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Abstract 
Socialstyrelsen gavs, tillsammans med länsstyrelserna, i uppdrag att granska vården i HVB-

hemmen. Detta resulterade i två olika rapporter; den ena granskade HVB-hemsvården utifrån 

ensamplacerade barn och ungdomar och den andra utifrån barn som är placerade tillsammans 

med sina föräldrar. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett av socialstyrelsen granskat 

HVB-hem belysa och diskutera de områden som socialstyrelsen och länsstyrelserna 

framställer i sina rapporter. Via kvalitativa intervjuer har följande områden framstått som 

viktiga i familjebehandling; delaktighet, utbildning, tyst kunskap och personlighet hos 

medarbetarna. Mest centralt är, enligt personalen, deras egen tysta kunskap i kombination 

med klienternas delaktighet.  
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Förord 
Dessa ord blir de sista som jag skriver i denna uppsats. De personer jag vill rikta ett särskilt 
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hennes stöd hade denna uppsats aldrig blivit till. 

Antonia som har gett mig tillgång till HVB-hemmets värld och dess personal. Hon har varit 

en nyckelperson i undersökningsdelen och intervjuprocessen. Personalen på Familjhemmet 

ska ha ett stort tack till att de ställde upp på mina intervjuer och deras deltagande, åsikter och 
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tacka alla socialarbetare, behandlingspersonal och alla frivilliga arbetare som dagligen möter 

dessa utsatta människor. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns olika institutioner för vård av individer och familjer.  Dessa uppfyller olika 

funktioner och drivs av olika aktörer. Staten är en i sammanhanget betydande aktör som 

bedriver tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. De institutioner som SIS, statens 

institutionsstyrelse, driver kallas för § 12-hem
1
, LVU-hem

2
 och LVM-hem

3
. Institutioner i 

privat eller kommunal drift kallas i dagligt tal för HVB
4
 hem, hem för vård och boende. 

 

I Sverige finns det cirka 357 HVB-hem, cirka 58 HVB-hem för barn och unga där föräldrar 

blir omhändertagna tillsammans med barnen. År 2006 gav regeringen i uppdrag till 

socialstyrelsen tillsammans med de olika länsstyrelserna, att granska alla offentliga och 

privata HVB-hem i Sverige. Granskningen pågick under två år, mellan 2006-2008. Rapporten 

från granskningen påvisade att det fanns allvarliga brister hos majoriteten av HVB-hemmen 

och i vissa fall har bristerna varit så allvarliga att verksamheten tvingats stänga. De 

problemområden som kommer fram i rapporten är delaktighet, utbildning, hälsa, kvalitet, 

känslomässiga och sociala behov samt säkerhet (Socialstyrelsen, 2007-2008). 

Området delaktighet handlar om att de placerade barnen ska vara delaktiga i hela placerings- 

och behandlingsprocessen och om att personalen lyssnar på barnet. Inom området hälsa 

belyses det viktiga grundläggande kravet på att barn ska ha en god hälsa, fysiskt och psykiskt. 

Rapporten behandlar även vikten av att se till att barnens känslomässiga och sociala behov 

tillfredställs, dvs. att kunna se till att barnen har god tillgång till en god uppfostran, 

omvårdnad och framförallt trygghet.  Inom området kvaliteten och säkerheten fokuseras 

vikten av att kunna tillgodose klienternas trygghet men även att kunna mäta verksamhetens 

insatser. Utbildningsområdet handlar om barnens rätt till utbildning och HVB-hemmens 

personalutbildning. 

När det gäller befintliga rutiner och policys redovisas att endast 35,6% av de offentliga HVB-

hemmen har rutiner för hur personalen ska agera vid sexuella övergrepp, hos de privata är 

siffran 66,7%. När det kommer till barnens säkerhet är det enbart 37,8% av de offentliga 

HVB-hemmen som har rutiner som förbygger och förhindrar självskadebeteende och 

motsvarande 67,3% bland de privata HVB-hemmen. 54,7% av de offentliga HVB-hemmen 

                                                           
1
 Institution som tar emot placeringar enligt §12 LVU 

2
 LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

3
 LVM, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av missbrukare 

4
 HVB, Hem för vård eller boende 
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och 72,1% av de privata HVB-hemmen brister i kontrollen om personalen förekommer i 

polisens belastningsregister. 

I den mediala debatten framkommer det att personalens utbildningsnivå är bristfällig samt att 

kvaliteten på HVB-hemmens vård är låg vilket är vad som framkommer i socialstyrelsens 

rapport. Anders Nykvist, expert i den statliga utredning som granska socialtjänstens arbete 

med barn, menar på att HVB-hemsvården är ett professionellt område utan professionella. 

Han menar då att utbildningsnivå hos personalen är bristfällig (Sveriges Radio, 2004). För att 

får starta ett HVB-hem krävs det att det finns en huvudman som har högskolekompetens 

motsvarande kandidatexamen. I handlingar från länsstyrelserna belyses att i vissa HVB-hem 

har hälften av personalen enbart gymnasiekompetens (Sveriges Radio, 2004).  

Ett av de privata HVB-hem som finns, vi kan kalla det Familjehemmet, är ett privatägt HVB-

hem som tar emot familjer med varierande problematik. Dessa problem kan bestå av allt från 

lättare psykiska störningar till anknytningsproblematik
5
. Familjehemmet har specialiserat sig 

på att arbeta med familjerna på ett så hemmaliknande sätt som möjligt med stöd av personal. 

Med hemmaliknande menas att klienterna får bo och leva i sina egna lägenheter i ett hyreshus 

och klienterna ska med personalens stöd uppnå en viss fungerande struktur i deras vardag. 

Personalen på Familjehemmet har varierande utbildningar och vissa ur personalgruppen har 

enbart vårdutbildning på gymnasienivå och andra har kortutbildning på högskolenivå. 

Föreståndaren är utbildad socionom vilket uppfyller utbildningskravet. På Familjehemmet 

arbetar man utifrån en grundsyn som förankrar sig i både systemteorin och anknytningsteori. 

Inom systemteorin ser man inte enbart en individ utan man ser hela familjen som ett 

samverkande system. Det synsättet är vanligt förekommande som utgångspunkt inom 

familjebehandling. Utöver ett systemteoretiskt synsätt arbetar man dagligen med 

utgångspunkt från olika metoder såsom MarteMeo
6
, ART

7
 och miljöterapeutisk metod med 

lösningsfokusering med en miljöterapeutisk ansats menas att personalen arbetar terapeutiskt 

med klienterna direkt i den miljö där de befinner sig. Med en lösningsfokuserad arbetsmetod 

menas att man försöker att få klienten att finna sin egen styrka och vilja till förändring genom 

att fokusera på det som fungerar istället för att belysa det som inte fungerar. Familjhemmet 

                                                           
5
 Anknytningsproblematik betyder att det uppstår obalans i barnets känslomässiga närhet till omsorgspersonen 

(Schibble, 2006) 
6
 Metod som används vid analys av samspel mellan barn och vuxen, oftast mamma & barn. 

7
 Metod som behandlar ungas och vuxnas aggressiva handlingar 
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erbjuder även skyddat boende utifrån familjer som lever med våld eller hot om våld i sina 

nära relationer. 

Mot bakgrund av de olika delområden som av rapporten framkommer som viktiga vore det 

intressant att närmare undersöka hur medarbetarna och verksamhetschefen vid ett familjehem 

ser på dessa faktorer, dvs. att gå bakom statistiken och att mera i detalj spegla den bild de 

verksamhetsaktiva har.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en intervjuundersökning vid ett av socialstyrelsen 

granskat HVB-hem belysa och diskutera de områden som Socialstyrelsen och länsstyrelserna 

uppmärksammar i sin rapport. I detta sammanhang uppmärksammas särskilt frågor som har 

att göra med personalkompetens. Studiens frågor kan, sammanfattande, formuleras på 

följande sätt:  

Hur ställer sig medarbetarna till de i rapporten framtagna bristområdena?  

Instämmer de med de beskrivningar och den problematisering som görs eller har de avvikande 

uppfattningar?  

Hur ser medarbetarna på kompetens och behov av utbildning?  

 

Uppsatsen fokuserar alltså på uppfattningarna från medarbetarna på ett HVB-hem har om de 

delområden som rapporten beskriver som bristområden.  Medarbetarnas uppfattning kan vara 

annorlunda än föreståndarens och de aktuella klienterna som varit föremål för rapportens 

enkätundersökning. Resultatet från rapporten utgår från föreståndares och klienters perspektiv 

och problemet blir då att medarbetarnas uppfattning och synsätt inte ligger till grund för de i 

rapporten framtagna bristområdena. Då ett delområde som dessutom är flitigt debatterat i den 

mediala debatten handlar om kompetensnivån bland personalen på HVB-hem, skulle det 

kunna ses som problematiskt att utläsa medarbetarnas kompetensnivå utan att ha med deras 

synpunkter och uppfattningar i bedömningen av vad som är ett bristområde.   Problemet blir 

att bedömningen grundar sig på en standardiserad enkät med fasta svarsalternativ för 

utbildningsnivå. Men frågan är om kunskap och kompetens verkligen kan utvärderas med 

hjälp av ett så relativt begränsande tillvägagångssätt? Begreppen kompetens och tillräcklig 

utbildning måste ses i sammanhang av mer vida bedömningsgrunder än ett ”kryss i en enkät”, 

i synnerhet i de mer svårmätbara områdena som vård och omsorg innefattar.  
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Då det som belyses i rapporten i stor utsträckning handlar om medarbetarnas vardag och deras 

arbetssätt samt synsätt på vad som är att bedriva en god familjehemsvård, är det därför 

relevant att undersöka deras uppfattning av de belysta delområdena i rapporten.  

En kvalitativ intervju som inbjuder till reflektion och eftertanke samt möjlighet till följdfrågor 

och förtydliganden leder i sin tur förhoppningsvis till fördjupade svar och större nyansering än 

svaren från en stor enkätundersökning kan ringa in.  

1.3 Kunskapsläget 
Familjbehandling som begrepp har uppkommit när inriktningen ändrades på behandlingen 

från att behandla enskilda individer i psykoterapi till att behandla en eller flera 

familjemedlemmar i samma behandling. Det finns många olika teorier inom 

familjebehandling och enligt forskarna finns det varierande resultat av vad som hjälper 

(Hansson, 2004).  

Innan Socialtjänstlagen trädde i kraft, 1982, så behandlade man ofta barnen eller de vuxna i 

olika institutioner såsom ungdomshem, barnhem, inackorderingshem och behandlingshem för 

narkotika och alkoholmissbruk. Vid socialtjänstlagens införande uppstod ett nytt begrepp, 

hem för vård eller boende, HVB-hem. 

Socialstyrelserna har tillsammans med länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att 

kontrollera HVB-hemmen i Sverige, det resulterade i två omfattande rapporter som 

publicerades 2008 och 2009 och där det framkommer att HVB-hemmen som enbart tar emot 

familjer har färre brister än de övriga. Därutöver har socialstyrelsen publicerat ett antal 

nationella rapporter som handlar om det nationella läget gällande olika sociala problem och 

olika riskfaktorer hos utsatta grupper i samhället. De nationella rapporterna ska belysa och 

synliggöra de grupper som löper en ökad risk att få sociala och/eller ekonomiska problem. 

Utöver det har även Riksrevisionen granskat socialstyrelsens och länsstyrelsernas 

tillsynsverksamhet gällande HVB-hemmen i Sverige.   

Det finns relativt lite forskning om HVB-hem med vård för utsatta familjer, däremot finns det 

mer forskning runt barn, familjehemsvård och familjeterapi. Socialstyrelsen och 

länsstyrelserna fick uppdraget att undersöka alla HVB-hemmen i Sverige, både de HVB-hem 

som enbart tar emot familjer och de som tar emot enbart barn och ungdomar.  

Det som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har tittat på är hur HVB-hemmen hanterar 

barnens och ungdomars olika grundläggande behov samt HVB-hemmens vårdkvalitet 
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(Socialstyrelsen, 2006-2008). Rapporten har granskat 34 HVB-hem och de olika delområden 

som undersökts är: 

 

 Delaktighet 

 Utbildning 

 Känslomässiga och sociala behov 

 Hälsa 

 Säkerhet 

 Kvalitet 

Rapporten fastställer att de använder sig av många olika modeller att arbeta efter. Viktigaste 

faktorn när det handlar om behandling av familjer är att barnen inte blir åsidosatta och att 

barnen känner trygghet.  

Tidigare forskning inom detta område handlar mycket om familjehemsvård, vård av unga och 

barn samt olika utredningar inom olika institutioner och familjehem. Forskning om barn som 

befinner sig i samhällsvård tillsammans med sin familj på HVB-hem finns det däremot 

relativt lite om. Detta är förmodligen en av anledningarna till att Socialstyrelsen fick 

uppdraget att granska HVB-hemmen i Sverige.  

Det finns forskning som belyser de olika delområdena i sig själva, men som inte är kopplat till 

familjebehandling inom HVB-hem. Exempelvis forskning gällande barns känslomässiga 

behov eller vikten av barns delaktighet i beslutsärenden generellt.   

Nedan följer en kort redovisning av de viktigaste faktorerna inom vart och ett av de olika 

delområdena som de senaste rapporterna från socialstyrelsen belyser samt viss tidigare 

forskning. När jag i löpande text hänvisar till ”rapporten” menar jag den rapport som granskat 

de 34 HVB-hemmen som behandlar och utreder barn tillsammans med deras föräldrar 

(Socialstyrelsen, 2007-2008). 

1.3.1 Delaktighet 

Delaktighet är en faktor som anses vara viktig för utgången av vården eller behandlingen. Att 

vara delaktig i vårdprocessen är viktig då klienten får en känsla av att kunna vara med och 

påverka sin egen behandling. Barnen är de som oftast inte blir hörda eller tagna på allvar och 

det är även de som uttrycker att det är viktigt att personalen lyssnar på dem och tar dem på 

allvar. Delaktigheten är även viktig för att skapa en vilja att förändra sin livssituation och för 
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att skapa en tillit som är viktig när barnen ska uttrycka sina känslomässiga behov och social 

behov (Socialstyrelsen, 2007-2008).  

Barnen får stöd i detta i barnkonventionen. Artikel 12 i barnkonventionen fastslår att barnen 

ska ha en delaktighet i allt som rör barnet i fråga när barnet har blivit så pass gamla att de kan 

utrycka sin mening. Samma artikel fastslår att barnets åsikter ska få uttryckas fritt vid samma 

ålder (Unicef, 2009). 

I socialtjänstlagen framgår det att barnen har rätt till delaktighet. Enligt SoL 3 kap. 5§ står det: 

”När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad.” 

Mattson påpekar att delaktigheten även är upptagen i socialtjänstförordning som säger att 

HVB-hemmets vård ska byggas på samarbete med den enskilde individen och själva vistelsen 

ska utformas så att den upplev som meningsfull. (Mattson, 2008) Så delaktighet är ett 

områden som upptas i lagen som ett kriterium för samhällsvård.   

Men även från ett psykologiskt perspektiv talar forskningen om vikten av barnens delaktighet, 

Roger Hart är en psykolog som tagit fram en s.k. deltagande stege. Hart sätter upp 

minimikrav för barnens deltagande i olika beslutsprocesser. Det första steget är att barnet får 

utrycka sin mening i processen, det andra steget är att barnet ska få information om sin roll 

och om själva processen under hela processen. Det tredje steget handlar om att barnet ska ha 

en meningsfull roll i processen och det fjärde och sista steget handlar om barnets frivillighet 

vilket betyder att barnet ska få kunna delta i processen helt frivilligt. Detta innebär att barnet 

därför behöver få information om vad processen handlar om innan barnet bestämmer sig om 

den vill delta eller inte. För att uppfylla Harts deltagande stege så måste alla kriterier vara 

uppfyllda (Hart, 1997). 

1.3.2 Säkerhet  

Den skarpaste kritiken från rapporten gällande säkerheten handlar om att HVB-hemmen inte 

kontrollerar sin personal mot polisen belastningsregister
8
 hos polisen. Den kontrollen ska 

förhindra att kriminellt belastade personer arbetar med utsatta människor. 2007 kom en lag att 

HVB-hemmen ska kontrollera sin personal men fortfarande finns det brister gällande detta.  I 

                                                           
8
 Register som polisen registrerar brottsliga handlingar. 
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övrigt anser länsstyrelserna att säkerhetsrutinerna kan utvecklas mer och förbättras men det 

finns inga allvarligare brister (Socialstyrelsen, 2007-2008). 

Med säkerhet menas även den upplevda känslomässiga tryggheten.  Vi människor har ett 

behov av att knyta an till våra omsorgspersoner för att finna skydd och omsorg. Detta anses 

inte vara någon sekundär drift hos människan utan ett oberoende motivationssystem, 

anknytningssystemet (Broberg, 2007). 

Det är viktigt att barnet har tillgång till sin omsorgsperson så att barnet kan utforska världen 

under säkra förhållanden tillsammans med sin mamma som en trygg utgångspunkt. Detta 

innebär att barnet hela tiden försöker att utforska främmande miljöer med möjligheten att 

återvända till mamman när barnet upplever det som skrämmande. Barnet kan även uppleva 

främmande personer som skrämmande och då söker barnet bekräftelse hos mamman om 

situationen är säker eller inte. Mary Ainsworth, en pionjär inom anknytningsforskningen, fann 

som två viktiga faktorer för barnets utveckling i hennes framtida liv (Granqvist, Ivarsson, 

Broberg, & Risholm Mothander, 2007): 

1. Barnets balans mellan utforskande och trygghetssökande. 

2. Barnets förmåga att använda sig av föräldern som en trygg bas. 

Även den nationella tillsynen tar hänsyn till ovanstående faktorer. Ur ett säkerhetsperspektiv 

anges även flera andra viktiga anledningar till att barn placeras på HVB-hem tillsammans med 

föräldrarna (Socialstyrelsen, 2007-2008): 

 Utreda barnets behov i förhållande till föräldrarnas bristande omsorgsförmåga. 

 Bygga upp en fungerande relation mellan föräldern/ -na och barnet/ -n. 

 Underlätta en separation mellan barn och förälder. 

 Barn följer med föräldrarna vid deras behandling för exempelvis missbruk och att i 

samband med det observerar personalen och gör en bedömning av om föräldrarna 

klarar av föräldraskapet. 

 Ge en familj eller delar av en familj skydd mot våld. 

Ovanstående faktorer visar en bild av barn som lever i en utsatt situation där föräldrar brister i 

sin roll som barnets beskyddare. I dessa fall är det viktigt att personalen blir den beskyddande 

faktorn som föräldern brister i (Socialstyrelsen, 2007-2008). 
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1.3.3  Känslomässiga och sociala behov 

I fokus för rapporten står barnens bästa och barnens behov. Barnen som hamnar i 

samhällsvård har rätt till trygghet, omsorg och en god fostran. Det är relativt vanligt att barnen 

som blir placerade har en grundläggande misstro mot vuxenvärlden, detta för att många bär 

med sig olika svek från sina föräldrar innan placeringen, det kan handla om försummelse, 

misshandel och andra övergrepp. Resultatet är övergripande bra men de brister som 

länsstyrelserna hittade var att barnen hade dåliga möjligheter till fritidsaktiviteter, syskonbarn 

sågs utifrån en grupp istället för individuellt och att vissa barn uppmärksammades inte förrän 

en månad efter inskrivning (Socialstyrelsen, 2007-2008).  

När det gäller känslomässiga behov som är relaterade till kön och identitet påvisas en 

problembild då statistiken från rapporten pekar på att kvinnorna är dominerande bland 

personalen på HVB-hemmen, både som behandlingspersonal och som chefer (Socialstyrelsen, 

2007-2008).  Hwang talar om vikten av manliga förebilder utifrån att manliga barn använder 

sin fader i syfte att mäta hur engagerade de själva ska vara i sin relation till sitt eget barn 

(Hwang, 2000). 

Barnet har ett stort behov av skydd och gränser och att sätta dessa gränser är viktigt för 

föräldrarna. Det är viktigt för att barnet ska kunna förstå vad som är rätt och fel. Det innebär 

inte alltid att det är konfliktfritt att sätta dessa gränser utan föräldraskapet kommer att bli 

utmanat. Barnen behöver trygghet och det skapas genom att göra tillvaron förutsägbar, den 

bygger på kontinuitet och kärlek som är villkorslös i nära relationer Det finns även andra 

faktorer som spelar in och det är de sociala faktorerna såsom ekonomi, hälsan och boendet 

(Christensen & Hildingsson Boqvist, 2009) 

Christensen belyser balansen mellan barnens behov av ledning och deras behov av att göra 

sina egna val. Barnet behöver vägledning i livet därför är det viktigt att låta barnet känna den 

frustration som uppkommer ibland. När barnen är små känner de frustration varje gång de är 

hungriga, när de inte får som de vill och när de inte kan få det som de vill ha. Föräldrarna ska 

även finnas där för att hindra barnen från att begå farliga saker eller utsätta andra för farliga 

saker. 

Barnen ställs inför många olika möjligheter att göra sina egna val. Många föräldrar uppfattar 

det som bäst när barnet själv får bestämma vad de vill göra men det innebär inte att barnen får 

bestämma allt som berör dem. Christensen menar exempelvis att om barnet ska gå i skolan, 

dagis eller förskolan eller vara hemma är ett val där barnen inte ska bestämma. Ett annat 
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exempel är om barnet ska ta sin medicin eller inte, i dessa falla bör föräldrarna bestämma åt 

dem utan att erbjuda dem något val eftersom det val som barnet väljer inte respekteras vilket 

är negativt ur ett barnperspektiv (Christensen & Hildingsson Boqvist, 2009) 

1.3.4 Hälsa 

Rapporten fastställer att de flesta verksamheter klarar av att möta barnens grundläggande 

hälsobehov, både de fysiska behov och de psykiska behoven. De barn som är aktuella för 

placeringar har oftast hälsoproblem när de kommer till behandling beroende på att föräldrarna 

har missbruksproblem, ungdomar har börjat röka, det finns en omsorgsbrist eller en dålig 

ekonomi. De brister som länsstyrelserna har hittat handlar till stor del om personalens 

kompetens gällande missbruksproblem, barnens behov av sexual- och samlevnadskunskap 

samt att kunna hjälpa barnen att bearbeta de upplevelser de får när det förkommer våld i nära 

relationer (Socialstyrelsen, 2007-2008).  

Barnens hälsa är viktig enligt ur flera avseenden, socialstyrelsens fjärde nationella rapport 

påvisar att barn som har varit placerade på familjehem har en större risk att utveckla psykisk 

ohälsa längre fram i livet (Socialstyrelsen, 2006).  

Barnen har rätt att få sina fysiska och psykiska hälsa tillgodosedda och det är huvudmannen 

som har ansvaret att se till att barnen får en god hälsovård och hygien. Socialstyrelsen påpekar 

att det finns studier som visar på att barn i samhällsvård finns överrepresenterade när det 

gäller dålig hälsa. Dålig hälsa innebär olika faktorer både fysiska och psykiska. Inom det 

fysiska området handelar det om tobaksrökning, motionsvanor, matvanor och olika missbruk. 

Andra problem som tas upp kan vara olika obehandlade allergier eller oreglerad tandvård.  

Den psykiska hälsan kan handla om mobbing i skolan, att inte bli sedd i den egna familjen 

och andra viktiga faktorer som sammankopplas med det psykiska måendet (Socialstyrelsen, 

2007-2008).  

Sett ur perspektivet psykiskt mående påvisar rapporten att barn som blir placerade med sina 

föräldrar bär ofta med sig en övergreppsproblematik som innebär att barnen eller andra 

familjemedlemmar har blivit utsatta eller utsätter andra familjemedlemmar för olika 

övergrepp. Har barnen blivit utsatta för övergrepp så bär de med sig en tillitsproblematik som 

gör behandlingen komplicerad. Utifrån det så behöver dessa klienter stöd att bearbeta de 

traumatiska upplevelser de har varit med om med utbildade terapeuter, i de fall där det finns 

psykisk sjukdom med i bilden så är det viktigt att det finns tillgång till psykiatriker 

(Socialstyrelsen, 2007-2008).  
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När det gäller erfarenhet av sjukdom, sjukvård och bemötande generellt påpekar Toombs att 

klienter har mycket olika erfarenheter av detta.  De klienter som behöver vård kommer oftast 

till läkaren med subjektiva förnimmelser av förändrade liv och lidande medan läkaren 

bemöter patienten utifrån de mer objektiva verifierbara symtomen. Detta medför att 

kommunikationen försvåras mellan den som får vård respektive den som ger vård (Toombs, 

1992). 

Sett ur perspektivet att barn kan ha särskilt svårt att förmedla fakta kring sin hälsa tillägger 

Mishler en annan och kompletterande viktig aspekt gällande sjukvården.  Han menar att de 

teknologiska framsteg som sjukvården gjort har fått en stor betydelse för att få information 

om patiensens hälsotillstånd och därmed minskar patientens berättelse informationsvärdet om 

hälsotillståndet. När läkaren inte tar patientens berättelse på allvar så blir inte heller bilden av 

patientens problem tydlig. Därför menar Mishler att det är viktigt att bemöta och lyssna till 

patientens och de anhörigas berättelser (Mishler, 2005). 

1.3.5 Utbildning 

Området utbildning i rapporten handlar dels om barnens rätt till grundläggandeutbildning men 

även om den behandlande personalens utbildningsnivå (Socialstyrelsen, 2007-2008). 

Länsstyrelserna anser att verksamheterna arbetar aktivt med barnens grundläggande rättighet 

till utbildning. Barnen får sitt behov tillgodosett på ett eller annat sätt men det förkommer att 

det uppstår kö till skolan eftersom kommunerna inte alltid kan tillgodose platser till alla barn. 

Ett annat problem som uppkommer är de verksamheter som erbjuder skyddat boende där det 

då kan bli att barnen får avstå utbildning av säkerhetsskäl (Socialstyrelsen, 2007-2008).  

Barnens rätt till utbildning är en viktig faktor som har en betydande roll för hur det kommer 

att gå för barnet i det fortsatta livet. Socialstyrelsens femte nationella rapport, Socialrapport 

2010, belyser att barn i samhällsvård lämnar grundskolan med lägre betyg än sina jämngamla 

kamrater som inte har befunnit sig i samhällsvård (Socialstyrelsen, 2010).  

Det visar sig även att barn i samhällsvård har överrisker med ogynnsam utveckling över en 

längre tid. Det innebär att barnen som befinner sig i samhällsvård löper en större risk att 

hamna i missbruk, begå kriminella handlingar och att utveckla en psykisk ohälsa i vuxen ålder 

än sina jämngamla kamrater som inte befunnit sig i samhällsvård.   

I rapporten framkommer att personalen på HVB-hemmen behöver ha en relevant utbildning 

inom anknytningsteori och huvudmannen, föreståndaren, behöver ha högskoleutbildning för 
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att få driva verksamheten. Inom ledningspersonalen finns de tre kategorier chefer, 

föreståndare, biträdande föreståndare och övriga chefer. De HVB-hem som fått tillstånd för 

sin verksamhet efter 2004 har krav på att föreståndaren ska ha en adekvat högskoleutbildning 

och länsstyrelsen anger att även biträdande föreståndaren ska ha samma nivå på utbildning. 

Det finns inga krav på att behandlingspersonalen ska ha adekvat högskoleutbildning däremot 

så finns det krav angivet att de ska ha utbildning, personlig lämplighet och erfarenhet 

motsvarande de behandlingsmetoder som verksamheten bedriver. Chefsgruppen har låg grad 

av personalomsättning medan behandlingspersonalgruppen har en större grad. Inom 

behandlingspersonalen är ca hälften tillsvidareanställda, ca hälften deltidsanställda och 

resterande är timanställda och vikarier. Kvinnorna är dominerande i båda grupperna fastän 

mer ibland behandlingspersonalen.  

Av de 34 granskade HVB-hemmen har 17 föreståndare en beteendevetenskaplig utbildning
9
, 

3 föreståndare har annan högskoleutbildning
10

 och 4 annan utbildning
11

. Detta innebär att mer 

än hälften av föreståndarna saknar en relevant utbildning. Bland personalen ser det lite 

annorlunda ut, 285 personer har en beteendevetenskaplig utbildning, 78 har en annan 

högskoleutbildning, 126 personer har en omvårdnadsutbildning på gymnasienivå och 147 

personer har en annan utbildning. Detta innebär att 147 personer saknar utbildning 

motsvarande någon form av omvårdnad (Socialstyrelsen, 2007-2008). 

Christensen resonerar kring vikten av såväl erfarenhet som teoretisk utbildning. Hon menar att 

när vi som professionella möter barn i utsatta situationer där föräldraförmågan brister bär vi 

med oss våra värderingar om vad som är just gott föräldraskap och det även fast vi inte har 

några egna barn. Utöver våra erfarenheter bör vi även ha tillförskaffat oss någon form av 

teoretisk kunskap inom området för vård. Att se barn som far illa är svårt men det är ännu 

svårare att se det ur ett barnperspektiv, vad som är bäst för just barnet. Oftast tar vi hänsyn till 

föräldern i första hand och det sker genom att vi tolkar juridiken och än så länge får vi inte 

inom socialtjänsten prata med barnen utan föräldrarnas samtyckande. Barnen har ett behov av 

att förstå vad som händer och att få känna delaktighet, därför är det viktigt att personalen 

inom familjevården klarar av att involvera och delge barnen vad som händer (Christensen & 

Hildingsson Boqvist, 2009) 

                                                           
9
 Socionom, socialpedagog, psykolog, annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning 

10
 Annan högskoleutbildning, ej motsvarande beteendevetenskaplig 

11 Annan avslutad gymnasieutbildning, fackskola eller motsvarande, avslutad folkskola, 

grundskola eller motsvarande 
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Även Minuchin fokuserar också på relevant utbildning men han fokuserar än mera på att det 

är terapeuten själv som är avgörande huruvida en familjeterapi är lyckad eller inte. Han 

resonerar vidare att terapeuten själv påverkar familjens dynamik och det kan vara bra men det 

kan lika gärna vara dåligt därför är kunskapen om sig själv än viktigare än kunskapen om de 

olika stora teorierna. 

1.3.6 Kvalitet 

Kvaliteten är varierande bland HVB-hemmen men över lag är den utvecklingsbar och i vissa 

fall behöver den förbättras. De brister som länsstyrelserna har funnit är brister i 

kvalitetssystemen, rutiner att hantera klagomål och synpunkter runt den egna verksamheten 

och hanteringen av tillstånd.  

Kvaliteten kan mätas utifrån olika faktorer som socialstyrelsen har sammanställt i en skrift, 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. En god kvalitet inom socialtjänstens 

verksamhet innebär att verksamhetens tjänster ska svara mot de mål som det beslutas om. 

Dessutom ska de bygga på respekt för självbestämmanderätten och integriteten, utgå från en 

helhetssyn, vara samordnande och präglas av en kontinuitet. De ska även vara 

kunskapsbaserade och vara effektivt utförda, vara tillgängliga och myndighetsutövandet ska 

vara rättssäkert och tryggt (Socialstyrelsen, 2007-2008). 

I den femte nationella rapporten som socialstyrelsen gav ut 2006 redovisas det en ökning av 

privata HVB-hem medan de i offentlig regi har minskat. Samtidigt påtalar RRV
12

 att 

tillsynerna av HVB-hemmen minskar. I samma rapport framkommer det att de brister som 

framkommer vid tillsynerna h är ofta dokumentationsbrister, dålig uppföljning, personalens 

kompetens och bemanningen.  I vissa fall uppmärksammas även överbeläggningar d.v.s. att 

antalet klienter, främst barn, är för många. (Riksrevesionverket, 2002). 

Sammanfattningsvis vill jag gällande kunskapsläget belysa att den tidigare forskningen har 

inriktat sig mycket på barn och ungdomar i institutionsvård och nästan obefintligt på barn och 

ungdomar som behandlas tillsammans med sina föräldrar i familjevård.  

                                                           
12

 RRV, Riksrevisionsverket numera Riksrevisionen 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Då syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera de sex olika delområdena; utbildning, 

hälsa, säkerhet, kvalitet, känslomässiga och social behov och delaktighet, så valde jag att göra 

en fallstudie av ett HVB-hem.  Med fallstudie menas att man genomför en undersökning av 

ett enda objekt med kvalitativa intervjuer som data (Bryman, 2002). 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökningsmetod med fyra semistrukturerade 

intervjuer.  Med semistrukturerad intervju menas att man ställer upp specifika teman som 

sedan följer under intervjun. Fördelen med en sådan intervju är att intervjupersonerna kan 

utveckla sina svar samtidigt som det finns en viss ordningsföljd, frågorna behöver inte komma 

i ordning samt att man som intervjuare kan utveckla intervjun genom att ställa andra frågor 

som bygger på de svar man fått (Bryman, 2002). 

Jag valde semistrukturerade intervjuer utifrån önskan att få en djupare förståelse för 

intervjupersonernas syn på de områdena jag valde att belysa. Med tanke på att jag hade olika 

områden som jag valt att belysa så behövde jag ha en viss struktur genom hela processen, så 

det var viktigt att intervjuerna genomfördes strukturerat.  Inom ramen för tidsupplägg och 

uppsatsnivå var detta inte ett alternativ men det kan vara väl värt att beakta vid slutsatser av 

resultatet.  

Deltagande observationer skulle kunna ha gett uppsatsen ett större djup och ökad trovärdighet, 

särskilt utifrån vissa områden såsom utbildning och känslomässiga behov. Dessa områden 

skulle kunna kompletterats av observationer då det kan vara svårt för intervjupersonerna att 

verbalisera den mänskliga interaktion som kan uppstå vid tillfällen där aspekter som 

medarbetarnas utbildning och klienternas känslomässiga behov gör sig gällande.  

När det gäller urvalet av intervjupersoner blev det så att jag använde mig av ett 

bekvämlighetsurval utifrån att verksamhetschefen valde ut den personal som arbetade just den 

dagen jag bokat in intervjun med henne. Hon meddelade att det inte fanns utrymme för något 

annat upplägg. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer ut respondenter som råkar finnas 

tillgängliga för undersökningen (Bryman, 2002).  

Uppsatsen är uppbyggd av en struktur där delområdena från rapporten genomgående ligger 

som grund.  
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2.2 Intervjuer 
Intervjuerna bokades in och genomfördes under en dag på HVB-hemmet. De intervjuade fick 

ingen möjlighet att prata med varandra mellan intervjuerna, detta för att få ett så autentiskt 

material som möjligt. 

Varje enskild intervju genomfördes mellan femtio och sextio minuter. Intervjuerna spelades in 

digitalt, före varje intervju informerades intervjupersonerna om syftet med intervjun, att de 

när som helst kunde avbryta om de så önskade, att det var helt frivilligt att delta, att intervjun 

spelades in samt att de kunde vara anonyma om de så önskade. Verksamhetschefen 

informerades även om att verksamheten kunde vara anonym. 

Intervjun med verksamhetschefen genomfördes i personalmatsalen. Detta var för att hon 

behövde vara tillgänglig för verksamheten för ett visst ärende. Nackdelen med att genomföra 

intervjun i personalens matsal var att vi kunde bli störda under intervjun, både av klienterna 

och av personalen. Den personal som inte var medveten om att intervjun tog plats i matsalen 

blev ett störande moment när de kom in och hämtade olika saker. Telefonen var ett, till 

början, störande moment. Det positiva med att genomföra intervju i matsalen var att intervjun 

blev mera autentisk och avslappnad.  

Intervjuerna med övriga tre medarbetare genomfördes i särskilda samtalsrum som finns på 

Familjhemmet, dessa rum är inredda med syftet att skapa en lugn och trygg miljö att samtala 

i. Rummen är inredda för att skapa en harmonisk och avslappnad känsla. Möblerna är olika 

fåtöljer som stod i en cirkel med ett bord i mitten. Alla intervjupersonerna var inledningsvis 

nervösa och en aningen defensiva, min upplevelse var att de inte riktigt litade på att de kunde 

svara öppet på frågorna men allteftersom intervjuerna fortlöpte blev de också mer 

avslappnade. 

I intervjun med verksamhetschefen utvecklades svaren något mer än intervjuerna med de 

övriga och den intervjun fördes mer som ett vanligt samtal fastän jag till viss del upplevde att 

svaren var en aning styrda. 

Bearbetningen av intervjuerna gjordes genom att jag transkriberade det inspelade materialet. 

Inspelningarna lyssnades igenom flertalet gånger och skrevs vartefter ut på papper för att 

analyseras. Intervjumallen följde olika teman som var uppbyggda utifrån de delområden som 

presenterats tidigare. Analysen av intervjuerna följde samma struktur, likheter och olikheter 

från de olika intervjuerna hittades och ledde till en samlad heltäckande bild av hur man såg på 

de olika delområdena. 
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2.4 Etik 
Utifrån konfidentialitetskravet så har jag valt att avidentifiera mina informanter, deras 

arbetsplats och orten där arbetsplatsen är belägen. Med hänsyn till informanterna har jag 

avidentifiera t dem och bytt ut namnen i texten mot påhittade namn. Antonia är 

verksamhetschef, Marika och Lisa är behandlingsassistenter och Anneli är vikarierande 

behandlingsassistent.  

Utifrån informationskravet så informerade jag intervjupersonerna att deras deltagande skedde 

helt på frivillig basis och att de kunde avbryta sitt deltagande när helst de ville genom att bara 

säga till, de fick även ta pauser när de ville. Dessutom informerade jag intervjupersonerna om 

syftet med uppsatsen. 

Med tanke på min kontakt på Familjhemmet är det klokt att fundera över vilken förförståelse 

jag har haft med mig in i uppsatsen. Omedvetet kan jag ha blivit påverkad utifrån det samtal 

jag haft med min kontakt. 

Vidare är det kanske på sin plats att fundera över hur resultatet hade blivit om jag hade haft 

möjlighet att själv styra urvalet. Den retoriska frågeställningen blir då om det hade sett 

annorlunda ut om jag hade fått göra urvalet med hänsyn till exempelvis kön och ålder eller 

erfarenhet från området och tid på Familjehemmet.  

2.5 Litteratur 
Den använda litteraturen hittade jag genom olika sökningar i olika databaser. 

Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och statsbiblioteket i Gävle är de bibliotek som har 

tillhandahållit databaserna. När jag sökt efter litteraturen har jag använt mig av olika 

nyckelord i sökningarna. Några nyckelord jag använt mig av är familjevård, barn i 

samhällsvård, HVB-hem, barn på HVB-hem, familjeterapi.   

3. Resultat och analys 
På Familjehemmet arbetar de utifrån en systemteoretisk och anknytningsteoretisk grund. 

Mycket av arbetet är miljöterapeutiskt och lösningsfokuserat. MarteMeo och ART är olika 

arbetsmetoder de använder sig av. Idag är det flest kvinnor representerade bland personalen 

på Familjehemmet, mer än åttio procent är kvinnor. Åldern varierar mellan tjugosju år och 

femtiotre år. Även inom vikarepoolen är kvinnorna dominerande.  

Då kvinnorna är dominerande bland Familjehemmets och med hänsyn tagen till Hwangs 

resonemang om vikten av manliga förebilder för manliga barn kan man fundera över hur den 
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tydliga kvinnodominansen påverkar vården av de unga och barnen, sett utifrån ett pappa-

perspektiv.  

Det finns ingen typisk familj som är klient på Familjhemmet utan de familjer som kommer är 

allt från lågutbildade till högutbildade, arbetslösa till arbetande och småbarnsfamiljer till 

tonårsfamiljer. Antonia kan urskilja ett mönster och det är att det antingen kommer många 

familjer med tonåringar eller så kommer det bara familjer med småbarn. Idag är det 

småbarnsfamiljer som är representerade på Familjhemmet. 

 De intervjuade medarbetarna har inte hört talas om rapporten som belyser de olika 

delområdena men Antonia har hört talas om den och varit delaktig i den genom att ha besvarat 

de enkätfrågor som länsstyrelsen och socialstyrelsen skickat ut till dem. Med tanke på att 

granskningen i mångt och mycket handlar om medarbetarnas arbetssätt, utbildningsnivå och 

verksamhetens riktlinjer är det kanske något förvånande att inte intervjupersonerna kände till 

rapporten.  

3.1 Delaktighet 
Rapporten belyser att barnen har uttryckt att det är viktigt att de får vara delaktiga i 

placeringen och att personalen lyssnar på barnen när de uttrycker vilka behov och önskemål 

de har. Behoven varierar men det handlar oftast om personliga tillhörigheter, skolan och 

viktiga kontaktpersoner.  

På Familjehemmet har man stor förståelse för detta och vill att klienterna, inklusive barnen, 

ska vara så delaktiga som möjligt och de har skapat vissa rutiner runt klienternas delaktighet 

berättar Lisa. Familjernas delaktighet är olika, en del av klienterna är väl insatta och delaktiga 

i sin behandling medan andra inte alls är delaktiga och vissa klienter kan helt motsätta sig 

behandlingen.  

 Antonia beskriver filosofin ”att så långt som möjligt låta familjerna vara delaktiga i 

behandlingen.”  

De åtgärder som Familjhemmet åtar för att göra familjerna delaktiga är positiva tycker 

Anneli. Innan de blir inskrivna på Familjehemmet så kan de få en komma in till 

familjehemmet för att se vad det är och hur de ska bo. I samband med detta informeras 

klienterna så mycket som möjligt så att dem kan åka hem för att fundera. 

Dessa åtgärder harmonierar med det rapporten påvisar, att göra och få barnen delaktiga i 

placeringsprocessen och att det är en väsentlig del för att vården och behandlingen ska lyckas.  
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Forskarna fastslår även att delaktigheten är en grundläggande faktor om behandlingen och 

vården ska bli lyckad, att bli lyssnad på är den avgörande faktorn om barnen ska känna tillit 

och trygghet och därigenom kunna känna sig delaktiga i sin egen behandling.  

Huruvida delaktigheten finns med innan klienterna kommer till Familjhemmet kan Antonia 

inte uttrycka sig om men hon drar slutsatsen att det är varierande utifrån vad hon noterar hur 

klienterna reagerar när de kommer dit första gången. 

Socialtjänsten har också en skyldighet att göra sina klienter delaktiga och då framförallt 

barnen och det är reglerat via socialtjänstlagen.  

”När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad ” 

Det är dock inte så enkelt, det finns även angivet i samma lag att handläggarna behöver ha 

vårdnadshavarnas samtycke för att få tala med barn under 15 år. Fastän barnen fyllt 15 år så 

gäller fortfarande principen att socialtjänsten ska ha vårdnadshavarnas samtycke när de talar 

med barnen. Det kan kanske bli ett problem att ge barnet ”relevant information” om inte 

vårdnadshavarna ger sitt samtycke till att prata med barnet.  

I rapporten framkommer det att barnen själva vill vara mer delaktiga i placeringsarbetet. De 

anser att vuxna inte lyssnar till dem i fråga om olika saker såsom personliga tillbehör, kontakt 

med viktiga vuxna, skola och rutiner.  

På familjehemmet arbetar man efter vad som beskrivs i rapporten. I det dagliga arbetet så gör 

personalen familjen så delaktig som det går, vissa familjer klarar av det mycket bra medan 

andra inte alls vill vara delaktiga påpekar Lisa. I det dagliga arbetet ingår just sådana faktorer 

som kontakt med viktiga vuxna och rutiner. Att familjerna inte vill vara delaktiga beror oftast 

på att deras psykologiska försvar är så pass starka att de förnekar att dem har problem 

förklarar Antonia i samma fråga.  

Det framkommer i rapporten att barnens känsla av delaktighet är viktig och när barnet känner 

att det blir hörda av handläggarna och de övriga vuxna blir även vården bättre. I rapporten 

påpekar forskarna att delaktigheten ger andra effekter såsom att barnen känner en större tillit 

till vuxna, att låta barnen slippa känna sig ansvariga att tillgodose sina föräldrars behov i 

vården. Just att barnen känner sig ansvariga för sina föräldrars omsorgssvikt och tillitsbrist är 

faktorer som oftast barnen har med sig in i samhällsvården. 
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Utifrån detta arbetar de på Familjehemmet mycket tillsammans med barnen och försöker i stor 

utsträckning att låta barnen vara med och bestämma. Beroende på hur gamla barnen är och 

vad det handlar om så försöker de att lyssna på barnet för att se vad de vill men den andra 

sidan är att inte låta barnet bestämma för mycket och i frågor där de inte bör få vara med och 

bestämma betonar Anneli. Det blir en balansgång som ibland kan vara svår att följa och 

speciellt när personalgruppen ska försöka agera gemensamt med en enad front. Det kan även 

bli ett dilemma även mot de vuxna medlemmarna i familjen fast där handlar det om att inte 

göra allt åt föräldrarna. Att göra klienterna delaktiga är en balansgång mellan gränser, goda 

gärningar och handlingar som gör de mer delaktiga sammanfattar Antonia. 

3.2 Säkerhet 
Det finns många rutiner runt säkerheten på Familjehemmet och det är viktigt, både för 

familjerna och för personalen, att familjerna kan känna sig trygga under sin behandling på 

Familjehemmet beskriver Lisa. 

Alla intervjuade medarbetare beskriver ett arbete där det kan förekomma hot och hot om våld, 

både mot sig själva och mot de klienter som finns inskrivna. De tillägger att det är något man 

måste vara medveten om när man arbetar med detta. Antonia instämmer i den beskrivning 

som framkommer bland personalen och hon berättar att hon är noga med att informera ny 

personal om dessa företeelser. Men det hon anser vara viktigast är att ta hand om situationen 

om och när den uppstår och att ta hand om de inblandade parterna. De rutiner som finns 

uppställda återfinns i en personalpärm, säger Antonia. 

Rapporten framhåller att i många fall saknas det rutiner när det uppkommer våld eller hot om 

våld. Enligt rapporten så är det huvudmannen
13

 som har ansvar för att klienterna kan känna 

sig säkra och då speciellt barnen. Det är huvudmannen som har ansvar att det finns rutiner 

som ska förhindra våld och våldsamma situationer. 

Om det har uppstått en sådan situation att någon i personalen har blivit hotad så utreds alltid 

händelsen, personalen blir alltid erbjuden hjälp om det behövs. Det beror mycket på vilken 

situation det har varit påpekar Antonia. Anneli beskriver rutinerna: 

”Det finns en handlingsplan i svarta pärmen som vi följer, sen samråder vi med cheferna. 

Efter det kontaktar vi den berörda socialtjänsten”  

 

                                                           
13

 Föreståndaren 
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Antonia beskriver vidare: 

”Beroende på vad det är som hänt så utreder vi alltid internt. Personalen vet att det kan 

förekomma hot om våld och våld men det är inte vanligt. Mycket beror på vilka klienter vi har 

inskrivna och vilka problem dom bär med sig” 

Om det uppstått en hotfull eller våldssituation så kontaktas kontaktpersonen på socialtjänsten 

för en bedömning och en diskussion om hur de ska gå vidare, säger Antonia. Det kan även 

uppstå mellan de inskrivna familjerna att det blir hot och våld, då anmäler personalen 

incidenten och en utredning påbörjas. Är det allvarligt eller bedöms det som ett brott så 

polisanmäler Familjehemmet händelsen. Personalen får alltid stöd och tillgång till experthjälp, 

i form av samtal med psykolog eller terapeut, tillägger Antonia. 

Det framkommer i samtliga intervjuer att de klienter som kommer till Familjehemmet oftast 

bär med sig olika grundproblem, framförallt barnen. Föräldrarna kan ha missbruksproblemtik 

vilket innebär att barnen blir övergivna, skuldbelagda och osunt ansvarsfulla. Barnen i sin tur 

bär med sig tillitsproblematik, utåtagerande problematik och även dem missbruksproblematik 

och kriminalitet. Detta kan skapa problem med klienter som har ett aggressivt beteende, enligt 

Marika så arbetar personalen aktivt med att hjälpa familjerna att lösa konflikterna med 

diskussioner och resonemang men ibland hjälper inte det och då kan situationer med 

våldsinslag komma. Därför är det viktigt att skilja på allvarligt våld och utåtagerande tonåriga 

barn som inte har några verktyg att känslomässigt hantera sina starka känslor. Men Antonia 

poängterar att övergrepp, våld och hot om våld aldrig är acceptabelt och det som kan göra 

skillnad är hur personalen hanterar konsekvenserna av de handlingar som uppstått. 

Familjerna kan vara utsatta själva och när det framkommer att en familjemedlem har blivit 

utsatt för övergrepp av något slag så kontaktas socialtjänsten för att rådfråga vilka insatser de 

ska sätta in. Familjhemmet har tillgång till professionella terapeuter som kan ta hand om både 

barnen och de vuxna påpekar Antonia. 

Med tanke på det som framkommer gällande hot och våld så bör det vara viktigt med insyn, 

uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten. Rapporten konstaterar just detta att det är 

viktigt med insyn i verksamheten, socialtjänsten ska noga följa barnens behandling och eller 

utredning. I detta ingår det personliga besök. Antonia påpekar att det hela tiden förekommer 

besök av klienternas handläggare och det är en del i delaktigheten, kvaliteten och säkerheten. 
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Då får socialtjänsten möjlighet att diskutera eventuella brister i utredningen eller om det finns 

problem med behandlingen. Det blir en trygghet för båda parter tillägger Antonia. 

Rapporten påpekar att ett av de viktigaste kriterierna för säkerhet är att personalen 

kontrolleras gentemot belastningsregistret och det är just det som länsstyrelserna kritiserar 

HVB-hemmen för att inte fullfölja. Ställt till detta agerar man på Familjehemmet ansvarsfullt 

då all personal kontrolleras via polisens belastningsregister. Antonia anser att det är viktigt att 

kontrollera personalen,(TA BORT PUNKTERNA HÄR) ” för annars kan vi inte garantera 

säkerheten för våra klienter.”  

3.3 Känslomässiga och sociala behov 
Att personalen är känslomässigt tillgänglig är också ett viktigt kriterium enligt rapporten. De 

flesta familjerna, som befinner sig på behandlig på ett HVB-hem, har omsorgsproblem och 

därför är det viktigt att personalen finns känslomässigt tillgängliga för barnen när föräldrarna 

brister.  

I linje med detta anser Lisa att det är viktigt att personalen finns tillgängliga för barnen, både 

fysiskt och känslomässigt. Hon tycker att det viktigaste är att vara så pass närvarande 

känslomässigt med barnen att de vinner deras förtroende och tillit. Vilket är en svår uppgift 

många gånger, tillägger Lisa. 

Rapporten påpekar att utbildning i anknytningsteori är viktig när HVB-hemmen behandlar 

familjer med små barn utifrån att det är viktigt att kunna uppfatta samspelet mellan barn och 

föräldrar. Marika anser att det är en svår gränsdragning mellan vilka kunskaper som du kan 

läsa dig till och vilka kunskaper som finns inom dig, den tysta kunskapen. Det kan förstås 

som att det finns två sidor av utbildningsfrågan, den ena sidan är det som rapporten påpekar, 

att det är viktigt att teoretiskt kunna förstå samspelet mellan barnet och föräldrarna. Den andra 

sidan är det som Marika påpekar den tysta kunskapen. Det kan kanske vara så att dessa 

faktorer i kombination är en mycket viktig del inom familjebehandlingen och inte antingen 

eller. 

Antonia påpekar att familjerna har tillåtelse att kontakta både vännerna och släkten som finns 

där de kommer ifrån. Barnen får hålla kontakten med sina tidigare vänner. Vill familjerna 

kontakta någon från sin hemmiljö så är det oftast uppgjort vilka de får träffa, det avgör 

socialtjänsten berättar hon vidare.  Undantaget är de som har skyddat boende där måste alla 

kontrolleras eftersom det kan finnas en hotbild.  
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Marika berättar att familjerna får en betald hemresa per månad men den hemresan måste 

planeras och familjen planerar hemresan i samråd med personalen, de får resan hem flera 

gånger men då får familjerna stå för den ekonomiska delen själv. Släkten och vännerna får 

även komma till Familjehemmet och hälsa på om detta anmäls och planeras i tid. Detta för att 

personalen ska ha kontroll över vilka som befinner sig i byggnaden.  

Enligt Antonia får varje familj som skrivs in på Familjehemmet ett badkort som gäller på det 

lokala fritidsbadet. Dit kan barnen och de vuxna gå och bada hur många gånger som helst. 

Barnen har tillgång till olika fritidsaktiviteter såsom fotboll, basket, ishockey, ridning, 

scouter, dansskola och innebandy. 

Det synsätt man arbetar efter gällande detta följer Fastmans resonemang om att känslan av 

tillhörighet är viktigt för barnen och ungdomarna, att barnen och ungdomarna ska kunna 

knyta an till sin omgivning och till personalen. Att det är viktigt att barnen får kontakt med 

jämngamla på den ort där de befinner sig i vård. 

Det går att förstå att familjerna får möjlighet att kunna åka hem till hemmamiljö i den mån det 

fungerar i syfte att utveckla och/eller hålla kvar relationerna i de andra systemen såsom släkt, 

vänner och andra viktiga personer. Men å andra sidan kanske det kan vara viktigt att låta 

familjerna vara så mycket som möjligt kvar på HVB-hemmet i syftet att låta de träffa andra 

och öka möjligheterna att hitta nya vänner i den omgivningen. 

Med tanke på barnens känslomässiga behov så finns det kontaktpersoner kopplade till varje 

familj, berättar Lisa.  Kontaktpersonerna är två och den ena arbetar mot de vuxna inom 

familjen och den andre mot barnen i familjen. Det är en viktig funktion eftersom barnen 

behöver ha en vuxen förebild som de känner att de kan vända sig till om de har problem med 

något. Familjehemmet väljer, så långt det är möjligt, en man och en kvinna som 

kontaktpersoner. Om det går så har barnen en manlig kontaktperson eftersom det i många fall 

saknas en manlig förebild påpekar Antonia. 

I intervjuerna framkommer en bild som talar om att manliga behandlingsassistenter är 

ovanliga inom HVB-vården av familjer. Lisa tror att det kan bero på att de män som finns 

arbetar mycket med enbart ungdomar. En annan teori är att de män som inte återfinns inom 

ungdomsvården finns på andra håll, exempelvis inom skolområdet som elevassistent.  

Antonia säger: 
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”Tyvärr är vi bara tre män i personalgruppen för tillfället så det blir svårt att tillgodose 

regeln att ha en man och en kvinna som kontaktperson. Vi försöker rekrytera fler män men det 

är svårt när vi inte har några manliga sökanden” 

Det är ännu en svårighet med den ojämna könsfördelningen, att männen sällan söker de 

tjänster där de behövs. Rapporten påvisar också bristen på manliga medarbetare på HVB-

hemmen. En intressant frågeställning utifrån detta är huruvida problemet är påverkningsbart 

genom strategiska satsningar med rekrytering och marknadsföring samt statushöjande insatser 

på övergripande samhällelig nivå eller om det stagnerar i den stelnade föreställningen att 

branschen helt enkelt inte lockar män och att det svårt att förändra.  

3.4 Hälsa 
Generellt är hälsan god bland de barn som finns inskriva på Familjehemmet just nu enligt de 

intervjuade medarbetarna och verksamhetschefen. Hälsan brukar vara av varierad grad 

beroende på vilka problem de klienter som blir inskrivna bär med sig. Tillgången till sjukvård 

är god men Antonia påpekar att en önskan om en egen läkare vid den lokala hälsocentralen är 

önskvärd, en läkare som förstår den problematik som kan finns kring klienterna. Som Antonia 

utrycker det: 

”Det finns en allmän vårdcentral, folktandvård och BVC. Ansvaret ligger på föräldrarna att 

uppsöka vård om barnen behöver det. Personalen hjälper föräldrarna om vi ser att det 

behövs och om dem har tillåtelse av föräldrarna så kan personalen även följa med till 

vårdcentralen. Ett problem som jag upplever är att läkarna ibland inte riktigt förstår 

familjerna. Därför önskar jag att vi kunde ha en speciell läkare på hälsocentralen som vi 

kunde vända oss till och att han är insatt i den problematik som kan finnas kring familjerna.”  

Anneli utrycker samma sak, att de önskar att det skulle finnas en speciell läkare som är insatt i 

deras verksamhet.  

”Det finns en vårdcentral på orten och det är mest den vi använder oss av om det behövs. Sen 

finns det även sjukhus på två orter i närheten men ibland önskar vi att läkarna hade en större 

förståelse för våra klienter och deras behov.” 

Precis som Toombs påpekar så har även Familjehemmets klienter mycket olika erfarenheter 

av sjukvården och han menar att detta medför att kommunikationen försvåras mellan den som 

får vård respektive den som ger vård. Det ligger nära till hands att förmoda att det är detta 

som intervjupersonerna försöker förklara när de menar att det skulle vara bra med en läkare 
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som var insatt i deras verksamhet. De upplever kanske intuitivt att deras klienter inte blir 

lyssnade på och sedda på utifrån deras specifika livssituation. På samma sätt som även 

Mishler resonerar när han säger att när läkaren inte tar patientens berättelse på allvar så blir 

inte heller bilden av patientens problem tydlig. Med detta menar han just att det är viktigt att 

bemöta och lyssna till patientens och de anhörigas berättelser.  

Detta med barnens hälsa är en aspekt som är tudelad. Å ena sidan har barnen rätt till 

grundläggande sjukvård och en god hälsa inom familjen, föräldrarna ska se till att barnen 

håller en god hygien, får sina tänder undersökta av en tandläkare, att regelbundna kontroller 

utförs vid hälsocentralen och BVC, barnavårdscentralen, menar man i socialstyrelsens 

rapporter. Å andra sidan är det just omsorgsbrist som är den största anledningen till att barnen 

blir omhändertagna och placerade tillsammans med sina familjer, så de kan inte alltid uppvisa 

en god hälsa. Rapporten belyser dock att det är viktigt att HVB-hemmet har personal som kan 

ta hand om barnen och att personalen även har någon form av teoretisk kunskap om 

missbruksproblematik och våld i nära relationer, då omsorgsbrist ofta gör sig gällande vid 

denna problematik.  

Utifrån intervjuerna så är barnens hälsa god vid Familjehemmet. Det framkom att det finns en 

bra tillgång till sjukvård, tandvård och familjevård. Skulle det behövas så finns det 

specialistkompetens på de två större sjukhusen som finns på orter i närheten. Familjerna som 

är inskrivna i dagsläget håller en god hälsa, både vuxna och barn säger Antonia. Den slutsats 

som Antonia kan dra av det är att de familjer som finns inskrivna idag har andra problem än 

just omsorgsbrist eller missbruksproblem som är de vanligaste orsakerna till att barnen har en 

dålig hälsa. 

3.5 Utbildning 
Inom Familjehemmet finns det många möjligheter till utbildning berättar Anneli. Alla som har 

en fast anställning på Familjehemmet får tillgång till utbildningar som arbetsgivaren betalar 

och dessutom kan personalen gå till sin närmaste chef och motivera varför de skulle få gå på 

en speciell utbildning. De utbildningar som är aktuella idag är ART, MarteMeo, Motiverade 

Intervju – MI och Anknytningsteori. Det finns även personal som är utbildade inom ADDIS. 

Missbruksverktyget ADDIS är ett frågeformulär som består av 75 frågor och syftet är att 

kunna kartlägga om det handlar om missbruksbeteende eller om det handlar om 

skadligtbruksbeteende enligt ICD-10
14

 och DSM-IV:s
15

 diagnoskriterier. 

                                                           
14

 Manual som klassificerar sjukdomstillstånd inom sjuk och hälsovården. Utgiven av WHO 



28 
 

Kompetensutvecklingen sker kontinuerligt på Familjehemmet. Personalen tycker att det är bra 

att arbetsgivaren står för olika utbildningar, Marika säger: 

”Det är bra att vi får utbildningar som är specialiserade på det som vi arbetar med, en annan 

sak som är bra är att om vi kan motivera så kan vi få gå kurser som vi själva föreslår. Då kan 

vi hitta utbildningar som är bra i vårt arbete.” 

Socialstyrelsens rapport påvisar att utbildningen hos personalen och ledningen är ett viktigt 

kriterium, att personalen bör ha en relevant vård och omsorgsutbildning och att föreståndaren 

ska ha en relevant högskoleutbildning. När barn blir placerade tillsammans med sin familj är 

det dessutom viktigt att personalen har en relevant utbildning inom anknytningsteori och 

barnens utveckling och behov. Sett ur detta perspektiv förefaller medarbetarna på 

Familjehemmet få tillgodogöra sig utbildningar inom relevanta områden.  

Även Minuchin fokuserar på relevant utbildning men frågan är vad en relevant utbildning är. 

Hur definierar vi relevant? Kan det vara som Minuchin menar på, att det är terapeuten själv 

som är avgörande huruvida en familjeterapi är lyckad eller inte och om kunskapen om sig 

själv än viktigare än kunskapen om de olika stora teorierna. Eller är det så att den teoretiska 

kunskapen väger tyngst. 

Det är svårt att fastställa hur en utbildning ska se ut för att vara relevant, eftersom vi 

människor är komplexa och kunskap inom en viss ”skola” kanske inte är tillräckligt för att 

kunna bemöta alla människor med skiftande problematik i familjebehandling men däremot 

kan det vara viktigt att vara speciellt inriktad mot ett visst klientel . Arbetet med barn i vård är 

påfrestande ur ett emotionellt perspektiv därför behöver personalen ha en ingående insikt om 

sig själv och ha en stor självkännedom.  

Utbildningsnivån är av varierad grad på Familjehemmet. De flesta i behandlingspersonalen 

har ingen högre utbildning men de har någon form av relevant vårdutbildning för arbete på 

behandlingshem samt olika kurser på högskolenivå. Föreståndaren har socionomutbildning 

och 20 års erfarenhet från tidigare familjebehandling inom socialtjänsten.  

Fastman hävdar att det inte spelar någon roll vilken teori vi bekänner oss till eller vilken 

metod vi anser vara den bästa eller vilket synsätt vi tycker oss se med utan det vi bör göra är 

att noggrant klargöra våra grunder för den bedömning vi gör.  Antonia är beredd att hålla med 

om detta: 

                                                                                                                                                                                     
15

 Manual som klassificerar sjukdomstillstånd inom psykiatrin. Utgiven av APA 
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”..det viktigaste hos personalen är att de har en fördjupad insikt om sig själva, att dom är vet 

varför de reagerar som de gör, att de är öppna känslomässigt och har en kunskap om barn. 

Den övriga kunskapen kan vi tillföra om vi ser ett behov av den..” 

På Familjehemmet anser intervjupersonerna att arbetsmetoderna är viktiga men 

personligheten i kombination med erfarenheterna är viktigast. Frågan är om de också talar om 

det som brukar benämnas som tyst kunskap. Den kunskap som många yrkesutövare besitter 

men som är svår att beskriva, det är något de bara ”gör” i sin dagliga yrkesutövning. 

Barnens rätt till utbildning är en lagstadgad rättighet som måste följas och på Familjehemmet 

är det ingen som inte går i den kommunala skolan av de barn som är i skolålder. De barn som 

inte är i skolålder går på dagis eller öppenförskola. Medarbetarna upplever att det finns 

problem med skolplatser och dagisplatser, Marika beskriver: 

”Vi har inte så många barn som är i skolålder inskrivna just nu men däremot så har vi barn 

som går till den öppna förskolan. Vi upplever att det är svårt att få plats ibland eftersom 

platserna är fyllda.” 

Lisa håller med: 

”Ja alla går i skolan, alltså de som ska göra det, men ibland finns det inga platser till våra 

klienter så då kan det nästan bli dagisverksamhet här istället…” 

Verksamhetschefen instämmer i kritiken mot att kommunen inte kan tillgodose skolplatser till 

alla elever och hon har tidigare sökt tillstånd för att driva skola på Familjehemmet vilket 

kommunen nekade. Antonia: 

”Vi sökte tillstånd att starta en egen friskola men där fick vi avslag av kommunen.” 

Utifrån det som framkommer i intervjuerna hittar vi liknande slutsatser i rapporten, det finns 

flertalet problem med att vissa barn inte får den undervisnings som är deras rättighet.  En del 

kommuner, som är de som är ansvariga för att tillgodose platser till barn på grundskolenivå, 

tar inte sitt ansvar på allvar och erbjuder därför inte plats till vissa barn. En annan orsak är att 

de ansvariga kommunerna inte följer de barn som är i samhällsvården, det finns inga rutiner 

för att tillgodose barnens utbildningsbehov. En tredje orsak är att de HVB-hem som erbjuder 

skyddat boende inte heller kan låta barnen fullfölja sin utbildning under vistelsen på HVB-

hemmet på grund av säkerheten. Det uppstår även kö till skolplatserna inom vissa kommuner 

och då blir barnen inom samhällvården lidande 
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Om det uppstår problem i skolan så finns det upparbetade rutiner på Familjehemmet. Mycket 

bygger på skolans egna åtgärder. Är det någon som missköter skolan eller om det är något 

barn som blir utsatt för mobbing är det i första hand skolans åtgärder som vidtas berättar 

Marika. Med tillstånd från föräldrarna kan Familjhemmets personal företräda barnet men 

Familjehemmet försöker alltid att stödja föräldrarna i deras föräldraroller istället för att ta över 

ärendet. Erbjuder inte skolan tillräckliga resurser så går Familjehemmet in och erbjuder stöd.   

Barnens utbildning är en viktig del av deras liv och i Social rapport (2010) pekar man på att 

barn i samhällsvård är en grupp som får det svårare i det senare livet. Orsaken till detta är att 

de oftast inte får en adekvat grundutbildning. Den väsentligaste riskfaktorn till att barnen i 

samhällsvård utvecklade en psykisk ohälsa var att de fick låga eller ofullständiga betyg i åk 

nio. Utifrån det går det att förstå Antonias resonemang när hon påpekar att det var ett bakslag 

när de fick avslag på sin ansökan att starta en egen skola. 

3.6 Kvalitet  
Verksamhetschefen utrycker att kvaliteten är bra på Familjhemmet, rutinerna för att 

säkerställa kvaliteten på vården fungerar bra. Personalen skriver journal varje dag för varje 

klient. Antonia beskriver journalskrivningen: 

”Personalen skriver journaler i vårt journalsystem daglien. Sen skapar vi en månadsrapport 

till kunden, som oftast är socialtjänsten. Dessutom har vi regelbundna möten med kunden för 

uppföljning i hur det går för klienterna.”  

Hon säger vidare att de alltid för en dialog med familjens kontaktperson på socialtjänsten. 

Lisa svarar på samma tema: 

”Vi skriver journal, vi försöker alltid göra det varje dag men ibland blir det inte av för att vi 

har så mycket jobb att göra.”  

Om det skulle uppstå något utanför deras uppdrag med en familj så har de alltid möjlighet att 

diskutera det inträffade med kontaktpersonen på socialtjänsten hur de ska gå vidare så att 

kvaliteten på deras arbete är så hög som möjligt enligt Antonia. 

Den mätning av kvaliteten som socialstyrelsen har sammanställt i sin skrift handlar mest om 

att verksamhetens tjänster ska svara mot de mål som det beslutas om. Intervjupersonerna 

resonerar inte så mycket kring verksamhetens mål, vilket inte behöver betyda att målen inte är 

viktiga. Det kan snarare vara så att de införlivas i det dagliga arbetet.  
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Antonia säger att Familjehemmet är i behov av en psykiatriker då hon märker att det skulle 

gynna klienternas psykiska hälsa. De klienter som kommer till Familjehemmet är i behov av 

medicinutredningar, då kan en psykiatriker vara tillgång. Vi har bra kontakter med terapeuter, 

psykologer, lekterapeuter och de är en ovärderlig tillgång men när det kommer kunskapen om 

mediciner är deras kunskaper inte tillräckliga, forsätter Antonia att förklara.  

En faktor som framkommer som viktig i rapporten är om klienterna vet var de kan vända sig 

om de anser sig vara missnöjda med personalen, hur behandlingen är men framför allt viktigt 

är det att barnen vet var de kan vända sig. Anneli säger gällande detta: 

”Familjerna får en infomapp vid inskrivningen som de får behålla och däri står all 

information de behöver” 

Lisa instämmer: 

”Det finns en pärm i de allmänna utrymmen där all information finns och dit kan de alltid gå 

och titta om de vill sen kan de alltid komma till oss i personalen.” 

Man kan fråga sig om klienterna kan ta till sig det som står i den pärm som intervjupersonerna 

refererar till med tanke på tidigare beskrivning av att det kan se väldigt olika ut hur klienterna 

reagerar i början av behandlingen och vid inskrivningen. Hur säkerställs att informationen gått 

in blir den retoriska frågeställningen gällande detta.  

Riksrevisionsverket har granskat tillsynen av alla HVB-hem i Sverige och i den rapporten 

framkommer det att ofta vet inte klienterna var de vända sig om de har problem med vården 

eller är missnöjda med HVB-hemmet. Däremot så framkommer inte den faktorn i 

socialstyrelsens rapport. 

Det framkommer vid intervjun med Antonia att om familjerna har svårare problematik med 

sig så finns det tillgång till experthjälp och Familjehemmet har samarbete med psykolog, 

terapeut och även en lekterapeut till barnen. Det finns även tillgång till röda korsets 

specialister om det visar sig behövas. De familjer som kommer till Familjhemmet kan ha olika 

traumatiserade bakgrunder vilket gör att det är viktigt att de klienterna får rätt sorts hjälp. 

Antonia utrycker: 

”Vi har samarbete med olika terapeuter, psykologer och även lekterapeuter till barnen ifall 

barnen uppvisar tecken på trauma. Även på Röda korset har vi tillgång till experthjälp och då 

speciellt med tanke på barnen.” 
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Det Antonia berättar överensstämmer delvis med det rapporten påvisar, dvs.  att barn som blir 

placerade med sina föräldrar ofta bär med sig en övergreppsproblematik och att de utifrån det 

behöver stöd att bearbeta de traumatiska upplevelser de har varit med om med utbildade 

terapeuter och att i de fall där det finns psykisk sjukdom med i bilden så är det viktigt att det 

finns tillgång till psykiatriker. Antonia beskriver att barnen kan ha traumatiserade bakgrunder 

och rapporten påvisar att barnen ofta har det. Med tanke på att Antonia tidigare beskrivit 

behovet av större tillgång till psykiatriker leder det till frågan om det ändå beror på ökad 

omfattning av barn som bär på övergreppsproblematik och trauma.  

Antonia berättar att verksamheten på Familjehemmet har blivit granskad fyra gånger på sju år. 

Det anser Antonia är bra men tillägger att det skulle kunna vara oftare men förstår även att 

länsstyrelsen har mycket arbete så att de inte hinner med. 

Det går att förstå det som att Antonia menar att det behövs fler tillsyner med anledning av det 

stora antalet HVB-hem som enligt henne bedriver oseriösa verksamheter, samtidigt som fler 

kontroller skulle vara ett bra sätt att komma åt de brister som finns inom samhällsvården. 

Intressant vore att resonera djupare kring de förbättringsområden som hon anser att 

Familjehemmet står inför och vad de kanske de facto har utvecklat utifrån de fyra 

granskningar som Familjehemmet har genomgått.  

Sammanfattningsvis kan jag utifrån intervjuerna utläsa att intervjupersonerna anser att 

utbildning, tyst kunskap och personlighet hos medarbetarna och delaktighet för klienterna är 

de viktigaste faktorerna utifrån rapportens olika delområden. Inom ramen för verksamheten är 

personalen, deras arbetsmetoder och deras engagemang runt klienterna den viktigaste faktorn 

för en kvalitativ vård. 

4. Diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att utifrån en intervjuundersökning vid ett av 

socialstyrelsen granskat HVB-hem belysa och diskutera de områden som Socialstyrelsen och 

länsstyrelserna redovisar i sin rapport. I detta sammanhang uppmärksammades särskilt frågor 

som har att göra med personalkompetens. Fokus har varit att belysa hur medarbetarna ställer 

sig till de i rapporten framtagna bristområdena. Instämmer de med de beskrivningar och den 

problematisering som görs eller har de avvikande uppfattningar? Hur ser medarbetarna på 

kompetens och behov av utbildning?  
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Den slutsats som framkommer tydligast om medarbetarnas uppfattning vad beträffar viktiga 

faktorer för en god familjevård, är att medarbetarnas personliga egenskaper och införlivade 

kunskap är en viktig faktor i mötet med klienten. Det är en tudelad roll medarbetaren behöver 

inta i mötet med klienten; den ena sidan är att kunna känna empati för klienten, att kunna 

aktivt lyssna till klientens berättelse och möta klienten med respekt. Den andra sidan är ha 

förmåga att sätta de nödvändiga gränser som myndighetsutövningen medför, att ha förmågan 

att inte tycka synd om klienten utan att känna med klienten istället. Intervjuerna visar på att 

medarbetarna besitter just denna förmåga som vi brukar kalla för tyst kunskap och det är just 

vad medarbetarna framhåller som viktigt och nödvändigt. 

Familjevården har sett mycket olika ut historiskt sett men den har varit förändringsbenägen 

allteftersom vi har fått en bredare syn på familjebehandling. Dagens familjebehandling bör i 

större omfattning grundas med väsentliga teorier såsom anknytningsteorin, MarteMeo, MI, 

ART och lösningsfokuserad terapi. Tillsammans utgör de en kraftfull grund inom 

familjbehandlingen. På Familjehemmet har de lyckats integrera detta på ett framgångsrikt sätt 

och medarbetarnas uppfattning är att de tillgodoses med den kompetensutveckling och 

utbildning de behöver och att de även kan omvandla den till användning i praktiken.  Därmed 

skiljer sig deras uppfattning från rapportens slutsatser som lyfter fram personalens 

utbildningsnivå som ett bristområde. Det kan vara så att familjebehandlingen behöver 

kompletteras med individanpassade metoder som stärker och motiverar klienten innan 

förändringen kan ske. 

Barnen har ett mycket viktigt behov av en sund anknytning till sin omsorgsperson. 

Omsorgspersonen är oftast mamman eller pappan men det behöver inte vara så utan det kan 

vara en helt annan person som är viktig och som finns i barnets liv i de tidiga åren. De 

familjer som behöver få hjälp och får hjälp av socialtjänsten idag har varierande problem men 

det finns en viss tydlighet i att den vanligaste faktorn är omsorgsbrist av olika anledningar. 

Det kan handla om missbruk, olika övergrepp, kriminalitet och psykisk ohälsa av varierande 

art. Därför är det viktigt att bygga upp en stadig teoretisk grund att utgå ifrån för att sen kunna 

utveckla olika metoder för den fortsatta behandlingen av familjerna. MarteMeo är ett kraftfullt 

verktyg när det handlar om barn-föräldrar relationen, ART är kraftfullt mot aggressivt 

beteende, MI är kraftfullt när det handlar om förändringsbenägenhet. Därför blir diskussionen 

om personalens utbildning mer komplex. Det är inte så enkelt som att påstå att personalen 

behöver ha högskoleutbildning. Som tidigare framgått handlar det om ett stort och brett 

kunskapsområde som kanske inte riktigt ryms inom en viss utbildning, kanske inte ens inom 
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den teoretiska domänen. Det blir även problem att välja ut enskilda metoder när de är så 

många och kraftfulla inom sitt område och dessutom är de flesta förankrade i vetenskapen och 

empiriskt beprövade.  

Resultaten i rapporten belyser att det generellt finns för lite utbildning inom personalen inom 

familjebehandlingen och specifikt när det gäller föreståndarutbildning. I rapporten 

framkommer det att det finns tio HVB-hem som inte kan redovisa föreståndarens kompetens 

och det anser däremot personalen vara en allvarlig brist. Personalen resonerar om det är 

reglerna som brister eller om det kan vara så det är tillsynen som brister och även om det är så 

att straffen är för milda. I intervjuerna framkommer det personalens uppfattning är att det 

skulle behövas en ny tillsynsmyndighet som enbart hade till uppgift att handlägga tillsyn och 

ansökningar gällande HVB-hemmen. 

Barnens delaktighet i vårdprocessen är något som barnen själva lyfter fram som både en brist 

och som en viktig del, även myndigheterna anser att det är viktigt genom socialtjänstlagen 

som pekar på att personalen inom socialtjänsten ska, med hänsyn till ålder och mognad hos 

barnen, låta informera barnet om saker som är relevanta för barnet i ärendet som handläggs. 

Men det förefaller sällan fungera fullt ut i praktiken enligt medarbetarnas uppfattning. De 

anser det vara svårt utifrån aspekten att det är flera inblandade när det gäller delaktighet.  

Det är inte alltid enkelt att informera barnen i deras ärende och det beror på att 

vårdnadshavaren har bestämmanderätt när det gäller barnens uppväxt, om barnen är under 15 

år. Utifrån delaktighetsperspektiv kan detta vara ett problem.  

Att vi lyssnar till barnen och tar barnen på allvar när de uttrycker sina behov och önskemål är 

mycket viktigt, forskarna påvisar att vi i de flesta fall pratar ”över huvudet” på barnen och att 

barnen inte alls känner sig delaktiga. Artikel 12 i barnkonventionen deklarerar barnens rätt till 

delaktighet men är det så att personalen inom samhällsvården följer den deklarationen? Som 

jag påvisat så är det inte helt enkelt att agera utifrån de lagar och regler som styr 

socialhandläggarnas arbete, det finns motstridigheter och precis som forskningen påpekar så 

är det svårt bryta de inarbetade principerna som gäller idag. Det visar sig att delaktighet är ett 

område där det råder stor konflikt mellan verklighet och lag. Lagen påvisar å ena sidan att 

handläggarna har en skyldighet att delge barnet information som rör barnet, å andra sidan ger 

lagen vårdnadshavaren beslutanderätten om handläggaren ska få tala med barnet. Där har 

arbetsprinciperna arbetas in så djupt att även om lagen ändras kommer det att ta tid innan 

arbetsprinciperna ändras.  
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Resultaten visar att det är viktigt att förstå villkoren, alltså de förutsättningar som vi vuxna har 

skapat för att kunna följa de regler som vi skapat för barnens delaktighet. Det är även viktigt 

att vi förvissar oss om att barnet känner sig delaktiga under placering och 

behandlingsprocessen och det ansvaret ligger på huvudmannen och socialtjänstens 

medarbetare. Jag anser även att en stor del av det ansvaret kan läggas på personalen som 

arbetar dagligen med barnen och deras familjer. Medarbetarnas uppfattning gällande 

delaktighet som bristområde stämmer till viss del med rapportens slutsatser, de uppfattar det 

problematiskt när det är flera aktörer inblandade men anser att delaktigheten fungerar bättre 

när det smalnas av till att involvera deras verksamhet och klienterna.  

Barnens rättssäkerhet och omvårdnad är ett område av betydande vikt är medarbetarnas 

uppfattning, barnen måste få känna sig trygg i sin ursprungsfamilj, även när de befinner sig 

inom ramen för samhällsvård. Det måste finnas en säkerhet att dessa människor inte blir 

utsatta för nya övergrepp eller fortsatta övergrepp och barnen måste få känna sig trygga 

oavsett omständigheter, även känna trygghet att kunna prata om vad som helst med en vuxen 

person. Inom detta område förstår jag det som att medarbetarna instämmer med rapportens 

slutsatser, då risken för nya övergrepp trots allt bedöms befintlig. Här återkommer 

utbildnings- och kompetensfrågan då medarbetarna betonar förmågan att kunna bedöma och 

hantera dessa risker där det å ena sidan är viktigt med teoretiska kunskaper, att analysera och 

förstå barnens anknytningsbeteende till sina föräldrar. Å andra sidan finns den tysta 

kunskapen om familjemönster och barns beteenden i förhållande till sin omgivning och sin 

övriga familj som personalen får genom egna erfarenheter och instinkter, alltså magkänslan 

som grundar sig på många års yrkesutövande. Inom Familjehemmet anser man som tidigare 

nämnts att utbildningen inom personalgruppen är en viktig fråga men det viktigaste är de 

olika personligheter och erfarenheter som man själv bidrar med, att det i mötet med klienterna 

är viktigt att bidra med sig själv och sin införlivade kunskap i mötet.  

Medarbetarnas uppfattning gällande delområdet barnens känslomässiga trygghet harmonierar 

med Christensens resonemang kring barnens samspel med sina föräldrar och Bowlbys 

upptäckter. Resonemanget lyfter fram vikten av att tillgodose barnens behov av skydd och 

omsorg. Med skydd menar då medarbetarna metoder som gör att barnen känner sig 

beskyddade både känslomässigt och fysiskt från personalens sida. Barnet ska känna sig trygga 

nog att kunna utforska sin omgivning, sin närmiljö och knyta nya kontakter med jämnåriga 

kompisar på egen hand och om det uppstår något hotande och/eller osäkert ska det finnas 

tillräckligt med tillit till de vuxna att barnet kan vända sig till dem med en önskan om 
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vägledning. Det är extra viktigt att vi poffesionella upprätthåller barnens grundläggande 

rättigheter och speciellt för de barn, undommar och familjer som befinner sig inom 

samhällsvården. Gällande detta går det inte att utläsa att medarbetarnas uppfattning är att det 

är ett bristområde inom deras verksamhet, till skillnad från rapportens slutsats.  

Utbildningen för barnen behöver hanteras mer ansvarsfullt, det är inte acceptabelt att vissa 

barn faller mellan stolarna enbart för att vissa kommuner inte tar sitt ansvar. När kommunerna 

inte tar sitt ansvar då behöver behandlingspersonalen och deras chefer gå in och trycka på de 

som beslutar om barnens utbildning hos kommunerna. Medarbetarna instämmer med 

rapporten att detta är ett bristområde och anser att barnen alltför ofta blir lidande p.g.a. långa 

köer till skolinrättningar eller annan problematik som gör att barnen inte får gå i skolan.  

Utbildning av personalen och föreståndaren är en diskussion som många för på olika plan, 

media för den i dagspressen, politikerna för den genom socialstyrelsen och deras rapporter.   

Det som är viktigt är att resonera kring är hur vi kan uppnå en acceptabel nivå på utbildningen 

och vad acceptabel nivå innebär. Det är inte acceptabelt att barn i familjevård ska bli 

behandlad av personer som inte har kunskaper inom vård och omsorg. HVB-hemmen ska inte 

få drivas av personer som inte besitter någon relevant beteendevetenskaplig utbildning. Men 

det är inte så enkelt att bara ställa krav på utbildningen hos personalen och deras ledare, det är 

bara den ena sidan. Den andra sidan är den erfarenhet som många i personalgrupperna 

besitter, den tysta kunskapen. Den är svår att reglera via lagar och regler. Å ena sidan påvisar 

socialstyrelsens rapport vikten av utbildning hos personalen men å andra sidan påpekar 

medarbetarna vikten av erfarenhet vilket även får stöd av Christensen. Jag är beredd att hålla 

med Christensen i hennes resonemang, att professionella som möter utsatta människor 

förmodligen behöver ha både den teoretiska ramen för vård och den ovärderliga erfarenheten, 

tysta kunskapen. Medarbetarnas uppfattning skiljer sig från rapporten gällande utbildning hos 

personalen som bristområde. De betonar mer det som går att förstå som tyst kunskap, 

personlig lämplighet och vikten av självinsikt och en inre trygghet hos medarbetarna.  

Familjehemmet låter sina klienter bo i sina egna lägenheter så att deras liv påverkas så lite 

som möjligt utifrån den situation som de befinner sig i. I deras vardag finns personalen som 

hjälp och stöd åt både föräldrarna och barnen så att de kan lära sig att leva ett mer hållbart och 

minde destruktivt liv. Personalen finns där i bakgrunden för att stödja familjerna. En positiv 

sak med det är att personalen klarar av att gå in som, det de definierar som den vikarierande 
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”trygga basen”, som är så viktig för barnen i deras dagliga liv för att sedan, när föräldrarna är 

mogna och redo, ta tillbaka den rollen.  

Min tro är att Familjehemmets arbetsmetoder kan vara både viktiga och konstruktiva för att 

kunna uppnå ett hålbart mål. Ett hållbart mål som innebär att barnen bli mer positivt 

omhändertagna på ett konstruktivt sätt. 

Min uppsats bidrar förhoppningsvis med en något ökad och djupare förståelse för HVB-hem 

för familjebehandling generellt och för Familjehemmet specifikt, att resultatet har kunnat 

fördjupa det som inte går att belysa så enkelt med enkätsvar och statistik. Framförallt är det 

medarbetarnas uppfattning och perspektiv gällande sin arbetsvardag och de faktorer som de 

anser vara viktiga för en god familjevård. Avslutningsvis vill jag understryka att det behövs 

mer forskning just runt hela familjer inom samhällsvården, framförallt barn som är placerade 

med sina föräldrar.  
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