerna ska kunna ta 

ansvar för förd politik”, menar Lindgren (2006:18).  

 

 

3.3. Kvalitetsbegreppets påverkan på professionellt socialt arbete 

Samhällets behov av insyn och demokratisk kontroll grundlägger förutsättningarna för ett allt 

mer omfattande utvärderingsintresse (Lindgren 2006). Ett av de för utvärdering centrala idealen 

är kvalitet, vilket kan ges skiftande innebörd (Hasselbladh 2002). Principen för utvärdering är 

att man söker enklare och snabbare sätt att arbeta, men om ständiga förbättringar istället inriktas 

på mål och resultat ”bryts en av de centrala barriärerna mellan individ och arbete - vetskapen 

att en viss prestation är tillräcklig” (Hasselbladh 2002:244). Inte minst i verksamheter där 

resultaten är svårbedömda, såsom HVB-vård, och där den professionella engagerar sig i och 

bryr sig om sitt arbete (ibid.). Frågan är om tilliten till yrkesutövarna har ersatts av tilliten till 

kvalitetssystemen (Berg 2002). 

 

Berg (2002) menar att system som är till för att främja en organisations produktion i bästa fall 

fungerar som en åtgärd till förbättring men i sämsta fall kan fungera som en detaljkontroll av 

arbetet och de anställda. Vidare påpekar Berg att kvalitetsrörelsen ur den här synpunkten kan 

ses som ett disciplineringsprojekt i den nyliberala kapitalismens ideologi. Här pekar Berg på att 

kontroll och kvalitetssystem kan ha motsatt effekt från dess ursprungliga mål, de låser in 

organisationerna i modeller och system som hindrar de från att framarbeta moderna arbetssätt 

(ibid.). Lindgren (2006) är på samma linje när hon säger att kraven på exempelvis Socialtjänsten 

att utvärdera inte tar hänsyn till det sociala områdets komplexitet vilket gör det sociala arbetet 

svårmätbart. Om man ser till Bergs (2002) argumentation, borde detta leda till att 

organisationerna låses in i rutinbeskrivande system som inte är till gagn för verksamheterna. 

Lindgren (2006) talar om att utvärderingen, trots sina många goda intentioner att ge information 
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till en upplyst medborgare, har blivit en social norm som tvingar professionella att granska sig 

själva, sitt arbete och sina kollegor och att man därför tappar tilltron till sin egen och andras 

kompetens (ibid.). Frågan är om tilliten till yrkesutövarna har ersatts av tilliten till 

kvalitetssystemen (Berg 2002). Att ta reda på hur verksamhetscheferna talar om denna typ av 

”självgranskning” i arbetet, kopplas till vår fråga om hur arbetet styrs av extern och intern 

kontroll. 

 

Berg (2002) skriver att före 1980-talet så grundandes det offentligas legitimitet på statlig 

reglering och byråkratisk kontroll vilket var garantier för att allt gick bra till. Professionerna 

inom organisationerna var också ett legitimitetsskapande element då de genom sin utbildning 

och kompetens ansågs vara de mest professionella på området. På 1980-talet började man 

kritisera och ifrågasätta den offentliga sektorn vilket skapade en legitimitetskris och då även 

legitimiteten och tilliten till professionerna sjönk (ibid.). Också Lindgren (2006) argumenterar 

för att professionella idag inte tillåts lita på sin egen profession utan att endast utvärdering anses 

legitimt för att vara säkra på att utveckling sker. Detta har skapat verksamheter vars legitimitet 

bygger på i vilken grad de utvärderas och kontrolleras, i förlängningen hur väl de uppfyller mål 

och resultat. Legitimiteten finns alltså inte hos de professionella som genom utbildning och 

kompetens i socialt arbete borde var ”proffs” på socialt arbete. Julia Evetts, professor i socialt 

arbete, studerar hur New Public Management har förändrat förutsättningarna för professionella 

inom den offentliga sektorn och vilka konsekvenser marknadiseringen har bidragit till för det 

professionella sociala arbetet. Evetts (2009) menar att man nu kan bevittna utvecklingen av två 

olika former av professionalism, organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism. 

Organisationsprofessionalism karaktäriseras av hög grad av kontroll, rationalisering, ansvar och 

beslutsfattning för de professionella. I motsats till detta så kännetecknas 

yrkesprofessionalismen, vilket beskrivs som idealtypen, av hög grad av kollegial befogenhet 

och kompetens. Denna befogenhet kommer från värdering och omdömesförmåga vilket i sin 

tur kommer från god utbildning och träning – inte kontroll. Evetts (2009) påstår att New Public 

Management marknadsför organisationsprofessionalism framför yrkesprofessionalism. 
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4. Teori  

 

Syftet med studien är att undersöka privatiseringens betydelse för innehållet i det arbete man 

utför på HVB-hem. Till privatiseringens uppenbara fördelar nämns ofta inomorganisatoriska 

motiv som exempelvis ökad effektivitet och minskad byråkrati, vilket kan förklara varför 

reformen skett. Nyinstitutionell teori har istället ett grundantagande att organisationer kan ses 

som öppna system påverkade av sin omgivning och pekar på att verksamheter likriktas och 

härmas, bland annat genom olika former av kontroll. Blom menar att det är relevant att 

analysera "marknadsorienteringen som ett resultat av kommunens egna problem och motiv i 

kombination med olika drivkrafter och maktförhållanden utanför kommunen.” (2006:178). 

Privatiseringsreformerna kom alltså inte ”inifrån” organisationerna utan berodde på en 

utveckling i samhället i stort. Det nyinstitutionella perspektivet lägger stor vikt vid 

omgivningens påverkan på organisationsförändringar, vilket gör det lämpligt att använda 

nyinstitutionell teori för vår studie. Oavsett huvudmannaskap så har alla HVB-hem i någon mån 

påverkats av privatiseringen av den offentliga sektorn och styrs numera utifrån liknande 

principer om mål- och resultatstyrning. Detta kommer vi hädanefter referera till som 

marknadiseringen av den offentliga sektorn. 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera nyinstitutionell teori och de teoretiska begrepp som 

kommer att ligga till grund för vår senare analys, vilka är institution, legitimitet, organisatoriska 

fält, rationaliserade myter, särkoppling och isomorfism. Vidare presenteras New Public 

Management (hädanefter kallat NPM) i relation till nyinstitutionell teori.  

 

 

4.1. Nyinstitutionell teori och begrepp 

Nyinstitutionell teori är en relativt ung teori och en vidareutveckling av institutionell teori, men 

med ett fokus på hur organisationer verkar i förhållande till omvärlden och hur detta påverkar 

utveckling och förändring inom organisationer. Det nyinstitutionella perspektivet kan sägas ha 

uppstått som en kritisk reaktion på synen att organisationer skulle vara rationellt målinriktade i 

sig själva, oberoende yttre faktorer, och aktiva i slutna system (Johansson 2006). Som en 

reaktion kom den nyinstitutionella organisationsteorin att sätta det sociala och kulturella 

beroendet mellan organisation och omgivning i centrum, och forskare började ifrågasätta i 
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vilken grad omgivningen faktiskt gynnar rationella och effektiva organisationer (ibid.) genom 

olika krav från omgivningen. Teorin är användbar för att se hur HVB-hem formas av olika 

intressen i omgivningen; brukaren, staten, organisationen och när en sådan finns, aktieägaren 

(Linde 2010). 

 

Människobehandlande organisationer och institutioner är centrala begrepp i nyinstitutionell 

teori. Människobehandlande organisationer är främst de som också kan kallas välfärdsstatens 

organisationer, exempelvis sjukhus, skolor och socialkontor. Hasenfeld (2010) beskriver dem 

likt organisationer med en moralisk karaktär som beslutar om ofta begränsade resurser såsom 

pengar, tid och expertis, helt enkelt resurser som ger stöd till och har kontroll över människor. 

Institution är ett brett och diffust begrepp som närmast kan beskrivas med ”beständighet över 

tid” som ”växer fram ur vår vana att skapa vanor” (Linde & Svensson 2013:12). Institutioner 

har en historia och innebär kontroll och predestinerade mönster för människors handlande 

(ibid.). Rumsliga institutioner, som exempelvis fängelser eller uppfostringsanstalter, handskas 

ofta med människor med olika sociala problem. Vad är då skillnaden mellan organisationer och 

institutioner, och hur kategoriseras HVB-hem? Scott (2001) menar att organisationer är 

konkreta arbetsplatser, något man kan besöka och ringa till. Institutioner kan också vara 

konkreta platser, ett fängelse fungerar ju inte utan en verklig byggnad, men är samtidigt mer än 

detta; det är idéer om regler och normer som styr i vårt samhälle. Vi tolkar det som att HVB-

hemmen är ett mellanting av en konkret boendesituation och ett försök att ”omvandla” 

ungdomen med samhälleliga normer och riktlinjer, alltså både en människobehandlande 

organisation och institution. 

 

Ett nyinstitutionellt begrepp är organisatoriska fält, fält där likartade organisationer verkar och 

ägnar sig åt ungefär samma saker. Genom att beskriva sin verksamhet på likartade sätt så 

utvecklas normer och värden och man börjar härma de verksamheter som är stora och etablerade 

(Linde 2013). New Public Management som del av den marknadisering som präglar offentlig 

sektor är ett exempel på hur idéer sprids inom organisatoriska fält (ibid.). Ett annat exempel på 

spridning är hur man plockar in organisatoriska element från andra organisationer, exempelvis 

externa kvalitetssäkringssystem (Linde & Svensson 2013).  

 

1977 introducerade sociologerna Meyer och Rowan begreppet rationaliserade myter som 

förklarar institutionaliserade normer och procedurer för hur en organisation ”ska” se ut och bete 

sig. Bland annat handlar det om hur en organisation hanterar kvalitetsarbete. Myt kallas det för 
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att kvalitetsarbetets ”nytta” tas för given utan direkt bevisbar påverkan på arbetets effektivitet 

(Linde & Svensson 2013). Rationaliserade myter är alltså de grundläggande antaganden som 

finns inom ett och samma fält och som ger upphov till att organisationer anpassar sig efter dessa 

normer utan påvisbar verkan (Ineland 2006).   

 

Skälen till den omfattande marknadsorienteringen av offentlig sektor var som vi tidigare nämnt 

framför allt ekonomiska; effektiviteten i den kommunala produktionen skulle höjas (SOU 

1996). Blom (2006) menar att förändringen även hade en stor legitimitetsaspekt. Levin 

beskriver legitimitet som ”innebörden av något berättigat; något som rättfärdigar en 

organisation och dess funktion, dess effekter eller resultat” (2013:25). Grundläggande tankar 

inom den nyinstitutionella teorin rör hur organisationer gör för att överleva och skaffa sig 

samhällelig legitimitet (ibid.). Meyer och Rowan (1977) introducerade hypoteser om att det 

främst är omgivningens förväntningar och hur organisationer svarar upp mot dessa som gör att 

organisationen vinner legitimitet eller inte. Organisationerna måste helt enkelt anpassa sig till 

yttre krav, de anpassar sig kulturellt och institutionellt (Levin 2013). Organisationer är alltså 

hela tiden beroende av att söka legitimitet från omgivningen. Detta görs genom att ta till sig 

idéer och modeller från omgivningen i det fält man verkar inom, idéer som knyter an till 

metaidéer kring vad som i samhället anses vara rationellt, effektivt och modernt (Blomberg & 

Petersson 2013).  

Som vi tidigare redogjort för började den tidigare högt värderade offentliga sektorn ifrågasättas 

under 1980-talet och många forskare menar att den därmed började tappa legitimitet (Blom 

2006). En utbredd kritik mot byråkratisk styrning möjliggjorde den omfattande privata 

reformeringen. Ett sätt att öka legitimiteten var att försöka efterlikna privata marknaders sätt 

att fungera (ibid.). Scott (2001) menar att organisationsförändringar inte alltid beror på 

rationella överväganden i syfte att förbättra en verksamhet, utan på ett ”socialt och kulturellt 

tryck att anpassa sig till institutionaliserade föreställningar i omgivningen” (Blom 2006:178). 

Det kan räknas som ett utomorganisatoriskt motiv; att vinna samhällelig legitimitet. 

 

Meyer och Rowans (1977) påstår att institutionella normer får effekter på organisationers 

struktur genom att de anpassar sig till institutionella krav. Institutionella normer uppstår i 

organisationens omgivningar genom att vissa aktiviteter förutsätts - av politiska beslutsfattare, 

allmänna opinionsströmningar, lagstiftning och så vidare. Strävan mot strukturell 
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överenskommelse blir viktig, så kallad isomorfism. Isomorfism är benämningen på den 

likformighet som sker inom det organisatoriska fältet när organisationer liknar varandra för att 

de införlivar samma legitimerande organisationsstrukturer (ibid.). Ett sätt som gör att 

organisationer liknar varandra är i professionsutveckling, då ökad professionalisering och krav 

på utbildning leder till ökad likhet mellan organisationerna (Svensson 2013). Ytterligare 

förgrundsgestalter inom nyinstitutionell teori är DiMaggio och Powell (1983) som menar att 

utvecklingen går mot en större homogenitet då staten och professionerna eftersträvar större 

enhetlighet. På detta sätt skapas begriplighet för utomstående men gör inte nödvändigtvis 

organisationerna mer effektiva (ibid.). Anpassningen och isomorfismen är framför allt viktig 

för organisationer vars mål är svårfångade och mångsyftade och där det är svårt att få fram 

tydliga resultat att mäta (Linde 2010), som i till exempel människovårdande organisationer.  

 

Blom menar att organisationers formella strukturer och processer visar på institutionaliserade 

föreställningar i omgivningen. Dessa strukturer och processer, som exempelvis utvärdering, 

fungerar både handlingsskapande och symboliskt (2006). Detta arbete är inte alltid särskilt 

praktiskt och det löser man genom att särkoppla, det vill säga att separera det praktiska 

handlandet från den formella strukturen. Man bör alltså skilja på organisationens formella 

struktur och vad som sker i vardagliga aktiviteter, på samma sätt som vi jämför HVB-hemmens 

verksamhetsbeskrivningar med deras reella arbetsmetoder i den mån det är möjligt i en 

intervjusituation. Genom särkoppling kan organisationen vidmakthålla en legitimerande 

struktur som svarar an mot omgivningens förväntningar samtidigt som det dagliga arbetet kan 

pågå inom organisationen ”som vanligt” (Grape et al. 2006). Krav från omgivningen kan vara 

komplexa och många och komma från flera håll, begreppet beskriver hur verksamheten hanterar 

dessa externa krav (Linde 2010). Därför kan det vara viktigt för det dagliga arbetet i 

verksamheten att det är så ”fritt” som möjligt från utomstående krav (ibid.). 

 

 

4.2. New Public Management 

Linde & Svensson (2013) menar att ett viktigt drag i nyinstitutionell teori är att kontextualisera 

de fenomen man studerar. Vill man förstå utvecklingen av kvalitets- och utvärderingsarbete 

inom HVB-hem måste man förstå den marknadisering som präglat offentlig sektor (ibid.). 

Nyinstitutionalismen ingår ofta som en viktig grund i New Public Management (Røvik 2013). 

NPM ska inte betraktas som en teori utan kan ses som en global modell sammansatt av idéer 

från flera olika håll, däribland näringslivet (Lindgren 2006). NPM används som modell för att 
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karaktärisera de tre senaste decenniernas utveckling i offentlig sektor, mot ett mer 

decentraliserat och målstyrt arbetssätt (Almqvist 2006). Näringslivets managementidéer och 

arbetsmetoder blev en förebild för privatiseringen av kommunal verksamhet (ibid.). En av 

NPMs grundprinciper är mål- eller resultatstyrning och det tillhörande kravet på att redovisa 

kvalitet och resultat (Lindgren 2006).  

 

Om organisationer ska bli accepterade så måste de visa att de lever upp till vissa grundläggande 

normer om kontinuerliga framsteg, förnyelse och rationalitet (Røvik 2013). Vad som är 

legitimerande är inte konstant, det vill säga vad man mäter och hur man mäter genom 

exempelvis utvärderingar förändras med tiden. Grape et al. (2006) frågar sig varför effektivitet 

och ekonomi numera verkar vara viktigare än etik, solidaritet och rättvisa när organisationer 

omorganiseras, och varför de ibland lägger mer energi på att visa upp en framgångsrik fasad än 

rationella lösningar av den huvudsakliga arbetsuppgiften. Christensen et al. (2005) skriver att 

NPM-tekniker syftar att skapa mer rationalitet i den offentliga sektorn och menar att exempelvis 

målstyrning bygger på en modell om mål/medel-rationalitet som inkluderar föreställningar som 

nyttomaximerande beslutsprocesser och utvärderbarhet (ibid.). Evetts (2009) menar att NPM är 

en modell för att göra staten och det offentliga mer effektivt, förbättrat, ska bidra till minskade 

kostnader och minskat slöseri av offentliga medel, där två av modellens främsta teman är 

möjligheten för förvaltning att kontrollera arbete och möjligheten att standardisera arbete 

(ibid.).  

 

Avslutningsvis har teoridelen i denna uppsats syftat till att med hjälp av de nyinstitutionella 

teoretiska begreppen institution, legitimitet, organisatoriska fält, rationaliserade myter, 

särkoppling och isomorfism, och New Public Management, belysa hur man kan förstå de 

förändringar som skett inom HVB-vården. 
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5. Metod 

 

Syftet med studien var att undersöka privatiseringens betydelse för innehållet i det arbete man 

utför på HVB-hem utifrån verksamhetschefers upplevelser av fältet de arbetar i. En kvalitativ 

ansats är relevant för vår studies syfte, eftersom det ger möjlighet att fråga om 

verksamhetschefernas uppfattningar och upplevelser kring fältet de arbetar på, kontroll, kvalitet 

och utvärdering, vilket hade varit svårt att få en djupare inblick i genom exempelvis en enkät 

eller annan kvantitativ metod. Att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod lägger fokus på 

människors ord och hur individer uppfattar samt tolkar sin sociala verklighet, det beskrivs som 

en kunskapsteoretisk och tolkningsinriktad metod vars tyngd ligger i att skapa ”en förståelse av 

den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” 

(Bryman 2011:341). Det insamlade empiriska materialet består av fem semistrukturerade 

intervjuer samt dokument som innehåller respektive hems verksamhetsbeskrivning.  Valet av 

intervjutyp baserades alltså på det ökade handlingsutrymme som ges vid ett semistrukturerat 

upplägg och den ökade möjligheten att fördjupa svaren och skapa en dialog med respondenten 

(May 2001). Verksamhetsbeskrivningarna gav oss möjlighet att jämföra hur de presenterade 

sig i intervjuerna och hur de presenterar sig utåt i skrift. Vår intention var att studier av 

dokumenten skulle ge oss en annan typ av information än den vi fick under intervjuerna. 

 

5.1. Metodens förtjänster och begränsningar  

May (2001) påpekar vikten av att se både styrkor och svagheter i olika metoder och hur de bäst 

kan användas som redskap i vår strävan att förstå och förklara sociala frågor. Att använda sig 

av semistrukturerade intervjuer underlättar klargörande och fördjupning av de givna svaren 

(ibid.). Vi tror att vi fick ett mer nyanserat empiriskt material då vi träffade våra intervjupersoner 

och hade möjlighet att ställa följdfrågor eller skönja attityder och åsikter. Vi fick därmed 

möjlighet till en intimare dialog och respondenten kunde svara på frågorna i egna termer.  

 

Potentiella svårigheter med kvalitativ intervju är “researcher bias” (Ahrne & Svensson 2011). 

Under intervjuerna eftersträvade vi en medvetenhet kring intervjuareffekter, alltså på vilket sätt 

våra formuleringar av frågor och följdfrågor påverkar neutraliteten i det som intervjupersonen 
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säger och hur intervjun styrs mot det vi avser undersöka. Vi var noga med att försöka fånga upp 

det intervjupersonerna sa och ansåg viktigt och i minsta möjliga mån fokusera på våra 

föreställningar om arbete på HVB-hem. Likaså hade vi en medvetenhet kring i vilken grad vårt 

teoretiska perspektiv formade frågorna till intervjupersonerna och därför i viss mån styrde vilka 

teman och ämnen som togs upp (ibid.).  

 

Att försköna bilden av sig själv eller sin arbetsplats, ”respondent bias”, kan förekomma och 

måste beaktas (Ahrne & Svensson 2011). En konsekvens att ta hänsyn till i att endast intervjua 

verksamhetschefer är att deras yrkesmässiga ansvar eventuellt kan medföra ett visst försvar för 

verksamheten, deras positiva förhållningssätt kan bero på att de måste bära organisationen med 

sina diskurser och därmed försvara exempelvis ägandeformen. På grund av det finns det en risk 

att vi inte fick en helhetsbild eller en full förståelse för området tillsyn och utvärdering av HVB. 

Dessutom kan verksamhetsbeskrivningarna användas för att ”sälja” sin verksamhet vilket 

innebär att man ger en förskönad bild av hemmet. 

 

Det var svårare att insamla empiri från verksamhetsbeskrivningarna än intervjuerna, då 

verksamhetsbeskrivningarna var väldigt olika till sin utformning och sitt innehåll. Vissa gav 

väldigt mycket information medan andra var betydligt mer kortfattade, vilket gjorde att olika 

mycket material kunde användas från respektive verksamhetsbeskrivning. I 

verksamhetsbeskrivningarna var det svårt att hitta relevanta teman, mycket på grund utav att de 

innehöll förutsägbara beskrivningar och formella plattityder. Men samtidigt gjorde detta dem 

användbara som analytiska verktyg eftersom även korta, formella dokument säger något om 

hur verksamheten väljer att presentera sig utåt. 

 

 

5.2. Urval och avgränsning 

I urvalsprocessen hade vi svårt att få kontakt med HVB-hem med ungdomar som målgrupp. 

Det initiala urvalet var HVB-hem riktade till ungdomar, målgrupp 13-19 år, med exempelvis 

neuropsykiatrisk problematik eller inåt/utåtagerande beteende men urvalet kom senare att även 

omfatta hem för ensamkommande barnmigranter.  

 

Vi gick först in på HVBGuiden.se, en hemsida som listar HVB-hem i hela Sverige, samt det 

nationella HVB-registret, hvb.ivo.se. Där valde vi ut cirka 35 stycken verksamheter och 
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mailade ut en intervjuförfrågan. Vi gjorde en generell presentation av vår studie och framförde 

önskan om att få intervjua verksamhetschefer. Majoriteten av de tillfrågade svarade inte, eller 

svarade mycket sent. Vi ändrade då upplägg och kontaktade även HVB-hem för 

ensamkommande barnmigranter och fick då sammanlagt fem intervjutillfällen bokade med 

HVB-hem med blandad målgrupp. Vi är medvetna om att vi studerar olika typer av HVB-

verksamheter och att deras syfte skiljer sig åt beroende på vilket uppdrag de har; fokus på 

behandling eller stöd. Dessa skilda premisser gör att vårt empiriska material är något brett men 

fortfarande inom ramen för HVB. De styrs av samma strukturer och lagar, vilket gör de 

jämförbara utifrån studiens syfte. Svårigheten att finna HVB-hem gjorde att vi även valde att 

analysera dokument i form av verksamhetsbeskrivningar för att fördjupa vår uppfattning om 

deras arbete. Verksamhetsbeskrivningarna är officiella dokument som vi hittade på respektive 

hems hemsida, förutom ett hem som hade en folder, liknande de andra hemmens 

verksamhetsbeskrivning, som vi fick vid vårt besök. Att analysera verksamhetsbeskrivningarna 

istället för exempel HVB-hemmens egna hemsidor, blev ett sätt att lättare göra jämförelser då 

de hade liknande struktur och upplägg, medan hemsidorna i högre utsträckning varierade till 

form och innehåll.   

 

Bryman skriver att mättnad uppnås då forskaren anser att empirin är tillräcklig för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Det är mycket svårt att i förväg avgöra hur många intervjuer 

som är lämpliga att genomföra för att uppnå denna mättnad (Bryman 2011). När vi hade fått 

fem intervjuer och verksamhetsbeskrivningar insåg vi att det skulle vara en rimlig mängd 

material. Vid en jämförande studie behövs till exempel fler, men då vi inte har någon ambition 

att göra någon jämförelse i vidare bemärkelse uppfattade vi att intervjuerna skulle ge oss ett 

tillräckligt material för analys.  

 

Av de fem HVB-hem vi har studerat beskriver ett sig som en ideell förening, ett som offentligägt 

företag och tre som privatägda företag. Genom att inte bara studera privata HVB-hem var vår 

intention att kunna få en större variation i intervjupersonernas beskrivningar av sina 

verksamheter, något som ger en större bredd och variation i det empiriska materialet.  

 

Vi har för våra intervjuer sökt ett urval av verksamhetschefer för HVB-hem och därför haft vad 

Bryman (2011) kallar ett målinriktat urval. Verksamhetschefer har det övergripande ansvaret 

för institutionernas arbete, och de måste därför förhålla sig till kvalitetsarbete, utvärdering, 

intern och extern kontroll, begrepp som vi avser undersöka. Vi talade dock slutligen med 4 
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verksamhetschefer och en erfaren behandlingsassistent. Eftersom vi oplanerat fick en intervju 

med en behandlingsassistent utan ”formellt ansvar” breddades urvalet något och vi fick tillgång 

till erfarenheter och reflektioner inte bara från chefsposition. Samtidigt försvårade detta vår 

undersökning något, då vi egentligen endast avsåg intervjua verksamhetschefer som troligtvis 

har större insyn i våra frågeställningar. 

 

 

5.3. Presentation av respondenter 

Vi har intervjuat fem HVB-verksamheter, samtliga belägna i södra Sverige. Här följer en kort 

presentation av de fyra verksamhetschefer och den behandlingsassistent som vi intervjuade. 

Samtliga är anonymiserade med fingerade namn.   

 

Verksamhet A är en nystartad ideell verksamhet som tar emot ensamkommande barnmigranter. 

HVB-hemmet är integrerat med en större skola. Vi intervjuade verksamhetschefen Arne. 

 

Verksamhet B är en offentligägd verksamhet som driver två liknande HVB-hem och tar emot 

ensamkommande barnmigranter. Vi intervjuade verksamhetschefen Berit som leder båda 

hemmen. 

 

Verksamhet C är en privatägd verksamhet, del av en koncern med andra verksamheter, som tar 

emot unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. HVB-hemmet är integrerat med en 

mindre skola. Vi intervjuade verksamhetschefen Cecilia. 

 

Verksamhet D är en privatägd verksamhet, del av en koncern med andra HVB-hem, som tar 

emot unga med psykosocial problematik i kombination med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Vi intervjuade behandlingsassistenten David. 

 

Verksamhet E är en ideell verksamhet, del av en större organisation, som tar emot unga med 

blandad problematik. Vi intervjuade verksamhetschefen Edith.  

 

5.4. Tillvägagångssätt 

Efter urvalsprocessen arbetade vi med att utforma intervjuguiden (se bilaga I). Frågorna till 

intervjuerna utformades i teman utifrån våra tidiga frågeställningar för att underlätta det senare 
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inhämtandet av empiri (Bryman 2011). Vi hade fyra teman med tillhörande frågor. Dessa var 

generellt utformade och gjorde att vi hade möjlighet att anpassa till varje intervjusituation. Vår 

plan var att hålla intervjuerna till cirka 45 minuter men de blev oftast något längre. Ett visst 

mått av ordning i frågorna underlättade intervjunerna men samtidigt ville vi hålla de teman vi 

hade öppna för respondenten att själv lägga fokus på det som den upplevde som viktigt (Bryman 

2011). Det visade sig efter första genomförda intervjun att viss justering behövdes av frågorna, 

vi la då till ytterligare frågor om utvärdering och kvalitet då vi avsåg att fokusera intervjuguiden 

för att passa bättre till syftet för vår studie. 

 

Vi ville under intervjuerna vara öppna för att oväntade svar eller olika tolkningar på frågorna 

skulle ge möjlighet att få en bredare inblick i verksamheterna. Intervjuerna gjorde vi 

tillsammans men vi turades om att leda en intervju och ställa frågor, den andra fungerade då 

som stöd och fick inflika frågor som eventuellt glömdes bort eller fånga upp intressanta 

sidospår. Vi tror att de är lättare för respondenten att få majoriteten av frågorna av samma 

person, vilket ger känslan av att man har ett samtal snarare än att man har en intervju. 

 

Vi valde att studera verksamhetsbeskrivningarna efter att vi genomfört intervjuerna för att 

undvika att färgas av deras innehåll innan vi pratade med verksamhetscheferna.  

 

5.5. Analysförfarandet  

Att välja en kvalitativ metod med intervjuer genererar en stor mängd data som man behöver 

underlätta tolkningen av. Redan under materialinsamlingen kan man säkra en viss relevans 

genom att inte samla in en överflödig mängd liknande data utan istället söka efter variation 

(Rennstam & Wästerfors 2011). Mycket information kan gå förlorad om man väljer att endast 

anteckna under intervjun och därför använde vi en diktafon för att spela in vad som sades. 

Bryman (2011) betonar fördelen med att spela in för att kunna göra en detaljerad analys och 

fånga upp det som inte så lätt uppfattas under intervjun.  

 

Att analysera HVB-hemmens verksamhetsbeskrivningar har varit ett sätt att se den ”officiella” 

presentationen utåt, vilket inte hade kunnat studeras genom intervjuer. Frågor som rör 

trovärdighet och representativitet blir intressanta för oss som vill studera ett offentligt dokument 

från en organisation, detta för att den som skriver ett sådant dokument troligen har en 

ståndpunkt som den vill förmedla (Bryman 2011). Genom att studera 
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verksamhetsbeskrivningarna kan vi se eventuella skillnader och likheter från svaren i 

intervjuerna samt få en bild av hur de vill presentera sig utåt, vilket är intressant då det finns en 

möjlighet att man utåt visar en bild som inte stämmer överens med det arbete man gör. 

 

Genom transkribering av intervjumaterialet gavs en initial överblick av det material som senare 

analyserades. Vi delade upp transkriberingen av intervjuerna eftersom det var mest tidseffektivt. 

Vissa delar av de inspelade intervjuerna, då vi pratade med intervjupersonerna om saker som 

inte direkt berörde vår studie, valde vi att inte transkribera. Bryman menar att det inte är någon 

vits att transkribera material som sedan inte är fruktbart (2011), detta var en svår övervägning 

som ledde till att vi i alla fall transkriberade en stor mängd intervjumaterial som sedan inte kom 

att användas i analysen, eftersom rädslan fanns att missa något som kunde komma att få 

betydelse längre fram i analysprocessen. Vi fortsatte sedan tillsammans med öppna 

tematiseringar av intervjuerna, för att få en sammanfattning och överblick och för att vidare 

finna gemensamma mönster mellan de olika intervjuerna. Vi tematiserade både intervjuerna 

och verksamhetsbeskrivningarna utifrån samma övergripande teman för att underlätta 

jämförbarhet. Exempel på dessa teman är extern kontroll, utvärdering, kvalitet, arbetssätt och 

metoder. Trots att vi hade två typer av insamlingsmaterial att förhålla oss till valde vi att 

tematisera det utifrån samma teman. Samtidigt var vi medvetna om att vi behövde förhålla oss 

på olika sätt till verksamhetsbeskrivningarna gentemot de transkriberade intervjuerna, 

dokumenten fungerar som ett sätt att marknadsföra sig mot kommunen och brukare, medan 

intervjuerna var mer informella i sin karaktär. 

 

Efter det att intervjuerna och verksamhetsbeskrivningarna tematiserats påbörjade vi kort 

därefter kodningen, vilket Bryman (2011) menar är en god idé eftersom materialet kan kännas 

stort och oöverstigligt och det underlättar att ha händelsen i färskt minne. Kodning är ett verktyg 

för att hitta nyanser och olikheter i respondenternas svar. Rennstam & Wästerfors (2011) 

betonar vikten av att låta empirin tygla ens förståelse av det studerade fenomenet snarare än 

koda efter en tidigare bestämd mall. Vi läste igenom intervjuerna och 

verksamhetsbeskrivningarna flera gånger innan vi kunde utläsa mönster och se vad i materialet 

som skulle vara relevant. Vi kodade materialet tillsammans för att minska risken för en alltför 

subjektiv tolkning. Vi kodade med hjälp av de valda nyinstitutionella begreppen; institution, 

legitimitet, organisatoriska fält, rationaliserade myter och särkoppling vilka vi presenterade i 

teoriavsnittet. 
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5.6. Metodens tillförlitlighet  

En viktig del av kvalitativ forskning menar Bryman handlar om att arbeta ”äkta”, utifrån vissa 

kriterier och en medvetenhet kring att vi vill våra respondenter ”väl” och att vi vill ge en 

kvalitativ bild av deras verksamheter (2011:357). För att uppnå detta försökte vi vara tydliga i 

våra argument för att skapa en rättvis bild av de fält vi studerar och medverka till att undersöka 

fältet i en positiv riktning som kan ha betydelse och skapa ytterligare förståelse för det ämne vi 

studerar (ibid.).  

 

Möjligheten till generalisering eller överförbarhet påverkar arbetets trovärdighet (Bryman 

2011). I vår studie med ett relativt litet urval av HVB-hem, och som dessutom har spridning i 

målgrupper, påverkas möjligheterna till generalisering i stort. Om resultaten av vår studie kan 

överföras till att vara gällande även för andra HVB-hem än de som ingått i vår undersökning är 

svårt att svara på. Det finns forskare som menar att ”måttliga” generaliseringar kan göras, och 

att man kan identifiera vissa drag som kan vara möjliga att generalisera (ibid.). Man kan tänka 

sig att den intervjuguide med frågor vi har och i viss mån de resonemang vi för kring 

privatisering, kvalitet och utvärdering även skulle gå att applicera i andra verksamheter inom 

välfärdssektorn, så som skola och vård eller inom HVB i samma kontextuella och geografiska 

närhet. I vilken utsträckning resultaten kan gå att överföra till annan social miljö och kontext, 

är en viktig fråga för kvalitativ forskning (Bryman 2011) men svår för oss att svara på gällande 

vår studie. Problem med generalisering i kvalitativ forskning är att små, unika miljöer studeras 

och det blir svårt att generalisera resultaten till andra miljöer. Brymans huvudtes är att de 

personer som intervjuas i en kvalitativ studie inte är representativa för en population, utan 

resultaten ska istället generaliseras till teori. Det är med andra ord kvaliteten i de teoretiska 

resonemangen som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarhet (Bryman 2011).  

 

Uppsatsen kommer i sin helhet förmedlas ut till de verksamheter som deltagit i studien. På så 

vis återkopplas studien tillbaka till fältet och synpunkter på resultaten kan tas emot, möjligheten 

till respons och kritik blir ett sätt att förhålla sig till trovärdigheten i de resultat som 

undersökningen ger (Ahrne & Svensson 2011). Pålitligheten i vår studie bedöms utifrån hur väl 

vi lyckats skapa en fullständig och tydlig redogörelse av alla delar i vår forskningsprocess 

(Ahrne & Svensson 2011). Att angripa ett nytt ämnesområde är svårt och vi har därför låtit 

andra granska vårt arbete genom att läsa och komma med synpunkter när vi själva varit på 

sidospår. Vi har försökt att så långt det går säkerställa en fullständig redogörelse för alla faser i 
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vårt arbete, genom att låta granskare i form av handledare och medstudenter kommentera 

(Bryman 2011). Genom ett transparent tillvägagångsätt gav vi möjlighet att kritisera och 

diskutera val av metod, teori och analys (Ahrne & Svensson 2011). Möjlighet att styrka och 

konfirmera våra resultat gjordes genom att vi under forskningsprocessens gång var medvetna 

om att inte styra våra resultat och slutsatser utifrån värderingar eller teoretisk inriktning och 

genom att ifrågasätta i vilken grad det går att styrka resultaten (Bryman 2011).  

 

5.7. Etiska överväganden  

Ett etiskt tankesätt har genomsyrat vår studie men blir som mest konkret i metodarbetet. Vi har 

tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som fastslagits av Vetenskapsrådet (2002) och som ska 

främja det grundläggande individskyddskravet inom forskning. Informationskravet innebär att 

vi i förväg har informerat respondenterna genom ett brev som upplyst dem om 

forskningsprocessen, undersökningens syfte samt att de har möjlighet att ta del av studien i 

efterhand. Med samtyckeskravet i åtanke fick respondenterna innan intervjun påbörjades reda 

på att de hade rätt att avbryta sin medverkan, neka att svara på vissa frågor och i efterhand 

möjlighet att ändra eller ta bort vissa uttalanden. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som 

insamlas inte får användas i syfte att skada respondenten eller verksamheten. Vidare innebär 

konfidentialitetskravet att verksamheterna samt de personer som medverkat i studien redovisas 

på ett sätt som gör att de inte kan identifierats av utomstående (ibid.). Detta har vi genomgående 

tagit hänsyn till i vårt skriftliga arbete. I största möjliga utsträckning har studien genomförts 

utan politiska undertoner i intervjuerna eller analysen. Vår avsikt har inte varit att ta ställning 

för eller emot privatisering av offentlig verksamhet, utan vår intention har varit att förstå 

förutsättningarna på fältet. Vi har trots det en medvetenhet kring att politiska förväntningar 

riskerar att styra de beslut som fattas under forskningens gång (May 2001). Forskningsprocesser 

präglas oundvikligen av värderingar. De intressen som ledde fram till studiens syfte, mål och 

utformning, datainsamlingsprocessen och tolkningen av data styrs av våra subjektiva intressen 

i olika grad. Vi hade inget tidigare tillträde till det undersökta fältet av HVB-hem, vilket vi tror 

stärker arbetets objektivitet då vår förförståelse har varit begränsad och inte styrt arbetets 

riktning i något större utsträckning. May (2001) menar att total värdeneutralitet är omöjligt att 

uppnå men värdet av vetenskap och objektivitet måste genomsyra arbetsprocessen. Vi har tänkt 

kring relevansen av forskningen, för vem och varför genomförs den?  Vi uppfattar att flera 

forskare i ämnet lyfter vikten av att uppmärksamma och diskutera kontrollen av vårdkvaliteten 

för placerade barn och ungdomar samt deras familjer, ett för oss relevant ämne. 
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6. Resultat och analys  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka privatiseringens betydelse för innehållet i det arbete 

man utför på HVB-hem. Vårt empiriska material består av fem intervjuer med fyra 

verksamhetschefer samt en behandlingsassistent tillsammans med respektive hems 

verksamhetsbeskrivning. Vi konstaterar att alla HVB-hem, oavsett huvudmannaskap, verkar på 

ett marknadiserat fält i och med New Public Managements påverkan och den omfattande 

privatiseringen på fältet. Marknadisering är ett begrepp som används för att beskriva den 

liberalisering- och privatiseringstrend som förändrat förutsättningarna inom den offentliga 

sektorn. Både offentliga och privata verksamheter styrs av samma principer utifrån NPM som 

modell, de har implementerat styrverktyg och målformuleringar från det privata näringslivet 

(Almquist 2006). Utvecklingen har gått från regelstyrda till resultatstyrda verksamheter vilket 

kräver ökad uppföljning och målformuleringar av det arbete som görs (Johansson 2013). Vi 

kommer hädanefter att använda begreppet marknadisering för att beskriva den omvandling som 

både privata och offentliga verksamheter genomgått.   

 

Under denna rubrik presenteras en integrerad resultat- och analysdel, där intervjucitat varvas 

med de slutsatser som kan dras. Vi väljer att kalla respondenterna vid de fingerade namn vi 

presenterade under kapitel 5.2. Urval och avgränsning. Verksamhetsbeskrivningarna 

presenteras med motsvarade bokstäver A-E. I den inledande delen av analysen presenteras det 

sociala arbetet på HVB-hemmen, sedan följer ett avsnitt om det dagliga arbetet och utbildning. 

Här används hemmens verksamhetsbeskrivningar som exempel på hur hemmen väljer att 

presentera sig utåt. Vidare analyseras hur verksamhetscheferna och behandlingsassistenten 

upplever att arbeta inom en privat, ideell eller offentlig organisation på området för 

ungdomsvård, utifrån New Public Management som modell. Vidare kommer vi att analysera 

marknadiseringens påverkan på socialarbetarnas språk och hur de styrs utifrån vissa gällande 

begrepp som exempelvis kvalitet och mål. Sedan presenterar vi hur extern och intern kontroll 

styr verksamheterna. Det handlar både om den externa kontrollen som sker genom den statliga 

tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och på kommunal nivå med 

Socialtjänstens utvärderingar. Till sist diskuterar vi den interna kontrollen som genomförs via 

verksamheternas egna utvärderingar.  
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6.1. HVB som institution 

De fem HVB-hem som vi studerat arbetar delvis utifrån olika uppdrag. Två av hemmen tar 

emot ensamkommande barnmigranter, två tar emot unga med neuropsykiatriska 

funktionshinder samt ett tar emot unga med blandad problematik. De två HVB-hemmen för 

ensamkommande barnmigranter verkar under skilda premisser än de andra hemmen vi besökte. 

Berit som är verksamhetschef för ett hem för ensamkommande barnmigranter menar att de inte 

har som uppdrag att utreda eller behandla ungdomar, utan jobbar med dem ”som de friska och 

starka individer de oftast är” för att sedan vara ett stöd och jobba med integrationen. Hemmet 

kallas dessutom integrationsboende och behandlingsassistenterna kallas 

integrationshandledare. Förändringen av arbetstitel är intressant; vad innebär det för det sociala 

arbetet att sätta integration i fokus och att behandlingsassistent istället kallas för 

integrationshandledare? Det är ett sätt att rationalisera verksamheten, betona att här sysslar vi 

med integration genom aktiv handledning. Det är ett sätt att legitimera arbetet för exempelvis 

den placerande kommunen. Men integration är ett stort och mångfacetterat begrepp; vad 

innebär det praktiskt? Integration kan ses som ett institutionaliserande begrepp som bygger på 

normer om hur man bör vara. Vi tolkar det som att även andra HVB-hem arbetar med 

integration i första hand. Sallnäs (2000) menar att placering av barn på institution ofta har varit 

en pragmatisk lösning i brist på bättre. Samtidigt som HVB-hemmen beskrivits som negativa 

inslag i socialpolitiken anses de fortfarande vara lösningen på ”många problem med det 

uppväxande släktet, och ett sätt att visa att man från samhällets sida gör något åt sociala problem 

och provocerande ungdomar” (Sallnäs 2000:112). HVB som institution bygger till stor del på 

normer om den ”goda barndomen” (ibid.), där syftet är att ”normalisera” ungdomarnas 

situation. Utifrån nyinstitutionell teoris idé om organisationer i sin omgivning tolkar vi det som 

att institutionens kärna, i form av normer och institutionaliserade värden, är relativt oberoende 

och frånkopplat yttre tvång eftersom normer kan sägas komma ”inifrån organisationen”. I 

förlängningen kan detta sägas förklara hur ungdomsinstitutionernas överlevnad har varit relativt 

konstant. 

 

Berit ger nedan exempel på hur HVB-hemmet arbetar med att normalisera ungdomarna. 

Vi arbetar med ungdomarna för ungdomarnas skull, för samhällets skull, att det här ska bli 

goda samhällsmedborgare helt enkelt som så småningom ska ut och arbeta och betala vår 

pension och allt vad som nu ska hända.  
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Berit menar att ungdomarna ska lära sig ”veta vilka skyldigheter, rättigheter och möjligheter de 

har”, alltså uppfylla förväntningar på olika roller, framför allt sin nya roll som svensk 

medborgare. På många sätt påminner det om tidiga 1900-talets 

institutionaliserande ”uppfostringsanstalt” (Sallnäs 2000). Man vill påverka ungdomar som 

bryter normer till att leva ett normalt liv men vad som är normalt är något som inte diskuteras. 

 

Edith nämner samma normskapande element för att få in ungdomarna i samhället. Vikt läggs 

på att lära ungdomarna grundläggande vardagsrutiner som att tvätta, laga mat och städa, vilket 

personalen menar hjälper dem att få en struktur i vardagen. I verksamhetsbeskrivning D 

framställs målsättningarna som att bland annat ”lära sig att själva sköta ett hushåll och de 

rutiner ett vardagsliv kräver, fungera som demokratiska samhällsmedborgare, vara 

integrerad i vårt ekonomiska, sociala, politiska och kulturella system samt känna empati”. 

Linde & Svensson (2013) skriver att institutioner har en kontrollerande funktion och främjar 

normativa mönster för människors handlande. HVB-hemmens främsta uppgift är att påverka 

människor att bli välfungerande samhällsmedborgare utifrån rådande normer, regler och 

värderingar.  

 

 

6.2. Det dagliga arbetet 

Vid frågan hur de arbetar för att uppfylla sina målsättningar var det intressant att se vad 

verksamhetscheferna själva lyfte i berättelserna kring vad de gör på HVB-hemmet. Alla 

nämnde betydelsen av att ungdomen bor tillsammans med personalen; intervjupersonen Arne 

ville likna det vid en sekundär familj där man arbetar som en ”professionell förälder”. Alla 

respondenter betonade betydelsen av trygghet och stabilitet som de viktigaste förutsättningarna 

för en lyckad vård.  Men det är relativt diffusa begrepp som inte riktigt specificerar vad arbetet 

består av. Vi frågade därför efter specifika arbetsmetoder och i vilken mån det ansågs viktigt 

med uttalade metoder i arbetet. 

Vi jobbar mer med att vi lever med ungdomarna, vi är ett mindre ställe, sen har vi klart 

behandlingsmetoder också. Miljöterapeutiskt. Repulse. Det är individuellt. (Edith) 

 

Behandlingsmetoderna gavs i deras svar mindre utrymme än de rent praktiska 

förutsättningarna; att man bor tillsammans, med egna rum, har tillgång till sällskapsrum och 

gymkort. Även i verksamhetsbeskrivningarna ges behandlingsmetoder relativt lite utrymme 

eller nämns utan närmare förklaring. Ett hem menar att de arbetar utifrån begrepp 
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som ”Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet”. Vi tolkar dessa begrepp som 

svårförklarade vilket bidrar till att den tjänst som köps och säljs är oklart formulerad. Ett annat 

hem arbetar efter vad de kallar ”multimodal behandlingsmetodik” vilket de menar innebär 

flertalet parallella insatser och nämner då sociala insatser, medicinska insatser och 

beteendeträning. Ett annat hem använder begreppet ”holistiskt synsätt” med miljöterapi och 

kognitiv beteendeterapi, men förklarar inte närmare vad det innebär. Vi tolkar det som att 

verksamhetsbeskrivningarna används för att skapa legitimitet inför andra än den egentliga 

målgruppen, exempelvis kommunen och verksamhetsledningen. I förlängningen distanserar 

man sig från sig målgrupp och fokuserar främst på marknadsföringen av verksamheten. Att en 

verksamhetsbeskrivning kan sägas ha en mycket stark legitimerande funktion kopplas till 

resonemanget om att organisationer i legitimerande syfte då visar upp ”förpackningen” av 

verksamheten och samtidigt framställer arbetet som görs som vetenskapligt (Johansson 2006), 

vilket alltså gör att verksamhetsbeskrivningar i dubbel bemärkelse har en legitimitetsskapande 

funktion.  

 

När vi frågade efter det dagliga arbetets struktur la respondenterna vikt vid betydelsen av vad 

som kallas en individuellt utformad behandlingsplan. En individuell behandlingsplan svarar 

upp mot krav om specifika målsättningar och dessa blir ett sätt att legitimera sin verksamhet. 

Att ha en behandlingsplan kan bli ett sätt att svara upp mot krav om en rationell organisation 

och en rationell vård. 

Det rent salutogena, inställningen till det vi håller på med, och det är KBT ligger ju jättenära 

till hands, med lösningsfokus, vi jobbar ju med CPS, be mig inte förklara vad det är. (...) med 

våra elever så plockar man russinen ur kakan, där det fungerar just utefter deras 

problematik. (David) 

 

David pratar om olika metoder men uttrycker sig något oklart och menar att de kan blandas 

utifrån det individuella behovet. För oss visar denna osäkerhet på att de är vana vid ett visst sätt 

att tala, men det de säger verkar inte vara förankrat i det dagliga arbetet. I 

verksamhetsbeskrivningarna tas metoder upp i större utsträckning än under våra intervjuer. I 

användandet av specifika metoder ligger en viss legitimitetsaspekt som kan vara viktigare att 

framställa i verksamhetsbeskrivningarna än till oss under intervjun. Vi tror att det är ytterligare 

ett exempel på ett legitimitetssökande hos kommun och socialtjänst. Dessutom visar det på en 

särkoppling mellan vad de skriver att de gör, och vad de egentligen gör. Grape et al. (2006) 

menar att särkoppling gör att organisationen kan vidmakthålla en legitimerande struktur som 

svarar an mot omgivningens förväntningar samtidigt som det dagliga arbetet pågår ”som 
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vanligt” inom organisationen. Detta minskar dock transparensen mot hur det dagliga arbetet på 

HVB-hemmen egentligen ser ut och försvårar utomståendes möjlighet att bedöma kvaliteten. 

Om personalen har egna, informella strukturer som inte visas utåt bidrar det till att delar inom 

ungdomsvården inte visas för allmänheten och de som kontrollerar verksamheterna. Kanske 

kan denna särkoppling, som säkert återfinns i många människovårdande organisationer, i 

förlängningen försvåra forskning och framsteg på området. 

 

Ytterligare ett exempel på hur verksamhetschefen pratar om arbetet, deras ”koncept”; 

Jag upplever att socialtjänsten tar kontakt med oss och de tror på vårt koncept och vet att 

det har fungerat. Sen vilka metoder, det kanske de inte frågar efter i första hand, det 

personliga mötet är avgörande. (Cecilia) 

 

Metoder inte är det viktigaste utan snarare det personliga mötet mellan verksamhetschefen och 

socialsekreterare. De behandlingsmetoder som tas upp blir en rationaliserad myt, ett sätt att 

säga att behandlingen och vården är vetenskaplig och rationell, men utifrån hur 

verksamhetscheferna pratar om dem i intervjuerna är det är återigen oklart om och hur de 

används. Att presentera sitt arbete som ett ”koncept” kan förstås i relation till det Sallnäs (2005) 

benämner köp/sälj-relation mellan HVB-hem och socialsekreterare, en konsekvens av 

marknadiseringen.  

 

 

6.3. Hur viktigt är utbildning? 

Vi frågade hur verksamhetscheferna tänkte kring personalens professioner och hur de såg på 

vikten av utbildning och kompetens på HVB-hem. Verksamhetscheferna på de olika boendena 

svarade relativt lika; de anställer inte personal enbart utifrån relevant utbildning, utan det beror 

snarare på personens ”lämplighet”. Ett exempel;  

Jag har aldrig tagit in folk bara efter utbildning här, nej inte under de 8 åren jag har varit 

här. Jag tror inte på det i en behandlingsgrupp, utan dels ska man ha folk som har lämplig 

utbildning, det står ju i riktlinjerna att jag ska göra, men sedan handlar det väldigt mycket 

om personlig lämplighet. (Edith) 

 

Här talar en verksamhetschef om vilka hon anställer till HVB-hemmet. Hon nämner två olika 

faktorer; relevant utbildning och personlig lämplighet, men det förstnämnda verkar relevant 

främst för att det står i IVOs riktlinjer. Det är intressant i relation till IVOs rapport från 2013 

där det konstateras att få personal inom ungdomsvården har lämplig utbildning. Utbildning är 
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enligt IVOs riktlinjer den centrala faktorn för anställning. Dessa riktlinjer bidrar till en större 

isomorfism, det vill säga likriktning, organisationerna emellan. Genom specifika riktlinjer, som 

gäller för alla HVB-hem, är syftet att lättare kunna mäta och kontrollera hemmen. På detta sätt 

skapas begriplighet för utomstående, men gör inte nödvändigtvis organisationerna mer 

effektiva (Svensson 2013).   

 

Ett hem skriver i sin verksamhetsbeskrivning om vikten av personalens utbildning och nämner 

då “relevant utbildning”, men specificerar inte närmare vad det är. Vad är då rätt utbildning, 

och vad betyder ”lämplighet”? Berit som är verksamhetschef på ett hem för ensamkommande 

barnmigranter svarar; 

Det jag har tyckt var viktigt när vi rekryterar är att det är personer som dels har en personlig 

mognad, har några år på nacken och har gått igenom lite saker själv (…) kanonbra om man 

har någon som talar ungdomarnas språk. Så att utbildning är en del, en viktig del, men det 

handlar mycket om personlig lämplighet också på olika sätt. (Berit) 

 

Hon betonar betydelsen av äldre personal, möjligtvis som ett sätt att underlätta den ”imaginära 

familjekonstellationen”. Eftersom de har att göra med ungdomar som inte har svenska som 

modersmål är det en fördel med personal som pratar flera språk. Visserligen kan man fråga sig 

var det kvalitativa sociala arbetet tar vägen om personalen inte har den typen av utbildning. 

Men samtidigt är frågan ifall det är relevant med en gedigen social utbildningsbakgrund om den 

huvudsakliga arbetsuppgiften är att fungera som en ”professionell förälder”. Vi finner en 

särkoppling mellan verksamhetschefernas syn på lämplig personal och IVOs önskan om högre 

andel personal med utbildning.  

 

 

6.4. Privat och offentlig verksamhet – är det någon skillnad? 

Socialstyrelsen (2008) uppger att drygt 80 % av HVB-hemmen drivs i enskild regi- 

Privatisering har som tidigare nämnts gått mycket snabbt på området för barn och unga. Vi 

ställde frågor till de intervjuade om hur de upplever sin verksamhets position på fältet, för att 

ta reda på upplevda skillnader mellan att vara privat och offentlig aktör på området för vård av 

unga.  

Man har ju ögonen på sig, som privat aktör vill det ju verkligen till att man visar att man är 

seriös i det man sysslar med (…) så länge vi jobbar med skattepengar ska det finnas en 

kontrollmaskin runt omkring. (David)  
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De privata aktörerna uttrycker att de känner en ökad extern kontroll och det kan kopplas till det 

faktum att privata verksamheter går igenom en tillståndsprocess och måste bli godkända av 

IVO innan de kan starta upp, något liknande görs inte med offentliga HVB-hem.  

Just det här att vara privat aktör på den här marknaden har gjort att det finns en viss cynism 

bland folk generellt sätt, att det är någonting fult att jobba med skattepengar, men vi får väl 

se vad som händer här framöver. En intressant marknad att jobba inom. (David) 

 

Det intervjupersonen påtalar är att privatiseringen inom ungdomsvården fortfarande är en 

politiskt laddad fråga som för med sig att privata aktörer blir ifrågasatta och eventuellt får arbeta 

hårdare för sin legitimitet. De vi intervjuat som arbetar i enskilda verksamheter menar att de 

har lättare att fatta snabba beslut och att den administrativa överbyggnaden är avsevärt mindre 

jämfört med offentlig verksamhet, exempelvis säger Arne att ”beslutsgången tar hundra år i 

kommunal verksamhet”. Winston et al. (2002) menar att den privata sektorn kan ha större 

flexibilitet i att leverera kvalitativa tjänster med tanke på avsaknaden av den byråkrati som ofta 

omgärdar den offentliga sektorn. Den stora anledningen till marknadiseringen av offentlig 

sektor var just den upplevda organisatoriska trögheten och byråkratiseringen som styrde 

(Almqvist 2006). De privata verksamheterna menar att de har större handlingsutrymme just för 

att de är privata. 

Vi är ändå en liten och smidig organisation som gör att vill vi göra någonting så går det att 

fixa till det, man behöver inte vänta i 3 månader på att någon har utrett och sedan handlagt 

det i ett nämndbeslut, utan det går att göra saker. (Berit) 

 

Utifrån alla verksamhetschefers uttalanden om privata verksamheters ökade handlingsutrymme 

jämfört med kommunal organisatorisk tröghet kan man se att NPMs grundprinciper om ökad 

flexibilitet och effektivitet verkar ha fått ett visst genomslag. Hur det ökade handlingsutrymmet 

egentligen påverkar det dagliga arbetet är dock oklart.   

 

Ett exempel på privata HVB-verksamheters ökade handlingsutrymme är möjligheten att utan 

långa processer byta målgrupp. Det organisatoriska fältet har förändrats avsevärt på senare år, 

med en stor ökning av HVB-hem för ensamkommande barnmigranter. 

Många av HVB-hemmen har fått gå över till att jobba med ensamkommande för att klara 

ekonomin. (Arne)  

 

De har då bytt målgrupp för sin verksamhet då de sett att en viss brukargrupp är mer ”lönsam” 

eftersom risken för tomma platser är mindre. De anpassar sig till vad som efterfrågas, vilket 
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visar på att det organisatoriska fältet inte är statiskt och utan anpassar sig till samhälleliga 

förändringar, vilket är nyinstitutionell teoris grundidé (Grape et al. 2006). De privata aktörerna 

har större möjlighet att styra sin brukargrupp, vilket borde främja NPMs idéer om flexibilitet 

men som kan ha konsekvenser för brukarna som blir ”produkter” på en marknad.   

Möjligheterna för en privat aktör är flexibilitet. När vi ser att vi inte fixar ett ärende, när vi 

ser att de är felplacerade, det finns ingen mening för oss att ha någon som vi inte kan nå 

någon framgång med, då har vi ju någonstans möjligheten att säga ”tack, men nej tack” 

medan kommunerna har ett helt annat ansvar, de måste ju faktiskt lösa problemen. (David) 

 

Vad David säger är att privata aktörer inte behöver ta ansvar för de mest besvärliga 

brukargrupperna, vilket visar på att de inte behöver ta ansvar på samma sätt som de offentliga 

HVB-hemmen som inte har möjlighet att välja bort brukargrupper. Här ser vi en svårighet med 

en majoritet privata aktörer på fältet som har möjlighet att välja vilka de tar emot. Ungdomarna 

med den största problematiken drabbas genom att de har ännu mindre möjlighet än andra 

brukare att välja mellan HVB-hem, en valfrihet som Sallnäs (2000) menar från början är mycket 

liten.    

 

Slutligen visar empirin överlag på fler likheter än skillnader mellan privata och offentliga 

verksamheter. Den skillnad vi kan se är det ökade handlingsutrymme som verksamhetscheferna 

för privata HVB-hem uttrycker att de har. Likheten mellan hemmen beror på marknadiseringen 

som innebär att både offentliga och privata verksamheter styrs av samma principer, utifrån NPM 

som modell, genom att de har implementerat styrverktyg och målformuleringar från det privata 

näringslivet (Almquist 2006). Det är ytterligare ett exempel på det organisatoriska fältets 

isomorfism och ständiga förändring. 

 

 

6.5. Ett nytt språk? 

Blom (2006) menar att det är genom språket som institutionerna skapas, genom att vi människor 

bildar mönster och vanor som vi delar med andra. Genom språket förstår vi vår omvärld och 

upprätthåller vanor, vilket är institutionens grundprincip och syfte. Blom menar att förändringar 

i språket förändrar människors sätt att agera (ibid.). Socialarbetarnas språk och den förändring 

som skett i HVB-vården står alltså i nära relation till varandra. Man använder ett 

företagsmässigt, rationellt språk för att legitimera verksamheterna (Blom 2006). Alla 

verksamhetschefer som intervjuades i denna studie, oavsett huvudman, använder detta 

marknadiserade språk i olika utsträckning. I flera hems verksamhetsbeskrivning fann vi 



32 

 

intressanta ord och begrepp, som vittnar om att det är ett företag som vill marknadsföra sig och 

ge sig själv en professionell profil. De använder uttryck som exempelvis “Genom en personlig 

matchningsprocess (…)”,”transparens och delaktighet” och påstår sig vara ”unika i sitt slag” 

vilket visar på ett marknadiserat språk. Det ger en hint om att det är ett företag som vill framhålla 

en bra och positiv profil utåt och kunde varit taget från vilket företag som helst som vill sälja 

en vara eller upplevelse. Här används positivt laddade formuleringar i syfte att övertyga. 

Ytterligare exempel på att HVB-hemmen är måna om en god presentation av sig själv och vill 

visa en bra profil är när de beskriver hur de ”finns centralt beläget (…) i en äldre nyrenoverad 

fastighet”. 

 

Kvalitet är ett begrepp som socialarbetare idag måste förhålla sig till. Socialtjänstlagen säger 

att Socialtjänstens arbete ska vara av ”god kvalitet” (Socialtjänstlagen 3 kap. 3§) vilket gör att 

personal inom HVB-vården kopplar och beskriver sitt arbete utifrån kvalitetsbegreppet. Detta 

märks i våra intervjuer då kvalitet är ett återkommande mantra för det dagliga arbetet. 

Kvalitetsarbete blir ett sätt för verksamheterna att legitimera sitt arbete genom att leva upp till 

förväntningar och formulerade mål. I nyinstitutionell teori menar man att kvalitetsarbete och 

kvalitetssäkring är olika former av rationaliserade myter; genom sådana arbetssätt anses 

organisationerna mer legitima och framgångsrika (Meyer & Rowan 1977). När en 

intervjuperson uttrycker att kvalitet i arbetet är att arbeta med kvalitet (!) för att nå upp till de 

krav som ställs på verksamheten, visar det på en rationaliserad myt. Intervjupersonen 

ifrågasätter därmed inte kvalitetsbegreppet, som om kvalitetsarbete per definition är effektivt. 

Kvalitet är ett centralt begrepp i NPM och det används av alla vi intervjuat på olika sätt. En 

respondent säger att ”Det är vår kvalitet som vi lever på” (David). Den intervjuade uttrycker 

här att det är viktigt att ”leverera” kvalitet då de hem som inte lever upp till kundens 

förväntningar inte har kvar sin kundkrets (Hubel et al. 2013), det vill säga inte får ungdomar 

placerade hos sig.   

Kvalitetsarbete är legitimitetsskapande för organisationer som svarar upp mot omgivningens 

krav genom olika sätt att kvalitetssäkra. Levin beskriver legitimitet som ”innebörden av något 

berättigat; något som rättfärdigar en organisation och dess funktion, dess effekter eller resultat” 

(2013:25). I intervjuerna talar verksamhetscheferna ofta om att kvalitet i arbetet är att leva upp 

till förväntade mål, mål som sätts av ungdomen såväl som socialsekreteraren. 

Vi tänker igenom alla beslut noga och gör det vi förväntas göra. (Cecilia) 
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För mig är det viktigt att vi har en god dialog med socialsekreterarna, vi vet vad de vill att 

vi ska göra och vi uppfyller det efter bästa förmåga. Men vi har också ungdomen i centrum 

hela tiden, vad är bra för den här ungdomen idag, vad tror vi är bra för ungdomen om några 

månader och om några år? Det för mig är det viktiga. (Berit) 

 

I citatet ovan ser vi att HVB-hemmet har både socialsekreterarens och ungdomens mål att 

uppfylla, men det är problematiskt att utgå ifrån mål i alltför hög grad. Ungdomen i en 

organisation kan påverkas av organisationens strävan efter att vara en rationell och modern 

organisation (Linde 2013). Linde menar att det finns en risk att brukare och klienter betraktas 

som mindre rationella och mindre värdiga om de inte förändras så som organisationen anser 

är ”rationellt” (ibid.). I förlängningen skulle det kunna leda till att ungdomar som inte följer 

institutionens normer och arbetssätt, och som inte följer sin individuella behandlingsplan så 

som personalen och socialsekreterarna önskar, anses mer problematiska.   

Vad innebär det att organisationen har fullt upp med att ”vara rationell” och svara upp mot 

förväntningar från omgivningen? 

Vi gör kvalitetsarbete varje år (…) trivsel, trygghet med personal, med ungdomar, om de får 

hjälp med skolan, om man får vara med och påverka sin vistelse här. De sakerna mäter 

vi(…)Vårt mål med mätningen är ju att vi vill vara på topp. (Cecilia) 

 

Det är rimligt att fråga sig, inför vem vill verksamheten vara ”i topp”? Vi tolkar det som ett 

uttryck för HVB på en marknad som idag är konkurrensutsatt och därför behöver sträva efter 

att visa upp sig. HVB-hem på det organisatoriska fältet reagerar och reflekterar sin omgivning 

genom strävan efter att vara ”på topp” vilket görs bland annat genom olika former av 

kvalitetsarbete. Organisationer härmar varandra för att ”nå toppen”, menar Linde (2013:178). 

Inom fältet finns verksamheter som omedvetet anpassar sig, likriktas och utvecklar likartade 

normer, isomorfism, där de stora och etablerade organisationerna har tolkningsföreträde (ibid.).  

Som tidigare nämnt påverkas personalen i hög grad av att använda ett marknadsorienterat språk 

(Linde 2013). Personalen tar omedvetet till sig ett språk som ska passa marknadiseringens 

organisationsförändringar i syfte att skapa rationella, målinriktade verksamheter som strävar 

efter att mäta kvalitet (Blom 2006). 

 

Vi skickar uppföljning (till socialsekreterarna) var sjätte vecka. Vilka mål och hur vi jobbar, 

hur vi tänker fortsätta, om något mål är uppnått (…) Viktigt att man får resultat också, annars 

skulle de (kommunerna) inte betala (…)Vårt mål med mätningen är ju att vi vill vara på topp. 

(Cecilia) 
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Cecilia säger att de uppföljningar som görs till socialsekreterarna är målfokuserade och detta 

skapar flera frågor kring vad mål är och hur mål nås. Bejerot (2002) menar att mål som svar på 

ständiga förbättringar kan skapa svårigheter, inte minst för personalen, men säkert också för 

ungdomen. I verksamheter där resultat är svårbedömda menar Hasselbladh (2002) att 

målformuleringar skapar förvirring hos personal, vilka kan tänkas se kvaliteter i utvecklingen 

hos ungdomen som missas i snäva målformuleringar. 

Det finns ju mål med eleverna. (…) Sen är det inte så att det här är en underfabrik där vi 

liksom plockar in kids med ganska stor problematik som har varit snett på det i många, 

många år, och så är de här ett halvår, ett år, ett och ett halvt och sen kommer ut som 

välfungerande kids, för deras problematik ligger ju kvar, men man kan väl säga, vi har ju 

egna skattningar, och de gör egna skattningar liksom föräldrarna, vi gör det, och där det 

finns mätbara kriterier i hur det funkar, hur de mår, visst finns det ett kvalitetstänk. Det finns 

ju mål med verksamheten. (David)  

 

Citatet visar också på ett sätt att prata om mätbara kriterier som något självklart i socialt arbete, 

ett problem vi tar upp senare i analysen. Vi tolkar det som alla de komplexa processer som 

ungdomarna går igenom omöjligt kan formuleras i specifika mål, vilket leder till att man sätter 

mer konkreta mål som är lättare att uppnå. Blom (2006) menar att i förlängningen kan 

marknadiseringen göra så att klienter känner sig som produkter när socialarbetare talar om dem. 

De blir objekt istället för subjekt när man applicerar mätbara resultat på deras personliga 

utveckling.  

 

6.6. Hur mätbart är arbetet med människor? 

En av våra frågor har varit att ta reda på hur HVB-hem styrs av extern och intern kontroll. Alla 

verksamhetschefer uttrycker sig positivt om, och har uttryckligen ett behov av kontroll och 

styrning, vilket de menar hjälper till att kvalitetssäkra verksamheten. Två exempel; 

Det har blivit mer och mer styrning, ja det har det… Och det är bra, tycker jag. För att det 

är ett sätt att se till att viss kvalitet på kunskap och viss kvalitet på information hela tiden 

når ut till verksamheten. (Edith) 

 

Det är skitbra. Man måste hålla sig på topp hela tiden, att alla är medvetna om vad vi håller 

på med (David) 

 

Tillsynsmyndigheten IVO kontrollerar mer verksamheters struktur än arbetsprocesser. Det 

förklarar verksamhetscheferna med att det är det som går att mäta som intresserar IVO.  
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Vi har IVO som tillsynsmyndighet, de tittar ju mer på de hårda bitarna oftast om man 

säger så. (Arne) 

 

Citatet visar på att det är struktur man tittar på och att det är vad som går att kvalitetssäkra som 

är intressant. Men det går bara att kvalitetssäkra vissa saker i verksamheten. I en av 

verksamhetsbeskrivningarna beskrivs kvalitetssäkringssystem, policys och rutiner som viktigt 

att mäta. De nämner alltså bara strukturella saker, hur man ska kvalitetssäkra den yttre 

verksamheten, men ingenting om det konkreta arbetet. Ett annat hem skriver om sin 

journalföring, genomförandeplaner och utvärderingar. Detta ser vi som exempel på ”hårda 

bitar” där man glömmer kärnan i verksamheten; det sociala arbetet med ungdomarna. Linde 

menar att språket är en nyckelfaktor när man definierar verksamheters arbete som 

olika ”resultatenheter” (2010:74). För utvärdering måste resultatenheter vara preciserade, vilket 

gör begrepp som ”trygghet” och ”stabilitet” ytterst svåra att utvärdera och därmed förkastas. 

Istället tittar man på de ”hårda bitarna”. Linde skriver att nyckeltal och standardiserade mått 

konstruerar den ”ideala produktionsenheten”. Det leder till normer som alla organisationer 

jämförs med och vill närma sig, alltså isomorfismen på det organisatoriska fältet (Linde 

2010:73).   

När IVO i sin rapport från 2013 uppmärksammar faktorer som de uppfattar som oroväckande 

för HVB-vården, exempelvis personal utan lämplig utbildning eller metoder som saknar 

vetenskaplig grund, så sätter detta hela det organisatoriska fältets legitimitet i gungning. IVO 

som tillsynsmyndighet har som främsta uppgift att styra fältet i rätt riktning med kontroll genom 

lagstöd. Myndigheten blir något för organisationen att förhålla sig till, någonting att styras av. 

På detta sätt legitimeras organisationen genom att den lever upp till omgivningens krav.  

Vad behöver vi göra för att klara oss genom kontrollen om man säger så? Det ger ju oss en 

chans att jobba med de bitarna som finns, som våra krav (…) ett sätt för oss att få syn på 

saker och ting som vi kanske inte är medvetna om eller som vi missat helt enkelt. Och de 

hjälper oss i vår kvalitetssäkring.  (Arne) 

 

Vad Arne ger uttryck för är att IVO hjälper till att ge verksamheten legitimitet genom att 

kvalitetssäkra ”de bitar som finns som deras krav”. Organisationernas strävan efter 

kvalitetssäkring är ett sätt att koordinera och kontrollera organisationen, både inom och utom 

organisationen, menar Berg (2002). Det verkar som att Arne uttrycker en osäkerhet när han 

säger att de vill klara sig igenom kontrollen. Det kan tyckas märkligt när de professionella ska 

ägna sin tid åt att uppfylla krav i olika grader i stället för att ägna sin tid åt ungdomarna.  
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Verksamhetschefernas negativa erfarenheter av IVOs kontroll och tillsyn handlar om att IVO 

detaljstyr och fokuserar på fel saker. 

Det kan väl läggas vikt vid grejer som känns mindre prioriterade grejer, medan andra större 

grejer kanske de inte tittar på. Och det, jag har fått det förklarat för mig, för jag har 

diskuterat det med dem, men det är ju det här med att det handlar om lagstöd. Det är 

tillståndsbitarna, lagstödet, ganska snäva grejer som man faktiskt får kolla på, sen finns det 

ju då grejer som jag kan ha synpunkter på framför allt framför allt grejer som vi inte får lov 

att göra där man kan fundera på hur man tänker, men där de blir bundna utefter lagarna. 

(David) 

 

Några respondenter nämnde tillfällen då IVO haft anmärkningar på vissa tillvägagångssätt. 

Exempelvis fick ett hem inte ha lås på kylskåpet trots att det ledde till stora problem för en 

brukare. Ett annat hem nämnde att de inte fick lov att begränsa mobilanvändningen vilket 

innebar konsekvenser för brukare som försökte bryta kontakten med tidigare umgänge. 

En respondent medger att inspektionerna till viss del handlar om hur man för diskussioner med 

IVO, och att både hemmen och IVO har handlingsutrymme för att få igenom vissa förändringar. 

Sen gäller det ju att säga saker på ett visst sätt, inte att inte säga som det är, men att säga 

det på rätt sätt (Cecilia) 

 

Intervjupersonen beskriver det som att upprätthålla en fasad inför IVO och särkoppla arbetet 

från själva kraven; skilja på vad man säger, hur man säger, och vad man sedan gör. Detta visar 

på ännu en typ av särkoppling som gör extern utvärdering svårt då de som utvärderar är långt 

från organisationen och bara ser den yttre fasaden som verksamheten presenterar.  

 

Krav från omgivningen kommer från olika håll; ungdomen själv, dennes familj, kommunen och 

IVO. Därför kan det vara viktigt att bibehålla en kontinuitet i dagliga arbetet genom att det 

är ”fritt” från utomståendes krav (Ineland 2006). HVB-hemmen måste också förhålla sig till 

Socialtjänstens utvärderingar som kan bli ytterligare en typ av särkoppling där hemmen kan 

vidmakthålla en legitimerande struktur gentemot socialtjänstens förväntningar och den givna 

uppdraget, samtidigt som det dagliga arbetet pågår utan större förändringar (ibid.). Innan man 

placeras på HVB-hem görs en preliminär vårdplan av socialsekreteraren där övergripande 

målsättningar fastlås. Alla respondenter tar upp betydelsen av att först själva lära känna 

ungdomarna och se deras individuella förutsättningar innan de fastslår en egen vårdplan. 

Det är många socialsekreterare som säger, ”han behöver det och det och det”, och man 

bara ”javisst, hehe” men det viktigaste är att den unge själv ser vad den behöver och det 

kan ta väldigt lång tid. Ibland lyckas man inte alls. Ser inte ungdomarna och vill de inte så 

får vi inga behandlingsresultat. (Edith) 
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En intervjuperson menar att ”det finns lika många olika vårdplaner som det finns 

socialsekreterare” (David) och att vissa är väldigt generella i sin beskrivning medan andra är 

precisa. Vi tror att skillnader i den ursprungliga vårdplanen kan påverka kvaliteten på arbetet 

man gör under placeringen. Tre av hemmen säger att de upplevt socialsekreterarna som 

överarbetade och därmed ibland svåra att få kontakt med under ungdomens placering. Som vi 

tidigare nämnt har den placerande socialsekreteraren ett stort ansvar för ungdomens placering.  

Enligt Socialtjänstlagen (2001:452 3 a §) ska denne se till att det finns rutiner för att förebygga, 

upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande 

barn och ungdom samt göra en uppföljning av beslutade insatser. Men det återfinns stora 

skillnader i hur ofta de olika hemmen har kontakt med ungdomens socialsekreterare. Vissa 

anordnar möten med både ungdomen och socialsekreteraren var fjärde till sjätte vecka, andra 

har kontakt en gång i halvåret då beslut tas om eventuell förlängning av vården. Överarbetade 

socialsekreterare kan äventyra kvaliteten på det som görs, och detta tycker vi borde diskuteras 

i större utsträckning. 

 

6.7. Verksamheternas egen granskning 

Förutom IVOs tillsyn och själva tillståndsförfarandet vid en uppstart av HVB-hem nämnde 

hemmen flera olika typer av återkommande utvärderingsarbete, vilket var väldigt skiftande 

mellan hemmen i hur stor utsträckning man ägnade sig åt det. Det fanns två hem där utvärdering 

ingick i själva journalsystemet och gjordes kontinuerligt, tre av hemmen nämnde enkäter som 

skickades ut till respektive placerande socialsekreterare, ett hem tog upp de upphandlande 

kommunernas krav och blanketter. ”Det är helt bisarrt emellanåt tycker jag. De går igenom allt. 

(…) Deras krav har ökat.” (Edith) Alla hem nämnde de ökade kraven på utvärdering och 

kvalitetssäkring. Arne uttrycker att det omfattande kvalitetsarbetet idag stjäl tid från 

ungdomarna och relationsskapandet som hon menar var bättre förr. 

Det är lättare idag att följa hur man jobbar med de olika livsområdena med var och en 

ungdoms specifika mål det fanns ju inte riktigt på den tiden. (…) Det är det positiva i det 

hela(…) Det negativa i det är att på den tiden så hade vi mycket bättre relationer med 

ungdomarna för man hade tiden på ett helt annat sätt. Idag så innebär det mycket mer 

dokumentation som stjäl tid från ungarna.(…)Men det har ju skett en jätte, jätteförändring i 

hela den sekretessbiten, i krav från IVO.(…) Och de bitarna tycker jag är bra för att de här 

ungdomarna har rätt till ett vettigt liv liksom och det är vi som har ansvaret.  

 

Arne uttrycker särkoppling mellan kärnan i det sociala arbetet och det administrativa i 

dokumentationen. Att lägga tid på dokumentation, trots att det inte tillhör det 
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verksamhetschefen upplever är kärnverksamhet, blir ett sätt att svara an mot förändringar 

utifrån och ändå låta det dagliga arbetet ha sin gång (Linde 2013:16). Lindgren (2006), Bejerot 

(2002) och Evetts (2009) menar att det finns risk för att de professionellas kompetens och 

omdömesförmåga får en mindre betydelsefull roll genom marknadiseringen. Med krav på 

kvalitetsarbete och dokumentation så finns det, menar Lindgren (2006), en risk att sådant arbete 

blir viktigare än arbetets kärna, det vill säga det sociala arbetet.  

Dels förändras ju kraven på oss och vad vi ska göra, och då måste vi hänga med, men sen 

förändras ju vårt intresse och vad vi vill, vad tycker vi är viktigt? Innan tänkte vi kanske att 

´detta och detta och detta måste vi mäta och detta är nog vad som förväntas av oss´ men nu 

är vi säkrare också och tänker att detta är viktigt för oss. Det viktigaste för oss är inte att 

vara... Det viktigaste för oss är trygghet. (Cecilia) 

 

Citatet visar att det finns en osäkerhet mellan krav och tro på sin kompetens hos 

verksamhetschefen. Evetts (2009) menar att NPMs intåg i offentlig sektor har inneburit 

konsekvenser för de professionella. De professionella arbetar i organisationer som eftersträvar 

rationalitet och hög grad av kontroll vilket gör att personalen blir osäker på sin egen kompetens 

och yrkesskicklighet när de ständigt är övervakade och de fungerar snarare som kontrollanter 

än socialarbetare. De professionella i dagens marknadiserade organisationer benämns därför 

vara organisationsprofessionella snarare än yrkesprofessionella (ibid.). Lindgren (2006) påstår 

att kvalitetsmätningar och utvärderingar kan skapa rädsla och känslor av otillräcklighet hos 

människor i en organisation. Marknadens omvandling, som bidragit till ökad utvärdering och 

mätningar av olika slag, har utarmat de professionellas handlingsutrymme och 

egenbestämmande vilket vi anser vara en nackdel för det sociala arbetet i stort.  

 

De intervjuade lyfte att det tar mycket tid att utvärdera men att det är till gagn för ungdomarna. 

David säger att det är ”användbara verktyg för framtida arbete”, att det främjar utveckling och 

håller personalen uppdaterad om nya metoder, lagar och förordningar. Han specificerade dock 

inte på vilket sätt utvärderingarna bidrog till detta. Han menar att ”den dagen man sätter sig ner 

och tycker att vi är bra, den dagen så slutar det illa.” och därför är återkommande utvärderingar 

nödvändiga. 

 

Lindgren (2006) ser utvärderingar som ett grundläggande verktyg i verksamheter som styrs av 

ramlagar med generella mål, för att politikerna ska kunna ta ansvar för förd politik. Utvärdering 

skall ses som ett svar på samhällets behov av kontroll och insyn i verksamheterna och blir 

legitimitetsskapande för organisationen.  
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Den återkommande frågan är om man kan, och hur man i så fall mäter, socialt arbete.  

Men det är ju bra att sätta ord på det, bra att försöka med att de mål vi ska uppnå, för det 

gör vi ju ändå så att säga, men det här blir mer svart på vitt verkligen, det är någon 

utomstående som mäter. (Berit) 

 

I detta citat kan man skönja utvärdering som ett diffust men, liksom IVO, legitimitetsskapande 

verktyg. När något blir ”svart på vitt” är det på riktigt, någonting konkret. Vi har tidigare frågat 

oss vad utvärderingen och mätbarheten gör för de professionella. Berg (2002) menar att en risk 

finns att tilliten till de professionella har ersatts av tilliten till kvalitetssystemen, när vi frågar 

en respondent efter hur hon tänker att en optimal utvärdering skulle kunna se ut säger hon; 

Nä, jag kan inte riktigt se hur man skulle göra den optimala, det hade ju varit om man satt 

som en fluga på väggen i 2 v och liksom kände av stämningen, men det funkar ju inte. (Berit) 

 

Berit antyder att ”stämningen” på hemmet bara skulle kunna mätas om man ägnade den mycket 

tid, men att det inte skulle fungera. Faktum är att det i stor utsträckning endast är personalen 

som kan se hur stämningen är. Vem om inte de som tillbringar mest tid med ungdomarna är 

bäst lämpade för att mäta ”en hemlik miljö”, trygghet, stabilitet och långsiktighet? Samtliga 

intervjupersoner är överens om att man inte på ett tillfredsställande sätt kan mäta begrepp som 

trygghet och stabilitet, samtidigt som de framhäver just detta som det viktigaste i deras arbete. 

Det blir en paradox att försöka kvalitetsmäta något när de viktigaste delarna, stabilitet och 

trygghet, inte går att använda. 
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7. Diskussion  

Vår studie har baserats på kvalitativa intervjuer med fyra verksamhetshetschefer och en 

behandlingsassistent samt dokumentstudier av respektive HVB-hems verksamhetsbeskrivning. 

Vi har använt oss av nyinstitutionell teori för att konkretisera våra frågeställningar i det 

empiriska materialet. Från början var vi intresserade av att undersöka hur endast privatisering 

påverkar HVB-hem men insåg efterhand att det inte var så lätt att förklara fenomenet med det 

enskilda begreppet. Vår slutsats är att det, genom privatiseringen, har skett en omfattande 

marknadisering, där både offentliga och privata verksamheter har präglats av privatiseringens 

grundprinciper om effektivitet och kvalitetsstyrning i lika stor utsträckning.  

 

7.1. Sammanfattning 

En av uppsatsens frågeställningar är hur det sociala arbetet med unga på HVB-hem påverkats 

av marknadens omvandling. Vi menar att det egentliga sociala arbetet på HVB-hem fortfarande 

handlar om normskapande institutionalisering. Det som vi ser har förändrats är att idag präglas 

verksamhetsbeskrivningarna och presentationen utåt av en marknadsidé där hemmen ”säljer” 

tjänster och verksamhetscheferna talar marknadens språk när de använder begrepp som 

exempelvis effektivitet och kvalitet, vilket krävs för att skaffa legitimitet och överleva. HVB-

hemmens omvandling handlar om anpassning till normativa system, bland annat i form av att 

svara upp mot krav från staten och kommunen. I intervjuerna och verksamhetsbeskrivningarna 

använder verksamhetscheferna detta marknadiserade språk utan att förhålla sig till hur och om 

det styr dem själva och arbetet. I efterhand kan vi önska att vi problematiserat detta tillsammans 

med verksamhetscheferna under intervjuerna. 

Vi har hittat flera exempel på särskoppling mellan vad de skriver att de gör (i 

verksamhetsbeskrivningarna) och vad de säger att de gör.  Vi ser ett problem i att man i 

legitimitetsökande syfte vill presentera sig för uppdragsgivare snarare än målgruppen. 

Verksamhetschefernas uppgift blir att upprätthålla en fasad mot omgivningen samtidigt som de 

förväntas styra över kärnverksamheten, roller som vi tror kan vara svåra att kombinera. Vad blir 

resultatet för brukarna när verksamhetschefen och de anställda har så mycket yttre krav att 

förhålla sig till att det sociala arbetet kommer i andra hand? Vi tror att det drabbar relationerna 
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mellan brukare och anställda genom att de kommer längre ifrån varandra och har olika mål och 

intressen i behandlingen.  

IVO framhåller i en rapport från 2013 att få personal inom HVB-vården har relevant utbildning. 

Verksamhetscheferna verkade dock inte tycka att detta var ett särskilt stort problem utan 

nämnde andra faktorer som spelar större roll, exempelvis personlig lämplighet och mognad. 

Detta tyckte vi var intressant eftersom utbildning idag är något som uppmuntras och ses som 

eftersträvansvärt, vilket vi trodde skulle speglas i verksamhetschefernas uppfattning och åsikter. 

Kanske är detta speciella fält ett exempel på när utbildning inte kan ersätta personlig lämplighet 

eller andra individuella kvalifikationer. 

Vår andra frågeställning var vad verksamhetscheferna framhåller som kvalitativt socialt arbete. 

När vi frågade efter vad de ansåg vara kvalitet i deras arbete var svaren många, skiftande och i 

många fall diffusa och svårgripbara, precis så som socialt arbete är. Vad exempelvis IVO väljer 

att titta på är ”hårda fakta” såsom avbrutna vårdinsatser, journalföring och genomförandeplaner, 

som såklart också är viktigt att granska, men det är inte kärnan i det sociala arbetet. Vi tror inte 

att de går att mäta saker som trygghet och stabilitet på ett tillfredsställande sätt vilket leder till 

att vi överlag ifrågasätter vi hur mätbart socialt arbete med människor är. 

 

En konsekvens av ökade administrativa inslag, såsom återkommande utvärdering, är 

särkoppling från kärnverksamheten. Personalen på HVB-hemmen får helt enkelt mindre tid 

över åt praktiskt arbete med ungdomarna. Vi ser en risk med att det blir viktigare att presentera 

resultat än att åstadkomma resultat. Utvärdering blir snarare ett hinder för effektivitet än ett sätt 

att öka effektiviteten. Vi drar slutsatsen att många oreflekterat pratar om utvärdering och 

kontroll som något självklart positivt. Det sägs att det främjar effektivitet, men vad betyder det?  

 

Till sist frågade vi hur arbetet på HVB-hem styrs av interna och externa krav. Vi konstaterar att 

alla HVB-hem genom extern och intern kontroll lägger mycket tid på att svara upp mot krav 

och förväntningar från omgivningen. Vi trodde att verksamhetscheferna i större utsträckning 

skulle uttrycka missnöje mot den omfattande kontrollen men flertalet tog upp exempel på 

positiva sidor med att vara kontrollerade externt, exempelvis att det fungerade som ett verktyg 

för att öka sin egen kvalitet.  
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7.2. Slutdiskussion 

Vi har i denna studie önskat problematisera begreppen kvalitet och rationalitet, som är norm i 

samhället idag. Begreppen kan enkelt uppfattas som något självklart positivt och främjande, 

vilket nyinstitutionell teori har hjälpt oss inse att inte ta för givet. Ett begrepp kan inte i sig vara 

en självklarhet, om olika personer tolkar det på olika sätt. Att oreflekterat använda sig av 

likartade begrepp är problematiskt och något som vi själva har behövt vara medvetna om att 

inte göra i uppsatsen. På samma sätt är begrepp som ”effektivitet” och ”målstyrning” idag så 

självklara att vi i början hade svårt att frigöra oss från deras betydelse, något vi förhoppningsvis 

lyckades med till slut och har insett vikten av att ifrågasätta. Vi kan dock, utifrån 

verksamhetschefernas åsikter, se att marknadiseringen även haft en positiv påverkan på det 

sociala fältet. Flera av verksamhetscheferna talar om att beslutsgången är snabbare i privat 

verksamhet och att byråkratin minskar. Det finns såklart en anledning till NPMs 

genomslagskraft i offentliga verksamheter, man har sett att omstrukturering och effektivisering 

är möjligt och att förändring har behövts. Förändringsarbete inom organisationer fortgår alltid 

och åsikterna är många kring hur framtidens offentliga verksamheter ska styras. Vi ser detta 

som något positivt så länge alla, både beslutsfattarna och personalen, kommer till tals. 

 

Vårt initiala urval för studien var verksamhetschefer för HVB-hem med unga med social 

problematik. Eftersom gensvaret var magert efter det första mailutskicket anpassade vi 

urvalsprocessen till att även omfatta HVB-hem för ensamkommande barnmigranter. För att 

utöka det empiriska materialet valde vi att även titta på respektive hems 

verksamhetsbeskrivningar. Alla dessa faktorer har bidragit till ett annat framförhållningssätt till 

studiens syfte. Vi tycker att de oförutsägbara händelserna har bidragit till en bredare 

undersökning, på gott och ont. Vi har fått en mer nyanserad bild av HVB-hemmens fält 

samtidigt som det har lett till att det blivit svårare att fokusera våra resultat och dra slutsatser. 

 

Det har varit både lärorikt och givande att skriva denna uppsats. Marknadiseringens påverkan 

på det sociala arbetet har inte tagits upp under socionomutbildningen men är något som vi tror 

är viktig kunskap för att förstå sin roll som socionom på detta dynamiska fält. Det finns en risk 

att man oreflekterat tillgodogör sig marknadiseringens språk och faller in i för givet tagna 

normer, något vi menar är oroande i människobehandlande organisationer. 

 

En fråga som väckts under studiens gång är bland annat hur utvärdering ska främja det sociala 
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arbetet utan att ta onödigt mycket tid från personalen. Vi ser en risk att utvärderingsarbetet tar 

tid från relationsskapandet mellan personal och brukare, samtidigt som vi inser vikten av att 

arbeta evidensbaserat. Utvecklingen mot en ökad privatisering och marknadisering har gått fort, 

men kunskapsläget om privatiseringens konsekvenser är litet, vilket gör det angeläget att forska 

vidare inom området. Vi hoppas att ämnet aktualiseras och problematiseras ytterligare i 

framtidens socionomutbildning. 
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8. Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsfrågor 

 

När startade verksamheten? Hur gick det till när ni startade upp verksamheten? Tillstånd från 

IVO osv. 

 

Är man en del av en större koncern? Hur skulle du som verksamhetschef beskriva din roll 

gentemot företagsledningen och mot de som jobbar direkt i verksamheten? 

 

Hur många medarbetare finns det? 

 

Vänder man sig till någon speciell grupp av brukare? 

 

Har man tidigare tagit emot någon grupp som man nu inte tar emot? I så fall varför? 

 

Är efterfrågan hög? Finns det fler liknande HVB-hem i Skåne? 

 

 

Vården 

 

Hur ser det dagliga arbetet ut? 

 

Vad är det för typ av hem? Boende - behandlinghem - vad är skillnaden? 

 

Har ni någon särskild behandlingsmetod? 

 

Hur viktigt är det för ert arbete att ha namngivna behandlingsinsatser och metoder? 

Evidensbaserat? 

 

Vems ansvar är det att genomförandeplaner och mål uppnås? Exempel på målformuleringar. 

 

Hur ser samarbetet ut med socialtjänsten/socialsekreterarna? Hur ofta har ni kontakt inför, 

under och efter en placering? Vad består kontakten av? 

 

Tror du att relationen med socialtjänsten ser olika ut i privat respektive kommunal HVB-

verksamhet? 
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Har ni ramavtal med några kommuner? Hur köps platserna upp? 

 

 

Privatisering 

 

I eventuell konkurrens med andra HVB, hur går man tillväga för att få placeringar, göra sig 

intressant? Behöver ni marknadsföra er? 

 

Finns det högre kostnader på grund av exempelvis speciell behandlingsinriktning eller vissa 

moment i behandlingen (fritidssysselsättningar, resor?) Har ni profilerat er på en viss 

behandling som kan bli dyrare än konventionell vård? 

 

Vinstaspekten, hur pratar man om den? Hur viktig roll spelar det? 

 

Vilka möjligheter finns för er som privat/offentlig verksamhet som inte hade funnits i en 

offentligt driven verksamhet?  

 

Vilka begränsningar finns för er som privat/offentlig verksamhet som inte hade funnits i en 

offentligt driven verksamhet? 

 

 

Kvalitet, utvärdering och tillsyn 

 

Vilka krav anser du ska finnas på dem som ska starta ett HVB-hem? 

 

Har ni något eget utvärderingssystem? Viktiga delar i detta? 

 

Hur upplever du IVOs löpande tillsyn idag? Är tillsynen lagom, för ofta, för sällan? Fäster 

man vikt vid rätt saker? 

 

Hur har arbetet med kvalitetsutveckling förändrats över tid? 

 

Hur tycker du att kvalitetsgranskningen av er fungerar? Borde tillsynen ske på någon annat 

sätt än idag? 

 

 

 


