
7 

Sammanfattning 

Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård 
eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna 
beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En växande 
andel placeringar utgörs också av ensamkommande flyktingbarn. 
Det är kommunernas socialtjänst som beslutar om vilka barn eller 
tonåringar som ska placeras på ett HVB. Kommunerna agerar 
därmed som köpare på marknaden för institutionsvård. Ansvaret 
för tillsyn över vård i HVB ligger sedan den 1 juni 2013 hos en ny 
myndighet, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Syftet med rapporten är att diskutera förutsättningarna för att 
skriva och genomdriva kontrakt mellan kommunernas socialtjänst 
och HVB. Det teoretiska perspektivet ges i huvudsak av national-
ekonomisk kontraktsteori. Rapporten fokuserar på fyra kontrakts-
problem.  

Det första problemet är att det inom institutionsvården, liksom 
för många andra vårdtjänster, är svårt att specificera vad som utgör 
bra kvalitet och att sedan koppla detta till mätbara mål (Forkby och 
Höjer, 2008; SKL, 2010). Enligt ekonomisk teori innebär detta en 
risk för att varken privata eller offentliga HVB anstränger sig 
tillräckligt mycket för att förbättra verksamhetens kvalitet. 

Det andra kontraktsproblemet är att de vårdande institution-
erna, efter att de vårdat ungdomar en viss tid, vet mer än 
socialtjänsten om ungdomarnas vårdbehov. Ungdomsvård är där-
med vad ekonomer kallar för en trovärdighetsvara – en tjänst där 
köparen måste lita till säljarens expertis. Institutionernas inform-
ationsövertag ger utrymme för föreståndare att överdriva eller 
underdriva ungdomarnas behov av fortsatt vård. Eftersom institut-
ionerna får betalt per vårddygn har framför allt privata HVB 
incitament att överdriva vårdbehovet, i syfte att förlänga vård-
tiderna. I en rapport baserad på data från Vinnerljung et al. (2001) 
över ungdomar som placerades i vård under tidigt 1990-tal, 
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argumenterar jag (Lindqvist, 2008) för att denna skillnad i 
ekonomiska incitament kan förklara varför den genomsnittliga 
vårdtiden var mer än dubbelt så lång i privata som i offentliga HVB.  

Det tredje kontraktsproblemet är att socialtjänsten har relativt 
svaga incitament att agera kraftfullt i egenskap av köpare av vård, 
samt att planera vården. Svaga ekonomiska incitament behöver inte 
betyda att man från socialtjänstens sida inte bryr sig om utfallet av 
vården: sociala normer, professionell etik och en genuin vilja att 
hjälpa de ungdomar som placeras i vård spelar rimligtvis stor roll 
för hur socialtjänsten agerar. Likväl finns viss evidens för att social-
tjänsten – åtminstone historiskt – ställt få krav på kvalitet i ung-
domsvården (Riksrevisionsverket, 2002; Sallnäs, 2005) och att man 
brister i att följa upp resultatet av de insatser som görs (SKL, 
2012). 

De tre första kontraktsproblemen fokuserar på hur olika aktörer 
kan ha intressen som inte överensstämmer med det samhälleligt 
optimala. Det finns dock ett fjärde kontraktsproblem som inte är 
relaterat till incitament och ansvarsutkrävande: bristen på kunskap 
om effekten av olika typer av insatser (Vinnerljung et al., 2001; 
Forkby och Höjer, 2008; SKL, 2010). Problemet är alltså att varken 
socialtjänsten eller personalen på HVB vet vilka former av insatser 
som resulterar i bra utfall för de barn och ungdomar som placeras. 
En viktig orsak till kunskapsbristen inom detta område är att det av 
etiska och praktiska skäl är svårt att genomföra randomiserade 
experiment där ungdomar slumpas mellan olika typer av insatser. 

Vad kan då göras konkret för att institutionsvården ska fungera 
bättre? I rapporten lyfter jag fram behovet av att skapa ett 
heltäckande register för dygnsvården.1 Ett sådant register kan bland 
annat användas för att bättre mäta kvaliteten hos olika HVB, 
övervaka utvecklingen avseende vårdtider, och i förlängningen 
bidra till utvecklingen mot en mer evidensbaserad socialtjänst.  

                                                                                                                                                               
1 Ett liknande förslag har tidigare lyfts fram av SKL (2010, s. 59), som skriver att: ”Ett 
alternativ [till kommunernas uppföljning] skulle vara att Socialstyrelsen byggde ut HVB-
registret till att bli ett register för den samlade kunskapen om HVB. En struktur där de tre 
ansvariga parterna bidrog med sina respektive delar […] skulle där kunna skapas. Om 
kommunernas uppföljningar och Socialstyrelsens resultatinsamling och tillsynsrapporter 
samt utförarnas utvärderingar samlades i det nationella HVB-registret skulle registret kunna 
användas som ett led i att evidensbasera socialtjänstens arbete.” SKL:s förslag innebär alltså 
att även uppgifter från respektive HVB skulle ingå i registret, vilket är något som enbart 
diskuteras kortfattat i denna rapport. Skälet är dock inte att jag inte anser att det skulle vara 
önskvärt att komplettera ett register med uppgifter från HVB, utan att det förefaller 
naturligt att börja uppbyggnaden av ett register med att slå samman de uppgifter som redan 
finns i register hos myndigheter och kommuner. 
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I dagsläget finns två olika nationella register med information 
om vård av ungdomar på HVB. Det första, HVB-registret, 
administreras av IVO och innehåller information om i Sverige 
verksamma HVB, men saknar information om vilka ungdomar som 
vårdas på respektive institution. Registret över insatser för barn och 
unga administreras av Socialstyrelsen med hjälp av SCB. Registret 
innehåller grundläggande uppgifter om de ungdomar som placeras 
på HVB och annan dygnsvård, men saknar dock information om 
ungdomarnas bakgrund och vilken institution de placeras på. 
Samtidigt finns i kommunernas ärendehanteringssystem många 
uppgifter om de ungdomar som placeras på HVB. Denna 
information sparas dock i dagsläget inte på ett sätt som gör att den 
kan användas för uppföljning på aggregerad nivå. Det pågår även 
ett mellankommunalt samarbete (”UBU-projektet”) där omkring 
25 kommuner bygger upp en fristående databas som möjliggör för 
socialtjänsterna att utbyta erfarenheter om kvaliteten hos olika 
HVB. 

Den information om vård i HVB som samlas in i dag är alltså 
utspridd på flera olika register och aktörer. Utgångspunkten för 
förslaget att skapa ett heltäckande register är att värdet av den 
information som i dag samlas in skulle bli större om den också 
sammanställdes i ett enda nationellt register. Konkret kan ett 
sådant register åstadkommas genom att man under Socialstyrelsens 
eller IVO:s försorg slår samman HVB-registret med Registret över 
insatser för barn och unga. Detta register kan sedan kompletteras 
med mer detaljerad information om ungdomarnas bakgrund, samt 
med erfarenheter av avslutade placeringar från kommunernas 
ärendehanteringssystem.2 

Nedan följer några exempel på hur registret kan användas, bland 
annat för att i viss mån avhjälpa de fyra kontraktsproblem som 
diskuterats ovan: 

- Uppgifter om den av socialtjänsten och de placerade 
ungdomarna upplevda kvaliteten hos olika HVB kan samlas 
i registret. Denna information kan sedan sammanställas per 
HVB och göras tillgänglig för socialtjänsterna via en utdata-
portal på samma sätt som i dag sker inom UBU-projektet. På 
detta sätt kan socialtjänsterna få mer exakt information om 

                                                                                                                                                               
2 Förslaget att utöka registret över insatser för vård av barn och unga med uppgifter om 
ungdomarnas bakgrund har tidigare lagts fram av Socialstyrelsen (2009b; 2012) som 
argumenterar för att registret över insatser för barn och unga bör utökas med bland annat 
information om skäl till insats och öppenvårdsinsatser. 
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kvaliteten i varje enskilt HVB än om de enbart utgår från sina 
egna erfarenheter. Information om upplevd kvalitet hos olika 
HVB kan sedan användas av socialtjänsterna vid upphandling 
eller vid beslut om förlängning av avtalsperioder. På detta 
sätt stärks incitamenten för HVB att satsa på kvalitet. 

- Uppgifter om utfall av vården under och efter en placering 
(t.ex. vårdsammanbrott eller brottslighet) kan sammanställas 
per HVB. Dessa uppgifter kan t.ex. användas som underlag 
för IVO:s tillsyn. 

- Möjligheten att sammanställa information om vårdtider per 
HVB gör det möjligt att i någon mån begränsa risken för 
alltför långa (eller korta) vårdtider. Till exempel kan 
information om genomsnittliga vårdtider på olika HVB göras 
tillgänglig för socialtjänsten, eller användas av IVO vid 
tillsyn. 

- Registret skulle göra det möjligt för IVO att bättre följa upp 
socialtjänstens agerande med avseende på hur vården planeras 
och genomförs, samt i termer av utfall för de barn och 
ungdomar som placeras i vård. Denna information kan läggas 
till grund för tillsyn av socialtjänsten eller tas med i Öppna 
jämförelser av socialtjänsten på kommunnivå.3  

- Ett register kan användas till att svara på frågor om vilka 
typer av insatser som bäst lämpar sig för barn och ungdomar 
med olika bakgrund; vilka behandlingsmetoder som ger bäst 
resultat; vilka aspekter av kvalitet (t.ex. stöd i skolarbetet 
eller underlättande av kontakter med biologiska föräldrar) 
som är särskilt viktiga; vilka typer av ungdomar som bör (och 
inte bör) placeras på samma institution och hur huvud-
mannaskap påverkar utfallet av vården i dag. 

I rapporten diskuteras också två möjliga risker med ett nationellt 
kvalitetsregister.  

Den första risken utgörs av det faktum att registret skulle 
innehålla känslig information, vilket kan komma att kränka de 
placerade ungdomarnas integritet. Personuppgifterna i registret 
skulle dock omfattas av sedvanlig sekretess inom hälso- och 
sjukvården. Det betyder att uppgifter som gör det möjligt att 

                                                                                                                                                               
3 SKL och Socialstyrelsen samverkar sedan 2009 kring Öppna jämförelser inom social-
tjänsten. Syftet med Öppna jämförelser är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och 
effektivitet inom socialtjänstens verksamheter. Den huvudsakliga datakällan för Öppna 
jämförelser utgörs av en webbenkät till kommunerna. 
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identifiera personer (såsom namn eller personnummer) enbart 
kommer att vara tillgängliga för en mycket liten grupp tjänstemän. 
Jag argumenterar därför för att registret medför relativt liten risk 
för kränkning av den personliga integriteten. Vidare framhåller jag 
att de risker som ändå finns måste vägas mot den stora bristen på 
kunskap om institutionsvården, och de konsekvenser detta får i 
form av ineffektivitet, låg kvalitet och onödiga placeringar. 

Den andra risken är att användning av uppgifter från registret 
kan ha oönskade konsekvenser på marknadens funktionssätt. Ett 
exempel är att HVB kan sträva efter att undvika placeringar av 
ungdomar som man misstänker kan resultera i dåliga utvärderingar. 
Ett sätt att minska denna risk är att ta hänsyn till ungdomarnas 
problem vid placeringstillfället när man sammanställer uppgifter 
om socialtjänsternas upplevda kvalitet. Det förtjänar även att 
framhållas att information om kvalitet från registret bör vara ett 
komplement – inte ett substitut – till den bedömning som social-
tjänsterna själva gör av respektive HVB.  

Avslutningsvis argumenterar jag för att man, i förlängningen, 
bör överväga att komplettera registret med information om 
öppenvårdsinsatser. Detta är ett förslag som också lagts fram av 
Socialstyrelsen (2009b; 2012). Därigenom skulle man bättre kunna 
följa ”vårdkedjan” för barn och ungdomar, samt även få en bättre 
bild av omfattningen av socialtjänstens insatser för barn och 
ungdomar.  

Att införa ett heltäckande register i enlighet med ovanstående är 
naturligtvis inte gratis. Min uppfattning är dock att det kan 
implementeras till förhållandevis låg kostnad. Det är också fullt 
möjligt att införa registret stegvis och komplettera det efter hand. 
Anledningen till att registret bör vara relativt billigt är att det 
bygger på att slå ihop register som redan finns. Det största hindret 
ligger förmodligen i att kommunernas IT-stöd och ärende-
hanteringssystem i dag ofta inte fungerar på ett tillfredställande sätt 
(SKL, 2013). Detta gör det svårt att på ett enkelt sätt ta ut 
uppgifter för vidarerapportering till exempelvis Socialstyrelsen. 
Dessa brister har dock redan uppmärksammats av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen, och det pågår 
arbete med att komma tillrätta med dem. 
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