
  

Linköpings	  universitet	  |	  Institutionen	  för	  beteendevetenskap	  och	  lärande	  
Kandidatuppsats,	  15	  hp	  |	  Sociologi	  -‐	  	  

Avdelningen	  för	  Pedagogik	  och	  Sociologi	  	  
Höstterminen	  2016	  |	  LIU-‐IBL/SOC-‐G-‐-‐16/12-‐-‐SE	  	  

  
 
 
 
 

	  
Att	  arbeta	  utifrån	  målsättning	  på	  

HVB	  för	  ensamkommande	  ungdomar	  
–	  En	  kvalitativ	  studie	  utifrån	  personalens	  och	  ledningens	  perspektiv	  

 

 

Olivia	  Bodman	  	  
Elin	  Lind	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	  

Linköpings	  universitet	  
SE-‐581	  83	  Linköping,	  Sverige	  

013-‐28	  10	  00,	  www.liu.se	  	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

	  
	  

Att	  arbeta	  utifrån	  målsättning	  på	  
HVB	  för	  ensamkommande	  ungdomar	  

–	  En	  kvalitativ	  studie	  utifrån	  personalens	  och	  ledningens	  perspektiv	  
 

 

	  

Olivia	  Bodman	  	  
Elin	  Lind	  

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:	  Mattias	  Hellgren	  
	  

 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Sammanfattning	  	  
Syftet	  med	  denna	  kvalitativa	  studie	  är	  att	  undersöka	  hur	  ledningen	  och	  personalen	  på	  
två	  olika	  HVB	  (hem	  för	  vård	  och	  boende)	  för	  ensamkommande	  ungdomar	  i	  en	  
mellanstor	  kommun	  i	  Mellansverige,	  uppfattar	  samt	  hanterar	  den	  målsättning	  som	  
kommunen	  har	  bestämt	  att	  verksamheten	  ska	  bedrivas	  i	  enlighet	  med.	  
	  
Studien	  har	  den	  ontologiska	  ståndpunkten	  konstruktionism	  och	  ett	  hermeneutiskt	  
förhållningssätt	  med	  stöd	  av	  fenomenologi	  och	  symbolisk	  interaktionism.	  Samman-‐
lagt	  genomfördes	  nio	  intervjuer	  med	  informanter	  som	  arbetar	  på	  två	  olika	  HVB.	  
Resultatet	  visar	  att	  personalen	  och	  ledningen	  har	  olika	  uppfattningar	  angående	  mål-‐
sättningen.	  Ledningen	  uppfattar	  målsättningen	  som	  det	  dokument	  som	  kommer	  från	  
kommunen.	  Personalen	  har	  en	  diffus	  uppfattning	  av	  målsättningen.	  De	  uppfattar	  den	  
som	  arbetsbeskrivningar,	  arbetsrutiner,	  regler,	  genomförande-‐	  och	  vårdplan.	  Mål-‐
sättningen	  hanteras	  genom	  att	  ledningen	  implementerar	  målsättningens	  innehåll	  
genom	  arbetsbeskrivningar,	  arbetsrutiner,	  regler,	  genomförande-‐	  och	  vårdplan.	  
Personal	  hanterar	  målsättningen	  genom	  att	  de	  gör	  vad	  de	  blivit	  tillsagda	  av	  
ledningen.	  	  
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1. INLEDNING  
Kapitlet inleds med en bakgrund till det problemområde som har valts för denna 
studie, sedan presenteras vår egen bakgrund. Under syfte och frågeställningar 
preciseras vad uppsatsen kommer att handla om. Sedan presenteras centrala 
begrepp, avgränsning, disposition och arbetsfördelningen av uppsatsen. 
 
Denna studie kommer att belysa hur ledning och personal som arbetar på HVB 
(hem för vård och boende) för ensamkommande ungdomar uppfattar samt 
hanterar den målsättning, som kommer från den kommun, som verksamheten 
ska bedrivas i enlighet med.  

1.1 Bakgrund 
Enligt rapportering från FN:s flyktingorgan UNHCR (2015) var antalet 
människor på flykt över 60 miljoner under året 2015, denna siffra har inte 
uppnåtts sedan år 1992. Av alla flyktingar uppskattades 51 procent vara under 
18 år. Detta visar en ökning från år 2014 då siffran bland flyktingar med ålder 
under 18 år låg på 41 procent. En anledning till det stora antalet människor som 
tvingats till flykt är kriget i Syrien. Antal människor som har sökt asyl runtom i 
världen är 2,2 miljoner, detta anses vara en rekordhög siffra. Av alla dessa 
miljoner människor var det 156 400 som sökte asyl i Sverige år 2015. 
 
Inom den flyktingström som sker till länder i Europa är det många barn och 
ungdomar som söker asyl utan sina föräldrar. Med uppgifter från 
Migrationsverket (2015) var det 35 369 ensamkommande barn och ungdomar 
under 18 år som sökte asyl i Sverige under år 2015.  
 
Det är för många en traumatisk upplevelse att komma till ett nytt land och inte 
ha med sina föräldrar som stöd och beskydd. Ungdomar som kommer till 
Sverige utan vårdnadshavare placeras på HVB (hem för vård och boende). 
Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska Sveriges kommuner ha ett 
övergripande ansvar för samtliga barn som bor inom kommunen. Lagen innebär 
att varje barn har rätt att få växa upp under goda förhållanden, oavsett om de har 
uppehållstillstånd eller inte. Därför finns det HVB i Sveriges kommuner för att 
ta hand om ensamkommande barn och ungdomar.  
 
Söderborg (2016) lyfter fram statistik på att det har skett en markant ökning av 
antalet HVB i Sveriges kommuner. Ökningen har gått från 118 HVB i december 
år 2010 till 988 HVB i december år 2015.  
  
I det avtal som ett HVB tecknar med kommunen ingår vad målsättningen med 
insatsen är, i målsättningen framgår ett antal punkter i avtalet (bilaga 1). Av det 
skälet blir det extra viktigt att den målsättning som kommer från uppdrags-



2 
 

givande kommunen uppfattas och hanteras av ledningen samt personalen på 
HVB, på det sätt som kommunen önskar. Detta är en viktig förutsättning för att 
arbetsinsatsen hos ledningen och personalen på HVB ska kunna bli optimal. En 
optimal arbetsinsats ger i sin tur bättre förutsättningar för att hjälpa de 
ensamkommande ungdomarna att integreras i det svenska samhället. 
 
Vi vill studera hur personalen och ledningen på två HVB uppfattar samt hanterar 
den målsättning som kommer från en mellanstor kommun i Mellansverige, i och 
med flyktingströmmen har ett stort antal ensamkommande ungdomar anlänt. 
Detta har bidragit till ett högt tryck på samtliga HVB i Sverige. Mot den 
bakgrunden kommer vi i denna studie att ta del av tankar och uttalanden från 
personalen och ledningen på två HVB angående deras uppfattning samt 
hantering av den målsättning som ingår i det avtal som HVB tecknat med 
kommunen. De två olika HVB som kommer ingå i denna studie är privata och är 
verksamma på uppdrag av kommunen. 

1.2 Vår egen bakgrund  
Nedan presenteras vilken förförståelse vi som författare har inom studiens 
forskningsområde. En förförståelse som innefattar förutfattade meningar, 
fördomar och tidigare erfarenhet.  
 
Förförståelsen hos en av oss utgår från den jobberfarenhet som hen innehar 
utifrån av att ha arbetat som timvikarie på det ena HVB-boendet. Därmed finns 
en viss erfarenhet av hur ledningen och personalen arbetar utifrån målsättningen. 
Det fanns tankar om att personalen inte är tillräckligt insatta i målsättningen 
samt att ledningen har mer kunskap än personalen om målsättningen. Även att 
det är ledningen som är ansvariga för förmedling av målsättningen till 
personalen. Förförståelsen innefattade även att målsättningen är svår att följa 
och är byråkratiskt utformad av kommunen. Slutligen att kommunen inte vet hur 
det praktiska arbetet fungerar på ett HVB.  
 
Den andra författaren hade som första tanke att det ska finnas regler eller 
riktlinjer för hur personal på HVB ska arbeta. Detta för att kunna göra det 
möjligt för ensamkommande ungdomar att integreras in i det svenska samhället. 
Det är ledningen på HVB som har ansvaret för riktlinjerna ska följas. Ledningen 
har ansvaret över att förmedla innehållet av riktlinjerna eller målsättningen som 
kommunen har utformat till personalen på HVB. Detta för att det är ledningens 
jobb att se till att personalen på HVB ska uppnå målsättningen. Det fanns en 
förförståelse kring att ledningen och personalen på HVB hade en medvetenhet 
om målsättningen, om dess existens och innehåll.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur ledningen och personalen på två olika 
HVB för ensamkommande ungdomar i en mellanstor kommun i Mellansverige, 
uppfattar samt hanterar den målsättning som kommunen har bestämt att 
verksamheten ska bedrivas i enlighet med. Studiens syfte kommer att besvaras 
utifrån följande frågeställningar.  
 

1.   Hur uppfattar ledningen på två HVB den målsättning som finns angiven i 
avtalet från kommunen om hur verksamhetens ska bedrivas? 
 

2.   Hur uppfattar personalen på två HVB den målsättning som finns angiven i 
avtalet från kommunen om hur verksamhetens ska bedrivas? 
 

3.   Hur hanterar ledningen på två HVB den målsättning som finns angiven i 
avtalet från kommunen om hur verksamhetens ska bedrivas? 
 

4.   Hur hanterar personalen på två HVB den målsättning som finns angiven i 
avtalet från kommunen om hur verksamhetens ska bedrivas? 
 

1.4 Centrala begrepp 
Vi har valt att definiera några centrala begrepp som kommer att förekomma ofta 
i studien.  
 
Ensamkommande ungdomar 
Migrationsverket (2015) definierar ensamkommande barn och ungdomar som en 
person som är under 18 år. Den ensamkommande kommer till Sverige för att 
söka asyl utan att ha med sig någon förälder eller annan legal vårdnadshavare. 
 
Asylsökande 
När en person vill få skydd i Sverige ska en ansökan om asyl lämnas in, 
antingen hos gränspolisen eller på Migrationsverkets ansökningsenheter. 
Definition av asylsökande är en person som tar sig till ett land och ansöker om 
skydd (asyl) men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord (Migrationsverket 
2016).  
 
HVB 
Hem för vård och boende förkortas till HVB och är en verksamhet inom 
socialtjänsten. Verksamheten bedrivs genom  att ta emot enskilda individer för 
vård eller behandling i samband med boende. Syftet med ett HVB för 
målgruppen ensamkommande är att ge omvårdnad, stöd och fostran (IVO 2015).  
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Målsättning 
I det avtal som HVB tecknar med kommunen ingår en målsättning (bilaga 1), 
det är ett antal punkter som förklarar vad stödinsatserna innebär samt vad de 
syftar till. I avtalet framkommer det vad uppdraget innebär och vad det finns för 
mål inom arbetet med ensamkommande ungdomar på ett HVB. Det 
framkommer även i avtalet att kommunen är beställare och HVB-boendet (som 
innefattar både personal och ledning) är utförare av uppdraget. Målsättning 
kommer benämnas som riktlinjer i avsnittet tidigare forskning, då målsättning 
och riktlinjer i princip handlar om samma sak. 
 
Ledning och personal 
Vi kommer att använda oss av informanter som arbetar som ledning och 
personal på HVB. De personer som arbetar inom ledningen har ett större 
ansvarsområde, arbetsroller är bland annat enhetschef och samordnare. Det är 
ledningen som har kontakt med kommunen och ansvarar för förmedling av 
målsättningen till personalen.  

1.5 Avgränsning  
Studien har avgränsats till att omfatta den målsättning som en mellanstor 
kommun i Mellansverige har för HVB för ensamkommande ungdomar. Vidare 
har studien avgränsats till att rikta in sig på hur personalen och ledningen på två 
HVB uppfattar samt hanterar kommunens målsättning.  
 
Personal och ledning på HVB anses vara lämpliga informanter till vår studie 
eftersom det är de som tar del av kommunens målsättning. Dels att det är 
ledningen som implementerar målsättningens innehåll i verksamheten, men även 
är det både ledningen och personalen som utför arbetet utifrån målsättningen. 
Anledningen till varför en kommun har valts i denna studie är för att 
målsättningen utformas lokalt av varje kommun och därför kan målsättningens 
utformning och innehåll skilja sig mellan Sveriges kommuner. På grund av 
studiens tidsram fanns inte utrymme till att kunna ta del av fler HVB. Därför 
ansågs två HVB ge tillräckligt med underlag för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställningar. 

1.6 Disposition   
Inledningsvis presenteras ett avsnitt om tidigare forskning (2.) för att 
introducera läsaren och visa på vad det finns för kunskap inom 
forskningsområdet. Detta görs med ett antal nedslag i relevanta 
forskningsstudier som kan kopplas till vår studie. Därefter presenteras teoretisk 
referensram (3.) som belyser teorier och begrepp som vi anser vara relevanta 
och kan användas för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare 
kommer ett metodavsnitt (4.) i avsnittet redogörs studiens vetenskapliga 
grunder, metodologi, val av metod, urval, praktiskt tillvägagångssätt och 
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dataanalys. Här presenteras även ett resonemang om kvalitetsbedömning samt 
etiska överväganden. Sedan presenteras studiens metoddiskussion (5.) som 
består av en kritisk reflektion. Därefter presenteras studiens resultat (6.) där det 
tydligt framgår vad informanterna har svarat, det följs upp av en 
resultatdiskussion (7.). Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser (8.) samt 
förslag till fortsatt forskning (9.) inom forskningsområdet.   

1.6.1 Arbetsfördelning  
Vi har under studiens gång eftersträvat att ha en så jämn arbetsfördelning mellan 
oss som möjligt. Uppsatsens första del; inledning, syfte, frågeställning och 
avgränsning har vi skrivit tillsammans. Sedan har vi båda haft en inverkan inom 
varje kapitel och skrivit men det har funnits en uppdelning mellan oss för att få 
en snabbare skrivprocess för vår studie. Vi har arbetat parallellt med att skriva 
och bearbeta insamling av datamaterial. I det stora hela har arbetsfördelningen 
varit jämn och studien har författats av oss båda.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  
Detta avsnitt behandlar ett urval av tidigare forskning inom studiens 
forskningsområde. Tidigare forskning används som underlag i vår studie för att 
visa vad det tidigare har forskats om och vad det finns för kunskap inom detta 
forskningsområde. Eftersom vår studies syfte och frågeställningar handlar om 
uppfattning samt hantering av målsättning kommer den valda tidigare 
forskningen behandla detta. Sökprocessen inom tidigare forskningsresultat 
påbörjades i ett tidigt skede och arbetades parallellt med framställningen av 
teoretisk referensram. Denna skrivprocess ägde rum innan insamling och 
bearbetning av studiens datamaterial.  
 
För att få fram resultat från tidigare forskningsstudier har LiUs elektroniska 
databaser Scopus, UniSearch och Psychinfo använts. Vi insåg ganska omgående 
att forskning inom HVB och dess målsättning var ett smalt forskningsområde, 
vilket gjorde att vi fick använda oss av sökord som gav bredare 
forskningsunderlag. På så vis utökades forskningsområdet genom att vi sökte 
generellt på hur målsättning och riktlinjer uppfattas samt hanteras. Vi noterade 
att svenska sökord inte gav så många träffar inom vårt forskningsområde. Det 
medförde att vi fick översätta och använda oss av engelska sökord för att få ett 
större utbud av forskningsunderlag. De sökord vi använde oss av var; 
flyktingbarn, asylsökande, guidelines, policy, unaccompanied, staff, 
unaccompanied children, residental care, social work, social welfare, social 
care, aim superior, inferior.  
 
Sammanlagt har åtta vetenskapliga artiklar och en utvärderingsrapport använts. 
Samtliga utvalda forskningsstudier behandlar sjukvårdsarbete och valdes med 
anledningen att de ansågs vara relevanta eftersom sjukvårdsarbete kan kopplas 
till social omsorg och socialt arbete, vilket HVB ingår i. Dessutom anses 
riktlinjer liknas vid målsättning. Vi har även valt att ta med en svensk 
utvärderingsrapport för ensamkommande ungdomar, den är relevant att ha med 
som komplettering eftersom att den berör socialt arbete med ensamkommande 
barn och ungdomar i Sverige. Utifrån sökresultat fick vi upp många andra 
studier som bland annat handlade om organisering och organisationer, hur dess 
strukturer ser ut. Forskningsunderlag som inte behandlade riktlinjer eller 
målsättning valdes bort med anledning att de inte behandlar studiens syfte. 

2.1 Presentation av tidigare forskning 
Nedan presenteras utvalda forskningsstudier som betraktas som relevanta för 
vårt forskningsområde. Studierna handlar främst om sjukvårdspersonals 
uppfattning samt hantering av riktlinjer. Samtliga forskningsstudier har 
kategoriserats till uppfattning och hantering för att på ett tydligt sätt visa vad 
som är relevant ur studierna. 
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2.1.1 Uppfattning av målsättningen 
Höijer och Magnusson (2008) har författat en utvärderingsrapport på uppdrag 
från kommunstyrelsen om personal som arbetar på asylhem. Denna 
utvärderingsrapport är relevant att ha med eftersom den handlar om arbete med 
ensamkommande ungdomar på asylhem och studien tar del av personalens 
uppfattning av riktlinjer, vilket ligger nära vår studies forskningsområde. Höijer 
och Magnusson (2008) förklarar vikten av att det finns en fungerande 
kommunikation mellan de aktörer som arbetar med ungdomarna. Dessutom att 
det finns en god arbetsstruktur med tydliga mål och riktlinjer (ibid.). 

Höijer och Magnusson (2008) förklarar att upplevelsen av arbetssituationen hos 
personalen på asylhemmet betraktas som både osäker och otillräcklig i 
avseendet av struktur. Vad det finns för förutsättningar, mål och inriktningar i 
verksamheten påverkar arbetet med ungdomarna. På det sättet att ungdomarna 
kan känna av personalens arbetssituation. Det är nödvändigt att verksamheten 
med ensamkommande ungdomar har en god samverkan för att arbetet ska 
fungera. Oavsett hur verksamheten är organiserad förutsätts det att samordning 
finns, i form av tydliga mål och väl utarbetade riktlinjer (Höijer & Magnusson 
2008).  

Åhlin, Ericson-Lidman, Norberg och Strandberg (2013) undersöker upplevelsen 
hos vårdgivare kring riktlinjer i sitt dagliga arbete inom äldreomsorgen. I 
studien förklaras det att användandet av riktlinjer är till för att främja 
personalens arbete och förbättra vårdkvalitén. Det framförs hur personalen 
upplever riktlinjerna men även tillvägagångssättet för att kunna få riktlinjerna 
genomförbara. Det ser vi som en tydlig koppling till både hantering samt 
uppfattning av riktlinjer.  

Åhlin et al. (2013) beskriver att vårdgivare inom kommunal äldreomsorg har 
förklarat att riktlinjerna, som arbetet ska utgå ifrån, har skapat en utsatthet i form 
av motstridiga krav och att problem har uppstått. Bland annat att riktlinjerna ska 
förbättra vårdkvalitén men personalen uppfattar däremot att de inte gör det. 
Personalen uppger att på så vis blir deras samvete lidande. Ytterligare 
uppfattningar är att riktlinjerna betraktas som något som kommer uppifrån och 
kontrollerar, vilket skapar en otillräcklig förankring på arbetsplatsen. 
Riktlinjerna uppfattas som att dom snarare stjäl tid och komplicerar vården. När 
det gäller hantering förklaras det att beskrivning av praktisk användning i 
innehållet saknas (ibid.).  

Åhlin et al. (2013) refererar till Abrahamson, Fox och Doebbeling (2012) som 
har identifierat en rad olika hinder inom användning av riktlinjer. Några av 
dessa hinder är bland annat bristande medvetenhet om riktlinjers existens, brist 
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på ingående kännedom av innehåll, känslor som förvirring utav riktlinjer och att 
de upplevs som komplicerande.  

Constantino-Casas, Medécigo-Micete, Millán-Gámez, Torres-Arreola, 
Valenzuela-Flores, Viniegra-Osorio, Echevarría-Zuno och Sandoval-Castellanos 
(2011) genomförde en studie på Mexican Institute of Social Security för att 
fastställa hur den allmänna kunskapsnivån och attityder hos sjukvårdspersonalen 
av kliniska riktlinjer uppfattas. Här identifierades även hinder och faktorer för 
att underlätta acceptans i användandet av riktlinjerna. Denna studie anses 
relevant för att det lyfts fram hur riktlinjer uppfattas och hanteras hos 
sjukvårdspersonalen, det lyfts även fram hur deras kunskapsnivå ser ut när det 
gäller riktlinjer. 

Enligt Constantino-Casas et al. (2011) framkom det att det fanns en god 
acceptans av riktlinjerna hos sjukvårdspersonalen. Det förekom förvirring hos 
en del av sjukvårdspersonalen, vilket berodde på att de uppfattade kliniska 
riktlinjer som normer. Vissa uppfattade riktlinjerna som vårdprotokoll eller som 
algoritmer (detaljerade beskrivningar). Resultatet visar att majoriteten av 
sjukvårdspersonalen anser att deras egna erfarenheter är lika viktiga som 
riktlinjerna. Ett fåtal ansåg att erfarenhet betraktas som viktigare än kliniska 
riktlinjer medan andra ansåg motsatsen. Därför är det centralt att det finns ett 
förtydligande inom riktlinjer, protokoll och normer. Sedan att det utarbetas 
metoder för att kliniska riktlinjer ska kunna förtydligas och breddas ännu mer. 
Det framkom även att ett fåtal av sjukvårdspersonalen saknade kännedom av 
riktlinjernas existens (Constantino-Casas et al. 2011).  

2.1.2 Hantering av målsättningen 
Zwerver, Schellart, Anema och van der Beek (2013) genomförde en studie för 
att förbättra tillägnandet av riktlinjer för depression hos försäkringsläkare. En 
genomförandestrategi utvecklades som bestod av en endagsutbildning för 
försäkringsläkare i tillämpningen av riktlinjer för depression. Kombinationen av 
utbildningens utformning och att riktlinjerna översattes till praktisk användning 
gjorde att läkarnas attityder, self-efficacy, intention, kunskaper och färdigheter 
gentemot riktlinjerna stimulerades. Attityden hos läkare påverkar deras avsikt 
till att använda riktlinjerna. Det är också avgörande vad deras kollegor har för 
uppfattning samt hur bekväma de känner sig i användandet av riktlinjerna. 
Denna studie betraktas som relevant för att den visar vad det finns för 
uppfattning av riktlinjer hos personer som arbetar inom sjukvård.  
 
Zwerver et. al (2013) refererar till Cabana, Rand, Powe, Wu, Wilson, Abboud 
och Rubin (1999), Grol och Wensing (2004) som skriver att det är viktigt att 
uppmuntra användning av riktlinjer i det dagliga arbetet. Det är viktigt att det 
finns en överensstämmelse av riktlinjer för att hälso- och sjukvård ska hålla god 
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kvalité. Tillämpningen av riktlinjerna är en komplex process och påverkas av 
flera faktorer som beteendet hos läkare, riktlinjernas utformning och innehåll 
samt sättet som de implementeras på.  
 
Cabana et al. (1999) skriver att det finns flera hinder i användningen av 
riktlinjer, allt från fördelning av riktlinjerna till praktiskt användning. Det finns 
en del hinder i användandet av riktlinjerna som är interna, som t.ex. brist på 
kännedom och på överenskommelse av riktlinjerna. Andra hinder är externa som 
brist på tillgänglighet och praktisk relevans av riktlinjerna. Anledningen till 
uppkomst av hinder kan bero på brist av stöd i organisationen. 
 
Zwerver et al. (2013) skriver att läkare har olika skäl för att inte vilja använda 
sig av riktlinjerna, exempelvis att riktlinjerna inte passar individuella problem 
hos patienter. Även att riktlinjerna inte hjälper läkarna att förbättra sitt arbete för 
att de inte förlitar sig på dessa. Andra anledningar till att inte vilja använda sig 
av riktlinjerna är att de begränsar läkarnas professionella självständighet samt att 
det inte finns förväntningar från patienter eller sjukvårdspersonalen att använda 
sig av riktlinjerna. 
 
Constantino-Casas et al. (2011) skriver att resultatet visar att majoriteten ansåg 
riktlinjerna som användbara och stödjande verktyg för det praktiska arbetet. De 
flesta svarade att de använder sig av kliniska riktlinjer i arbetet. En del av 
sjukvårdspersonalen upplevde riktlinjerna som ett hjälpmedel till att framställa 
en diagnos eller behandling. Andra ansåg riktlinjerna som nödvändiga för god 
medicinskt utförande. Resultatet visade även att en minoritet alltid har använt 
sig av riktlinjer i sitt arbete. Slutligen framförs det att det var få som kände till 
var de kunde få tillgång till riktlinjerna, vilket upplevdes som en begränsning i 
användandet. Det som har nämns i resultatet anses vara relevant för planering av 
implementeringsstrategier för kliniska riktlinjer.  
 
Åhlin et al. (2013) skriver om hur viktigt det blir att kunna erbjuda möjlighet till 
diskussioner mellan vårdgivare, sjuksköterskor och ledning kring hur man gör 
för att använda riktlinjerna i det dagliga arbetet. Stöd, kunskap och engagemang 
anses vara nyckelfaktorer för att kunna hjälpa vårdgivare att arbeta konstruktivt 
enligt riktlinjer och därmed i förlängningen förbättra vårdkvalitén.  
 
Det är utmanande att arbeta utifrån riktlinjer. Vårdpersonalen förklarar att de har 
försökt att göra sitt bästa utifrån riktlinjerna men ibland handlar det om att 
prioritera mellan svårbegripliga riktlinjer och behov hos patienter. 
Sammanfattningsvis förklaras det att en förhindring av splittring i användandet 
av riktlinjer måste dessa samordnas och anpassas till verkligheten, detta för att 
kunna genomföra arbetet utifrån riktlinjer (Åhlin et al. 2013).  
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Höijer och Magnusson (2008) skriver att det är via genomförandeplan som 
samverkan mellan grupphem och socialsekreterare sker, på så vis blir det en 
viktig del i hur insatserna samordnas. Bristen på organisatoriskt stöd har varit en 
orsak till att samverkan mellan dessa har utvecklats i en negativ riktning. Alla 
aktörer som är involverade i en integrationsprocess är beroende av en 
fungerande kommunikation och arbetsstruktur för att kunna arbeta tillsammans. 
 
Forsner, Hansson, Brommels, Åberg och Forsell (2010) belyser implementering 
av kliniska riktlinjer inom psykiatrin samt att riktlinjer anses som ett hjälpmedel 
till att förbättra hälsa och sjukvård. I studien visade det sig finnas en del 
utmaningar, bland annat betonas vikten av förståelse av barriärer och 
underlättning för implementering. Detta blir viktigt för att kunna utveckla och 
effektivisera implementeringsstrategier. Denna studie ses som relevant för att 
den behandlar implementering av riktlinjer. Detta kan kopplas till hantering av 
riktlinjer men även uppfattning av dessa eftersom tankar och upplevelser hos 
personalen framkommer i studien.  
 
Enligt Forsner et al. (2010) uppstod det en del barriärer inom implementering av 
kliniska riktlinjer. Det var bland annat ovilja till förändring, oro och bristande 
acceptans gentemot riktlinjer. Det rådde även en allmän enighet bland 
informanter om bristande förtroende för de rekommendationer som kom från 
riktlinjerna. Det framfördes att tidsbrist sågs som en barriär, det fanns inte 
tillräckligt med tid för utbildning som baseras på de riktlinjer som 
implementeras på kliniken och att de sågs som kontrollerande.  
 
Det framfördes att uppfattningar om att riktlinjerna hade bakomliggande 
ekonomiska motiv, vilket utgör en kostnadskontroll och standardisering av 
vården. Detta gör att det kan hota relationen mellan läkare och patient samt att 
det råder förlust på självständighet. Resurser togs även upp som en viktig fråga 
för att nå ett möjligt utvecklande för implementeringsarbetet. Resurser beskrevs 
bland annat som stöd i form av ledarskap samt organisatorisk vision och att detta 
kan ses som genomförbart utifrån riktlinjerna (Forsner et al. 2010). 
 
Forsner et al. (2010) förmedlar flera effektiva strategier för implementering av 
riktlinjer, bland annat att det ska läggas stor vikt på effektiv feedback och att det 
skulle finnas flera olika insatser inom detta. Även visade det sig vara 
framgångsrikt med ett aktivt ledarskap och med förvaltningsstödjande kliniska 
riktlinjer, vilket gjorde att både medvetenhet ökades och att vilja till förändring 
skapades. Stöd från lokala ledare och på avdelningsnivå ska finnas och ansågs 
vara viktigt. Under genomförandet och anpassningsfasen beskrivs det att bra 
ledarskap och kommunikation var grundläggande för ett framgångsrikt 
genomförande av riktlinjerna. 
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Gray, Joy, Plath och Webb (2015) framför uppfattningar hos socialarbetare 
kring evidensbaserad praktik (EBP) om vad det är som hindrar samt stödjer i 
genomförandet. I denna studie framförs det upplevelser hos personalen som 
arbetar inom socialt arbete. Detta ses som relevant nedslag då det finns en 
koppling till uppfattning av riktlinjer, då EBP betraktas som riktlinjer i hur 
personalen ska arbeta.  
 
I studien (Gray et al. 2015) tas det upp vad personalen inom socialt arbete 
uppfattar om implementering av evidensbaserad praktik (EBP). En majoritet av 
de tillfrågade socialarbetarna kände av ett starkt stöd av EBP. Däremot 
identifierades hinder på både individuell och organisatorisk nivå. Några hinder 
som tas upp inom genomförandet var att det inte fanns tillräckligt med resurser 
som ska vara avsatt för EBP. Individuella hinder var att det inte fanns tillräckligt 
med kompetens och inte heller något kunskapsbehov hos socialarbetare. Hinder 
på organisatorisk nivå var att det fanns brist på ledningsstruktur i 
tillvägagångssättet. Riktlinjer och protokoll ses som ett hjälpmedel vid 
genomförande av EBP (Gray et al. 2015).  
 
Gray et al. (2015) framför även att organisationer behöver investera i särskild 
personaltid till att ägna sig åt EBP. Tidsbrist ses som en barriär hos chefer och 
socialarbetare. De förklarade att tid inte fanns till att studera och ta del av 
vetenskapliga behandlingsriktlinjer och relevant litteratur för yrket eller fältet. 
Det gavs en positiv syn gentemot EBP, att det fanns en välkomnande attityd och 
att det sågs som främjande samt användbart. Det fanns en överenskommelse hos 
majoriteten att EBP gav förbättrad kvalité inom arbetet. Medan en minoritet gav 
kritik och uttryckte oro, bland annat att det fanns en förvirring av vad EBP 
innebär.  

2.2 Sammanfattning  
Ovanstående forskningsstudier visar att uppfattning av riktlinjer betraktas som 
att de i för hög grad är kontrollerande och komplicerar arbetet. Det har 
identifierats olika hinder som bristande kännedom av riktlinjernas existens samt 
ingående kännedom av innehållet. Det framkommer även att individuella 
skillnader inte behandlas samt att det råder förvirring om vad dessa betyder. Det 
saknas beskrivning på praktisk användning av riktlinjer och även brist på 
tillgänglighet. Det framkom att det inte fanns tillräckligt med resurser för 
hantering av riktlinjerna som ekonomiska och stöd av ledarskap. Det framkom 
även att riktlinjer anses vara användbara och stödjande för arbetet. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
Nedan presenteras vald teori och begrepp som sedan kommer kopplas till 
resultatet från vår studie. Vi har valt att utgå ifrån symbolisk interaktionism, 
vilket är ett perspektiv som analyserar den sociala verkligheten. Perspektivet blir 
relevant att utgå ifrån eftersom vårt intresse i studien ligger studerandet av 
individens sociala verklighet. Det finns även en koppling mellan perspektivet 
och studiens syfte på det sättet att symbolisk interaktionism behandlar förståelse 
och tolkning, syftet behandlar uppfattning samt hantering. Därför blir symbolisk 
interaktionism ett relevant perspektiv att utgå ifrån.   

3.1 Symbolisk interaktionism 
Blumer, Cooley och Mead är tre centrala teoretiker inom symbolisk 
interaktionism (Trost & Levin 2010; Johansson & Lalander 2013). Begrepp har 
myntats av dessa som social interaktion, signifikanta symboler, spegeljag och 
rolltagande. Samtliga begrepp är relevanta för att de behandlar hur förståelse 
mellan människor kan uppnås och på så sätt finns en koppling till studiens syfte 
och frågeställningar. Därav kommer de ingå i studiens teoretiska referensram.  
 
Johansson och Lalander (2013) refererar till Blumer (1969) som myntade 
symbolisk interaktionism. Framväxten grundar sig i att han var kritisk mot 
behaviorismens vetenskapliga syn på hur människan bör betraktas. I 
behaviorismen ses människan som ett objekt som styrs av belöningar och 
bestraffningar. Det finns inget utrymme för människans reflekterande och 
tolkande egenskaper. Johansson och Lalander (2013) förklarar att Blumer 
(1969) och andra symboliska interaktionister, menar att människan är 
reflekterande och tolkande i sin natur. Med hjälp av olika symboler kan 
människan kommunicera. Mänskligt självmedvetande skapas ständigt via 
interaktion och genom sociala möten i olika situationer.   
 
Blumer (1969) förklarar att symbolisk interaktionism utgörs av tre 
grundläggande principer. Den första handlar om att människor agerar baserat på 
vad saker har för betydelse för dem. Det kan exempelvis vara fysiska föremål 
som en stol eller ett träd, men det kan även vara andra människor som individen 
möter i olika situationer i sitt dagliga liv. Den andra principen innebär att 
betydelsen av sakerna kommer från eller uppstår i den sociala interaktionen som 
individen har med sina medmänniskor. Slutligen innefattar den tredje principen 
att sakernas betydelse hanteras och ändras genom en tolkningsprocess (ibid.).  
 
Johansson och Lalander (2013) skriver att rörelser och processer betraktas som 
centrala i symbolisk interaktionism. Vardagslivet består av processer och 
rörelser där människans medvetande ständigt skapas, förändras och förstärks. 
Symboliska interaktionister intresserar sig för  frågor som hur individen 
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definierar sig själv och hur tänkande samt handlande utvecklas i samspel 
(Johansson & Lalander 2013).  
 
Cooley (1912) förklarar att samhället betraktas snarare som en fas av livet än 
som något som finns i sig själv. Livet betraktas som personliga förbindelser 
mellan människor. Den primära aspekten av livet är förbindelser mellan 
människor, den sekundära aspekten handlar om grupper, institutioner och 
processer. Det är genom den sekundära aspekten som bidrar till att samhället 
införlivas via människor och processer. På det sättet menar Cooley (1912) att det 
är de personliga förbindelserna mellan människor som utgör sociologin utifrån 
symbolisk interaktionism. 
 
Vi tolkar Cooleys (1912) sociologiska perspektiv som ett mikro- och 
mesoperspektiv, då han utgår från personliga förbindelser. Detta kan liknas vid 
ett mesoperspektiv, det är i mötet mellan människor som samhället skapas. 
Varför vi väljer att se symbolisk interaktionism utifrån Cooleys perspektiv 
grundar sig i att vår studie handlar om individens uppfattning, vilket uppstår 
inom interaktion mellan personalen och ledningen. Därför har vi valt att betrakta 
symbolisk interaktionism utifrån ett mikro- och mesoperspektiv. Dels för att 
studera utifrån ett individperspektiv för att studera vad som händer hos 
individen, vilket ses som mikro, men även från ett mesoperspektiv, där 
interaktionen mellan människor står i fokus. 

3.2 Social interaktion  
Trost och Levin (2010) menar att social interaktion, som ofta förkortas till 
interaktion, är en av de viktigaste delarna i symbolisk interaktionism. Samhället 
utgörs av människor som ständigt interagerar med varandra. Interagera handlar 
om att kommunicera med andra människor. Utöver det verbala innefattar 
kommunikation gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Interaktion sker via 
symboler, tolkning, perception och tillskrivning av andras beteenden.  
 
Lögdlund och Bergkvist (2014) förklarar att när människor samlas i grupper 
söker vi ständigt efter information som hjälper oss att definiera situationen. För 
att veta vad som förväntas av oss i agerandet och för att vi ska kunna agera på 
ett fullständigt sätt, så krävs det att vi definierar situationen. Det innebär en 
process som grundar sig i tanken om att människors agerande baseras på 
tolkning av verkligheten. Definitionen av situationen kan förändras och därmed 
omdefinieras. Hur individen definierar situationen behöver inte stämma överens 
med hur verkligheten ser ut utan det grundar sig på individens tolkning.  
 
Trost och Levin (2010) menar utifrån symbolisk interaktionism ses människor 
som aktiva eftersom vi är sociala varelser som konstant agerar och beter sig. 
Alla människor är föränderliga och ingenting är bestående. Att vara aktiv är 
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detsamma som att vara med i en process. En påföljd av att människor är aktiva 
samt att vi definierar situationer på olika sätt är att vårt handlande är svårt att 
förutsäga. För att förstå någons handling behöver vi först förstå hur personen 
definierar  situationen och hur symbolerna tolkas i form av språk och gester 
(Trost & Levin 2010).  

3.3 Signifikanta symboler 
Ritzer (2009) förklarar att muntliga uttalanden är en signifikant symbol och 
därmed blir språket avgörande för kommunikation. Individen använder sig av 
symboler för att kommunicera med andra och när signifikanta symboler finns så 
kan en verklig kommunikation uppstå.  

3.3.1 Kommunikation 
Enligt Mead (1976) innehåller kommunikation symboler vilket gör att individen 
reagerar utifrån stimuli. Detta innebär att reaktionen blir olika beroende på 
vilken individ som ingår i gruppen. Vid processer som kräver kommunikation, 
exempelvis samarbete mellan individer, kan en symbol ha olika betydelse för 
dem som ingår i gruppen.  
 
Mead (1976) förklarar uppkomsten av gemensam förståelse mellan individer. 
Det skapas en koherens mellan individer och att det är utifrån signifikanta 
symboler, främst genom språket, som detta kan uppstå. Vi kopplar detta till vår 
studie då personalen och ledningen som arbetar på HVB ska kunna skapa en 
gemensam uppfattning av målsättningen och därför blir kommunikation viktig. 
Det krävs att kommunikation finns och språket är avgörande för att en 
gemensam förståelse ska kunna uppnås.  
 
Detta kan även kopplas till implementering av målsättningens innehåll, att det 
finns någon form av kommunikation; verbal eller skriftlig när det handlar om 
förmedling av arbetsbeskrivning från ledningen till personalen. Verbal 
kommunikation ses som arbetsbeskrivning, det sker en muntlig förmedling på 
personalmöten eller introduktion av nyanställd personal. Genom det sättet 
informerar ledningen sin personal om målsättningens innehåll. Redan vid 
anställning av personalen kan ledningen förmedla målsättningens innehåll 
genom att räcka över dokumentet, som därmed blir en symbol, och låta personen 
i anställningsintervjun få en överblick över vad ett HVB ska uppnå.  
 
Ett annat alternativ skulle vara att nyanställd personal får som uppgift att själv ta 
reda på om målsättningens innehåll och sedan föra en diskussion med ledningen 
om innehållet. Detta för att kunna uppnå en gemensam förståelse av 
målsättningen. Skriftlig kommunikation inom implementering menar vi att det 
finns tillgång till information som personalen själv kan läsa om målsättningen. 
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Målsättningen finns i form av dokument som innehåller beskrivningar för hur 
arbetet ska se ut samt genomföras.  

3.3.2 Gester  
Boman (2014) skriver att i en interaktion mellan individer finns gester och dessa 
ses som en inbjudan till interaktion. Mead (1976) förmedlar sin tankegång om 
gester. Han förklarar att det finns signifikanta (medvetna) och icke- signifikanta 
(omedvetna) gester. En icke-signifikant gest förklaras som djurisk och liknas vid 
hur djur reagerar på stimuli. Djur reagerar instinktivt på stimuli till skillnad från 
människor för att det finns en spontanitet bakom gesten. En signifikant gest 
förklaras som mänsklig och innebär att det finns en avsikt samt planering bakom 
gesten. Mänskliga gester sker både verbalt och icke-verbalt. 
 
Användning av gester och signifikanta symboler ses som kommunikativa 
redskap för att individen ska kunna göra sig förstådd och få sin vilja igenom i en 
social situation. Det är genom vokala gester som individen kan göra sig mest 
förstådd och få största möjlighet till att kunna uppnå en förståelse av andra. När 
individer interagerar med varandra behöver individen kunna sätta sig in i andras 
perspektiv för att kunna förstå och bemöta inbjudan till interaktion, detta ses 
som viktigt utöver att försöka förstå andras gester och symboler (Boman 2014).  
 
Mead (1976) förklarar att gester blir signifikanta symboler när utförandet hos 
individen uppväcker en likartad reaktion hos den andre, detta kan ske både 
explicit och implicit. Genom bemötande och respons hos individen besvarar det 
hur denne uppfattar sin förståelse, om den stämmer överens med den andres 
uppfattning har det uppstått signifikanta symboler.  
 
Detta kopplar vi till vår studie på det sättet att personalen besvarar genom 
respons i form av explicita gester och visar därigenom sin förståelse av 
målsättningen. Om det uppstår oklarhet eller förvirring är det viktigt att det 
finnas möjlighet till att fråga eller be om ett förtydligande hos ledningen om 
målsättningen. Implicita gester kan tolkas som att personalens arbetssätt är 
överensstämmande med ledningens tankar om hur arbetet ska se ut på HVB. En 
annan tolkning är att de implicita gesterna tolkas som att uppfattning och 
hantering av målsättningen hos ledningen avspeglas hos personalen. Ledningens 
agerande påverkar personalens förståelse av målsättningen, exempelvis genom 
att ledningen agerar i form av tysta gester som minspel när de pratar om 
målsättningens innehåll. Ett sådant agerande kan bidra till att personalen får en 
uppfattning av att ledningen ser målsättningen som oviktig, inte relevant eller 
underlig. Trots att ledningen inte har uttalat sig verbalt om detta kan ett budskap 
om målsättningen förmedlas till personalen genom implicita gester. 
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Signifikanta symboler tolkar vi utifrån Mead (1976) som att ledningen förklarar 
och förmedlar målsättningen till personalen genom att visa det dokumentet som 
innehåller de punkter från målsättningens som ska uppnås. Detta ses som en 
explicit gest eftersom det är genom muntliga uttalanden som personalen får ta 
del av målsättningen och bidrar till ett förtydligande. I detta finns det en chans 
för personalen och ledningen att göra sig förstådd, genom att framföra sin åsikt 
och uttrycka sig angående hur målsättningen uppfattas som och bör hanteras.  
 
Mead (1976) förklarar även när gesten bakom idéen hos individen uppväcker 
samma idé hos den andra blir det en meningsfull och signifikant symbol. 
Symbolen svarar mot den mening i den första individens erfarenhet och lyckats 
framkalla samma betydelse hos den andre. När gesten uppnås i denna sorts 
situation uppstår det som kallas språk. Den vokala gesten blir en signifikant 
symbol. En konversation som innehåller medvetna och signifikanta gester anses 
vara en passande och mycket effektiv mekanism för ömsesidig anpassning inom 
social handling.  
 
Social handling tolkar vi som agerande hos individen, detta kopplas till 
hantering av målsättningens innehåll. Hur implementeringen ser ut hos 
ledningen och personalen. I detta fall för att se hur ledningen gör för att 
förmedla innehållet av målsättningen till personalen, hur arbetet formuleras från 
dokument till praktik.  

3.3.3 Social handling och det triadiska interaktionssystemet 
Mead (1976) förklarar att i individens handling i en social process uppstår 
anpassning som sker i form av kommunikation. Något som blir centralt i 
anpassning är mening. Det finns en triadisk relation mellan ett givet stimuli, en 
gest och en social handling. Det är där som mening kan uppstå och existera. I en 
given social handling framkallar gesten respons hos en annan individ. Därmed 
blir gesten en symbol för resultatet av en individs sociala handling (ibid.). 
 
Trost och Levin (2010) förklarar sin tolkning av det triadiska 
interaktionssystemet som att människor ständigt handlar utifrån hur vi definierar 
en situation. På så sätt är det vår uppfattning som styr vad vi tänker, tycker och 
därigenom vårt handlande. Det betyder att hur interaktionen blir avgörs av hur 
situationen definieras. Vi kan inte handla eller tänka utan att göra det i en 
situation, vilket utgår ifrån hur vi själva uppfattar situationen. För att människor 
ska kunna samarbeta krävs någon form av mekanism. En individ måste kunna 
förstå någon annans beteende för att sedan kunna styra sitt eget agerande. För att 
ens eget agerande ska passa in i förståelsen av hur den andre agerar i situationen. 
Trost och Levin (2010) stärker sin tolkning av det triadiska interaktionssystemet 
genom att de refererar till Blumer (1962) som menar i ett annat sammanhang, att 
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våra uppfattningar och handlingar sker inom och inte mellan individer. På så sätt 
handlar vi utifrån vår tolkning av den andres agerande. 
 
Vi tolkar Meads (1976) tankar om den triadiska relationen inom interaktion som 
att individer ständigt tolkar stimuli, gester och sociala handlingar hos varandra. 
Detta påverkar i sin tur hur interaktionen blir. När mening uppstår kan 
interaktionen bli betydelsefull mellan personalen och ledningen. Utifrån det 
triadiska interaktionssystemet kan individen komma till insikt och får förståelse 
för att agera på ett förväntat sätt och därmed kan en gemensam förståelse mellan 
personalen och ledningen uppnås.  

3.4 Spegeljag 
Enligt Cooley (1912) är den föreställning som individen har om sig själv den 
som uppenbarar sig i någon annans sinne. Vilken självkänsla individen har 
bestäms av den andres åsikt utifrån de egenskaper som man själv visar upp. Det 
sociala jaget hos individen kallas för det reflekterande eller looking-glass self. 
”Each to each a looking-glass Reflects the other that doth pass” (Cooley 1912, s. 
152). Den föreställning vi har om hur andra uppfattar oss utgår från andra, deras 
tankar om vårt uppträdande, handlingar samt gester ger en påverkan i hur 
individen uppfattar sig själv.  
 
Cooley (1912) menar att idén om det sociala jaget har tre viktiga komponenter. 
Den första handlar om föreställningen av individens uppträdande mot en annan 
person. Det handlar om hur individen uppfattar sitt eget uppträdande samt vad 
individen tror att andra personen anser om uppträdandet. Den andra 
komponenten handlar om föreställningen om den andres bedömning av 
uppträdandet, på vilket sätt individen tror att andra bedömer en. Den sista 
komponenten innebär påverkan på individens självkänsla, antingen att den 
representeras av en känsla av stolthet eller kränkning. Den komponent som 
väger tyngst och ses som mest väsentlig i spegeljaget är den andra 
komponenten, föreställningen om hur andra bedömer en.  
 
Det som leder oss till känslan av kränkning eller stolthet är inte bara 
mekanismen att vi reflekterar över oss själva, det är bara en liten del. Det 
huvudsakliga är vår föreställning om hur andra reflekterar över oss, det är det 
som påverkar hur vi reflekterar över oss själva. Det är en given sanning att det är 
genom andra som vi ser oss själva, vilket sedan influerar vår självkänsla (Cooley 
1912). 
 
Johansson och Lalander (2013) menar att spegeljaget innebär att individen är 
kapabel till att föreställa sig en egen bild av sig själv utifrån vad andra individer 
har av en. Spegeljaget ses som föregångare till rolltagande. Eftersom individer 
inte har förmågan till att läsa varandras tankar får man helt enkelt nöja sig med 



18 
 

att tolka och göra en egen bedömning. Bedömningen utgörs från gester, minspel, 
blickar och tonfall hos andra när en interaktion sker. På så sätt kan 
självuppfattning skapas.  
 
Spegeljaget utifrån Cooley (1912) kopplas till vår studie på det sättet att 
beroende på vad personalen och ledningen tror att andra aktörer anser om dem 
skapas deras uppfattning om sig själva. På det sättet reflekterar personalen och 
ledningen sig själva genom andra aktörer, som i sin tur påverkar deras 
självkänsla. Med aktörer i detta sammanhang menas personer som är 
involverade i arbetet på HVB; personalen, ledningen, socialtjänsten och 
kommunen.  
 
Ungdomar som bor på HVB ses även som aktörer i sammanhanget. Spegeljaget 
handlar inte bara om hur någon uppfattar sig själv. Vi menar att det innefattar 
också vad personalen och ledningen tror att andra aktörer anser att de ska ha för 
kunskap, åsikter och hur de ska agera i arbetssituationen. Vad personalen och 
ledningen tror att de har för förväntningar på sig av andra samt hur personalen 
och ledningen tror att de bedöms utifrån sitt agerande och hur det påverkar deras 
självkänsla.  
 
Vi tolkar det som att utifrån spegeljaget (Cooley 1912) kan individen skapa sig 
en självuppfattning utifrån hur andra ser på en. Vilket i sin tur blir viktigt för att 
individen sedan ska kunna ta varandras roller genom ett rolltagande för att 
kunna utveckla och uppnå en gemensam förståelse (Mead 1976).  

3.5 Rolltagande 
Mead (1976) förklarar rolltagande som att individer har som förmåga till att 
kunna föreställa sig hur andra tänker och reagerar på ens eget beteende. Detta 
resulterar i att vi kan föreställa oss den andres agerande och reaktioner. 
Rolltagande ses som ett sätt för människan att utvecklas och bli medveten om 
sina handlingar. “Han är själv i den andra personens roll som han på detta sätt 
stimulerar och påverkar. Det är genom denna att ta denna den andras roll som 
han förmår komma tillbaka till sig själv och på så sätt dirigera sin egen 
kommunikationsprocess.” (Mead 1976, s. 182) 
 
Johansson och Lalander (2013) tolkar rolltagande som en viktig tankegång inom 
symbolisk interaktionism. Det är genom sociala möten som individen kan se och 
spegla sig själv genom att inta den andres roll. Detta ger en påverkan i 
handlingen hos individen och agerandet utgår mer ifrån vad individen tror att 
den andre förväntar sig av en. Rolltagande kan ses som grunden till individens 
känsloliv och genom tolkningar av att bli sedd av andra kan olika känslor 
uppstå. Trost och Levin (2010) menar att rolltagande kan liknas vid empati, att 
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människan kan föreställa sig hur andra tänker och känner sig samt hur de 
definierar sin situation.  
 
Utifrån hur Mead (1976) förklarar rolltagande tolkar vi det till vår studie som att 
det är genom rolltagande som ledningen kan sätta sig in i hur personalen 
upplever sitt arbete och tvärtom. Genom att de kan sätta sig in i varandras 
yrkesroller kan en gemensam förståelse skapas mellan ledningen och 
personalen, bland annat för att de vet vilka förväntningar som finns på 
respektive arbetsroll. Det är viktigt att de kan sätta sig in i varandras perspektiv 
för att få förståelse för varandra och det i sin tur kan bidra till att personalen och 
ledningen får en gemensam förståelse och arbetar på ett likartat sätt utifrån 
målsättningen. 

3.6 Sammanfattning 
Det väsentliga i symbolisk interaktionism är hur individer kan uppnå en 
gemensam förståelse. Vi väljer att tolka symbolisk interaktionism utifrån Cooley 
(1912) med att det är personliga förbindelser mellan människor som utgör 
sociologin och därför betraktas symbolisk interaktionism som en kombination 
av ett mikro- och mesoperspektiv. Begrepp som social interaktion, signifikanta 
symboler, spegeljag och rolltagande har behandlats i ovanstående avsnitt. 
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4. METOD 
I följande avsnitt presenteras en motivering för den metod som har varit 
genomgående i uppsatsens framväxt. Vetenskapliga grunder, metodologi, 
kvalitativ metod, urval, praktiskt tillvägagångssätt, dataanalys, kvalitetsaspekter 
samt etiska överväganden är de delar som uppsatsen kommer att behandla. 

4.1 Vetenskapliga grunder  

4.1.1 Ontologi 
Bryman (2011) förklarar ontologi som verklighetsuppfattning, det vill säga ett 
synsätt på hur individen uppfattar sin verklighet. En ontologisk ståndpunkt är 
objektivism vilket innebär att verkligheten existerar utanför individen och finns 
där ute (ibid.) Gustavsson (2004) förklarar att objektivism hör samman med 
realismen. Det innebär att uppfattningen av verkligheten, det vill säga den 
materiella och begreppsliga verkligheten existerar och är oberoende av 
individens intellekt. En annan ontologisk ståndpunkt är konstruktionism, vilken 
handlar om hur individen uppfattar sin verklighet och att den skapas av sociala 
handlingar samt ger påverkar kring hur individen konstruerar sin verklighet 
(ibid.)  
 
Vår studie syftar till att studera individers sociala verklighet eftersom vi 
undersöker uppfattning och hantering av målsättning för HVB. Därför kommer 
vi utgå ifrån den ontologiska ståndpunkten konstruktionism med anledning av 
att individens subjektiva verklighetsuppfattning behandlas. Även att det är 
informanternas verklighetsuppfattning som skapas utifrån sociala konstruktioner 
och handlingar. Därmed faller objektivism bort eftersom intresset i vår studie 
ligger i att studera den subjektiva verkligheten hos individer och inte den 
objektiva.  

4.1.2 Epistemologi   
Epistemologiska frågeställningar innefattar vad kunskap betraktas som inom ett 
särskilt ämnesområde (Bryman 2011). Molander (2003) förklarar att 
epistemologi benämns som kunskapsteori, vilket innefattar synen på kunskap 
och hur pålitlig kunskap ska inhämtas samt att epistemologi är beroende av 
synen på hur världen är beskaffad. På det sättet är ontologi och epistemologi 
sammankopplade med varandra (ibid.)  
 
Enligt Thurén (2007) är positivismen är en kunskapsteoretisk ställning som har 
nära släktskap med den naturvetenskapliga forskningen, intresset ligger i att 
förvärva så säker kunskap som möjligt. Bryman (2011) menar att forskare inom 
positivismen förespråkar en objektiv inställning, forskningen ska vara 
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värderingsfri. Det förespråkas även ett användande av naturvetenskapliga 
metoder när forskaren ska studera social verklighet.  
Då vår studie utgår från konstruktionism blir det en naturlig följd att utgå från 
interpretativismen, detta med anledningen att båda ser till individens 
subjektivitet, tolkning och förståelse. Bryman (2011) förklarar att 
interpretativismen är en epistemologisk ståndpunkt som grundar sig på tolkning 
och förståelse. Han menar vidare att interpretativismen består av flera olika 
inriktningar; hermeneutik, fenomenologi och symbolisk interaktionism (ibid.).  
 
Den fenomenologiska traditionen är en filosofisk inriktning som innefattar hur 
individer skapar mening i sin värld (Bryman 2011). Thomassen (2007) menar 
vidare att det finns en uppmärksamhet riktad mot världen, hur den konkret 
upplevs och hur kunskap erhålls  ur ett subjektivt perspektiv. Därför är 
fenomenologi en lämplig utgångspunkt när forskningsstudier genomförs inom 
vård och socialt arbete. Inriktningen symbolisk interaktionism handlar om 
samspelet mellan individer och en stor del i denna inriktning är att det sker 
tolkning av den symboliska innebörden i sin omgivning och agerandet sker 
utifrån det (Bryman 2011).  
 
Ödman (2004) skriver att hermeneutiken förklaras som tolkningslära och som 
hermeneutiker arbetar forskaren med tolkning som metod. Det ingår fyra 
huvudmoment i hermeneutiken; tolkning, förståelse, förförståelse och 
förklaring. Tolkning innebär att individen inför sig själv men också inför andra 
presenterar samt lägger ut sin förståelse. Tolkning ses som en översättning och 
förmedling av innebörd och betydelse. Förståelse liknas vid när individen 
kommer till insikt eller när man kommer fram till en lösning. Hermeneutisk 
förståelse går in på ett mer djupgående sätt som exempelvis att min existens 
eller livsstil kan beröras samt förändras utav förståelsen.  
 
Förutsättningen och grunden till att vi ska kunna förstå är att det finns en 
förförståelse som bygger på tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och 
känslor. Förförståelse skapas utifrån aktörens trosuppfattning, föreställningar 
och personliga erfarenheter. Det finns alltid en riktning i förförståelsen, den är 
aldrig neutral. Förklaring ses som en nära relation till förståelse, vi måste 
förklara för att förstå och vice versa: “…för att kunna förklara något måste vi 
först ha förstått det vi förklarar” (Ödman  2004, s. 75).  
 
Ödman (2004) förklarar den klassiska bilden för hermeneutiken och kan ses som 
en process för tolkning och förståelse. Denna process kan liknas vid en cirkel 
eller spiral. Det finns en rörlighet och dynamik i ett hermeneutiskt arbete. Den 
hermeneutiska cirkeln pendlar mellan del och helhet där empirin används för att 
skapa en fortsatt förståelse och tolkning. Den hermeneutiska spiralen illustrerar 
processens svängningar mellan del och helhet på ett bättre sätt än vad den 
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hermeneutiska cirkeln gör. Det ger en bättre bild av hur arbetsprocessen ser ut i 
ett hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
Anledningen till att studiens förhållningssätt är till mesta dels hermeneutiskt 
grundar sig i att studien behandlar förförståelse, förståelse, tolkning och 
förklaring. Sedan tas det även stöd av både fenomenologi och symbolisk 
interaktionism, då vårt intresse i studien ligger i att tolka och förstå individens 
uppfattning av sin verklighet. Ett fångande av individers sociala verklighet 
baserat på deras subjektiva upplevelser. Eftersom den teoretiska referensramen 
utgår från symbolisk interaktionism bidrar det till att vi tar stöd av den 
interpretativistiska inriktningen i vår studie.  
 
Bryman (2011) förklarar att symbolisk interaktionism går i jämsides med den 
hermeneutiska och fenomenologiska traditionen. I dessa finns det ett 
tolkningsinriktat synsätt och har en motvilja till positivismen eftersom det inte 
finns något intresse av att studera en objektiv verklighet. Intresset i vår studie 
ligger istället i att tolka och få förståelse av individens verklighetsuppfattning, 
därmed har positivismen valts bort.  

4.2 Metodologi  
Thurén (2007) förklarar att induktion och deduktion är två olika sätt som 
används för att kunna dra slutsatser, även visar det på relationen mellan teori 
och data. Bryman (2011) förklarar innebörden av ett induktivt arbetssätt som att 
teorin ses som resultatet och det är utifrån datainsamling som det kan dras 
generella slutsatser. Deduktion utgår istället från teori och sedan används 
empirin för att kunna hypotespröva en teori. Det är vanligt att den kvalitativa 
forskaren använder sig främst av en induktiv ansats när det gäller relationen 
mellan teori och data. I kvantitativ metod är det vanligare att forskaren använder 
sig av en deduktiv ansats eftersom det handlar om att pröva om teorin håller 
(ibid.).  
 
Bryman (2011) skriver att induktion ofta har inslag av deduktion på samma sätt 
som deduktion har inslag av induktion. Det är svårt att enbart använda sig av ett 
renodlat arbetssätt. De deduktiva inslagen i vår studie visar sig på det sättet att vi 
hade en viss teoretisk utgångspunkt innan datainsamlingen påbörjades. Under 
stycket 4.5.1 framgår det hur det har tillämpats.  
 
I denna studie används en kvalitativ metod eftersom vi vill åt informanternas 
subjektiva beskrivningar och eftersträva en öppenhet. En induktiv ansats med 
deduktiva inslag har valts för att vi vill komma fram till relevanta teorier samt 
begrepp utifrån datainsamlingen. Det har inte funnits som intresse till att vilja 
pröva en hypotes utifrån teorin på den insamlade empirin eller låta studiens 
riktning styras i förhand av en förutbestämd teori. Istället ville vi vara så öppna 
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som möjligt gentemot samtliga informanter för att deras upplevelse skulle 
framträda på det sättet som de uppfattar sin sociala verklighet.  

4.3 Kvalitativ metod  
Thomassen (2007) skriver att metod inom en forskningsstudie förklaras som 
tillvägagångssätt, vilka medel som används för att inhämta och pröva kunskap 
om verkligheten. Gustavsson (2004) förklarar att kvantitativ metod representeras 
av hårddata, som innebär siffermässig data och forskaren arbetar med 
kvantitativa mätningar. Bryman (2011) menar vidare att denna metod innefattar 
kvantifiering och analysering av numeriska data för att sedan kunna dra 
slutsatser. Kvalitativ metod representeras av mjukdata, vilket består av 
utlåtanden av hur individer upplever sin verklighet i form av ord (Bryman 
2011).  
 
Vår studie handlar om att ta del av informanternas uppfattningar och 
beskrivningar av hur de tolkar målsättningen för HVB i form av ord samt 
uttalanden, därmed har vi valt att studera detta utifrån symbolisk interaktionism. 
En kvalitativ metod anses vara lämplig och har valts för denna studie eftersom 
intresset ligger i att ta del av informanternas uppfattning samt tolkning av deras 
sociala verklighet. En kvantitativ metod har valts bort då vår studie inte handlar 
om att mäta siffermässig data, intresset ligger i att ta del av individers 
uppfattningar och tolkningar. Utifrån en kvalitativ metod kan vi ta del av 
informanters upplevelser och tankar på ett mer djupgående sätt eftersom 
informanten får chans till att uttrycka sig till fullo i en kvalitativ intervju.  

4.3.1 Intervjuform 
Bryman (2011) skriver att semi-strukturerade intervjuer har både en öppen och 
strukturerad form. Det finns en frihet för intervjupersonen att utforma sina svar 
och bestämma riktning på intervjun. Fokus ligger på informantens intresse, det 
ska även finnas utrymme för forskaren att kunna ställa följdfrågor. Samtidigt 
som intervjuformen är öppen och flexibel finns det en struktur utifrån teman 
som ska behandlas under intervjun.  
 
Vi har valt att använda oss av semi-strukturerad intervju för insamling av 
datamaterial till vår studie. Denna intervjuform anses vara lämplig för att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta med anledning för att det finns 
utrymme för informanten att kunna uttrycka sina egna upplevelser. Även finns 
det en genomgående struktur, vilket kan bidra till att informanten inte svävar 
iväg. Forskaren kan styra intervjuns riktning om den håller på att komma på 
sidospår eller bort från studiens syfte.  
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4.4 Urval 
Urvalet för vår studie har både ett kamraturval och målinriktat urval. Sverke 
(2004) skriver om kamraturval, vilket innebär att personer från ens kontaktnät 
tillfrågas om att delta. Detta urval är ett icke-representativt urval och  innebär att 
det enbart går att uttala sig om den grupp av individer som undersökts. Ett icke- 
representativt urval användas inte för att göra generaliseringar till en population.  
 
Vår studie har ett kamraturval på det sättet att en av oss hade kontakt med en 
person som sitter i ledningen på det ena HVB som sedan tillfrågades om att 
delta i vår studie. Denna informant tillfrågades för att denne anses ha erfarenhet 
och kunskap i att arbeta på HVB med ensamkommande ungdomar. Personen 
hjälpte oss vidare att komma i kontakt med en till person från ledningen och två 
som arbetar som personalen på detta HVB. Dessa personer ansågs även ha 
användbar erfarenheter och kunskap för att ingå i vår studie. 
 
Bryman (2011) skriver att nyckelinformanter kan spela en viktig roll för studien, 
genom att denne har en positiv inställning för studien samt hjälper forskaren att 
få kontakt med andra informanter för att undersökningen ska kunna gå framåt. 
Vår nyckelperson blev därför viktig för att denna person hjälpte oss att komma i 
kontakt med resterande informanter på detta HVB. 
 
Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som ett icke-sannolikhetsurval, det 
innebär att finns en strategi bakom hur informanter har valts till studien. 
Relevanta personer väljs ut utifrån studiens syfte, detta för att det ska finnas en 
enighet mellan forskningsfrågor och studiens urval.  
 
Vi behövde ytterligare tillgång till fler informanter eftersom kamraturvalet inte 
gav oss tillräckligt många, vi använde oss även av ett målinriktat urval. För att 
genomföra urvalet tog vi kontakt med personer som sitter i ledningen på HVB i 
en mellanstor kommun i Mellansverige. Anledningen till att vi valde att 
kontakta dessa personer och fråga om de ville delta i vår studie är för att vi anser 
att dessa har erfarenhet och kunskap av att arbeta på HVB med 
ensamkommande ungdomar utifrån kommunens målsättning.  
 
4.4.1 Informanter  
Sammanlagt har nio informanter intervjuats och arbetar på två olika HVB för 
ensamkommande ungdomar i en mellanstor kommun i Mellansverige. På det 
första HVB intervjuades totalt fyra informanter, två från ledningen och två från 
personalen. På det andra HVB intervjuades fem informanter, tre från personalen 
och två från ledningen. Genomförandet av dessa intervjuer gjordes med syftet 
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 
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Vi valde att använda oss av två olika HVB i denna studie med anledningen att vi 
ville kunna jämföra samtliga intervjuer med varandra. På det sättet det blir det 
mer tyngd i studien om resultatet kommer från två HVB än enbart från ett HVB. 
På dessa HVB har uppfattningar och hantering av den målsättning som kommer 
från kommunen studerats på två olika nivåer, personal- och ledningsnivå. Detta 
för att se om intervjusvaren från de olika nivåerna skiljer sig åt eller om det 
finns en gemensam uppfattning.  

4.4.2 Bortfall  
Från början hade vi som en idé att få ihop sammanlagt tio informanter. Vi hade 
tänkt använda oss av åtta informanter, fyra från ledningen samt fyra från 
personalen som arbetar på HVB för ensamkommande ungdomar. Sedan var 
tanken att intervjua två informanter som skulle representera kommunen, en 
tjänsteman från kommunen och en kommunalpolitiker. Det visade sig vara svårt 
och tidskrävande att komma i kontakt med kommunen och få tag på dessa 
informanter. Därför valdes dessa bort för att kunna hålla studiens tidsram och 
betraktas som studiens bortfall. Istället tog vi ytterligare en representant från 
personalen från det andra HVB, detta för att intervjuerna med personalen hade 
blivit kortare än väntat och vi ville få ytterligare ett yttrande från personalen och 
deras perspektiv på målsättningen. 

4.5 Praktiskt tillvägagångssätt  

4.5.1 Utformning 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en intervjuguide är det formulär som 
innehåller intervjufrågor som ska ställas till den person som deltar i intervjun. 
För att kunna formulera och framställa rätt intervjufrågor krävs det att man gör 
en tematisering. Det innebär att forskningsfrågor formuleras för att klargöra det 
tema som ska undersökas i studien.  
 
Vi utgick från studiens syfte och frågeställningar för att komma fram till vilka 
teman som skulle ingå intervjuguiden. De utvalda teman blev uppfattning och 
hantering som studiens syfte berör. Dessa två teman går in i varandra men vi har 
försökt att skilja dessa åt genom att bryta ner varje tema till underkategorier. 
Detta för att veta vad intervjuguiden skulle innefatta och för att kunna besvara 
studiens syfte samt frågeställningar. 
 
Vid detta stadie hade vi redan börjat spekulera över vilken teoretisk 
utgångspunkt vi ville att studien skulle ha, vilket påverkade val av 
underkategorier. Utifrån studiens syfte som behandlar uppfattning och hantering 
blev kommunikation och interaktion mellan människor något vi ville belysa. 
Därför blev social interaktion något som vi hade med oss i utformningen av 
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intervjuguiden. Mer än så var inte fastställt. Vilken teoretisk riktning som 
studien skulle få fick datainsamlingen avgöra.   
 
Temat uppfattning bröts ned till förståelse som underkategori, detta för att ta 
reda på vad ledningen respektive personalen har för förståelse att målsättningen. 
Temat hantering bröts ned till underkategorier som arbetssätt, för att se hur 
målsättningen implementeras i praktiken på HVB. Kommunikation blev en 
annan underkategori för att studera hur arbetssättet hos ledningen samt 
personalen utifrån målsättningen följs upp. Slutligen blev inflytande en 
underkategori till hantering, vilket innefattar hur personalen och ledningen ser 
på deras möjlighet till att påverka kommunens målsättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter tematiseringen utformades två olika intervjuguider (bilaga 2 och 3), en för 
intervju med personal och en annan för intervju med ledning. Anledningen till 
användning av två olika intervjuguider var för att intervjufrågorna skiljer sig åt 
och för att vi vill få svar på olika frågor av ledningen respektive personalen. 
Intervjuguiderna består av intervjufrågor utifrån framställda teman och 
underkategorier, detta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

4.5.2 Datainsamling  
För att få tillgång till informanter som kommer från det ena HVB användes ett 
kamraturval. Det gjordes en förfrågan om deltagande till vår studie via telefon 
till en person som arbetar inom ledningen, denna betraktas som nyckelperson. 
När vi fick visat intresse och godkännande från nyckelpersonen skickades ett 
missivbrev (bilaga 4) ut i form av ett mejl med innehåll av fullständig 
information. Missivbrevet (bilaga 4)  innehöll förklaring kring studiens syfte, 
presentation av oss själva samt våra kontaktuppgifter. Nyckelpersonen hjälpte 
sedan oss vidare med att få kontakt med övriga informanter på HVB och se om 
det fanns intresse om att till vilja delta i vår studie. Det visade sig finnas intresse 
hos ytterligare en person från ledningen och två som arbetar inom personal. 
Nyckelpersonen förmedlade missivbrevet vidare till övriga informanterna. När 
samtliga informanter gav sitt godkännande till att delta i vår studie bokades 
intervjuer in. Det blev totalt fyra informanter från detta HVB, två från ledningen 
och två från personalen.  
 

Uppfattning Hantering 

Förståelse Arbetssätt 

 Kommunikation 

 Inflytande 
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För att få tillgång till fler informanter till studien användes även ett målinriktat 
urval. Detta gjordes genom att vi sökte upp flera olika HVB för 
ensamkommande ungdomar i den befintliga kommunen på internet. Detta för att 
få tillgång till kontaktuppgifter för att sedan skicka ut förfrågan om det fanns 
intresse till att delta i vår studie och att ställa upp på intervju.  Mejlförfrågningar 
skickades ut i form av missivbrev (bilaga 4) som innehåller fullständig 
information om studiens syfte, en presentation av oss själva samt våra 
kontaktuppgifter. 
 
När vi hade skickat ut missivbrev till ett antal HVB fick vi svar från en person 
som är jobbar som verksamhetschef på ett HVB, denna person meddelade oss att 
missivbrevet hade vidarebefordrats till två personer som sitter i ledningen på ett 
HVB. Dessa personer kontaktade oss och visade intresse av att vilja ställa upp 
på intervju för vår studie. Via kontakt med ledningen bokades samtliga 
intervjuer in. De framställda intervjuguiderna användes vid varje intervju. 
Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod och skedde på plats på 
respektive HVB. 
 
Intervjuerna genomfördes genom att de delades upp mellan oss. På det sättet 
genomförde en av oss själva intervjun medan den andre agerade som stöd och 
vid behov flikade in följdfrågor för djupare svar. I och med att intervjuerna 
genomfördes på deras arbetstid kom vi till deras arbetsplats, intervjuerna 
genomfördes i ett ostört rum på respektive HVB. Alla intervjuer spelades in via 
en inspelningsfunktion på våra mobiltelefoner, detta för att säkerställa att få med 
allt till transkriberingen. Intervjuerna med ledningen på de två HVB tog mellan 
45-60 minuter att genomföra. Intervjuer med personalen tog mellan 25-35 
minuter.  
 
Under den ena veckan intervjuades fyra informanter, två från ledningen och två 
från personalen som arbetar på det ena HVB. Vi började med att intervjua 
informanter som arbetar som personal. Sedan genomfördes intervjuer med de 
som arbetar i ledningen. Under den andra veckan genomfördes intervjuer på det 
andra HVB där började vi med att intervjua personalen och ledningen. 
 
När samtliga intervjuer var genomförda började vi lyssna igenom varsin 
inspelning för att sedan transkribera på varsin dator, skriva ner allt som sades i 
varje intervju. Vi lade upp transkriberingsarbetet som att vi transkriberade de 
intervjuer som den andre höll i. Detta för vara objektiv, inte missa någonting 
eller lägga in sina personliga värderingar. Transkriberingen blev underlag för 
vår datainsamling som sedan kommer redovisas i resultatdelen.  
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4.6 Dataanalys  
Ödman (2004) menar att forskaren pendlar mellan del och helhet när materialet 
tolkas. Förförståelsen är en viktig del inom hermeneutiken på det sättet att när 
forskaren får mer förståelse så förändras dennes förförståelse. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt har varit genomgående under hela arbetsprocessen. Från början 
hade vi en viss förförståelse, det var främst under databearbetningen som vår 
förförståelse förändrades och på så sätt skapades en förståelse. Under arbetet har 
vår förståelse pendlat mellan del och helhet för att vi ska kunna få en större 
förståelse av studiens helhet.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att användning av kodning och 
kategorisering ger en överblick över textmaterial. Kodning innebär att man 
knyter ett eller flera nyckelord för att enkelt kunna identifiera 
intervjuuttalandena. Kodning leder ofta till kategorisering, vilket innebär att 
långa intervjusvar reduceras till få kategorier. Efter vi har transkriberat samtliga 
intervjuer på dator skrevs samtliga ut på papper för att få en överblick av vad 
som sagts i varje intervju. Varje intervjuutskrift lästes av båda, detta för att ta 
fasta på ord och meningar som kunde kopplas till frågeställning och syfte. 
Intervjuutskrifterna färgkodades och kategoriserades in i de teman samt 
underkategorier som intervjuguiden bestod av. Detta för att tydliggöra vilket 
tema som svaret tillhörde men även för att se vad det fanns för skillnader inom 
intervjusvaren.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att meningskategorisering är en metod som 
används inom kvalitativ analys. Det innebär att längre intervjuuttalanden har 
kortas ned till enkla kategorier. På det sättet kan långa textstycken struktureras 
till kategorier för att underlätta analys av det insamlade materialet. 
Meningskategorisering valdes som analysmetod för att det gav materialet en 
tydlig struktur. Det ansågs som en lämplig analysmetod vid framställning av 
intervjuguiden då vi använde oss av teman som baseras på studiens syfte samt 
underkategorier.  
 
Dessa teman och underkategorier sökte vi efter i intervjuunderlaget, 
förhoppningen var att intervjuerna skulle beröra dessa kategorier och på det 
sättet besvara studiens syfte. När analysen av samtliga intervjuer var 
genomförda började arbetet med att hitta relevanta teorier och begrepp som kan 
kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Dessa används att analysera 
utifrån eftersom att vi utgår ifrån en induktiv ansats med deduktiva inslag. 

4.7 Kvalitetsaspekter  
Bryman (2011) menar att begrepp som reliabilitet och validitet används inom 
kvantitativ forskning och därmed anses för det mesta svårt att användas inom 
kvalitativ forskning. Reliabilitet innebär hur tillförlitlig forskningsresultatet 
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visar sig vara medan validitet innebär att forskaren mäter det som avses att mäta. 
Bryman (2011) refererar till Lincoln och Guba (1985) som har introducerat ett 
alternativt begrepp för att försäkra sig om kvalitén för den kvalitativa forskaren, 
dessa är trovärdighet och äkthet. 

4.7.1 Äkthet 
Lincoln och Guba (1985) förklarar att äkthet består bland annat av att ge en 
rättvis bild av hur informanternas åsikter och uppfattningar uttrycks. Utöver det 
ska studien bidra till reflektion och ökad förståelse av deras egen situation samt 
miljö. Det ska även finnas möjlighet för informanterna att vidta åtgärder när 
detta behövs. Detta har eftersträvas i genomförande av vår undersökning genom 
att vi har försökt återge den bild av verkligheten som informanterna har 
beskrivit. Genom att ge tillräckligt med utrymme för reflektion hos informanten 
och att ställa reflekterande frågor har det bidragit till att skapa ökad förståelse 
hos informanten.  

4.7.2 Trovärdighet  
Trovärdighet syftar till att visa på hur pålitlig och tillförlitlig forskningen är, 
detta kan jämföras med validitet (Bryman 2011). Thurén (2007) skriver att 
validitet är ett mätinstrument som mäter om forskaren har mätt det som avses att 
mätas. Bryman (2011) skriver att trovärdigheten består av fyra olika delkriterier; 
tillförlitlighet, vilket innebär att den sociala verklighet som beskrivs i studien 
ska framställas som informanterna återger den. Överförbarhet innebär att det ska 
finnas utförliga beskrivningar för att bedöma i vilken utsträckning som studien 
går att överföra till en annan miljö. Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet, 
som innebär hur  trovärdig mätningen visar sig vara. Slutligen möjlighet till att 
styrka och konfirmera innebär att forskare är objektiv vid genomförandet av 
studien, personliga värderingar ska inte påverka studiens resultat.  
 
Vi har eftersträvat till att försöka uppfylla följande kriterier genom att vi har 
försökt på ett så tydligt och ingående sätt återge informanternas uttalande om sin 
verklighet. Genom transkribering av samtliga intervjuer har vi skrivit och 
förklarat så detaljerat som möjligt. Vi har även skrivit så utförligt så gott det går 
i hur studien har genomförts. Detta för att studien ska kunna överföras till andra 
kontexter. Vi har eftersträvat en objektivitet för att inte låta studien färgas av 
egna värderingar och åsikter. Det finns en medvetenhet av vår förförståelse vid 
utförandet av studien och framställning av vår studies slutsatser.  

4.7.3 Transparens 
Kvalitativa forskare får ofta kritik om brister i transparens vilket innebär att det 
framgår inte på ett tydligt sätt hur undersökningen planerades och genomfördes 
på ett konkret sätt. Det kan vara svårt att redogöra detaljerat hur forskaren har 
kommit fram till sina slutsatser i kvalitativ forskning. Det är ett vanligt 
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förekommande att analys ofta ses som oklar och det framgår inte hur analysen 
genomfördes, det vill säga hur forskaren kom fram till sina slutsatser utifrån 
datainsamlingen. Detta är ett kriterium som den kvalitativa forskningen arbetar 
med och försöker åtgärda (Bryman 2011). För att göra studien så transparant 
som möjligt har vi ständigt eftersträvat att på ett tydligt sätt redogöra för varje 
steg i arbetsprocessen. Genom utförliga beskrivningar vill vi visa på hur 
tankegången har varit till de val som har gjorts samt varför vi har har valt att gått 
tillväga på sätt som gjorts. 

4.8 Etiska överväganden 

4.8.1 Forskningsetiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det två olika krav som forskaren ska 
uppfylla, forskningskravet och individskyddskravet. Dessa krav bör alltid vägas 
mot varandra. Forskningskravet handlar om att ständigt förbättra och utveckla 
kunskap samt metoder. Individskyddskravet består av fyra forskningsetiska krav 
och är viktiga att som forskare förhålla sig samt ta hänsyn till.  
 
Samtliga krav har nämnts i det missivbrev (bilaga 4) som vi skickat ut vid 
förfrågning om att delta i vår studie. Det första kravet är informationskravet, 
vilket innebär att forskaren ska tydligt informera de berörda inom forskningen 
om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Bland annat ska 
informanterna bli informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de har 
rätten till att avbryta när de själva vill. Innan varje intervju påbörjades framförde 
vi alla forskningsetiska krav som en påminnelse men också för att säkerställa att 
informanten blivit informerad om detta, på så vis anser vi att informationskravet 
uppfylldes. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren i undersökningen har rätten till att själv 
bestämma över sin medverkan i studien. Om informanten är under 18 år måste 
forskaren få samtycke från en förälder eller vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 
2002; Bryman, 2011). Samtyckeskravet uppfylldes genom att varje informant 
fick information om att personen själv fick bestämma över sin egen medverkan 
och rätten till att avbryta under studiens gång. 
 
Nyttjandekravet innebär att varje deltagares personuppgifter endast får användas 
för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Detta 
uppfylldes genom att datainsamlingen enbart har använts för vår studie, detta 
informerades till samtliga informanter före intervjuns start. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om personer, exempelvis 
personuppgifter, som deltar i undersökningen ska ges största möjliga 
konfidentialitet och skyddas från obehöriga inom forskningen. Frågan om 
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konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess 
(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Kravet uppfylldes genom att 
informanternas personuppgifter hålls anonyma och utelämnas inte till 
offentlighet. 

4.9 Sammanfattning  
Denna studie består av en kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer 
genomfördes för att samla in datamaterial. En induktiv ansats med deduktiva 
inslag är studiens ansats. Studien utgår från den ontologiska ståndpunkten 
konstruktionism och interpretativism som epistemologi med inriktningen 
hermeneutik samt stöd av fenomenologi och symbolisk interaktionism. När 
genomgång och bearbetning av materialet utfördes använde vi oss av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt.  
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5. METODDISKUSSION 
I detta avsnitt kommer en kritiskt reflektion över studiens genomförda 
tillvägagångssätt. Den behandlar vetenskapliga grunder, metodologi samt 
metod. Studiens svårigheter, begränsningar, styrkor samt faktorer som kan ha 
påverkat resultatet lyfts fram. Slutligen framförs en reflektion kring 
kvalitetsaspekter och på vilket sätt studien har tagit hänsyn till de 
forskningsetiska aspekterna.  

5.1 Vetenskapliga grunder, metodologi och metod 
Intresset i vår studie ligger i att studera individens subjektiva uppfattningar och 
deras sociala verklighet. Av den anledningen valdes konstruktionism som 
ontologisk ståndpunkt och interpretativism som epistemologi. Hermeneutik är 
den inriktning som till mesta del har varit vår studies förhållningssätt. Studien 
tar även stöd av symbolisk interaktionism och fenomenologi. Dessa ansågs vara 
lämpliga vetenskapliga grunder att utgå ifrån eftersom studiens syfte och 
frågeställningar handlar om hur individen upplever sin subjektiva verklighet.  
 
Eftersom en hermeneutisk ansats består av förförståelse, förståelse, tolkning och 
förklaring (Ödman 2004) blir det relevant att använda i huvudsak som ett 
förhållningssätt eftersom det ligger nära vår studie vilken handlar om att studera 
uppfattning och hantering av målsättning hos personalen samt ledningen på 
HVB.  
 
Bryman (2011) skriver att fenomenologi behandlar hur individen skapar 
mening, inriktningen har en tolkande karaktär vilket även symbolisk 
interaktionism har, som handlar om att samspel mellan människor sker via 
tolkning av symboler och att interaktion utspelas utifrån det. Vi valde att ta stöd 
av dessa två inriktningar inom interpretativismen för att de behandlar individens 
sociala verklighet. Symbolisk interaktionism har även använts i studiens 
teoretiska referensram därför blev det ett naturligt val att även ta stöd av 
inriktningen som epistemologisk ståndpunkt.  
 
Vi har valt att utgå från en induktiv ansats med deduktiva inslag. Med anledning 
av att ge utrymme till informanterna att uttala sig om deras sociala verklighet i 
form av deras upplevelser och tankar. Vi ville att deras uttalanden skulle styra 
val av teori. Om vi istället ha utgått från en deduktiv ansats skulle vi i förhand 
ha bestämt en teori att utgått ifrån.  
 
Eftersom studiens intresse låg i att ta del av informanternas uttalanden och 
därför eftersträvande vi en öppenhet och ville inte låta en teori styra riktningen 
på intervjuerna. Vi tror att en deduktiv ansats skulle kunnat begränsat studien på 
det sättet att det skulle styrt riktning på intervjuerna utifrån den valda teori. 
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Hade vi i förhand bestämt en teori att utgå ifrån, skulle detta ha kunnat påverkat 
resultatet genom att teorin skulle styrt hur vi skulle ha formulerat samt ställt 
intervjufrågorna. Det skulle ha hindrat i öppenheten, vilken är viktig för denna 
studie för att besvara dess syfte samt ta del av informanternas sociala verklighet.  
 
Kvalitativ metod användes med anledning av det synliggör informanternas 
sociala verklighet på ett bättre sätt än vad en kvantitativ metod gör. En kvalitativ 
metod ansågs vara relevant för att den innefattar en öppenhet och erbjuder 
möjlighet till utformning av intervjusvar hos informanterna jämfört med en 
kvantitativ metod.  
 
Hade studien istället utgått från en kvantitativ metod hade inte informanternas 
egna formuleringar och upplevelser framträtt lika djupgående som det ges 
utrymme till i en kvalitativ metod. Svaren skulle framträtt på ett annat sätt om vi 
hade exempelvis använt oss av enkäter för insamling av datamaterial. Utifrån 
studiens syfte har det har inte funnits något intresse i att mäta eller göra studien 
generaliserbar vilket en kvantitativ metod förespråkar. Utan studiens intresse har 
varit att studera informanternas subjektiva upplevelse och därför har en 
kvantitativ metod uteslutits som metod för vår studie.  

5.2 Svårigheter och begränsningar 

5.2.1 Generaliserbarhet och urval 
Bryman (2011) framför en kritik som kvalitativa forskare tenderar att få emot 
sig, bland annat att det finns svårigheter i generalisering av resultat till andra 
miljöer. Även att de personer som har intervjuats kan inte vara representativa för 
en särskild population. Kritiken besvaras genom att det finns olika intressen i 
kvalitativ och kvantitativ forskning. Inom den kvantitativa forskningen finns 
intresse av att generalisera resultatet till en population. Medan i den kvalitativa 
forskningen söker forskaren förståelse av beteenden och uppfattningar i den 
kontext som undersökningen genomförts i (Bryman 2011). 
 
Vi tar stöd av detta argument i avseendet att vår studie inte går att generalisera 
till andra populationer eller miljöer. Detta kan ses som en begränsning i att 
studien inte är generaliserbar, däremot ligger intresset inte i att kunna göra 
generaliseringar utan att studera informanternas upplevelser och förstå deras 
verklighet. Vi är fullt medvetna om att denna begränsning finns men väljer att 
inte betrakta detta som en begränsning eftersom att det inte ligger inom studiens 
intresse.   
 
Studiens urval har både ett målinriktat- och kamraturval, vilka är icke-
sannolikhetsurval respektive icke-representativt urval. Det innebär att det inte 
går att generalisera resultatet till populationen utifrån de informanter som har 
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ingått i studien (Bryman 2011; Sverke 2004). Först gjordes ett kamraturval 
genom att en av oss hade kontakt med en person på det ena HVB och därmed 
kunde vi få tag på informanter till studien. 
 
Det visade sig att kamraturvalet inte gav tillräckligt med många informanter vi 
önskade, sammanlagt tio informanter, genomfördes även ett målinriktat urval. 
Detta gjordes genom att vi frågade relevanta informanter om de ville delta i vår 
studie, dessa ansågs vara relevanta med anledningen för att de besitter med 
kunskap och erfarenhet inom det område som vår studie studerar. Eftersom 
studiens urval inte är generaliserbart stödjer det argumentet till varför det inte är 
väsentligt att kunna generalisera utifrån studiens resultat. För att kunna 
generalisera studiens resultat skulle vi behövt utgå ifrån ett annat urval. 

5.2.2 Erfarenhet av intervjuande  
Ingen av oss har tidigare erfarenhet inom intervjuande, vilket kan ha påverkat 
genomförandet av intervjuerna. Om vana av intervjuande hade funnits eller 
erfarenhet hos någon av oss tänker vi att intervjuerna skulle kunnat ha blivit 
utförligare. Att vi skulle ha ställt fler följdfrågor och därmed få ett bredare 
underlag till studien. Vi märkte av efter varje genomförd intervju att vi fick mer 
vana i intervjuandet och vi förstod vilka typer av följdfrågor vi kunde ställa.  En 
del intervjufrågor har ändrats och förtydligats för att säkerställa att få svar på det 
vi var ute efter, detta kan ha påverkat resultatet genom att det fanns en ovana i 
början vid intervjuandet och att det förbättrades efter varje intervju. 

5.2.3 Intervjuer 
En svårighet som inträffade vid genomförandet av intervjuer var språket, det 
visade sig finnas begränsning i det svenska språket hos några informanter. Detta 
gjorde att dessa informanter inte kunde uttrycka sig till fullo och ge så utförliga 
intervjusvar på några frågor. Detta kan ses som otillräcklig underlag från några 
intervjuer. När detta märktes av under genomförandet blev det viktigt med 
tydlighet från vår sida, vi blev tvungna till att vara noggranna vid formulering av 
intervjufrågorna för att säkerställa att informanterna hade förstått 
intervjufrågorna. Det visade sig på vissa intervjutillfällen att vi behövde förklara 
mer ingående i vad vi menade för att inte riskera att frågorna missförstods av 
informanterna.  
 
Det märktes även av förvirring hos personalen när vi använde ord som riktlinjer 
och målsättning under genomförandet av intervjuerna. Detta kan ha påverkat 
resultatet i och med att begreppet målsättning och riktlinjer kan uppfattas som 
olika hos respektive informant. Detta försöktes åtgärdas genom att en tydlighet 
fanns från vår sida. Vi förklarade så gott vi kunde kring vad vi menade med 
målsättning, att den kommer från kommunen och på så sätt få informanterna in 
på det spår som utgår från studiens syfte.  
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En annan faktor som kan påverkat resultatet var att det fanns en nervositet hos 
några informanter som intervjuades, det visade sig att några av svaren inte blev 
så utförliga eller välformulerade. Vi förklarade inför varje intervju för 
informanterna att det inte finns något rätt eller fel svar, att vi ska från vår sida 
försöka vara så tydliga i vad vi menar med varje intervjufråga och så vidare. 
Ovanstående faktorer kan ha påverkat studiens slutsats i avseendet trovärdighet.  

5.2.4 Informanter 
Det visade sig vara svårt att få tag i informanter till vår studie som kunde 
representera kommun. Vi hade som första tanke att intervjua två personer som 
arbetar inom kommun, en tjänsteman och en politiker. Vi kom i kontakt med en 
person som visade intresse av att vilja delta i intervju och representera kommun. 
Under en period var det mycket fram och tillbaka med bokning av intervju med 
denna representant. Under tiden försökte vi få tag på ytterligare en person som 
kunde representera men lyckades inte. Vi hade fortsatt mejlkontakt med 
personen från kommunen men dessvärre drog det ut på tiden. På grund av 
studiens tidsplan visade det sig inte finnas tillräckligt med tid bestämde vi oss 
för att inte genomföra denna intervju, därmed betraktas detta som studiens 
bortfall. 

5.3 Styrkor 
Bortfallet ses som en fördel på det sättet att det inte fanns tid, det skulle bli ännu 
ett moment till att hinna med både transkribering och analysering av 
datamaterial från denna intervju. Med tanke på den begränsade tidsramen vi har 
haft för studien skulle det blivit ett stressmoment i att försöka hinna klart i tid. 
Bortfallet ses som en nackdel med tanke på att det skulle varit intressant att ha 
en representant från kommunen, detta för att studera hur uppfattning och 
hantering av målsättningen ser ut från kommunens sida. Dessutom skulle det 
varit stärkande och haft en större tyngd inom att fått uttalanden från kommunen 
om hur det är tänkt från deras sida kring hantering samt uppfattning av 
nuvarande målsättning för HVB.  
 
Något som betraktas som en fördel är att vi har haft fortsatt kontakt med en 
representant från kommunen (studiens bortfall), det var via denna person som vi 
fick ta del av målsättningen i form av ett dokument (bilaga 1). Detta ses som en 
representation från kommun. Vi tänker att det skulle varit mer tyngande och 
stärkande om vi fick ta del av personliga uttalanden från kommun och  fått veta 
mer ingående om hur de tänker kring målsättningen för HVB. Nu har vi fått 
utgått ifrån dokumentet och tolkat kring hur kommunen menar att målsättningen 
ska uppfattas samt hanteras hos personal och ledning som arbetar på HVB. 
5.4 Kvalitetsaspekter 
För att göra en bedömning av studiens trovärdighet menar vi att det är svårt med 
tanke på att studien handlar om att ta del av informanternas subjektiva 
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beskrivningar baserat på deras uppfattning av deras sociala verklighet. Genom 
att tydligt beskriva utförligt hur hela forskningsprocessen har gått till anser vi att 
vi visat på transparens, studien går att överföra till en annan kontext. 
 
Det är svårt att säkerställa om informanterna uppger sanningsenlig fakta om 
deras kunskap eller endast vill ge sken av att de har den kunskap som de bör ha 
utifrån vad det finns för förväntningar på deras arbetsroller. Det kan vara så att 
informanten vill ge ett sken av att de har kunskap och utför sitt jobb på ett 
korrekt sätt, detta för att skydda både sig själv och den verksamhet de arbetar på. 
Med tanke på att vi frågar om informanternas uppfattning om HVB kan ämnet 
betraktas som känsligt, detta kan påverka kring framförandet av vad de 
egentligen tycker. Det kan vara riskabelt att uppge ärliga svar för att det kan 
riskera att hamna i oenighet med personalen, ledningen och kommunen. 

5.5 Forskningsetiska aspekter  
Vi har eftersträvat att under hela forskningsprocessen uppfylla de fyra 
forskningsetiska kraven. I det missivbrev (bilaga 4) som skickades ut skrev vi 
hur vår studie skulle ta hänsyn till respektive krav, vi förklarade utförligt om vad 
varje krav har för innebörd innan intervjuernas start genomfördes samt hur det 
uppfylldes. Utöver detta har informanternas intervjusvar och kontaktuppgifter 
behandlats anonymt samt konfidentiellt.  

5.6 Källkritik  
Det har generellt funnits ett kritiskt förhållningssätt genom arbetets gång när det 
handlar om kritiskt tänkande gentemot källor, både i avsnitt som tidigare 
forskning och  teoretisk referensram. Vi har kritisk granskat samtliga artiklar 
och texter som ansetts vara relevanta för vår studie. Vi har valt att komplettera 
teoriavsnittet med att läsa originaltexter från teoretiker som Blumer (1969), 
Cooley (1912) och Mead (1976). Detta för att försäkra oss att inte ha missat 
något och för att verkligen få en förståelse i deras teorier. Därför valde vi att inte 
endast förlita oss på andra författares tolkningar av deras verk.  
 
Eftersom vi har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt där 
förförståelsen är en väsentlig del har det funnits en medvetenhet av vår egen 
förförståelse. Vi har försökt att förhålla oss kritiskt till förförståelsen och inte 
låta oss påverkas till stor del av den. 
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6. RESULTAT 
Studiens resultat och diskussion av resultatet kommer att redovisas i två olika 
avsnitt. Detta för att på ett tydligt sätt skilja studiens empiri från analys och 
diskussion av resultatet. Först presenteras resultat för att visa vad 
informanterna har svarat. Sedan kommer en diskussion med en analyserande 
karaktär av resultatet att framföras. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ledningen och personalen på två 
olika HVB för ensamkommande ungdomar i en mellanstor kommun i 
Mellansverige, uppfattar samt hanterar den målsättning som kommunen har 
bestämt att verksamheten ska bedrivas i enlighet med. Studiens syfte kommer att 
besvaras utifrån följande frågeställningar. Frågeställning 1 och 2 besvaras under 
avsnitt 6.1 som är uppfattning av målsättningen. Sedan kommer frågeställning 3 
och 4 att besvaras under avsnitt 6.2 som är hantering av målsättningen. 
 
Studiens resultat kommer att presenteras i två olika teman; uppfattning och 
hantering. Uppfattning har förståelse som underkategori. Hantering har 
arbetssätt, kommunikation och inflytande som underkategorier. Det finns två 
olika grupper av informanter, den ena gruppen består av fem informanter från 
personalen. Vi har valt att benämna dessa vid namn som börjar på P. Den andra 
gruppen består av fyra informanter från ledningen som vi har valt att benämna 
samtliga namn som börjar på L.  

6.1 Uppfattning av målsättningen 

6.1.1 Förståelse 
Samtliga informanter som representerar ledningen uppfattar att de har god 
kännedom av kommunens målsättning och dess innehåll. De flesta informanter 
uttrycker sin uppfattning som att arbetet på HVB utgår från målsättningen och 
att den finns med i det vardagliga arbetet. Samtliga informanter uppfattar 
därmed målsättningen som relevant för arbetet. 
 

“…det är ju någonting som genomsyrar arbetet 
dagligen på vårat HVB-hem. Det är ju den mål-
sättningen som vi jobbar utefter helt enkelt och det är 
ju det vårat uppdrag är.” (Louise) 

 
De flesta från ledningen uppfattar målsättningen snarare som något att sträva 
mot än någonting att uppnå. De menar att en orsak till att målsättningen inte kan 
uppnås kan bero på att det inte finns tillräcklig med tid. Det finns även 
uppfattningar om att personalen är införstådda i målsättningens innehåll. 
 



38 
 

”Generellt har dom, ibland behöver man påminna dom.      
Glöm inte vad vi har för uppdrag, vad har vi för 
uppgift här. Och då är det ofta på personalmöten man 
lyfter upp.” (Lena) 

 
Resultat visar att personalen uppfattar kommunens målsättning som 
arbetsbeskrivning, arbetsrutiner, regler, genomförande- och vårdplan för deras 
arbete. De vet i grunden att målsättningen kommer från kommunen. På så sätt 
har samtliga informanter kännedom om kommunens målsättning. Det visar sig 
finnas en diffus uppfattning av målsättningen hos personalen, på det sättet att de 
vet inte konkret vad innehållet i målsättningen är men att den existerar.  
 

“Mmm. Både ja och nej [...] det vet man att det är 
kommunen som har anlitat oss för att göra dom 
sakerna. Men mer detaljerat själv är jag inte inläst om 
vad.” (Patricia) 
 
”Nej inte direkt någon riktlinje så som jag har läst eller 
fått till mig från kommunen.” (Petra) 
 
”Om du menar riktlinjer från kommunen, eh den 
vårdplan som jag får för mina ungdomar som jag är 
kontaktperson för så känner jag till det.” (Petrus) 

 
De flesta informanter från personalen tycker att målsättningen uppfattas som 
relevant och realistiskt för deras arbete. På så sätt underlättas arbetet för att 
målsättningen uppfattas som hjälpande och används som stöd. De flesta tycker 
att målsättningen är realistisk till en viss grad men att den inte går att uppnå helt.  
 

“…man kan inte följa 100%, kanske du kan följa 75 %. 
Du kan alltid vi pratar om människor. Man kan inte 
ibland följa 100 % som står på pappren...“ (Paul) 

6.2 Hantering av målsättningen 
6.2.1 Arbetssätt  
Samtliga informanter från ledningen svarar att information om kommunens 
målsättning förmedlas till personalen och implementeras i verksamheten genom  
arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, genomförande- och vårdplan. 
Målsättningen tas även upp på personalmöten samt att det pratas öppet om den 
med personalen.  
 

“…via all vår dokumentation [...] vi ska ju hela tiden 
arbeta utefter den genomförandeplan som vi själva 
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sätter upp. Och det är ju, den utgår från vårdplanen och 
de mål som kommunen har med HVB-hemmen…” 
(Louise) 

 
De flesta informanter från ledningen uppfattar att målsättningen saknar 
beskrivning på några arbetsområden även hur de ska arbeta med målsättningen. 
Flera lyfter fram att det finns önskemål kring detta.  
 

“…Däremot så har man ju saknat det här med 
väntetiden det kan jag tycka att man har saknat på 
vårdplanen. Vad händer om ungdomen får vänta 
alldeles för länge innan ungdomen får träffa 
handläggare på Migrationsverket. Det talas, det talar vi 
inte om på vårdplanen eller genomförandeplanen. Så 
det fattas och det tycker jag är viktigt att man har med 
nu när vi har sett hur det har påverkat och kan 
påverka.” (Lisa) 
 
”Det är lite svårt att definiera för målen beskriver vad 
som ska göras, huret är ju aldrig beskrivet egentligen. 
Det är ju det som vi utformar själva, hur så men målen 
är tydliga och att vi ständigt får nya placeringar och har 
det förtroendet och ständigt får nya avtal och har det 
förtroendet är ett tecken på att huret fungerar även i 
kommunens avtal.” (Louise) 
 

Flera informanter från ledningen uttrycker att de skulle vilja se målsättningen 
som mer personlig, mer tydlig och framför allt beskrivning på hur arbetet ska gå 
till.  
 

“Jag tycker inte det är väldigt specificerat. Det ligger 
väldigt mycket på varje verksamhet hur dom ska arbeta 
med det” [...] det är jättetydligt det är det inte. Det 
kanske för HVB-hem som har erfarenhet av att jobba 
med ungdomar längre tid.” (Lena)  
 
”Alltså dom är ju jättebra men också väldigt generella 
som vi precis sa själva, och det känns ju som. Alltså 
det är ju jättebra mål men vi försöker att ta in dom på 
individnivå och det är där vi jobbar och det är väl där 
vi vill lägga fokus på varje individ och att barnens 
behov är i centrum.” (Linnea)  
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Samtliga informanter från personalen uppfattar att det finns en tydlighet i vad 
som ska göras i arbetet eftersom de uppfattar målsättningen som 
arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler genomförande- och vårdplan. De 
framför även att det ges en för generell bild när det gäller vårdplan och 
genomförandeplan. De menar att den borde vara mer individanpassad. Flera 
informanter uttrycker att målsättningen upplevs som stödjande och användbar i 
deras arbete då den är till stor hjälp. 
 

“Absolut, det är en jättestor hjälp om man inte hade 
olika mål att bocka av så skulle det vara svårt att veta 
när man börjar närma sig slutmålet.” (Petrus) 

 
De flesta som arbetar som personal svarade att målsättningen är ständigt med i 
deras arbete. Ett flertal av informanterna har uttryckt att deras arbetsinsats utgår 
från vad de har blivit tillsagda av ledningen, chef och samordnare att utföra.  
 
Samtliga informanter från personalen uppfattar att de inte har fått tillräckligt 
med information om kommunens målsättning. Det är flera informanter som 
förklarar att de skulle vilja ha mer information för att kunna utföra arbetet bättre.  

6.2.2 Kommunikation 
Samtliga informanter från ledningen svarade att uppföljning från kommunen 
förekommer och att den anses vara tillräcklig. De flesta informanter uppfattar 
det som att en god kommunikation och gott samarbete med kommunen finns. 
Samtliga som arbetar som personal berättar att deras arbete följs upp av 
ledningen. Några uppger att uppföljningen sker via möten med 
verksamhetschefen, det framkom även att uppföljningen sker via att 
genomförandeplaner och rapporter skickas till socialsekreterare på kommunen. 
Det framkommer att det finns en kontinuerligt uppföljning av det dagliga arbetet 
hos personalen från ledningen.  
 

”Ja det följs väl upp på flera plan, från social-
sekreterarens sida så följs det upp vad jag skriver för 
svar i genomförandeplanen och i rapporter.” (Petrus) 
 
”Ja absolut, vi har personalmöte en gång i veckan och 
då pratar vi om svårigheter och möjligheter…” (Patrik) 
 

6.2.3 Inflytande  
De flesta av informanterna från ledningen upplever att de kan vara med och 
påverka kommunens målsättning genom att framföra sin åsikt. Det framförs 
även att några informanter vill vara med och påverka målsättningen ännu mer.  
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“Ja, eh. Jag vet inte riktigt. Egentligen skulle jag vilja 
påverka regeringen snarare. Vi sitter ju långt ner i nåt 
slags hackordning. Som påverkar från internationella 
kriser via vår regering och ner till oss liksom [...] Men 
just kommunen ja det är väl alltid kul. Och liksom 
förmedla hur det ser ut i verkligheten på golvet för 
dom ser ju liksom inte det dagliga arbetet.” (Louise)  

 
Informanter från personalen upplever att de kan vara med och påverka kommun-
ens målsättning. De flesta svarar att de har en vilja till att vara med och påverka 
ännu mer.  
 

“…det kan vara ganska intressant att vara med och 
påverka. För jag tror att de som sitter och beslutar 
saker och ting, dom har ingen aning om hur det 
fungerar ute på boendet.” (Per) 

6.3 Sammanfattning 
Ledningen uttrycker att arbetssättet på HVB utgår från målsättningen och att den 
snarare betraktas som någonting att sträva emot, än att vara något som helt går 
att uppnå. Informanter från ledningen har önskemål om att målsättningen skulle 
kunna bli mer personlig och tydlig i sitt innehåll. 
 
Personalen uppfattar målsättningen som arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner 
genomförandeplan, regler, genomförande- och vårdplan. Deras uppfattning är 
utifrån detta att målsättningen är tydlig, att den är realistisk till viss grad, men att 
den är för generell samt att målsättningen inte helt går att uppnå. 
 
När det gäller hanteringen av målsättningen menar ledningen att det saknas 
beskrivning på hur de ska arbeta med målsättningen på flera arbetsområden. 
Ledningen implementerar målsättningen genom arbetsbeskrivningar, arbets-
rutiner och regler och att det är på detta sätt som innehåll av målsättningen 
förmedlas vidare till personalen.  
 
Informanter från både personalen och ledningen tycker att målsättningen är 
relevant i arbetet. Personalen upplever att målsättningen ständigt är med i deras 
arbete genom arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner och regler.  Både ledningen och 
personalen svarar att de kan vara med och påverka, men att de har en vilja av att 
vara med och påverka målsättningen ännu mer.  
 
Det finns upplevelser hos ledningen att det förekommer tillräcklig med 
uppföljning från kommunens sida och att det finns ett bra samarbete och en god 
kommunikation mellan ledningen och kommunen. 
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7. RESULTATDISKUSSION 
Utifrån studiens resultat har vi i detta avsnitt analyserat och diskuterat resultatet 
utifrån vald teori samt begrepp från studiens teoretiska referensram. 
Forskningsresultat från avsnittet tidigare forskning kommer användas som stöd i 
resultatdiskussionen. Studiens syfte är att undersöka hur ledningen och 
personalen på två olika HVB för ensamkommande ungdomar i en mellanstor 
kommun i Mellansverige, uppfattar samt hanterar den målsättning som 
kommunen har bestämt att verksamheten ska bedrivas i enlighet med. 
Frågeställning 1 och 2 kommer analyseras i avsnitt 7.1 och frågeställning 3 och 
4 kommer analyseras i avsnitt 7.2. Vi har gjort en uppdelning där första delen 
(7.1) består av temat uppfattning med  underkategorin förståelse. Den andra 
delen (7.2) består av temat hantering med underkategorierna arbetssätt, 
kommunikation och inflytande. Uppdelningen har gjorts för att ge en tydlig 
struktur över uppsatsens resultatdiskussion. 

7.1 Uppfattning av målsättningen 

7.1.1 Förståelse 
Genom de tre premisser som utgör symbolisk interaktionism (Blumer 1969) 
skapas en betydelse av målsättningen hos personalen och ledningen. Beroende 
på hur de uppfattar och hanterar målsättningen när de interagerar med varandra i 
olika arbetssituationer skapas och förändras deras betydelse av målsättningen i 
denna tolkningsprocess. Både ledningen och personalen tolkar varandra i hur de 
uppfattar och hanterar målsättningen, vilket influerar deras egen betydelse av 
målsättningen.  
 
Resultatet visar att personalen saknar kännedom om målsättningens innehåll, de 
vet att den existerar och kommer från kommunen. Detta stärks i det som 
framkommer i studier av både Cabana et al. (1999) och Abrahamson et al. 
(2012) att det finns en bristande kännedom av riktlinjernas innehåll. Det uppstod 
även en förvirring hos informanterna när vi pratade om den målsättning som 
kommer från kommunen eftersom att personalen uppfattar målsättningen som 
diffus och att den betraktas snarare som arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, 
regler, genomförande- och vårdplan. Detta tydliggörs i det som Constantino-
Casas et al. (2011) framför att riktlinjer uppfattas som normer, vårdprotokoll och 
detaljerade beskrivningar.  
 
Att det finns en bristande kännedom om målsättningens innehåll hos personalen 
kan ses utifrån Meads (1976) resonemang om att uppnå en gemensam förståelse 
utifrån signifikanta symboler, som kan vara både explicita och implicita. I detta 
sammanhang ses målsättningen som en symbol men i dagsläget är den inte 
signifikant, eftersom personalen och ledningen har olika uppfattningar om vad 
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målsättningen innebär. Personalen uppfattar den som arbetsbeskrivningar, 
arbetsrutiner, regler, genomförande- och vårdplan medan ledningen uttrycker sig 
veta vilket dokument vi syftar på när vi nämner målsättning. Det tolkar vi som 
att det inte finns någon gemensam förståelse av målsättningen rent explicit.  
 
Men att det kan finnas en gemensam förståelse implicit, på det sättet att 
målsättningen är inarbetad i verksamhetens arbetssätt. Då skulle målsättningen 
vara implementerad i arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, samt 
genomförande- och vårdplan, vilket skulle betyda att personalen är införstådd i 
målsättningens innehåll men att de inte benämner den som målsättning. 
 
Resultatet visar att personalen och ledningen uppfattar målsättningen som 
realistisk. Ledningen betraktar den som något att sträva emot och personalen 
menar att den inte helt går att uppnå. Detta kopplar vi till definition av situation 
(Lögdlund & Bergkvist 2014), på det sättet att båda ser målsättningen som 
realistisk och något att sträva efter. Därmed definierar både ledningen och 
personalen målsättningen på samma sätt.  
 
Mead (1976) skriver att implicita och explicita gester används för att uppnå en 
gemensam förståelse. Vi menar att implicit finns det en gemensam förståelse av 
målsättningen som realistisk eftersom det inte är verbalt uttalat mellan ledningen 
och personalen. Därmed tolkar vi det som att det finns en koherens mellan dem 
implicit. Om det vore uttalat skulle målsättningen uppfattas som realistisk och 
ha uppnåtts av explicita gester.  
 
Resultatet visar att målsättningen uppfattas som relevant av både personalen och 
ledningen. Personalen uttrycker att målsättningen upplevs som stödjande och 
användbar i deras arbete för att den är till stor hjälp. Detta lyfts även fram i 
studier av Constantino-Casas et al. (2011) och Gray et al. (2015) att riktlinjer 
upplevs som ett stödjande verktyg för praktiskt arbete och som hjälpmedel vid 
genomförandet.  
 
Detta ser vi ur den triadiska relationen (Mead 1976) som att utifrån hur 
personalen och ledningen definierar situationen baserat på stimuli, gester och 
sociala handlingar påverkar det hur interaktionen utspelas mellan dem. Det är i 
interaktionen mellan ledningen och personalen i olika arbetssituationer som en 
gemensam förståelse av målsättningen kan uppstå, då skapas mening och 
därmed agerar de på ett förväntat sätt för att målsättningen uppfattas som 
betydelsefull.  
 
Resultatet visar att både personalen och ledningen uppfattar målsättningen som 
relevant. Det tolkar vi som att de har en gemensam förståelse av situationen och 
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därigenom ser målsättningen som betydelsefull, vilket kan liknas med att 
målsättningen är relevant. 

7.2 Hantering av målsättningen 

7.2.1 Arbetssätt 
Resultatet visar att personalen tycker att det finns beskrivning på hur de ska 
arbeta eftersom målsättningen uppfattas som arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, 
regler, vård- och genomförandeplan. Däremot menar ledningen att det saknas 
beskrivning på hur de ska genomföra arbetet utifrån målsättningen på vissa 
arbetsområden. De tycker att det bör vara tydligare hur arbetet ska gå till, 
exempelvis vad ledningen ska göra under väntetiden inom processen att en 
handläggare ska utses till en ungdom. Detta lyfts även fram i studien av Åhlin 
et. al (2013) att personal upplever att det saknas beskrivningar för praktisk 
användning av riktlinjerna.  
  
Utifrån symbolisk interaktionism kan detta ses som explicita och implicita 
gester (Mead 1976), de explicita gesterna ses som att målsättningen i form av 
dokument förmedlas från kommun till ledningen. Explicita gester sker genom 
muntliga uttalanden, exempelvis genom möten mellan kommunen och ledningen 
där de går igenom innehållet av dokumentet och därmed beskrivs det vad ett 
HVB ska uppnå.  
 
Ledningen anser att det inte finns tillräcklig förklaring från kommunens sida om 
hur arbetet ska gå till för att uppnå samtliga punkter i målsättningen. Kommunen 
tar för givet att ledningen ska förstå hur det ska gå till och anser att det är 
underförstått, kommunen anser att informationen har överförts implicit. 
Eftersom ledningen uppger att de vill ha utförligare beskrivning av hur de ska 
genomföra arbetet har kommunens implicita gest inte nått ledningen. Därför 
finns det ett större behov av explicita gester för att ledningen ska ha kunskap 
och förståelse för hur arbetet ska genomföras. De explicita gesterna blir viktiga 
för att vara säker på att informationen har förmedlats på ett korrekt sätt. 
 
När ledningen förmedlar målsättningen till personalen sker det via explicita 
gester genom att ledningen förklarar hur arbetet ska gå till. Det förmedlas både 
via i arbetsbeskrivningar som ledningen själv har formulerat och på 
personalmöten.  
 
Resultatet visar att personalen uppfattar målsättningen som arbetsbeskrivningar, 
arbetsrutiner, regler, vård- och genomförandeplan. De anser att målsättningen är 
för generell och flera informanter anser att den borde vara mer individanpassad. 
Ledningen framför att målsättningen skulle kunna vara mer personlig.  
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Detta belyses även i studien av Zwerver et al. (2013) att olika skäl till att inte 
vilja följa riktlinjer kan vara att de inte utgår från individen. Utifrån symbolisk 
interaktionism betraktas detta som att ledningen och personalen har en 
gemensam förståelse i hur de definierar situationen (Lögdlund & Bergkvist 
2014). I och med att kommunen har utformat målsättningen tolkar vi som att de 
definierar situationen på ett sätt och att personalen, ledningen och kommunen 
har olika uppfattningar av målsättningen i avseende utformning och innehåll.  
 
För att uppnå en gemensam förståelse inom detta tänker vi att det kan ske via 
rolltagande (Mead 1976). Genom rolltagande kan kommunen ta ledningens och 
personalens perspektiv och därigenom kan en gemensam definition av 
situationen skapas.  
 
För att målsättningen ska bidra till att personalen och ledningen arbetar på det 
sätt som det förväntas av dem, är det viktigt att de definierar situationen på ett 
likartat sätt som kommunen, eftersom att det är kommunen som utformar 
målsättningen. Det är också viktigt att målsättningen uppfyller personalens och 
ledningens förväntningar, i dagsläget är uppfattningen av målsättningen att den 
ses som för generell och skulle kunna vara mer personlig. Kommunen kan 
förhoppningsvis ta till sig och lyssna på om personalen samt ledningen vill att 
någonting ska ändras i innehållet.  
 
Vi tänker även att en gemensam förståelse och ett förtydligande av 
målsättningen kan uppnås via rolltagande (Mead 1976) genom att ta varandras 
perspektiv. Därmed kan personalen, ledningen och kommunen få en gemensam 
förståelse av arbetssituationen på HVB att de definierar den på ett likartat sätt. 
Genom rolltagande kan samtliga få förståelse av varandras arbetsroller och vilka 
förväntningar som finns inom dessa.  
 
Utifrån rolltagande kan personalen, ledningen och kommunen förstå varandra 
och utveckla en målsättning som stämmer överens med varandras förväntningar. 
Det är viktigt att målsättningen ses som fungerande och användbar av ledningen 
och personalen eftersom det är de som utföra arbetet utifrån målsättningen.  

7.2.2 Kommunikation 
Resultatet visar att det råder olika uppfattningar kring personalens kunskap om 
målsättningens innehåll. Ledningen menar att personalen har kunskap om 
målsättningen, att den förmedlas till personalen genom implementering i form 
av arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, genomförande- och vårdplan. 
Personalen uppger att de inte har fått tillräckligt med information om 
målsättningens innehåll.  
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Vi kopplar detta till det som Mead (1976) förklarar om innehåll av symboler i 
kommunikation. Vid formuleringar eller i processer som kräver kommunikation 
med innehåll av symboler blir det viktigt att symbolen uppfattas samt får samma 
betydelse för alla som ingår i gruppen. Detta krävs för att en gemensam 
förståelse ska kunna uppnås.  
I detta sammanhang betraktas målsättningen som en symbol och det är viktigt 
att dess innehåll har gemensam betydelse hos både ledningen och personalen. 
Eller att de når en gemensam förståelse genom att personalen intar den 
uppfattning som ledningen har, eftersom det är ledningen som beslutar hur 
personalen ska arbeta och det är personalen som i huvudsak utför arbetet.  
 
Resultatet som visar på olika uppfattningar hos ledningen och personalen när det 
gäller personalens kunskap om målsättningen. Det kan kopplas till gester på det 
sättet att gester blir signifikanta symboler när det finns en gemensam förståelse 
av gesten, vilket kan ske både implicit och explicit (Mead 1976).  
 
Vi tolkar det som att det finns ett behov hos personalen att målsättningens 
innehåll förmedlas via explicita gester. Genom explicita gester kan ledningen 
försäkra sig om att personalen har den kunskap om målsättningen som ledningen 
anser att personalen ska ha. Personalen uttrycker att de skulle kunna utföra 
arbetet på ett bättre sätt om de hade mer information om målsättningen. Därför 
är det viktigt att kunskapen överförs via explicita gester för att ledningen kan 
vara säkra på att informationen har gått fram.  
 
Resultatet visar att ledningen uppfattar att den uppföljning som förekommer från 
kommunen är tillräcklig, även att det finns en god kommunikation och ett gott 
samarbete. Resultatet visar även att personalen uppfattar att deras arbete följs 
upp av ledningen. Detta stöds av det som Höijer och Magnusson (2008) belyser 
om att en fungerande kommunikation är viktig för alla aktörer som är 
involverade i en integrationsprocess. 
 
Detta kopplar vi till spegeljaget som handlar om den självkänsla vi har bestäms 
utifrån vad vi tror att den andre anser om oss, baserat på vårt eget beteende 
(Cooley 1912). Vi ser att utifrån spegeljaget har en fungerande kommunikation 
och ett gott samarbete utvecklats mellan ledningen och kommunen, att 
ledningen reflekterar sig genom kommunen. Självkänslan hos ledningen baseras 
på vad de tror att kommunen anser om dem. Vad kommunen har för 
förväntningar på vad ledningen ska ha för kunskap, åsikter samt hur de ska 
arbeta. På samma sätt reflekterar personalen sig själva genom ledningen, att 
deras självkänsla bestäms utifrån hur de tror att ledningen bedömer dem och 
detta sker genom uppföljning av deras arbete.  
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7.2.3 Inflytande 
Resultatet visar att både ledningen och personalen kan vara med och påverka, 
men att de vill påverka målsättningen ännu mer. Detta ses som att det inte finns 
tillräckligt med möjlighet för samtliga att få uttrycka sin åsikt. Åhlin et. al 
(2013) menar att stöd, kunskap och engagemang samt möjlighet till diskussion 
om riktlinjer bör finnas för att kunna förbättra kvalitén på arbetet.  
 
Det är med hjälp av signifikanta symboler som en gemensam förståelse kan 
uppnås och språket är en central symbol (Mead 1976). I en diskussion blir 
signifikanta symboler som språket viktiga för att personalen och ledningen ska 
kunna framföra sina åsikter på ett tydligt sätt och göra sig förstådda. Exempelvis 
kan personalen förklara att de ser målsättningen något som kommunen 
formulerar och bestämmer vad ett HVB ska uppnå, men att det inte finns så 
mycket kunskap eller erfarenhet hos kommunen kring hur det praktiska 
fungerar. 

7.3 Sammanfattning av resultatdiskussion 
När det gäller hur målsättningen uppfattas som visar studien att ledningen 
uppfattar den som att de har en god kännedom av målsättningen och dess 
innehåll. Personalen förklarar att de känner till målsättningen och om dennes 
existens. Däremot är uppfattning av dess innehåll diffus då de uppfattar 
målsättningen snarare som arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, 
genomförande- och vårdplan. Detta tolkas som att personalen indirekt känner till 
målsättningens innehåll. I den meningen uppfattas målsättningen som både 
underlättande och stödjande för deras arbete.  
 

Det visar sig att målsättningen anses vara relevant för verksamheten både hos 
ledningen och personalen. Ledningen menar att målsättningen betraktas som 
någonting att sträva mot, den skulle även kunna vara mer personlig anser 
ledningen. Personalen uppfattar den som för generell och att den inte är 
individanpassad. Mot dessa bakgrunder menar både personalen och ledningen 
att målsättningen betraktas som något som helt inte går att uppnå.  
 

Ledningen påvisar att det saknas beskrivning på hur de ska arbeta på flera 
arbetsområden utifrån målsättningen. När det gäller hantering av målsättningen 
visar det sig att ledningens hantering sker genom implementering av 
målsättningens innehåll. Innehållet förmedlas genom arbetsbeskrivningar, 
arbetsrutiner, regler genomförande- och vårdplan. De menar att det är på så sätt 
som personalen får kännedom av målsättningens innehåll. Dessutom finns det en 
kommunikation av målsättningen mellan personal och ledning, den sker främst 
på personalmöten samt att det pratas öppet om målsättningen i olika 
arbetssituationer.  
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Personalens hantering av målsättningen sker genom att de utför sitt arbete i 
enlighet med arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, vård- och 
genomförandeplan. Samtliga utgår från målsättningen och därmed blir det 
tydligt i vad de ska göra i sitt arbete, på så sätt finns målsättningen med i deras 
arbete utifrån implementeringen.  
 

Ledningen uppfattar det som att personalen har tillräckligt med information om 
målsättningens innehåll, däremot menar personalen tvärtom. De har inte fått 
tillräckligt med information om målsättningen och menar att de skulle kunna 
utföra ett bättre arbete om de hade fått det.   
 
Uppföljning av personalens arbete följs upp regelbundet av ledningen. Detta 
betraktas som hantering av målsättningen eftersom det ligger till grund för 
arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, vård- och genomförandeplan. Både 
personalen och ledningen uppfattar att de kan vara med och påverka 
kommunens målsättning genom att framföra sina åsikter om målsättningen.  

7.4 Slutsatser 
Detta kapitel inleds med en anknytning till studiens syfte för att visa om syftet 
har besvarats. Sedan presenteras det mest väsentliga från studiens resultat. 
 
Syfte med vår studie är att undersöka hur ledningen och personalen på två HVB 
för ensamkommande ungdomar i en mellanstor kommun i Mellansverige, 
uppfattar samt hanterar den målsättning som kommunen har bestämt att 
verksamheten ska bedrivas i enlighet med.  
 
Uppfattningen av målsättningen skiljer sig åt hos personalen och ledningen, 
ledningen uppfattar att de har kännedom om målsättningen och dess innehåll. 
Hos personalen visar det sig att de känner till målsättningens existens, att den 
finns men de vet inte konkret vad den innebär. Det framkommer att de har en 
diffus uppfattning av målsättningen och uppfattar den som arbetsbeskrivningar, 
arbetsrutiner, regler och genomförande- och vårdplan.  
 
Hanteringen av målsättningen hos ledningen sker genom att målsättningens 
innehåll implementeras i verksamheten. Detta sker och formuleras genom 
arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler och genomförande- och vårdplan. 
Detta innebär att personalen på HVB känner till målsättningens innehåll indirekt 
då ledningens hantering av målsättningen. Hanteringen av målsättningen hos 
personalen sker vid utförandet av deras arbete i enlighet med 
arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner, regler, genomförande- och vårdplan, vilka 
utgår från målsättningen. Det är på det sättet som personalen känner till 
målsättningens innehåll. 
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7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Nedan presenteras förslag till fortsatt forskning utifrån vår studies resultat.  
 
När vi sökte efter tidigare forskningsstudier inom vårt forskningsområde märkte 
vi att det fanns många genomförda forskningsstudier inom sjukvård och vård 
generellt som behandlar målsättning och riktlinjer. När det gäller målsättning 
och riktlinjer inriktat på HVB för ensamkommande ungdomar fanns det inte lika 
mycket forskningsunderlag och vi märkte att det inte var lika lätt att hitta 
forskningsresultat inom detta område. Därmed anser vi att det skulle behövas 
mer forskning inom detta område. 
 
Eftersom denna studie har en hermeneutisk ansats och redogör för ledningens 
och personalens upplevelse kring målsättning skulle det vara intressant att 
undersöka i vilken grad ledningen och personalen faktiskt känner till 
målsättningens innehåll och konkret arbetar utifrån målsättningens innehåll.  
 
Det vore även intressant att identifiera de viktigaste faktorerna för att en lyckad 
implementering av målsättningen för HVB ska kunna ske samt identifiera de 
största hinder som finns vid implementering av målsättning på HVB. Något som 
även skulle varit relevant att belysa är hur kommunen, ledningen och personalen 
kan skapa en gemensam förståelse av målsättningen för arbetet på HVB. Inom 
detta se över vilken grad målsättningen är realistisk för personalen och 
ledningen på HVB att omsätta i praktiken utifrån de resurser som finns. 
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9. BILAGOR 
Bilaga 1: Målsättning (från den studerade kommunen)  
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Bilaga 2: Intervjuguide (personal)  
Vi skriver en c-uppsats i Sociologi på Linköpings Universitet och vi har valt att 
skriva om hur kommunens målsättningar mot HVB-hem för ensamkommande 
ungdomar uppfattas och hanteras. Därför vill vi intervjua personalen och 
ledningen på HVB-hem i Linköpings kommun för att ta del av eran uppfattning 
om målsättningarna och hur ni arbetar utifrån dom. 
 
Innan vi börjar vill vi informera dig om att din medverkan för intervjun är helt 
frivillig och du har rätt att avbryta ditt deltagandet om du så önskar. Materialet 
från intervjun kommer bara att användas i vår c-uppsats och inte till något annat. 
Din medverkan och dina personuppgifter kommer hållas anonymt. Är det något 
som är otydligt innan inspelningen av intervjun börjar? Annars ser vi att du har 
blivit väl informerad om studien.  
 
 Tema 1: Uppfattning 
 

1.   Vad är din arbetsroll på HVB-hemmet?  
 

2.   Hur ser dina ansvarsområden ut?  
 

3.   Känner du till vad det finns för målsättning från kommunen som du ska 
förhålla dig till i ditt arbete?  
 

4.   Hur har du blivit informerad om målsättningen?  
 

5.   Tycker du att du har fått tillräcklig information om målsättningen?  
 

6.   Hur kommer det sig att du inte känner om målsättningen?  
 

7.   Skulle du vilja ha mer information om det?  
 

8.   Vilken information har du fått om vad HVB-hemmets uppdrag innebär? 
 

9.   Skulle du kunna beskriva det centrala/viktigaste utifrån de målsättningar 
som finns? 
 

10.   Vet du hur du kan få tillgång till målsättningen?  
 

11.   Tycker du att målsättningen framkommer i ditt arbete?  
 

12.   På vilket sätt?   
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13.   Hur uppfattar du tydligheten i vad ditt arbete ska innebära utifrån 
målsättningen?  
 

14.   På vilket sätt är målsättningen relevant i ditt arbete? 
 

15.   Tycker du att målsättningen är till hjälp i ditt arbete?  
 

16.   Varför tycker du att målsättningen inte är till någon hjälp? 
 

17.   Är det någon del i ditt arbete som målsättningen inte fångar upp? 
 

18.   Skulle du vilja att målsättningen såg annorlunda ut? 
 

19.   Ger målsättningen en realistisk bild av hur arbetet ska gå till i praktiken?  
 
Tema 2 : Hantering 
 

20.   På vilket sätt är målsättningen med i ditt arbete? 
 

21.   I vilken utsträckning går det att följa målsättningen i ditt arbete tycker 
du?  
 

22.   Kan du beskriva hur det är att jobba utifrån målsättningen?  
 

23.   Kan du beskriva en situation i ditt arbete där du använder dig av 
målsättningen?  
 

24.   Har du ett behov av att känna till vad målsättningen innebär mer 
ingående? 
 

25.   Hur tänker du att din arbetsinsats skulle se ut om du var mer insatt i 
målsättningen?  
 

26.   Följs ditt arbete upp utifrån målsättningen?  
 

27.   Hur går uppföljningen till?  
 

28.   Upplever du att du kan vara med och påverka målsättningen? 
 

29.   Är det något du vill tillägga kring målsättning? 
 

Vad bra! Då tycker vi att vi är klara, tack för din medverkan för denna intervju!  
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Bilaga 3: intervjuguide (ledningen) 
Vi skriver en c-uppsats i Sociologi på Linköpings Universitet och vi har valt att 
skriva om hur kommunens målsättningar mot HVB-hem för ensamkommande 
ungdomar uppfattas och hanteras. Därför vill vi intervjua personalen och 
ledningen på HVB-hem i Linköpings kommun för att ta del av eran uppfattning 
om målsättningarna och hur ni arbetar utifrån dom. 
 
Innan vi börjar vill vi informera dig om att din medverkan för intervjun är helt 
frivillig och du har rätt att avbryta ditt deltagandet om du så önskar. Materialet 
från intervjun kommer bara att användas i vår c-uppsats och inte till något annat. 
Din medverkan och dina personuppgifter kommer hållas anonymt. Är det något 
som är otydligt innan inspelningen av intervjun börjar? Annars ser vi att du har 
blivit väl informerad om studien.  
 
 
Tema 1: Uppfattning 
 

1.   Vad är din arbetsroll på detta HVB-boende? 
 

2.   Hur ser dina ansvarsområden ut?  
 

3.   Känner du till vad det finns för målsättning från kommunen som HVB-
boendet ska förhålla sig till? 
 

4.   Kan du beskriva det centrala/viktigaste utifrån de målsättningar som 
finns?  
 

5.   Hur ser du på målsättningarna?  
 

6.   I vilken utsträckning är det tydligt hur arbetet ska gå till i praktiken utifrån 
nuvarande målsättningar? 
 

7.   Ger målsättningarna en realistisk bild av hur arbetet ska gå till?  
 

8.   Är det något område som målsättningarna inte fångar upp?  
 

9.   Tycker du att målsättningarna är relevanta i arbetet? 
 

10.   Skulle du vilja att målsättningarna såg annorlunda ut? 
 

11.   Hur förmedlas information om kommunens målsättningar från ledningen 
till personalen?  
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12.   Anser du att personalen är tillräckligt införstådda i målsättningens 
innehåll?  
 

13.   Upplever du att det finns tillräckliga resurser för att kunna uppfylla 
kommunens målsättningar? 
 

Tema 2: Hantering 
 

14.   Tycker du att arbetet på detta HVB- hem utgår från målsättningen?  
 

15.   Vad anser du om innehållet av målsättningen? 
 

16.   Upplever du att arbetet uppfyller målsättningen överlag? 
 

17.   Hur arbetar ledningen för att få in målsättningen i arbetet?  
 

18.   I vilken utsträckning leder arbetet till att målsättningen uppnås?  
 

19.   Vi har fått ta del av de målsättningar från kommunen som HVB-hemmets 
insats innebär. Vi är intresserade av att veta hur ni arbetar för att få in 
dom i ert arbete. Skulle du kunna ge exempel på hur målsättningen 
överförs till det praktiska arbetet. 
 
-‐  Hur arbetar ni för att stärka ungdomarnas självkänsla och självbild? 

 
-‐  Hur arbetar ni för att ungdomarna ska bygga tillit till egna resurser och 

andra människor? 
 

-‐  Hur arbetar ni för att ungdomarnas initiativförmåga och möjlighet till 
självbestämmande stimuleras? 
 

-‐  Hur arbetar ni för att ungdomarna upplever trygghet? 
 

-‐  Hur arbetar ni för att ge ungdomarna möjlighet att integreras i det 
svenska samhället? 
 

-‐  Hur arbetar ni för att ge ungdomarna stöd och tillsyn som annars 
ungdomarnas vårdnadshavare/föräldrar skulle ha gjort? 
 

-‐  Hur arbetar ni för att stödet ska vara individanpassat? 
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-‐  Hur arbetar ni för att under säkra och trygga former träna ungdomarna 
för ett eget boende och ett självständigt liv? 
 

20.   Upplever du att arbetet uppnår alla punkter lika mycket?  
 

21.   Hur ser kommunikationen ut mellan ledningen och kommun?  
 

22.   Hur fungerar kommunikationen mellan ledningen och kommun tycker 
du?  
 

23.   Sker det någon uppföljning från kommunens sida i hur ni arbetar utifrån 
målsättningen?  
 

24.   Hur går uppföljningen till?  
 

25.   Är uppföljningen tillräcklig?  
 

26.   Upplever du att ni som ledningen kan vara med och påverka 
målsättningen?  
 

27.   Är det någonting du vill tillägga kring målsättningen? 
 
 
Vad bra men då anser vi oss klara, tack för din medverkan för denna intervju!  
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Bilaga 4: Missivbrev  
Hej! 
Vi heter Elin Lind och Olivia Bodman, vi skriver i nuläget kandidatuppsats i ämnet 
sociologi på Linköpings universitet. Syftet med vår kandidatuppsats är att 
undersöka kommunens riktlinjer gällande arbetet på ett HVB- hem för ensam-
kommande ungdomar. Hur dessa riktlinjer uppfattas samt hanteras av både 
ledningen och personalen på ett HVB- hem, även av kommunens representanter. 
 
Varför vi vänder oss just till dig är för att vi är intresserade av att få ett perspektiv 
från ledningen och personalen på ett HVB- hem om på hur riktlinjerna uppfattas 
och hanteras. Vi tänker oss att både ledningen och personalen har kunskap samt 
erfarenhet som ses värdefull för oss och som vi kan vi kan ha användning av i vårt 
examensarbete. 
 
Vår fråga är om det finns en möjlighet till att intervjua 4 personer (två från 
ledningen och två från personalen) från detta HVB i enskilda intervjuer. Vi tänker 
oss att en intervju kommer ta ca 45-60 minuter. Vi kommer båda två att delta vid 
varje intervjutillfälle. Intervjuerna kommer att spelas in med anledningen att vi vill 
kunna få så utformade svar som möjligt från varje intervjuperson. 
 
Varje intervjuperson kommer innan att bli välinformerad om studiens syfte och vad 
det innebär av att delta, samt hur deltagandet kommer gå till. Medverkan för 
intervjun är frivillig och rätten till avbryta deltagandet finns. Intervjusvaren 
kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt, det vill säga att varje 
intervjuperson har rätt till anonymitet och personuppgifter om personalen och 
ledningen kommer att skyddas. Samt att uppgifterna endast kommer användas för 
denna studie. 
 
Vår förhoppning är att genomföra intervjuerna under vecka 47 och 48. Vi hoppas 
att det finns intresse samt att du och din personalen vill ta er tiden till att medverka 
i vår studie. Då det skulle hjälpa oss med vår kandidatuppsats och bidra till ökad 
kunskap inom detta område.  
 
Om det skulle uppstå frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss 
Elin: 070- 718 24 19, elili202@student.liu.se  
Olivia: 070- 497 49 67, olibo481@student.liu.se  
 
Tacksam för svar så snart som möjligt,  
tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
Elin och Olivia 


