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Titel 
To be the helper – a study of the discourses of residential care homes personnel

Sammanfattning
Eftersom barn och unga i vissa fall behöver komma ifrån sitt ursprungliga hem finns hem för vård eller boende 
(HVB-hem) på flera platser i landet. Verksamheten som bedrivs där syftar till att tillhandahålla boende och bistå 
ungdomarna i deras personliga utveckling,  vilket utförs genom personal  som hjälper ungdomarna med praktiska 
moment i vardagslivet, men som också utgör vuxna förebilder. Denna studie har utförts i syfte att synliggöra och 
studera hur anställda på HVB-hem upplever sin yrkesroll, och sig själva i den yrkesrollen. Syftet motiveras i den 
betydande roll personalen får för ungdomarnas personliga utveckling, vilket grundas i teorier om resocialisation. 
Genom intervjuer har personal på två HVB-hem delat med sig av sin livsvärld, och genom deras utsagor och med 
hjälp av teorier om bland annat socialisation och arbetstrivsel formas en förståelse för hur personalen upplever syftet 
med sin arbetsroll,  och hur de upplever  sig  själva i  den arbetsrollen.  Analyser  av arbetsgruppens  betydelse  för 
personalens mående och för utförandet av arbetet görs, och även uppfattningar av olika typer av relationer mellan 
personal och ungdomarna, samt betydelsen dessa relationer har, fokuseras i uppsatsen.
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Förord
Då dessa blir de sista ord jag skriver på min kandidatuppsats  känner jag både glädje och 
lättnad.  Jag är klar.  Färdig.  Finito.  Och dessutom är jag rätt  nöjd och stolt  över vad som 
åstadkommits, vilket känns lite som en bonus då jag vid vissa tillfällen under året mest har 
velat ge upp – tacka och bocka för mig och lämna huset bakvägen. Men att jag har tagit mig 
hit är inte bara min förtjänst,  och som brukligt är vill  jag tacka de som medverkat till  att 
resultatet blev så som det blev, men också de som hjälpt mig, stöttat mig och när så behövts 
dragit, knuffat och släpat mig genom arbetsprocessen. 

Störst tack ska mina informanter ha – utan er hade denna kandidatuppsats blivit ytterligt 
tunn, torr och tråkig. Tack för att ni delade med er av era livsvärldar till mig, och tack för att 
jag fick ta del av ert engagemang! Det har varit lärorikt på många sätt. 

Utan inbördes ordning vill jag sedan tacka flera personer som på olika sätt har bidragit. 
Min handledare som hjälpt mig hålla kursen och gett mig konstruktiv kritik som förbättrat 
arbetet  och gjort  större rättvisa  åt  det  informanterna  delat  med sig  av.  Tack!  Min familj, 
arbetskamrater och andra vänner för att ni utgjort värdefulla lufthål i perioder när jag trodde 
jag skulle drunkna i prestationsångest. Tack! Min sambo som har lärt mig att det är okej och 
till och med nödvändigt att bryta ihop ibland, och att man måste släppa tilltrasslade problem 
ur famnen för att på lite avstånd kunna se vilken ände man ska börja dra i. Tack för den 
livslärdomen! Min klasskamrat tillika intellektuella medryttare Mickan för någon att utmanas 
av, bryta ihop tillsammans med och framför allt att diskutera med! Genom dina envisa frågor 
har jag fått en bättre förståelse för vad jag egentligen håller på med. Ett tack i rosa champagne 
är utlovat! 

Nu är sista ordet skrivet.
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Inledning 
[…] Jag har inte behövt utsättas för nåt. Vilket jag ska vara glad för. Det här att som barn 
har man inget val... Du väljer inget. Var du föds eller med vilka föräldrar, utan du bara 
anpassar dig och anpassar dig och anpassar dig. Och man vet inte heller vad som är rätt och 
fel. Såvida ingen annan ser det... och hjälper en [...].1

Under min tid på programmet för Samhälls- och kulturanalys har jag mer och mer fokuserat 
mitt studieintresse kring barn och ungas livsvärld och deras villkor. Jag har alltid tyckt det har 
varit intressant, men när jag nu skriver inledningen till denna kandidatuppsats så kan jag inte 
själv formulera anledningen till mitt intresse på ett bättre sätt än vad informanten ovan gjorde 
när hon talade om varför hon kände sådant starkt engagemang i sitt arbete. 

Barn  är  på  ett  markant  sätt  beroende  av  sin  omgivning  för  sin  utveckling  och  sitt 
välmående, och av olika anledningar behöver en del barn få komma ifrån hemmet. För att 
tillgodose detta behov av alternativa boenden för unga finns bland annat flera hem för vård 
eller boende (förkortat HVB) i den stad där jag har genomfört min studie. Några av dessa är 
drivna privat, och andra är kommunala institutioner under verksamheten Råd och Stöd. Det de 
har gemensamt  är  att  de erbjuder boendestöd och rehabilitering  för barn och unga.  I  den 
dagliga  verksamheten  på  dessa  boenden  möter  ungdomarna  personal  som jobbar  med  att 
tillgodose inte bara ungdomarnas behov av ett boende, utan också som vuxenförebilder att ha 
goda  relationer  till.  Denna personal  utgör  en  del  av  ungdomarnas  sociala  omgivning  och 
spelar därför en roll i ungdomarnas välbefinnande och fortsatta utveckling. Men hur upplever 
människorna i personalen sitt yrke?

Det  finns  sedan  tidigare  flertalet  studier  och  mycket  forskning  kring  HVB-hem, 
ungdomar som bor på HVB-hem och personalen som jobbar där. Ingångsperspektiven har 
varit  många,  men  bland  annat  kan  man  läsa  om  motivationsarbete  bland  behandlarna, 
utvecklingsarbetet och kommunikationen mellan boende och personal.2 En studie som ligger 
relativt nära mitt perspektiv behandlar hur relationen ser ut mellan personal och boende, med 
fokus på makt och professionalitet.3 Studien tar nämligen hänsyn till personalens perspektiv, 
då de menar att personalen innehar en maktposition mot klienten och påverkar denne, men 
också eftersom författarna är intresserade av hur personalen upplever detta förhållande. I en 
utvärdering av två HVB-hem för flickor skrivs det om hur personalen uppfattar verksamheten 
och flickorna som bor där, men fokuset riktas främst mot förståelsen av behandlingen med 
1 Citat från intervju med anställd på ett HVB-hem.
2 Se till exempel 

Åsa Holmström & Christina Horthlin-Riliskis, Motivation och könsperspektiv på LVU-hem för flickor. (LTU-
C/DUPP--06/21--SE),

  Gudrun Elvhage, Projekt som retorik och praktik (Lund, 2006)
Per Gerrevall & Håkan Jenner (red.), Kommunikativ pedagogik på särskilda ungdomshem (SiS-rapport 2001:2)

3 Carolina Bergström & Elize Sönderskrov, HVB – för vem?Personalens perspektiv på relationens betydelse för  
ungdomen, utifrån makt och professionalitet (Socialhögskolan, Lunds universitet SOPA63)
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regler, förhållningssätt, och strukturer samt hur denna förståelse kan påverka behandlingen, 
men utan att problematisera personalens uppfattning om verksamheten och dem själva som 
möjliga påverkansfaktorer för behandlingen.4

Det  jag  generellt  saknar  inom  forskning  kring  HVB-hem  är  alltså  personalens 
upplevelser.  Det  skrivs  mycket  om  hur  personalen  kan,  bör  eller  faktiskt  påverkar  de 
ungdomar  vilka  bor  på  hemmen,  men  sällan  med  en  problematisering  av  hur  personalen 
upplever sitt yrke och utförda arbete. Jag efterfrågar ett större fokus på personalen som inte 
endast ett  verktyg i behandlingen,  utan som tänkande,  kännande reflexiva människor i sitt 
yrke.  Jag anser  att  detta  är  ett  synsätt  som är  viktigt  inom området,  då  Socialtjänstlagen 
uttryckligen skriver att socialnämnden ska verka för att ungdomar på HVB-hem får det skydd, 
stöd, vård och fostran de behöver för att främja en ”allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling”.5 Syftet med HVB-hem skulle således kunna förstås 
med hjälp av sociologerna Peter L. Berger & Thomas Luckmann, i det resonemang de för om 
socialisation.6 Ungdomarnas världsuppfattning och uppfattningen om vilka de själva är, hur 
de förstår sina erfarenheter, sin potential och möjliga framtidsplaner ska utvecklas på ett för 
ungdomen  gynnsamt  sätt,  vilket  i  många  fall  kan  liknas  vid  en  mildare  form  av 
resocialisation. På HVB-hemmen är det personalen som ungdomarna träffar mest och som 
står för förmedlingen av en viss syn på verkligheten och ungdomarna  själva i den. Jag tänker 
mig att personalens förståelse av sitt arbete, sin yrkesroll och sig själva i den yrkesrollen kan 
påverka vilken verklighet de förmedlar till ungdomarna, och alltså direkt beröra hur väl HVB-
hemmens syfte uppfylls. 

Syfte, avgränsningar och frågeställningar
Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra och studera hur anställda på HVB-hem 
upplever sin yrkesroll, och sig själva i den yrkesrollen. 

Med  tanke  på  att  jag  bland  annat  motiverar  studiens  relevans  med  teorier  om 
socialisation, har jag från olika håll fått frågan om varför jag inte istället fokuserar studien 
kring ungdomarna själva, och deras upplevelse av personalens arbete med deras utveckling. I 
inledningsfasen  av  arbetsprocessen  gjorde  jag  dock  den  avvägningen  att  av  etiska  och 
arbetspraktiska skäl är det mer lämpligt att fokusera studien kring de anställda, än kring de 
boende  på  HVB-hem.  Detta  dels  på  grund  av  barn  och  ungdomar  inom  det  kvalitativa 
forskningstraditionen betraktas som en särskilt etisk problematisk grupp då de förutsätts ha 
andra möjligheter och maktpositioner som studieobjekt än vuxna.7 Men dels också på grund 
av att jag var tveksam till ungdomarnas vilja att ställa upp i studien, samt möjligheten till att 

4 Siv-Britt  Björktomta,  Ersta flickhem – Lännahemmet  och Marsta gård. En studie över två HVB-hem för  
traumatiserade flickor. (Ersta Sköndal Högskola, 2007:53)

5 Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 1§
6 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi. (Stockholm, 2007), s. 153-189
7 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), sid. 56
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under den korta tid som intervjusituationen utspelar sig skapa en sådan relation att jag skulle 
få ta del av deras livsvärld. Dessutom resonerar jag med utgångspunkt om socialisation att det 
är personalen som socialisationsagenterna som befinner sig i en maktposition gentemot de 
som ska (re-)socialiseras, och därför är det rimligare att studera hur personalen upplever sin 
roll, då det påverkar socialisationsprocessen och därmed ungdomarnas upplevelser av sin tid 
på HVB-hem.

De frågeställningar som har blivit aktuella i arbetet är:
• hur uttrycker personalen att de skapar mening i sitt eget arbete?
• hur uttrycker personlen syftet med sin arbetsroll och hemmets verksamhet?
• hur  uttrycker  personalen  en  uppfattning  om sig  själva  i  sitt  yrke,  med  avseende på 

trivsel, makt, kunskap och prestation?

Begreppsdefinition
Eftersom det  är  vardaglig  praxis inom det  ämnesområde  studien befinner  sig att  använda 
branschspecifika begrepp, men även specifika betydelser av mer allmänna begrepp, krävs det 
att dessa begrepp definieras i det avseende de används i branschen och i denna uppsats.  

HVB-hem

HVB står för ”hem för vård eller boende”, som i socialtjänstförordningen definieras som 

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 
vård eller behandling i förening med ett boende.8 

I socialtjänstförordningen står också att 

Verksamheten vid hem för vård eller boende skall bygga på förtroende för och samarbete 
med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den 
enskildes integritet skall respekteras. De insatser som görs skall anpassas till den enskildes 
individuella behov och förutsättningar.9

Som synes i dessa utdrag samt genom tidigare citat från socialtjäntlagen så är det meningen 
att HVB-hem ska utgöra ett boende, men också jobba aktivt och i samarbete med ungdomen 
för att denna ska utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. 

Ungdomar

I studien avses de ungdomar som bor på HVB-hem. Olika HVB-hem har olika profileringar 
och målgrupper, och de hem som är aktuella i denna studie utgör boende för ungdomar mellan 
13 och 22 år med olika psykosociala och sociala  problem. 

8 Socialtjänstförordning (2001:937) 3 kap, 1§
9 Socialtjänstförordning (2001:937) 3kap, 3§
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Personal

Den personal på de olika HVB-hem jag har talat med jobbar alla som en del av en arbetsgrupp 
i direkt kontakt med ungdomarna,  på vikariat  eller  med anställning tills  vidare,  och ingen 
befinner sig i en chefsposition. De kallar sig själva för socialsekreterare eller behandlare. 

Metod och material
Studiens syfte är kvalitativt formulerat, och det är snarare en förståelse än en beskrivning i 
siffror som eftersöks. Genom att anlägga ett kvalitativt perspektiv på studien har jag också 
implicit vissa föreställningar om hur världen fungerar och hur man kan nå kunskap om den.10 

Inspirerad av bland andra Berger & Luckmann utgår jag från en förståelse om att det finns en 
objektiv  verklighet  som  varje  individ  tolkar  och  förstår  subjektivt.11 Denna  subjektiva 
förståelse avgör hur man förhåller sig till den objektiva världen, och utgör grunden för sociala 
handlingar i den. På så vis förhåller sig den objektiva världen och den subjektiva förståelsen 
av världen i dynamisk relation till varandra, och påverkar varandra. Ett sätt som människor 
påverkar världen och andra individers subjektiva förståelse av den är via språket. Genom att 
benämna  saker  och  människor  på  vissa  sätt  kategoriseras  de  och  ges  vissa  specifika 
karakteristika, som påverkar den subjektiva uppfattningen man själv och andra har om det 
som benämns.12 Det är denna syn på objektiv och subjektiv verklighet samt språkets betydelse 
för den subjektiva verkligheten som ligger till  grund för valet av metod utifrån mitt  syfte. 
Eftersom  jag  aldrig  kan  komma  åt  människors  egentliga  tankar,  åsikter,  attityder  och 
värderingar, är deras språkliga formulering av dessa det bästa kvarvarande alternativet och det 
närmaste jag kan komma av att själv forma en förståelse av personalens upplevda verklighet. 

Forskaren  Steinar  Kvale  förstår  intervjuer  som  ett  sätt  för  en  människa  att  som 
informant dela med sig av sin livsvärld,  och för forskaren att  få en beskrivning av denna 
livsvärld.13 Personalens egna beskrivningar av deras livsvärldar är det material som ligger till 
grund för denna kandidatuppsats. Den enklaste vägen till att nå dessa språkliga uttryck med 
det perspektiv jag hade var att intervjua personalen, snarare än att studera befintliga intervjuer 
utförda av en annan forskare med ett annat perspektiv och syfte. 

Intervjuerna  genomfördes  med  en  semi-strukturerad  intervjuguide  för  att  ge  mig 
vägledning att beröra alla forskningsfrågor, samtidigt som det ger informanterna möjlighet att 
formulera  sin  förståelse  i  egna  ord  och  tala  om  det  som  är  viktigt  för  dem  själva.14 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. De transkriberade intervjuerna har jag 
analyserat  med  inspiration  från  metoden  diskurspsykologi.15 Den  diskurspsykologiska 

10 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 33-36
11 Berger & Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2007)
12 Berger & Luckmann, s. 48-60
13 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2007), s. 13
14 Bryman, s. 301-302
15 Jonathan Potter & Margaret Wetherell, Discourse and social psychology (London, 1996)
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traditionen  grundar  sig  i  vissa  ontologiska  och  epistemologiska  principer  om  språket, 
kunskapen och verkligheten som stämmer väl överens med Berger & Luckmanns teorier, och 
är därför lämplig som metod för att uppfylla ett kvalitativt formulerat syfte. Enligt forskarna 
Jonathan Potter och Margaret Wetherell är en av grundtankarna inom diskurspsykologin att 
språket  är  socialt  konstruerat,  men  också  socialt  konstruerande  och  skapar  versioner  av 
verkligheten eller objekt i den.16 Dessutom poängterar de att människor använder språket i 
olika syften, och att uttalanden har en funktion. Det är inte alltid så att vi avser att de som 
lyssnar  på oss ska tolka det som sägs ordagrant,  utan vi kan vara ironiska,  vilja förbättra 
någons åsikt om oss, eller göra en subtil förfrågan i en mening som inte alls är en fråga.17 Eller 
kanske  ljuga  för  att  undvika  obehagliga  konsekvenser  av  att  tala  sanning.  Därav  följer 
naturligt  en  insikt  om  att  man  inte  kan  behandla  språket  som en  direktlinje  till  någons 
innersta. Det går inte att komma åt någons faktiska åsikter genom dennes uttalande, eftersom 
uttalanden  har  ett  kontextuellt  bundet  syfte,  och  varierar  utefter  kontexten  och  den 
eftersträvade funktionen. Det är alltså enligt Potter & Wetherell diskurserna i sig man studerar 
med diskurspsykologi: vad som sägs, på vilket sätt, i vilken kontext och vad man uppnår med 
dem, men också vad som inte sägs.18 

I mitt arbete med att analysera det som har sagt under intervjuerna har jag ansträngt mig 
för att  följa diskurspsykologins principer och vara noga med att inte genom det som sägs 
försöka tolka vad informanterna egentligen tycker, utan snarare att lyfta och synliggöra det 
som faktiskt sägs. Med en medvetenhet om att mina egna frågor i viss mån styr mot vilket 
ämne samtalet riktas mot, har jag försökt skapa mig en distans till  materialet för att ur ett 
översiktsperspektiv se vilka ämnen som berörs mest, och framförallt vilka ämnen som berörs i 
vilken  kontext  och  på  vilket  sätt  om  det  inte  är  i  direkt  anknytning  till  mina  frågor. 
Diskussionerna har berört fyra ämnesområden oftare än andra, och det som gör dem avsevärt 
mer intressanta att synliggöra är att de har blivit aktuella i situationer där ämnena inte har 
varit efterfrågade eller  självklara att tala om. Dessutom har ämnesområdena behandlats  på 
olika sätt av informanterna under deras individuella intervjuer: olikheter vilka enligt Potter & 
Wetherell  är  lika  viktigt  att  uppmärksamma  som  de  likheter  som  går  att  urskilja  i 
informanternas svar, då de kan indikera specifika funktioner med uttalandena.19

I analysen av de transkriberade intervjuerna har jag alltså strukturerat diskurserna efter 
vilka  ämnen  som  berörs,  hur  de  berörs,  och  i  vilken  kontext.  När  jag  sedan  har  funnit 
återkommande  mönster,  men  också  avvikelser  från  detta  mönster,  har  jag  försökt 
problematisera,  resonera och fördjupa förståelsen av diskurserna med hjälp av teorier  som 
berör ämnet. Till exempel har jag relaterat informanternas resonemang om verksamhetens mål 
och  betydelsen  av  relationen  mellan  personalen  och  ungdomarna  på  HVB-hemmen,  med 

16 Potter & Wetherell, s. 33
17 Potter & Wetherell, s. 33
18 Potter & Wetherell, s. 35
19 Potter & Wetherell, s. 163-165
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teorier om socialisation och socialisationsagenters relation med individen i fråga. Teorierna är 
ämnade att lyfta det som sägs i intervjuerna till en mer abstrakt nivå för att förstå diskurserna 
bättre var för sig, men framförallt för att bringa en djupare förståelse till det informanten delat 
med sig av, i sin helhet.

Presentation av informanter

För att kunna uppfylla syftet med denna studie har jag intervjuat personal på olika HVB-hem i 
en  mellanstor  svensk  stad.  Dessa  hem  har  sökts  upp  genom  Statens  institutionsstyrelses 
register  över  HVB-hem  i  den  aktuella  staden,  och  jag  har  skickat  förfrågningar  med 
information om studiens syfte till  platscheferna för att inhämta tillstånd att intervjua deras 
personal. Vid ett positivt svar från platschefen har jag sedan skrivit informationsbrev till de 
anställda på hemmen, med en förfrågan om de har intresse av att bli intervjuade om ämnet. 
Som ett  resultat  av detta  har  jag intervjuat  fem informanter  på två olika HVB-hem.  Alla 
informanter  har  varit  anställda  på  vikariat  eller  tillsvidareanställning,  som  en  del  i 
arbetsgruppen med direkt kontakt med ungdomarna på hemmet, och ingen har befunnit sig i 
en formellt hierarkiskt högre position än någon annan. Av de fem informanterna är tre kvinnor 
och  två  män.  Jag  använder  inte  deras  riktiga  namn  i  uppsatsen  för  att  värna  om  deras 
konfidentialitet, och då de olika informanternas uttalande inte relateras till deras kön på ett 
sätt  värt  att  notera  för studiens syfte,  har  jag valt  att  inte  heller  ge dem könsindikerande 
fingerade namn.

Metodreflektion

Under arbetets gång har jag stött på vissa potentiella problem. På ett hem har jag uppfattat att 
personalen diskuterat sin medverkan i min studie öppet med varandra, och jag har även hört 
dem berätta för varandra hur de svarade på vissa av intervjufrågorna. Detta skulle kunna vara 
ett  metodologiskt problem, då de eventuellt  har kunnat påverka varandra att  ställa upp på 
intervjuer  eller  tvärtom  avskräckt  andra  att  vara  med,  samt  påverkat  varandras  svar  på 
intervjufrågorna om någon som ännu inte blivit intervjuat har hört andra diskutera intervjun. 

Som det kommer påvisas i analysen har dock personalen i arbetsgrupperna en förtrolig 
relation till varandra, och många beskriver klimatet som öppet, icke-dömande och stöttande. 
Detta skulle kunna medföra att  informanternas påverkan på varandra i realiteten har blivit 
relativt liten, då de känner att de inte måste framställa sig själva på vissa sätt för att passa in i 
arbetsgruppen. Dessutom har varje intervju genomförts  individuellt,  och informanterna har 
själva valt att berätta de delar de velat berätta för varandra, vilket jag inte har någon rätt att 
hindra dem från efter att ha informerat dem om de etiska krav jag följer. Som forskare har jag 
själv inte delat med mig av någon information jag fått genom intervjuerna på något sätt som 
skulle kunna vara känsligt för informanterna.

Det bör uppmärksammas att materialet som presenteras i uppsatsen inte återges i sin 
helhet,  utan det är jag som forskare som har valt ut de delar av empirin som jag anser är 
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relevanta i förhållande till studiens syfte. Som forskare inom den kvalitativa traditionen kan 
jag inte vara objektiv i förhållande till mitt studieobjekt eller i arbetsprocessen, men jag vill 
också påpeka att urvalet har gjorts med hänsyn till vilka diskussionsämnen jag har uppfattat 
som mest relevanta och angelägna att lyfta baserat på hur, när, på vilket sätt och hur ofta 
informanterna har talat om det. 

Etiska överväganden

Under hela arbetsprocessen har jag följt vetenskapsrådets fyra krav för etiskt godkänt utförd 
forskning.20 Dessa krav är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Kraven är uppställda för att vägleda forskaren genom överväganden kring 
forskningens nytta och eventuella negativa effekter för undersökningsdeltagare eller  andra, 
göra  reflexiva  avvägningar  och  ta  väl  genomtänka  beslut.  Praktiskt  innebär  det  att  alla 
presumtiva informanter har blivit informerade om att de kommer få tydlig information om 
studiens syfte och deras roll i den, att de måste godkänna sin medverkan och att de när som 
helst kan avbryta den oavsett anledning, att ingen information kommer finnas i uppsatsen som 
kan leda till att det går att identifiera enskilda informanter, samt att den information de delar 
med sig av endast kommer användas i denna studie. Med dessa krav i åtanke har uppgifter 
som  gör  det  möjligt  att  förstå  vilka  HVB-hem  personalen  jobbar  på,  samt  all  personlig 
information  om informanterna  som skulle  kunna leda  till  en  identifikation,  utelämnats  ur 
uppsatsen.

Ett  etiskt  betänkande  innan  studien  genomfördes  var  huruvida  personalen  och/eller 
andra skulle uppfatta mitt syfte som ett försök att förstå varför vården på HVB-hem inte alltid 
resulterar i problemfria ungdomar, och genom uppsatsen lägga skulden på personalen. Om 
detta ännu inte har framgått vill jag nu med emfas dementera att så skulle vara fallet. Vad 
gäller personalen som har ställt upp som informanter för studien har frågan överhuvudtaget 
inte kommit upp, och det tolkar jag som att informanterna har förstått syftet med studien på ett 
sätt som var mer likt hur det var avsett att tolkas. 

En ytterligare oro är sedan om informanterna eller läsare av uppsatsen tror att jag lägger 
skulden för de anställdas eventuellt negativa upplevelser på ungdomarna på hemmen. Detta är 
inte heller fallet, och ungdomarna på HVB-hemmen har faktiskt ingenting med själva studien 
att göra, annat än på vad sätt de påverkar de anställdas upplevelser av sina yrkesroller och sig 
själva  i  de  yrkesrollerna.  Jag  inser  att  detta  kan  verka  paradoxalt,  men  jag  har  genom 
intervjuguidens frågor medvetet försökt styra bort intervjuerna från diskussioner om enskilda 
boende,  och  i  fall  där  jag  fick  ta  del  av  faktiskt  information  kring  ungdomarna  har  jag 
exkluderat denna information i uppsatsen.

20 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 5/5 2010
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Teoretiska infallsvinklar

Sociologerna  Berger  &  Luckmann  beskriver  socialisation  som  den  process  under  vilken 
individen internaliserar den objektiva världen och skapar sig en subjektiv förståelse av den, 
och för sin egen plats i den världen. Internaliseringen sker genom socialisationsagenter som 
förmedlar sin förståelse av världen till den individ som socialiseras.21 En lyckad socialisation 
definieras  som  en  god  överensstämmelse  mellan  den  objektiva  världen,  och  individens 
subjektiva världsbild.22 Vid en delvis misslyckad socialisation, då det råder diskrepans mellan 
den  objektiva  världen  och  individens  subjektiva  förståelse  av  den,  vilket  får  betydande 
konsekvenser  för  människans  förhållningssätt  och  hantering  av  sin  omgivning,  kan 
resocialisation bli aktuellt.23 Individen internaliserar då en uppfattning av världen som är skild 
från den subjektiva förståelse denne redan besitter, och omformar på så vis denna förståelse. 
Dessa teorier om resocialisation blir aktuella för att fördjupa förståelsen för informanternas 
formulering av sin arbetsroll.

Forskarna i arbetsvetenskap Birgitta Eriksson och Patrik Larsson skriver om arbetsmiljö 
i  antologin  Arbetslivet och  resonerar  kring  den  psykosociala  arbetsmiljöns  betydelse  för 
individen.24 Bland annat återger de en modell skapad av Robert Karasek, vilken har tre axlar 
över olika dimensioner av den psykosociala arbetsmiljön som i kombination med varandra 
kan indikera hur väl arbetstagaren trivs i sitt arbete och hur bra denne mår.25 Dessa axlar utgör 
skalor för hög eller låg nivå av arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Jag vill med hjälp av 
deras resonemang om olika påverkanfaktorers konsekvenser för individens trivsel på arbetet 
lyfta  informanternas  samlade  utsagor  om  arbetet,  och  därmed  ge  en  ansats  till  ett 
helhetsperspektiv på informanternas uppfattning av sitt arbete.

Analys
Nedan  följer  en  längre  presentation  av  vissa  delar  av  den  empiri  jag  samlat  in  under 
intervjuerna.  Diskurserna  har  varit  svåra  att  försöka  strukturera  upp,  då  de  ständigt 
återkommer  och  relateras  till  varandra  under  samtalen  med  informanterna.  De  fyra 
huvudkategorierna som jag har kunnat sammanfatta mycket av intervjuerna under är följande: 
Först  Ideologi, meningsskapande och praktik där jag har samlat majoriteten av det som har 
sagts om anledningar till att informanterna jobbar med det de gör, men också lite om vad de 
anser syftet med HVB-hemmen är, och hur de resonerar kring genomförandet av detta syfte. I 
det mest omfattande kapitlet under rubriken Jag och mitt arbete finns mycket av det som sagts 
av informanterna  om hur  de upplever  sig  själva  i  sitt  yrke,  med fokus på utbildning  och 

21 Berger & Luckmann, sid. 154-155
22 Berger & Luckmann, sid. 190
23 Berger & Luckmann, sid. 182-183
24 Birgitta  Eriksson  & Patrik  Larsson,  ”Våra  arbetsmiljöer”,  i  Arbetslivet,  red.  Tomas  Berglund  & Stefan  

Schedin (Lund, 2009), sid. 143-157
25 Robert Karasek 1990, hänvisad till i Eriksson & Larsson, i Berglund & Schedin (red), sid. 144-156
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möjligheter/vilja till vidareutbildning, samt hur de förhåller sig till ungdomarna som befinner 
sig på hemmen. Kapitlet betitlat Arbetsgruppen synliggör informanternas formuleringar av sig 
själva som en del av arbetsgruppen, men också hur de talar om arbetsgruppens betydelse för 
arbetet. I det sista avsnittet  Strukturer, ekonomi och makt samlas utsagor om andra faktorer 
som påverkar informanternas möjligheter och begränsningar i arbetet. 

För att gör min analys genomskinlig har jag inkluderat flera citat från intervjuerna, vilka 
är ämnade att validera min tolkning av diskurserna, men också att förenkla läsarens förståelse 
av empirin.26 Vid tillfällen där så krävs har jag belyst intervjukontexten med hjälp av de frågor 
jag ställt eller saker jag sagt, för att göra citaten mer förståeliga. Om flera citat från olika 
intervjuer följer varandra är de åtskilda med ett mellanrum, och bör läsas var för sig. 

Ideologi, meningsskapande och praktik
Under  denna rubrik har jag således samlat  diskurser som berör  själva anledningen till  att 
informanterna gör sitt jobb, men också något om vilka svårigheter de upplever. Informanterna 
beskriver vari  deras engagemang ligger,  men resonerar och problematiserar  också om hur 
arbetets syfte kan förstås i relation till olika ungdomars situationer.

Under intervjuerna frågades personalen vad de har för syfte med arbetet och hur det 
kommer sig att de har valt att jobba med ungdomar och HVB-hem. Tre informanter svarade 
såhär:

Intervjuare: Vad skulle du säga är syftet med din yrkesroll?
Informant: Alltså nånstans så vill man väl va hjälparen. Det är ju bara att erkänna... Och 

nånstans så brinner man för det. Man vill hjälpa.
Intervjuare: Vad är det du vill hjälpa dom med?
Informant: Att få möjlighet till livet. Till ett bra liv.

Informant: Det är fruktansvärt att behöva va livrädd i sitt eget hem. Det gör hela mitt 
engagemang. Jag känner att jag skulle kunna...  är det barn skulle jag kunna gå 
bärsärkagång alltså. Det gör mig helt … helt tokig.

Intervjuare: Vad är det för förändring du vill uppnå i ungdomarnas liv, vad är ditt syfte? 
Informant: Deras egenvärde... självförtroende och egenvärde och... Jag har inte behövt 

utsättas för nåt. Vilket jag ska vara glad för. Det här att som barn har man inget val. 
Du väljer inget. Var du föds eller med vilka föräldrar, utan du bara anpassar dig och 
anpassar dig och anpassar dig. Och man vet inte heller vad som är rätt och fel. 
Såvida ingen annan ser det... och hjälper en. Men man bara anpassar sig i situationen 
man är. Det är nåt jag fått lära mig jättemycket alltså. Just det här att lära dom eller 
få dom att få tillbaka självkänslan självförtroende att... det är inte deras fel dom har 
aldrig kunnat göra annorlunda för dom har varit barn.

Intervjuare: Vad är syftet med din arbetsroll?
Informant: Rådgivande, stöttande... alltså boendestöd. Pusha och coacha. Hjälpa 

ungdomarna att utvecklas och klara ett eget liv... utan att må för dåligt och hålla på 
med kriminalitet eller missbruk och så. Klara ett vuxenliv så.

26 Potter & Wetherell, sid. 172
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I  dessa  citat  liksom  i  övriga  intervjuer  rörde  sig  svaren  på  frågan  om  syftet  med 
informanternas arbete kring en vilja att hjälpa ungdomarna förbättra sina liv. Vissa nämnde 
det  rent  praktiska  vardagslivet  såsom kunskap om hur  man  tvättar,  betalar  räkningar  och 
uppför  sig  i  en  bankomatkö,  men  nästan  alla  pratade  också  om att  en  vilja  att  förbättra 
ungdomarnas subjektiva kvalité på livet. Dessa svar går väl att jämföra med socialtjänstlagen 
och  socialtjänstförordningen  som  beskriver  att  HVB-verksamheten  ska  främja  en  god 
personlighetsutveckling  och  vara  meningsfull  för  ungdomen.27 Två  informanter 
problematiserade dock hur man kan förstå hjälparbetet med syfte om ett bättre liv: 

Intervjuaren: Vad vill du uppnå för förändring hos ungdomarna?
Informant: Kunna klara sig i vardagen, och därigenom skapa sig möjligheter. Men dom lär 

sig ju och hittar förhoppningsvis vägar. Sen kan ju det vara svårt också då: vad är 
deras väg? Man lär dom nånstans det här med normaliteten... du får ursäkta det 
ordet… Men hur ska man veta att det vi tror på är rätt vägen? Vad fan är det som 
säger att det är rätt för honom? Det är en jättesvår balans kan jag uppleva. Men vi 
vet att om man lär sig dom här gränserna, då vet han. Sen kan han göra ett val.

Intervjuaren: Vad vill du uppnå för förändring hos ungdomarna?
Informant: Jag vill påverka dom på så sätt att dom själva ska komma på lösningen på sina 

dilemman om man säger. Och jag tror inte att man kan ändra på saker och ting just 
under det där korta tid vi möter ungdomarna, men vi kan väcka tankegångar och så 
hos ungdomarna som får dom att... göra små små justeringar i sina liv som kan leda 
dom in på en bättre väg. Sen vem är det som säger... vilket liv som... alltså... Hur ska 
man leva för att leva rätt? Livet är mer invecklat än så. Kan man få en människa till 
att gå i skolan och skapa möjligheter för sig själv så är ju det också nånting som är 
positivt så. Men samtidigt så vill inte jag komma med pekpinne och säga att. ”såhär 
vill jag att ditt liv ska bli” utan kom på det själv… nån gång.

I uttalanden om syftet med sitt arbete diskuterar informanterna ovan svårigheterna med att i 
praktiken jobba mot ett mål om ett bättre liv för den enskilda ungdomen. De resonerar kring 
att de som subjektiva människor inte kan avgöra vad andra subjektiva människor bör sträva 
efter i sina liv, och de talar båda om att lära ungdomarna om vilka alternativ som finns och ge 
dem möjligheterna till att välja själva, och sedan som ett steg i den egna utvecklingen låta 
ungdomarna själva formulera mål om det liv de vill uppnå. I citatet nedan poängteras dock att 
det inte alla gånger är rimligt att förvänta sig att uppfylla målen under den tiden ungdomarna 
befinner sig inom själva HVB-verksamheten:

Informant: Jag tycker ju inte att man ska tro att man kan gå in och förändra saker och ting 
på ett halvår eller ett och ett halvt år. För sen försvinner ju vi. Och jag har inte den 
tron att det kanske går att ändra på allting under just den här tiden. Men man kan så 
ett frö. Och att man får dom att komma med egna lösningar så, för oftast så har dom 
själva lösningarna på problemet. 

27 Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 1§, Socialtjänstförordning (2001:937) 3kap, 3§ 
   Socialtjänstförordning (2001:937) 3 kap, 1§
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I citatet ovan uttrycker informanten att personalen inte bör förvänta sig att nå alla mål under 
den tid ungdomarna befinner sig i kontakt med dem på HVB-hemmen. Fokus för arbetet bör 
ligga på att försöka ge ungdomarna förutsättningar för att själva komma på lösningarna på 
sina problem, men att detta inte nödvändigtvis sker under den tid personalen befinner sig i 
kontakt med ungdomarna. Det finns dock formella mål för ungdomarnas vistelse på hemmen, 
som ställs upp efter beslut om insatser från socialkontoret.

Informant: Dom kommer ju hit på beställning... från soc. 
Intervjuare: Vad är målet med ungdomarnas vistelse här?
Informant: Framför allt är det ju att klara ekonomin... för att klara sitt boende. Och för att 

klara ekonomin så måste dom klara sin sysselsättning. Det är målet.

I citatet beskrivs hur målen kan se ut om de baseras på socialkontorets anledningar till beslut 
om ungdomarnas  vistelse på HVB-hemmen.  Men informanterna beskriver en situation för 
mig där vägen ibland kan vara lång till att nå fram till de olika målen. Ungdomarna på dessa 
HVB-hem har olika erfarenheter som står i relation till de individuella förutsättningar som 
måste tas i beaktande i arbetet:

Informant: Vi håller ju på med förändringsarbete. Det är trasiga och slitna ungdomar som vi 
jobbar med. Det kan va första gången de har en bärande relation med nån alltså. Så 
det är nåt läkande i just det. Och sen att man arbetar med även det rent praktiska så...

Informanten ovan poängterar att situationen ibland ser ut så att ungdomarna inte från början 
av  vistelsen  på  HVB-hemmen  är  redo  för  att  arbeta  med  fokusering  på  formella  mål 
uppställda  i  samarbete  mellan  ungdomen,  personalen  och  socialkontoret.  Istället  är  det 
nödvändigt  att  börja  jobba med att  förändra ungdomens  egen självbild  och syn  på vuxna 
människor innan det är möjligt att ta itu med något annat. 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna en komplex bild av sina arbetsuppgifter, 
med formella mål om konkreta situationer eller kunskap som ska uppnås, ideologiska mål om 
ett generellt bättre liv för individuella ungdomar, men också att dessa mål inte är alltid är 
möjliga att börja jobba med direkt, beroende på ungdomarnas individuella erfarenheter och 
förutsättningar. 

Jag i mitt arbete
Intervjuerna med informanterna utgick från deras egna upplevelser,  och samtalen kretsade 
ofta kring hur de själva relaterade till olika situationer, människor, regler, omständigheter och 
givetvis arbetet. Nedan presenteras diskurser om personalens utsagor om sin utbildning, och 
den relation de har med ungdomarna på HVB-boendena.

Utbildning

För  att  försöka  få  en  förståelse  för  hur  informanterna  upplevde  sig  själva  i  sin  yrkesroll 
ställdes frågor om deras utbildning, huruvida de ansåg att de hade erforderlig och tillräcklig 
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utbildning, vad de ansåg att man borde ha för egenskaper för att utföra jobbet, samt om de 
ansåg att de själva hade dessa egenskaper. Nedan följer de svar som gavs gällande utbildning 
från de olika informanterna:

Jag är socionom. Har också läst beteendevetenskaplig grundkurs.

Jag har ju en magister i pyskologi. Så beteendevetare kan man säga.

Utbildad socialpedagog.

Beteendevetenskaplig grundkurs. Sen läste jag vidare till magister. Så motsvarande 
socionom. Beteendevetare kallas jag ju för då.

Jag har läst till socialpedagog.

Informanterna talade om sina kollegors utbildningar som lika eller olika varandra, beroende 
på samtalsämne:

Informant: Vad gäller utbildning så tycker väl jag att vi som arbetar här dagtid vi är ju 
beteendevetare socionomer socialpedagoger så. Så det finns ju många likheter 
mellan utbildningarna så. Och det är väl kanske de utbildningen man bör ha om 
man ska arbeta med ungdomar och med förändring.

Informant: Men jag tror att det är väldigt givande att ha olika kulturell härkomst, olika 
ålder, olika kön och sådär. Hos oss är det inte jätteblandat. Lite olika 
utbildningsbakgrund och så har vi ju men... 

När informanten i det övre citatet talar om att personalen på dennes arbetsplats har likartade 
utbildningar så ställs de i relation till önskvärd utbildning för deras arbetsuppgifter, och på så 
vis formuleras en likhet mellan utbildningarna. Informanten i det nedre citatet talar om det 
positiva med att vara olika varandra på arbetsplatsen, men då de alla är ungefär lika gamla, 
med  samma  kulturella  härkomst  och  en  tydlig  ojämvikt  i  könsfördelningen  så  är  det 
utbildningen  som  skiljer  dem  mest  åt.  Uttalanden  om  det  positiva  med  olikheter 
vidareutvecklas i kapitlet Arbetsgruppen.

Med alla informanter diskuterades även möjligheter och vilja till vidareutbildning. Alla 
utom en sade sig vilja vidareutbilda sig, och gällande vilka ämnen gavs följande svar:

Informant: Personligen vad jag skulle vilja ha som extra så är det ju kognitiv 
beteendeterapi. Jag skulle absolut vilja gå KBT. För där tror jag man kan komma åt 
jättemycket... på alla.

Informant: Just nu är det väl mycket evidensbaserade utbildningar som dom själva 
[arbetsgivaren min anm.] betalar. Sen är det ju också så att kognitiv beteendeterapi 
är nånting som dom vill ha.

Intervjuare: Skulle du vilja läsa KBT?
Informant: Ja, jag har sökt det till hösten.
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Alla  de  fyra  som  ville  vidareutbilda  sig  svarade  att  de  var  intresserade  av  kognitiv 
beteendeterapi (KBT), och flera sade också att det var önskvärt från arbetsgivarens sida. När 
frågan ställdes om hur arbetsgivarna såg på utbildning svarade de flesta att arbetsgivarna var 
positiva:

Intervjuare: Har ni möjlighet till vidareutveckling, föreläsningar, kurser och så vidare 
genom jobbet?

Informant: Ja, i viss mån. Det hör ihop med det ekonomiska. Igår var vi på föreläsning om 
Tourettes så. Dom har ju satsat väldigt mycket på oss. Utbildningar, kick-offer och 
föreläsningen igår bjöd dom ju på då. Och föreläsningar idag är inte billiga. Vissa 
får åka på kurser men tycker inte dom att det är relevant för verksamheten, ja då får 
man betala själv. 

Intervjuare: Har du möjlighet att inhämta ny kunskap eller utbildning och så om du känner 
att det är nånting du behöver komplettera med?

Informant: Ja till viss del beroende på vad det kostar och så för arbetsgivaren om det är 
dom som betalar. Dom har ju sparkrav på sig så man får ju inte hur mycket 
utbildning som helst eller så. Så att det finns väl en del begränsningar på det men 
dom är ändå ganska uppmuntrande tycker jag till att man studerar. Om man pluggar 
så får man ju studietiden till exempel ofta på sin arbetstid.

Informanterna  uttrycker  att  arbetsgivarna  efterfrågar  vissa  kunskaper  och  utbildningar, 
bekostar  olika  kurser  och  föreläsning,  och  oftast  ställer  sig  positiva  till  att  personalen 
vidareutbildar sig. Utbildningen kan också subventioneras om arbetsgivaren efterfrågar ämnet 
eller bedömer det som relevant för informanternas jobb. I vissa fall kan behovet av utbildning 
vara mer precist:

Intervjuare: Är det nåt förutom just KBT-utbildning som du känner att du skulle vilja...?
Informant: Vi ska på en föreläsning på onsdag om att upptäcka tidigt drogmissbruk som vi 

ska gå på alla. Det blir väl ingen direkt utbildning men det är himla bra att vi får gå 
på för man håller sig uppdaterad. För får jag en ungdom som har till exempel ADHD 
så kanske det inte känns ok att man bara sitter och uppdaterar sig och läser på nätet. 
Utan då är det skönt och få gå nån föreläsning, kurs, möte... nånting alltså så man 
har lite kött på benen. Det är mer så, det behöver inte va en stor utbildning så. Men 
för att kunna bemöta dom på rätt sätt, det är ju det det handlar om, annars kanske 
man gör helt fel och då går det bara åt skogen.

I citatet ovan beskriver informanten hur även kortare utbildningar, kurser och föreläsningar 
hjälper i arbetet genom att tillföra mer kunskap om specifika diagnoser och liknande, samt 
vad som bör uppmärksammas i bemötandet av personer med dessa diagnoser. Enligt utsagan 
gör dessa kurser och föreläsningar att informanten känner sig säkrare i sitt yrkesutövande, och 
de upplevs som mer  legitima informationskällor  för denna typ  av kunskapsinhämtning än 
exempelvis internet. 

Sammanfattningsvis talar informanterna om att  de uppfattar sin grundutbildning som 
tillräcklig för sina yrken, men att de flesta är intresserade av att komplettera utbildningen med 
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kurser som kan förbättra dem i yrkesutövandet i allmänhet, eller med inhämtning av kunskap 
som kan vara till nytta i fall med enskilda ungdomar, av vilka några har specifika diagnoser 
som  informanterna  vill  lära  sig  mer  om.  Informanterna  säger  också  att  de  upplever  att 
arbetsgivarna  både  efterfrågar  vissa  vidareutbildningar,  bekostar  kurser  och  föreläsningar, 
samt kan subventionera vissa utbildningar för personal om de bedömer den som relevant för 
verksamheten.

Relationen

Under  intervjuerna  diskuterades  de  relationer  informanterna  har  med  ungdomarna  för  att 
försöka förstå hur de uppfattar sig själva i de relationerna. Men ämnet blev också aktuellt att 
diskutera i andra sammanhang, som vid frågor om vilka egenskaper informanterna anser att 
de bör ha annat än den formella utbildningen för att klara av jobbet.

Intervjuare: Vad skulle du säga är optimala förutsättningar för det jobbet du har nu? Med 
utbildning rent formellt men också personliga egenskaper?

Informant: Att man kan känna in. Att man kan vara ödmjuk. Alltså det är såna här... vad 
ska man säga... egentligen inga egenskaper som har med just dom utbildningar vi 
har att göra så men rent allmänmänskliga egenskaper. Det tycker jag nästan är det 
viktigaste faktiskt.

Intervjuare: På vilket sätt då?
Informant: Amen jag tror ändå att det är själva grunden. Sen kan du ha hur mycket kunskap 

som helst men har du inte den biten så når du aldrig ungdomarna.

Informanten  ger  i  citatet  uttryck  för  att  de  personliga  egenskaperna  är  viktigare  än 
utbildningen i jobbet, därför att det är med dessa egenskaper ungdomarna kan nås. På så vis 
formuleras relationen med ungdomen som en av de viktigare uppgifterna med arbetet. I flera 
intervjuer framställs relationen mellan informanterna och ungdomarna som en av de viktigare 
arbetsuppgifterna, och detta med att försöka ”nå” ungdomarna och skapa en relation till dem 
är ett tema som återkommer gång på gång i alla intervjuer. Vid frågor om varför det är en så 
betydande del av arbetet ges exempelvis följande svar:

Informant: Det handlar ju om att bygga upp en relation till ungdomarna. Så att dom vågar 
öppna upp och tala om saker. 

Informant: Att få en bärande relation det kan vara första gången de har det med nån alltså... 
Så det är nåt läkande i det.

Dessa uttalanden fokuseras kring vikten av att ha en relation mellan ungdom och personal, ur 
ungdomens perspektiv. Dels för att relationen i sig beskrivs som läkande, men också för att 
den är en förutsättning för att ungdomarna ska våga öppna upp och tala om saker. Fler utsagor 
från informanterna gör gällande att en stabil relation även är viktigt ut personalens perspektiv:

Informant: Och sen om jag får förtroende då kan ju jag berätta min syn på... För om hon 
litar på mig så kan hon lita på att jag har ett bra omdöme. Så har det funkat 
jättemycket. […] Vad som är rätt och fel många gånger alltså dom har ingenting, en 
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del har ingenting med sig hemifrån. Jättekonstigt att börja uppfostra nån när dom är 
arton nitton tjugo men... Dom har inte fått lära sig. Och det är lite att ta tag i. 

I citatet beskrivs hur en tillitsfull relation fungerar som verktyg för att förändra ungdomarnas 
uppfattning om rätt och fel, och för att förmedla personalens omdömen till ungdomarna. Detta 
citat står som exempel, men de flesta informanterna talar om att ”lära om” ungdomarna i allt 
från morgonrutiner och vikten av att gå till skolan, till att avgöra vad som är rätt och fel, och 
hur man beter sig i sociala sammanhang. För att kunna göra det beskriver informanterna hur 
viktigt det är att etablera och upprätthålla en personlig relation med ungdomen. 

Informant: Alltså man vill att det ska gå bra för dom och för att komma vidare med det 
kanske dom ibland behöver hjälp. Och för att kunna ta emot den hjälpen måste dom 
känna att det finns nåt intresse av att ha den kontakten. Även om man tjatar om 
skolan. […] Men också finnas till om det är jobbigt och kämpigt och våga stå kvar 
om dom är arga eller ledsna. Att finnas där både när det är trevligt och när det är 
otrevligt. Lotsa dom vidare. Men också när man har samtalsstöd att hjälpa dom bena 
i vad som har hänt. Hur dom mår och hur dom har mått och vad det kan bero på. 
Bearbeta saker, men också att kunna tänka framåt.

Informant: Kommer det in en sextonårig ADHD-kille som har gått igenom... som kanske 
har misslyckats med skola, misslyckats i samhället, misslyckats på praktik för att 
ingen har orkat och han känner utanförskap och hela skiten. Då börjar det ju med att 
”du kan dra åt helvete gubbjävel”… Och det blir så mycket annat bara för att få 
honom att acceptera att ”Det finns nåt i mig som är bra”. Det tar tid och krävs 
mycket jobb för att få en sånt förtroende. Och då kanske han har mycket annat som 
skiter sig under tiden. För hans liv forsätter ju. 

Den  personliga  relationen  mellan  ungdomen  och  den  anställde  är  alltså  ett  verktyg  för 
personalen genom att underlätta för ungdomen att ta emot hjälp. Som ovan beskrivet är det 
också viktigt för att ungdomarna ska öppna upp sig och våga prata, vilket i sin tur möjliggör 
för personalen att hjälpa dem få klarhet i hur de mår och varför, för att kunna bearbeta det och 
skapa  bättre  möjligheter  till  en  positiv  självbild  och  ett  bättre  liv.  Denna  inställning  till 
relationens betydelse och den uttryckta viljan att hjälpa ungdomarna få en annan förståelse för 
sitt liv och sin situation återfinns i Björktomtas studie kring två HVB-hem.28 Men Björktomta 
påvisar  också  vikten  av  att  hålla  distans  till  sitt  arbete  och  jobbrelaterade  upplevelser.29 

Informanterna i de intervjuer som genomfördes för denna studie är också de i sina uttalanden 
överens om att det är avgörande för arbetet att ha en personlig relation till ungdomarna, men 
att det är precis lika viktigt att kunna hålla en distans till dem:

Informant: Det kan bli svårt att jag är så ung. För ungdomarna måste liksom förstå att även 
om jag jobbar med dig så är inte jag din kompis och vi hänger inte fritiden. Man 
berättar ju lite om erfarenheter och resor och så för att liksom ha nåt gemensamt och 

28 Björktomta, sid. 88-89
29 Björktomta, sid. 80
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komma under skinnet, och det är viktigt att man inte är fejk för det märker dom 
direkt alltså. Men man får inte berätta sånt som dom kan vända mot en.

Precis som personalen i Björktomtas utvärdering beskriver informanterna att de använder sig 
av personlig informantion som ett sätt att skapa en relation med ungdomarna, men att den 
information som delges inte får vara av känslig natur. Björktomta skriver om att delgivandet 
av för personlig information kan resultera dels i att personalen inte klarar av att behålla en 
tillräcklig professionalitet i relationen, men också att de boende riskerar att knyta an för starka 
känslomässiga band till personalen vilket skulle kunna leda till att ungdomarna skadar de som 
känslomässigt kommit för nära, eller uppvisar självskadebeteende.30 Distansen till sitt jobb är 
således viktig av flera anledningar, och mer om det följer i kapitlet Arbetsgruppen. 

När det under de olika intervjuerna talades om en personlig relation till  ungdomarna 
respektive  distans  till  arbetet,  blev  ämnet  också  aktuellt  bland  annat  i  relation  till  olika 
personliga egenskaper som kan vara önskvärda i jobbet med ungdomarna:

Intervjuare: Vad skulle du säga vara optimala förutsättningar för ditt arbete? I fråga om 
utbildning och i fråga om rent personliga egenskaper?

Informant: Jag tänkte säga direkt att jag har en optimal ålder. Nä men jag tror det man ska 
inte va för ung, för då hamnar man för nära dom. Men jag kan bemöta dom på deras 
nivå och förstå deras språk. Både på grund av min ålder men jag har också många 
släktingar och så som är i precis samma åldrar. Så att man vet hur dom är och vad 
dom tänker och vilka skolor och hur skolorna är idag jämfört med då och sådär. Så 
man håller sig lite uppdaterad.

Informant: Och det kan jag väl känna själv att man blir mer trygg med åren så...
Intervjuare: Trygg i sig själv?
Informant: Trygg i sig själv man får en annan erfarenhet av saker och ting som visar sig sen 

i arbetet,  i det man uttrycker. Så ålder spelar in. Sen tror jag att de kan va en fördel 
att va lite yngre också för att man har en helt annan connection med ungdomarna, 
med den verklighet dom lever i så att man kan känna igen sig själv och man förstår 
vad dom pratar om på ett annat sätt så. För det ligger inte allt för långt tillbaka i 
tiden. Sen tror jag även att när man blir äldre oavsett om man vill eller inte så tror 
jag också att det är lätt att bli för trygg i sig själv också. Så att man känner att jag vet 
och man kan allting så att ”Såhär är det” liksom... Och då stänger man öronen, då 
man lyssnar inte. Utan ”jag vet liksom såhär är det vänta du tills du...” Ja men det är 
ofta så… ”Du är ju så ung så du vet ju ingenting”.

De flesta informanter lyfter fram att åldern påverkar personalens egenskaper, och hur man 
bemöter ungdomarna. De talar om att vara yngre som en fördel på så vis att man har betydligt 
lättare att skapa en relation till  ungdomarna då man har liknande språk och upplevelser av 
omvärlden,  men  att  risken  då  finns  för  att  inte  kunna  upprätthålla  tillräcklig  distans  till 
ungdomarna och arbetet. Att vara äldre förknippas med att ha en större erfarenhet av jobbet 
och att därför vara bättre kapabel för att klara av olika situationer som kan inträffa, men att 

30 Björktomta, sid. 72
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man också då skulle ha lättare för att fastna i gamla invanda arbetssätt och tankemönster, och 
därför ha svårare att tillägna sig ny kunskap, och vara sämre på att lyssna och relatera till 
ungdomarna man möter. 

Förmåga att lyssna, relatera till, vara empatisk, kunna ”känna in” och förstå ungdomen 
återkommer  mellan  intervjuerna  som svar  på vilka  egenskaper  som kan vara önskvärda i 
infomanternas  arbete.  Förutom  det  faktum  att  det  som  påvisats  tidigare  underlättar  det 
praktiska arbetet med ungdomarna, blir en annan anledning speciellt tydlig i ett samtal:

Informant: Den personen som sitter framför mig är en person precis som jag är. Och jag är 
lika sårbar jag också. Alltså jag kan också hamna i en trasslig sits. Om 
omständigheterna i mitt liv skulle va sådana så kan jag sitta på andra sidan bordet 
och prata med nån som jag behöver prata med för konsultation eller hjälp. Det är det 
jag tycker är viktigt att man har med sig hela tiden.

Informanten uttrycker att det inte är ungdomen i sig man bör beskylla för dennes situation, 
utan resonerar som att samma omständigheter skulle kunna försätta även informanten själv i 
samma sits som ungdomen befinner sig i. Denna förmåga till empatiskt rollövertagande och 
respekt för ungdomen talar många informanter om som en anledning till varför de extra noga 
kontrollerar sitt  humör,  och med tålamod och lugn ifrågasätter  beteende istället  för att  bli 
arga. I de olika intervjuerna formuleras det bland annat som att:

Informant: Det är inte deras fel. Dom kan helt enkelt inte.

Precis  som i  de  båda  citaten  ovan syns  ett  mönster  bland informanternas  utsagor  om att 
förklara ungdomarnas situation med ofördelaktiga omständigheter som lett till okunskap och 
hjälpbehov, snarare än eget personligt misslyckande.

I  relationen mellan  personal  och ungdom finns också vissa inbyggda förutsättningar 
som några informanter resonerar kring:

Intervjuare: Hur skulle du beskriva den påverkan du har på ungdomarna i arbetet?
Informant: Man påverkar dom väldigt mycket, på så sätt att vi har en maktposition ändå.
Intervjuare: Hur visar den sig? 
Informant: Till exempel det här med att vi ser skolan som en viktig grej, och vi påtalar det 

för ungdomarna att ”skolan är jätteviktig och det är viktigt att du har en  
sysselsättning när du bor här hos oss. Och har du inte det så kan boendet komma att 
omprövas.” Så är det ju inte alltid men ändå så talar vi om att... du måste göra det 
här som vi säger eller tycker annars så passar inte du in här. Så visst har man en 
maktposition så och det visar sig på olika sätt och vis.

Intervjuare: Hur kan det liksom påverka eran relation? Om man måste ta till såna
maktmedel att ”du måste annars får du inte va kvar här”...

Informant: Alltså det är ju ett maktmedel med det behöver inte vara nåt negativt jämt det 
kan ju vara... Alltså makt är ju nånting som kan va både positivt och negativt i mina 
ögon. Men det handlar ju om att vi som arbetar här är medvetna om det hela tiden så 
i det vi uttrycker att jag har makten i den här situationen. Och den personen som 
sitter framför mig just nu är beroende, väldigt beroende av det jag säger just nu. Jag 
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kan påverka väldigt mycket vad den här personen gör med sitt liv just nu. Så att det 
gäller ju att vara ödmjuk inför det också... Så tänker jag.

Informanten  beskriver  ovan relationen  mellan  personal  och  ungdomar  som att  personalen 
befinner sig i en maktposition som blir tydlig bland annat när de för ungdomarna påtalar att de 
behöver uppfylla  vissa villkor,  såsom att  inneha en sysselsättning,  för att  få vara kvar på 
HVB-hemmen.  Några  informanterna  uppmärksammar  den  maktposition  de  innehar,  och 
poängterar att det är viktigt att vara medveten om den när de arbetar så att de som personal 
kan respektera ungdomarnas  integritet  och inte sluta lyssna på ungdomarna.  Dock vill  jag 
problematisera huruvida det är möjligt att förhindra att en maktposition får negativa effekter, 
endast  genom  att  vara  medveten  om  denna.  Bergström  &  Sönderskrov  beskriver  hur 
personalens maktposition i förhållande till ungdomarna kan medföra att personalens värdering 
av  ungdomarna  och  deras  handlingar  får  oproportionerlig  stor  betydelse  för  ungdomarna. 
Detta  kan  i  sin  tur  påverka  ungdomarnas  självkänsla,  personliga  utveckling  och  sätt  att 
interagera  med andra.31 I  ljuset  av Berger  & Luckmanns  teorier  om resocialisation  är det 
förståeligt att även om personalen är medveten om sin maktposition gentemot ungdomarna, så 
kommer  ändå ungdomarna  ge personalens  uttryck  och handlingar  stor  betydelse.  Att  som 
informanten  i  citatet  ovan  vara  medveten  om  det  och  reflektera  över  nyttjandet  av 
maktpositionen  kan  förhindra  att  ungdomarna  tar  allt  för  stor  hänsyn  till  deras  sociala 
subventioner/fördömanden,  men  då  relationen  per  definition  förutsätter  att  båda  parter  är 
aktiva  deltagare  i  den,  kommer  ungdomarnas  beaktande  av  personalens  handlingar  och 
uttryck ändå vara jämförelsevis markant.32

Balansgången mellan  närhet  och distans  till  arbetet  och framför  allt  i  relationen till 
ungdomarna har som synes återkommit gång på gång under intervjuerna. Ett sätt på vilket det 
förhållandet mellan närhet och distans blir tydlig är i ordval och benämning. Under den första 
intervjun  noterades  att  infomanten  frekvent  talade  om  ”ungdomarna”,  vilket  var 
anmärkningsvärt då de intervjuade är personal från en samhällelig, offentlig institution, och 
hade kunnat använde termer som ”boende/klienter/brukare”. I efterföljande intervjuer ställdes 
informanterna därför inför frågan om varför de refererade till  de boende på HVB-hemmen 
som ”ungdomarna”, medan informanterna i andra intervjuer förekom frågan:

Informant: […] vi säger ju... Vi pratar om våra ungdomar. Vi säger inte klienter eller nåt 
sånt utan ungdomarna så.

Intervjuare: Ni benämner dom ju som ungdomar frekvent, inte som klienter eller... Hur 
kommer det sig att ni använder just termen ungdomar?

Informant: Det vet jag faktiskt inte. Jag kan väl personligen tycka att klient... patient eller 
hur man nu kallar dom... att det låter väldigt kliniskt så. Att benämna en ung 
människa som en ungdom är mer neutralt och personligt så att säga.

31 Bergström & Sönderskrov, sid. 28-29
32 Berger & Luckmann, sid. 182
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Intervjuare: Och ni vill uppnå en mer personlig kontakt med dom?
Informant: Ja. Precis 

Intervjuare: Hur kommer det sig att ni säger just ungdomarna om dom... boende?
Informant: Det låter trevligare. Men sen säger vi klient i mer officiella situationer. 

Journalföring och kontakt med soc och så. 
Intervjuare: Men finns det skrivet nånstans eller så hur ni ska säga?
Informant: Nej, det gör det inte. Det har nog bara blivit så. Men ungdom låter trevligare.

Intervjuare: Ni säger ju ungdomen eller ungdomarna. Hur kommer det sig att ni använder 
det ordet istället för...[här blir jag avbruten av informanten]

Informant: Klientel.
Intervjuare: Ja, precis.
Informant: Därför att jag tycker det är trevligare. Det gör skillnad om man pratar om 

ungdomar eller klienten. Det kan man göra inom strikt behandlingsvärld för då 
markerar ju det att... det här är en som har ett problem och vi jobbar med 
behandling. Alltså det blir så strikt och terapeutiskt eller liksom lite institution... 
Men säger man ungdomar så gör det nåt psykologiskt. Det blir avdramatiserat lite. 
Men det är med mycket små psykologiska saker som man gör skillnad... Tycker jag. 
Och kan man komma åt dom små så har man mycket vunnet.

I dessa citat talar vissa om att det är praxis att använda sig av ordet ”ungdomar” för att det 
uppfattas vara en trevligare och mer neutral  kategorisering.  Samtidigt framkommer det att 
man också använder ord som ”klient” men att detta inte görs i kontakt med ungdomarna, men 
i officiella sammanhang. Informanten i sista citatet resonerar också vidare kring hur de olika 
benämningarna  påverkar  relationen  mellan  dem som personal  och  ungdomarna  på  HVB-
hemmen där  de jobbar,  samtidigt  som olika  varianter  av relationen  skapas  beroende på i 
vilken kontext de befinner sig. Detta relativt korta citat sammanfattar mycket av det som kan 
utläsas från samtliga intervjuer genom att titta närmre på ordval och sammanhang. Det är 
frekvent så att informanterna talar om klienter när de diskuterar verksamheten som en sådan, 
eller  relaterar  arbetsgruppens  egenskaper  mot  klienternas  behov,  medan  de  talar  om 
”ungdomar” när samtalen berör relationen med de boende, eller enskilda boende. Det verkar 
vara så att ”ungdomar” blir motaktören i de sammanhang informanterna talar om sig själva 
som individer  i  arbetet,  medan  ”klienter”  är  motaktör  då  de  talar  om verksamheten  eller 
personalen som grupp eller kategori.  

Arbetsgruppen
I min intervjuguide hade jag inga frågor som direkt berörde informanternas arbetsgrupp, men 
ändå kom en hel del av samtalen att kretsa kring just arbetsgruppen, vid olika tillfällen och i 
relation till olika ämnen. En likhet som är slående mellan alla intervjuer är att på frågan om 
vilka egenskaper och utbildningar som är optimala för informanternas arbete, svarade alla på 
ungefär detta sätt:
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Intervjuare: Om vi tänker oss optimala förutsättningar för arbetet. Vad tänker du dig att det 
skulle kunna va? Ifråga om dels utbildning men också i fråga om andra egenskaper?

Informant: Alltså på ett sätt så är det ju bra att ha en blandning av allting. Det ger väldigt 
mycket. Alltså olika infallsvinklar på saker. 

Intervjuare: När du säger en blandning, tänker du på arbetsgruppen som helhet då?
Informant: Ja. Det tänkte jag.

Precis som i citatet ovan ger informanterna svar som sätter frågan i relation till arbetsgruppen 
som helhet, och alla svarar också på liknande sätt att det vore bra med en blandning av ålder, 
kön, härkomst, personliga egenskaper, utbildningsbakgrunder med mera. Innan intervjuerna 
hade jag förväntat mig svar som skulle uttrycka att vissa egenskaper var mer fördelaktiga och 
vissa negativa i relationen med ungdomarna, men informanterna sade att även om det är så i 
enskilda fall med enskilda ungdomar, så är det i ett vidare perspektiv bättre att ha en så stor 
blandning i arbetsgruppen som möjligt. En informant uttrycker detta på följande vis:

Informant: Genusfrågan tycker jag är sådär för det handlar mer om vilken personlighet man 
har. Vi är väldigt olika i arbetsgruppen. Vilket har gjort att vi har olika roller. 
Ungdomen svarar på olika sätt mot oss. Och ungdomarna kan ju va 
jättemanipulativa, då gäller det att va olika för man känner ju olika för olika 
personligheter. Man har olika roller inför ungdomarna. Att nån kanske tycker jag är 
dum i huvudet och litar på min kollega. Då kanske jag får pusha och säga att nu är 
det bra. Så kan han beklaga sig inför henne. Men då har ju vi en dialog. ”Jag kan va 
den som sätter gränser så får du va lyssnaren”. Det tycker jag är viktigt.

I detta citat liksom i  informanternas utsagor generellt gällande ämnet om de besitter optimala 
förutsättningar för arbetet,  formulerar de sig själva som en del i arbetsgruppen, och därför 
spelar det inte så stor roll om de själva uppfyller de optimala förutsättningarna för arbetet, då 
det  är  arbetsgruppen  som  helhet  som  ska  fungera.  Individuell  personal  ska  komplettera 
varandra snarare än att fylla en mall om hur varje individ ”bör” vara. I citatet ovan beskriver 
informanten hur man i arbetsgruppen har olika roller gentemot ungdomarna, och hur dessa 
olika roller  möjliggör  för personalgruppen att  ta  på sig  olika  uppgifter,  samtidigt  som de 
samarbetar och fyller olika funktioner i arbetsgruppens arbete som helhet. Att inneha optimala 
förutsättningar som arbetsgrupp, skulle alltså utifrån dessa uttalanden kunna förstås som en 
tillräcklig bred på kunskaper och egenskaper för att kunna bemöta alla de ungdomar gruppen 
jobbar med på ett sätt som tillgodoser alla de ungdomarnas behov. 

I relation till uttalanden om sig själva som vuxna förbilder för ungdomarna kan det dock 
ses  som  potentiellt  problematiskt  att  informanterna  bortser  från  genusaspekten. 
Genusforskaren  R.W.  Connell  beskriver  hur  människor  representerar  versioner  av 
maskuliniteter och feminiteter, vilka barn och unga i en identifikationsprocess måste förhålla 
sig till, även om de inte internaliserar dessa som typiskt manliga eller kvinnliga.33 Personalen 
på  HVB-hem  är  inget  undantag,  och  även  de  representerar  olika  maskuliniteter  och 

33 R.W. Connell. Om genus (Göteborg, 2006), sid. 106-108
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feminiteter vilka ungdomarna förhåller sig till och även relaterar till övriga egenskaper i de 
roller personalen spelar gentemot ungdomarna. Då de råder ojämn könsfördelning med fler 
kvinnor på de flesta HVB-hem skulle det kunna medföra att ungdomarna upplever färre olika 
maskuliniteter att förhålla sig till  och navigera mellan,  vilket lägger större vikt vid hur de 
maskuliniteter som finns tillgängliga representeras. Att inneha olika roller i arbetsgruppen är 
således betydelsefullt inte endast för grupparbetet, men också för ungdomarna som tolkar och 
förhåller sig till dem som utbud av olika performativa maskuliniteter och feminiteter.

Diskussioner  som  berörde  arbetsgruppen  uppkom  i  de  olika  intervjuerna  när 
informanterna  talade  om  vikten  av  att  kunna  pendla  mellan  en  närhet  i  relationen  med 
ungdomarna på HVB-hemmen och att kunna hålla distans till arbetet. Distansen beskrivs som 
viktig för att kunna klara av jobbet, då jobbet påverkar personalen personligt:

Intervjuare: Det är rätt så arbetsintensivt kanske eller? 
Informant: Väldigt. Psykologiskt väldigt, väldigt... tungt ibland.

Flera  av  informanterna  beskriver  att  de  stundtals  finner  arbetssituationen  och  enskilda 
händelser  under  arbetet  som  jobbiga,  och  att  de  blir  berörda  på  ett  personligt  plan. 
Arbetsgruppen beskrivs som väldigt viktig på detta område:

Informant: Vi bollar ju jättemycket för det är ju enda sättet vi orkar ibland. Så man inte ska 
snöa in. Har jag varit vart med om nåt som varit jobbigt så får jag antingen pratar jag 
med en kollega som finns tillgänglig eller så frågar jag ”har ni tid kan vi sitta ner jag 
behöver ventilera”. Så gör man det. Så i perioder så ventilerar vi ju bara... [båda 
skrattar lite] Ja men det måste vi.

Arbetsgruppen fyller  alltså en funktion som arena för ventilation och även bearbetning av 
potentiellt  negativa  och  jobbiga  upplevelser.  Eftersom  informanterna  beskriver  ett 
återkommande behov av att bearbeta och ventilera, blir arbetsgruppens funktion som arena för 
detta tydlig och viktig.

Hur väl  arbetsgruppen fungerar  kan enligt  informanterna också påverka arbetet  med 
ungdomarna:

 Informant: Jag känner mig trygg och har släppt det här med prestigen, hellre prata för 
mycket. Jag litar helt på mina kollegor. Det ger en trygghet. Och det ger en trygghet 
mot ungdomarna. För det andra ger ju stress och stress är det sista ungdomarna 
behöver. 

Informanten talar om hur denne inte känner någon inblandning av prestige i relationen med 
sina arbetskollegor och litar på dem, vilket formuleras som en trygghet som även ungdomarna 
på HVB-hemmen påverkas  av.  Informanten  talar  om att  avsaknad av trygghet  i  kollegiet 
skapar en stress som också den påverkar ungdomarna, vilket gör tryggheten i kollegiet viktig 
även för arbetet med ungdomarna. 

För  att  kontinuerligt  arbeta  på  relationen  mellan  kollegorna  har  arbetsgruppen 
handledare, och i vissa situationer blir handledaren extra viktig för gruppen.
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Informant:  Ibland blir det jättejobbig stämning när man ska omorganisera och man vet att 
det blir mindre tjänster: vem får gå och vart ska man ta vägen. Sen beror det lite på 
hur man tacklar det också för när min förra arbetsplats [min anonymisering] lade ner 
så var det ändå en väldigt positiv stämning halvåret innan, så det beror lite på hur 
man tacklar det. Om man får en bra handledning och om man peppar varann och 
liksom låter bli att grubbla över det för mycket. Men det är jättelätt om nån börjar 
oroa sig så smittar det ju av sig. 

I citatet  blir arbetsgruppens betydelse för personalens välmående tydlig,  men också vilken 
betydande  roll  handledning  spelar,  då  informanten  talar  om  hur  bra  handledning  kan 
underlätta och förbättra personalgruppens hantering av en jobbig situation.

Arbetsgruppens  betydelse  för  arbetet  och  arbetssituationen  som  sådan  utformas  i 
intervjusamtalen som signifikant. Dels för att som team kunna hantera ungdomarna efter deras 
individuella förutsättningar på bästa sätt, dels för att kunna inspirera varandra i arbetet och 
tillföra nya synsätt, och desutom för att bearbeta personliga upplevelser och reflektioner av 
arbetet som skulle kunna vara betungande. 

Strukturer, ekonomi och makt
Under  intervjuerna  ställdes  konkreta  frågor  om  personalens  upplevda  möjligheter  till 
medbestämmande och inflytande i verksamheten. Svaren kan delas in i främst två kategorier. 
För det första talade informanterna om möjlighet till självbestämmande i sitt eget arbete som 
kontaktperson åt enskilda ungdomar:

Intervjuare: Upplever du att du själv har möjlighet att förändra saker som behöver förändras 
i ditt arbete?

Informant: A det känner jag. Alltså vi arbetar ju väldigt... Det är ett väldigt självständigt 
arbete det här. Vi lägger upp och planerar vårt eget arbete. Med dom ungdomar jag 
har så lägger jag upp min egen planering utan att det är nån annan som tycker till 
eller anmärker på nånting liksom.

Informanterna beskriver på liknande sätt i alla intervjuer att de själva som kontaktpersoner 
planerar  och organiserar  mycket  av arbetet,  och uttrycker  att  de har  stora  möjligheter  att 
påverka det egna arbetet.

För  det  andra  beskriver  informanterna  möjligheterna  till  inflytande  uppåt  i 
verksamheten:

Informant: När jag kom hit från en annan arbetsplats [min anonymisering] så lyssnade 
chefen och medarbetarna väldigt mycket på mig, för jag hade med mig idéer och så 
från hur vi hade jobbat på den förra arbetsplatsen [min anonymisering].

Intervjuare: Om vi tänker på verksamheten och personalen och institutionen och så. Vad 
har du för möjlighet att han inflytande? Har du nån möjlighet att påverka, att lämna 
synpunkter och få dom uppmärksammade? 

Informant: Både ja och nej. Vi har väldigt mycket öppna dialoger, väldigt mycket möten 
och vi pratar väldigt mycket med varandra. Man har möjlighet att lyfta väldigt 
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väldigt mycket här på plats. Men sen är det alltid en annan sak om vi ska lyfta saker 
som handlar om kostnads... Då kan vi bli lite kvävda och inte komma nånstans för 
då måste det upp i högre instans och så är det besparingar. Jättemycket besparingar. 
Så vi har inte mycket att röra oss med. Så det beror helt på vad det handlar om.

Generellt  redogör informanterna som ovan för en arbetssituation med ett öppet klimat där 
åsikter, synpunkter och förslag är välkomna. Dock påpekar de att detta gäller situationen med 
platscheferna och den närmsta ledningen, men om det gäller ärenden som behöver tas upp i 
högre  instanser  så  förlorar  de  avsevärt  mycket  inflytande.  Det  samma  gäller  med  den 
ekonomiska situationen, och informanterna beskriver under olika ämnen hur den ekonomiska 
situationen sätter  gränser för hur mycket  och på vilket sätt de kan vara med och påverka 
verksamheten:

Informant: Sen handlar det om att hålla organisationen där den ska va och ingen 
annanstans.

Intervjuare: Hur menar du då?
Informant: Att vi är ett boendestöd och att vi får ungdomar som är för tunga. Men då är ju 

det högre det är ju våra chefer. Och dom i sin tur och vad dom kan säga nej till och 
upphandlingar... platser... när det kommer ungdomar från soc och dom måste ut.

Informanten i citatet beskriver en situation där de till aktuellt HVB-hem får vissa ungdomar 
som egentligen är för ”tunga” på så vis att de har andra problematik än den detta HVB-hem är 
fokuserat mot och därför kanske inte är kapabla att hantera på rätt sätt. Men beslut därom tas 
högre upp i hierarkin, och är bland annat beroende av upphandlingar och andra ekonomiska 
faktorer, samt ett behov av någon form av boendeinsatser för individuella ungdomar. Men den 
ekonomiska situationen påverkar också informanternas arbetssituation på ett  högst konkret 
sätt:

Informant: Det har varit rätt gungigt i behandlingsvärlden ett par år. Det går ett halvår och 
sen säger kommunen stopp för dom har inte råd. Och då ryker nästan alla platser. De 
senaste tre behandlingshemmen jag har varit på där har det har vart fullt rus, ta in 
massa folk... och sen bara [kraschande ljud som indikerar att kommunen inte längre 
har råd att fortsätta. min anm.]... Då kanske dom måste ta bort 60% av personalen. 
Och sen så får kommunerna lite mer pengar eller så blir det lite mer flöde på det. 
Och då... in med ny personal igen. Det påverkar ju mycket.

Alla informanter  talar  om en ganska otrygg tillvaro med upphandlingar och okunskap om 
huruvida  de  får  stanna  eller  kommer  tvingas  byta  arbetsplats,  vilket  ofta  formuleras  som 
beroende av kommunens ekonomi. De ekonomiska möjligheterna styr huruvida man utökar 
verksamheten eller tvingas avskeda personal, och det påverkar personalens situation: ingen av 
informanterna har varit på nuvarande arbetsplats längre än nyåret 2008-2009. Samtidigt utgör 
nyanställningar för den befintliga personalen en möjlighet att påverka och göra sin röst hörd:

Informant: För vi har ganska mycket att säga till om med rekryteringen, så jag kan inte säga 
att ”såhär tycker våra chefer”, utan vi är med och väljer ut vilka vi tycker.
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Informanterna är i sina uttalande överens om att de upplever att de har stora möjligheter att 
påverka  vilka  som ska  anställas  till  arbetsplatsen.  De flesta  talar  om det  som något  bra, 
eftersom personalen  då  kan  ha  den  befintliga  gruppkonstellationen  i  åtanke  och  tala  för 
sökande  som skulle  passa  in  och  medföra  något  till  gruppen,  men  också  påpeka  när  de 
upplever att de inte fungerar:

Intervjuare: Har ni nånting att säga till om när man anställer nya?
Informant: Ja. Det har vi krävt. Ja men det är ju ett samspel. Vi måste ju får nån tycka och 

tänka. Chefen kommer ju alltid bestämma sen, men säg att vi har haft en hos oss 
som inte funkar så bra,  då kanske man inte vill anställa den. Och då måste vi kunna 
säga det, att det känns inte som att det är rätt. Nä men vi får ha åsikter. 
Bestämmande har ju han... eller hon.  Men åsikterna får vi ha. Det är ju vi som ska 
ha honom som kollega. Kan du inte lita på din kollega så blir det jättejobbigt.

I uttalandet ovan påpekar informanten att det är rätt att de i egenskap av personal får lämna 
synpunkter  på  vilka  som  ska  anställas,  då  dessa  kommer  bli  en  del  i  kollegiet,  och 
informanterna tidigare har talat om vikten av att kunna lita på sina kollegor. Vissa informanter 
resonerar också vidare kring medbestämmandet i sin helhet:

Informant: Jämfört med när jag jobbade på ett annat HVB-hem [min anonymisering] så 
hade vi inga föreståndare och vi pratade alltid direkt med chefen. Som det är nu så 
har vi en föreståndare. Men förändra så det blir närmare till beslut jag tror också för 
att i längden så känns det som att man har mindre handlingsutrymme och 
medbestämmande när man är långt borta från makten och vi har en mellanhand till 
allting. Och det kan skapa lite frustration eller att man känner sig som att man inte 
kan påverka. Och det tror jag är en farlig känsla. Så man blir mer engagerad och allt 
om man känner att man har inflytande så.

Informanten relaterar i denna utsaga inflytande och medbestämmande över det dagliga arbetet 
direkt till engagemang för jobbet. En lokal föreståndare kan få effekten att de upplever att 
avståndet till ”makten” blir längre, och det kan skapa en känsla av att de har mindre möjlighet 
till påverkan, vilket beskrivs som en frustration. Dock beskriver Björktomta hur de anställda 
på ett specifikt HVB-hem har arbetat utan platschef en period, och att detta har medfört att 
personalen  behövt  ta  mer  ansvar  för  det  administrativa  och  de  problem  som  kunnat 
uppkomma,  vilka inte  haft  någon direkt  anknytning till  verksamheten  personalen bedriver 
med  de  boende  ungdomarna.34 En  platschef  skulle  således  kunna  förstås  både  som  ett 
mellanled  mellan  personal  och  beslutsfattare,  men  denne besparar  också  personalen  vissa 
arbetsuppgifter som de inte har kompetens eller tid att utföra. 

Frustrationen  över  begränsningar  diskuteras  också  i  diskussioner  om  ekonomi  och 
relationen till ungdomarna:

Intervjuare: Det här med osäkerhet med pengar och osäkerhet med jobb. Kan det påverka er 
relation med ungdomarna?

34 Björktomta, sid. 82
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Informant: Kanske inte jättemycket med ungdomarna men i arbetsgruppen. För där pratar 
vi ju om det. Jättemycket i perioder. Så blir det mycket irritationer. Sen... Inte mer än att vi 
inte kan gå och fika varje gång vi ses [träffar ungdomarna. min anm] för att vi inte får 
bekosta det. Det kan låta banalt med det är ändå att alla ungdomar vill inte att vi kliver in i 
deras hem. Dom har krav på sig att ha kontakt med oss, men dom har inte krav på sig att 
släppa in oss. Jag har inte rätt att kliva in i deras hem. Och då träffas man på stan istället. Så 
mycket fika blir det alltså. Och sånt har vi fått neddragningar på, det kan vi känna också att 
det är ju inte så att vi går och nöjesfikar för att vi tycker att det är så himla roligt. Det är ju 
inte det det handlar om men det är ett avslappnat sätt att träffa en ungdom. [...] Men det är 
ju liksom... man får fånga upp dom där dom är och med det dom gör. Och där kan det ju bli 
begränsningar. Beroende på vad vi får och inte får.

Informanten  diskuterar  hur  ekonomi  och  osäkerhet  med  jobb  påverkar  atmosfären  i 
arbetsgruppen negativt i perioder, då arbetsgruppen som beskrivet ovan är det främsta forum 
för ventilation och bearbetning av upplevelser som har med arbetet att göra. Sedan talar också 
informanten om hur den ekonomiska situationen faktiskt påverkar arbetet med ungdomarna 
och möjligheterna till att skapa och upprätthålla en bra relation med dem. Informanten talar 
om vikten av att respektera ungdomarna och möta dem på ett sätt som de själva tycker är ok, 
och  att  ekonomiska  begränsningar  på  ett  grundläggande  sätt  utgör  hinder  för  att  träffa 
ungdomarna på ett avslappnat sätt. 

Sammanfattningsvis  beskriver  informanterna  att  de  upplever  stora  möjligheter  till 
självbestämmande i arbetet som kontaktperson till enskilda ungdomar, och att de är välkomna 
med förslag,  åsikter  och tankar  kring den lokala  verksamheten  och i  diskussion med den 
närmsta chefen och ledningen. Samtidigt påpekar de att beslut ofta kommer högre ovanifrån 
och att de då har väldigt liten möjlighet att påverka de besluten. Ekonomiska begränsningar är 
också en faktor  som påverkar  dels  verksamheten  i  stort,  men också arbetet  med enskilda 
ungdomar. Man talar också om återkommande upphandlingar och omflyttningar, och att det 
medför en osäkerhet i arbetssituationen. 

Avslutande diskussion
I denna del ämnar jag fördjupa mig i de diskurser som har synliggjorts tidigare i analysen 
genom att resonera djupare kring vad som har sagts, i vilken kontext och på vilket sätt. 

Syftet med denna kandidatuppsats har formulerats som att synliggöra och studera hur 
anställda på HVB-hem upplever sin yrkesroll, och sig själva i den yrkesrollen. I inledningen 
argumenterades för vikten av att syftet studeras bland annat med hänvisning till personalens 
funktion som verklighetsförmedlare i en form av resocialisation av ungdomarna som befinner 
sig  i  HVB-verksamheten.  I  relation  till  den  motiveringen  är  det  intressant  att  notera  att 
informanternas  diskurs  rörande  målet  med  sitt  arbete  på  flera  sätt  liknar  en  diskurs  om 
personalen som resocialisationsagenter, då de uttrycker det som att ”lära om” ungdomarna 
sådana basala men avgörande lärdomar om vad som kan betraktas som rätt och fel, och hur 
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man förväntas bete sig i olika sociala sammanhang.35 En informant formulerade det till och 
med  som  att  ”uppfostra  nån  när  dom  är  arton  nitton  tjugo”.36 Dessa  formuleringar  i 
kombination med utsagor som gör gällande att det inte går att belasta ungdomarna för vad de 
saknar i kunskap om den sociala världen med hänvisning till att de varit barn och att det då 
inte är deras fel eftersom de inte gjort egna val utan endast anpassat sig, anser jag rimliga att 
likna vid teorier om en misslyckad primär socialisation av en individ i barnaåldern.37 Mitt 
inledande  resonemang  om huruvida  man  kan  förstå  HVB-verksamheten  som en  form av 
resocialisation, blir genom informanternas utsagor rimligt då de uttrycker en förståelse för sin 
funktion i arbetet som resocialisationsagenter. 

Berger  & Luckmann skriver  hur  individer  vid en resocialisation  behöver  skapa och 
upprätthålla en ny uppfattning om världen och sig själv i den, via en stabil, meningsfull och 
känsloladdad relation mellan den som resocialiseras och socialisationsagenten/-erna.38 Jag vill 
likna  HVB-hemmens  verksamhet  och  personalens  arbete  vid  en  mindre  markant 
resocialisation, med anledning av att det inte är en helt ny verklighet som ska internaliseras, 
men  ändå  en  korrigerad  version.  Personalen  som  socialisationsagenter  vid  en  mindre 
omfattande  form av resocialisation  behöver  alltså  inte  ha samma affektuella  betydelse  för 
ungdomen som till exempel vårdnadshavare vid en primär socialisation, men de behöver ändå 
ha en så pass meningsfull och tillitsfull relation så att ungdomen kan lita på och ta till sig det 
de förmedlar. Informanternas förståelse för hur avgörande relationen är i förändringsarbetet 
blir tydlig till exempel i en informants utsagor om att denne kan hjälpa ”sin ungdom” att lita 
på människor genom att själv tala väl om dem och uttrycka den tillit informanten har till dem, 
under förutsättning att denne själv har en tillräckligt stark relation till ungdomen.39 

Samtidigt kan man se en åtskillnad i hur informanterna beskriver sin roll och uppgift i 
förhållande till vilken typ av mål som i intervjuerna diskuteras. Informanterna resonerar som 
tidigare  visats  kring  olika  uppfattningar  om  målen  med  verksamheten  och  ungdomarnas 
vistelse  på  HVB-hemmen.  Dels  talar  de  om formella  mål  som är  uppställda  i  samarbete 
mellan socialkontoret, ungdomen och dennes kontaktperson på HVB-hemmet, dels om mer 
ideologiska mål, vilka i intervjuerna formuleras bland annat som att hjälpa ungdomarna skaffa 
sig möjligheter till ett gott liv. De formella målen handlar om att ungdomarna efter vistelsen 
på HVB-hemmen ska vara kapabla att försörja sig, bo i egen lägenhet, laga mat och betala 
räkningar, vilka är konkreta med tämligen simpla mål i förhållande till de mer abstrakta målen 
formulerade som subjektiva upplevelser av goda liv. I talet om de olika typerna av mål, vilka 
jag  förstår  och  benämner  som  formella  respektive  ideologiska,  formulerar  också 
informanterna  sin  egen  roll  och  uppgift  olika.  I  relation  till  de  formella  målen  är  det 
informanternas uppgift att vara de som visar hur man fyller i en ansökan om bostadsbidrag 
35 Berger & Luckmann, s. 182-183
36 Se sida 15 i denna uppsats
37 Berger & Luckmann, s. 194-196
38 Berger & Luckmann, s. 183
39 Se sida 14 i denna uppsats

26



och väcker ungdomarna på morgnarna för att de ska hinna till  skolan. Om dessa uppgifter 
upptar vad informanterna anser vara för mycket av relationen mellan dem och ungdomarna, 
upplever  de  sin  roll  som att  vara  tjatig.  Informanternas  uppgift  i  förhållande  till  de  mer 
ideologiska målen formuleras dock som att vara en ”vägvisare” eller ”hjälpare”. Här är det 
inte praktiska uppgifter som de behöver hjälpa ungdomarna med, utan snarare mer abstrakta 
sådana som att ge ungdomarna verktyg och möjlighet till att reflektera över vilka de är och 
hur  de  förstår  sitt  förflutna.  I  relation  till  dessa  mål  är  det  snarare  ungdomarnas 
personutveckling och själsliga mående som står i fokus, än praktiska färdigheter som behövs i 
vardagslivet. Det är framför allt i samtal om dessa mer ideologiska mål som informanterna 
lyfter betydelsen av en god, tillitsfull och stabil relation mellan de själva och ungdomarna.

Medvetenheten om betydelsen av en stabil och tillitsfull relation mellan personal och 
ungdom blir  också tydlig  i  hur informanterna formulerar  anledningar  till  att  de benämner 
ungdomarna  som  just  ”ungdomar/ungdom”  och  inte  ”klient”  i  direkt  kontakt  med 
ungdomarna, om man inte vill påvisa den strukturella relationen dem emellan. Tapio Salonen, 
forskare i socialt arbete, reder ut begreppen konsument, brukare, och klient i relation till den 
offentliga  servicen.  Han menar  att  man  som ”klient”  har  minst  möjligheter  av  de  tre  att 
påverka  sin  situation  och  vilken  hjälp  man  mottar  från  det  offentliga,  och  skriver  att 
klientbegreppet

[…] har en mer bunden och ovillkorlig innebörd. Att vara klient är att befinna sig i en 
beroendeställning till en ordning eller samhällelig institution som den enskilde inte styr 
över. Klienten kan i dessa sammanhang ses som en skyddsling eller hjälpsökande som är 
underordnad myndigheters beredvillighet och godtycke.40

Oavsett om informanterna är medvetna om Salonens definition av begreppet klient eller ej, 
uttrycker  de en medvetenhet  om att  användningen av begreppet  indikerar  en institutionell 
relation som också medför en viss beroenderelation och underordnad av klienten/ungdomen i 
förhållande till personalen. I förståelsen av verksamheten som en lättare resocialisation och en 
medvetenhet om relationens betydelse för denna, bekräftar Salonen informanternas utsagor 
om ”ungdom/ungdomar” som ett mer passande tillmäle i situationer där man vill formulera 
relationen  mellan  personal  och  ungdom  som  avslappnat  och  tillitsfull,  snarare  än 
institutionell/strukturell.

Tal om arbetsgruppen i relation till andra teman förekom frekvent, och det var för mig 
som forskare  intressant  att  notera  hur  ofta  och  i  vilken  kontext  informanterna  talade  om 
arbetsgruppen. Speciellt som jag i förväg inte hade kunnat tänka mig att området skulle bli 
aktuellt som svar på vissa frågor och när jag exempelvis efterfrågar erforderliga och optimala 
utbildningar och egenskaper för deras arbete,  hade jag föreställt  mig att frågan gällde och 
skulle tolkas ur ett individuellt perspektiv. Informanterna förvånade mig genom att samtliga 
tolkade  eller  i  vart  fall  resonerade  kring  frågan  ur  ett  perspektiv  som  inkluderade  hela 
40 Tapio Salonen, ”Klient” i Vardagsbegrepp i socialt arbete, red. Verner Denvall & Tord Jacobson (Stockholm, 

2004), s. 46
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personalgruppen.  Det  framstod  i  detta  resonemang  vara  viktigast  att  framhäva  gruppens 
dynamiska  egenskaper  och  varianter  av  utbildning  som svar  på  min  fråga,  snarare  en  de 
enskilda informanternas. På så vis har informanterna uttryckt att det inte finns vissa optimala 
karakteristika  för en person i  deras  arbetsroll,  och kön, ålder,  etnicitet,  sexualitet  etcetera 
spelar för enskild personal mindre roll. Det är synergieffekten av alla dessa kategorier och 
egenskaper som i arbetsgruppen får betydelse, på så vis att ett bredare utbud av personligheter 
och  egenskaper  har  större  möjligheter  att  tillgodose  fler  ungdomars  behov.  I  dessa 
resonemang får arbetsgruppen alltså större betydelse än den enskilda personalen. 

Att informanterna har valt att framhålla arbetsgruppen och dess samlade repertoar av 
egenskaper och utbildning i betydelse för förutsättningarna att utföra ett bra arbete, snarare än 
de personliga egenskaperna och utbildningarna kan problematiseras. Genom att fokusera på 
synergieffekten av dessa egenskaper och utbildningar riskerar enstaka sådana att förbises. Till 
exempel kan en personals starka fokusering på att upprätthålla regler och tydliga strukturer på 
hemmet stöta bort ungdomar vilka har problem med auktoriteter, men problematiken ”göms” 
genom att det i personalen finns andra individer som tar på sig andra roller vilka ungdomarna 
svarar positivare mot. På samma sätt kan andra kategorier som kön eller härkomst utgöra ett 
problem i interaktionen med vissa ungdomar, men denna problematik uppmärksammas inte 
då andra i personalgruppen fångar upp ungdomarna. De individuella tillkortakommandena i 
utbildning,  ofördelaktiga egenskaperna och tillhörandet  av vissa kategoriska grupper  vilka 
potentiellt  kan medföra  problem för  den individuella  personalen och dennes  relation  med 
ungdomarna,  försvinner eller  tonas ned genom arbetsgruppen som helhet,  men skulle som 
ovan kunna ställas i relation till personalens roll som resocialissationsagenter.

Informanternas  upplevelser  som medlem i arbetsgruppen är även väsentlig  för deras 
känsla av trygghet på arbetsplatsen. Detta kommer till uttryck dels i konkreta uttalanden om 
att  trygghet  i arbetsgruppen påverkar atmosfären på arbetsplatsen på ett  positivt  sätt,  men 
också att den formuleras som en förutsättning för att informanterna ska känna det sociala stöd 
de behöver  för  att  i  samtal  med  varandra  bearbeta  arbetsrelaterade  negativa  eller  jobbiga 
upplevelser och tankar. Flera gånger under de olika intervjuerna ger informanterna uttryck för 
att deras arbete stundtals är psykiskt påfrestande för dem själva, och i diskussioner om den 
problematiken  poängterar  de  hur  viktigt  det  är  att  kunna  diskutera  detta  i  arbetsgruppen. 
Björktomta beskriver i sin studie hur personal på ett HVB-hem inte kunnat hålla tillräcklig 
distans till sitt arbete, och genom bristfällig bearbetning av sina upplevelser har mått psykiskt 
dåligt och varit på väg mot utbrändhet.41 Om inte individuella bearbetningsmetoder finns, som 
exempelvis  tillgänglighet  till  psykolog  eller  liknande,  är  alltså  personalen  beroende  av 
varandra i arbetsgruppen för att kunna bearbeta sina upplevelser och reaktioner på dessa för 
att upprätthålla psykiskt välmående. 

Som  framkommit  utsätts  HVB-hemmen  för  upphandlingar,  neddragningar  och 
omorganisering  med  jämna  mellanrum,  vilka  får  konsekvenser  för  arbetsgruppens 

41 Björktomta, sid. 80
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konstellation. Psykologen Lars Svedberg beskriver hur alla nya gruppsammansättningar måste 
genomgå vissa steg innan de kan lita på varandra, vilket medför en tidsperiod då personalen 
således inte har möjlighet att öppet och tillitsfullt kunna involvera gruppen i bearbetningen av 
arbetsrelaterade upplevelser.42 På ett av de två HVB-hemmen där informanterna jobbar, har 
majoriteten  av  personalen  inte  varit  anställda  längre  än  början  av  2009,  och  under  flera 
månader har de inte haft någon handledning. Det är problematiskt då utebliven handledning 
för en relativt  ny arbetsgrupp skulle kunna få negativa konsekvenser både för personalens 
mående, och för hur ungdomarna upplever och påverkas av vistelsen på HVB-hemmet. 

Informanterna  talar  om  att  det  är  välkommet  med  de  kurser  och  föreläsningar 
verksamheten  bekostar,  och  att  de  har  möjlighet  att  få  utbildningar  subventionerade  om 
arbetsgivaren anser dem som relevanta för arbetet. Dock framkommer i intervjuerna att det är 
arbetsgivaren som till syvende och sist avgör vilka vidareutbildningar som är relevanta, och 
det är även arbetsgivaren som har sista ordet vi nyrekrytering. Ännu mer maktlöshet uttrycker 
informanterna i tal om ekonomi, omstruktureringar och aktuell politik som förs kring HVB-
hem.  De  beskriver  att  det  är  ”gungigt”  i  branschen,  och  att  de  som personal  har  blivit 
omplacerade  till  nya  arbetsplatser  relativt  ofta.  De  ekonomiska  problemen  och 
begränsningarna blir aktuella att tala om både kring informanternas anställningstrygghet, men 
också  i  det  praktiska  arbetet  då  begränsningarna  försvårar  för  personalen  att  skapa  och 
upprätthålla en stabil och meningsfull relation till ungdomarna.

Utifrån de diskurser om arbetsgruppen,  möjligheterna till  egen kontroll  över arbetet, 
möjligheter  till  medbestämmande  och  vidareutbildning,  samt  diskurser  om kunskaper  och 
egenskaper  som  har  framkommit  i  empirin  skulle  man  kunna  förstå  informanternas 
upplevelser av sitt arbete och sig själv i sin yrkesroll med hjälp av Karaseks modell som jag 
presenterade under rubriken Teoretiska infallsvinklar. Jag vill poängtera att denna modell inte 
ska förstås som ett verktyg för att bedöma informanternas arbetssituation, snarare att hjälpa 
mig belysa ett helhetsperspektiv. Tal om alla de kategorier som bli aktuella i definitionen av 
modellens olika axlar förekommer i intervjuerna. Informanterna talar på ett positivt sätt om de 
flesta kategorier, men  det är framför allt de förmedlade upplevelserna av att inte ha tillräcklig 
kompetens i arbetet med vissa ungdomar, dåliga möjligheter att påverka verksamheten annat 
än på lokal  nivå,  samt få möjligheter  till  feedback om hur det  gått  för ungdomarna  efter 
verksamhetens  insatser,  och  möjligheter  att  få  och  ge  feedback  på  grund  av  utebliven 
handledning  som jag skulle  vilja  notera  som potentiellt  negativa,  enligt  Karaseks  modell. 
Dessa  potentiellt  negativa  delar  av  informanternas  arbetssituation  skulle  kunna  medföra 
negativ stress, men informanterna har gång efter annan i intervjusituationen påtalat hur starkt 
stöd  de  känner  av  sina  arbetskollegor,  och  även att  de  upplever  sig  vara  uppskattade  av 
arbetsgivaren. Enligt Eriksson & Larsson kan tillräckligt socialt stöd fungera som en buffert 
för att upprätthålla en positiv upplevelse av arbetssituation även om värdena på övriga axlar 
lämnar utrymme för förbättring, och om man ska se till helheten av informanternas utsagor av 

42 Lars Svedberg, Gruppsykologi (Lund, 2007), sid. 139
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sin  arbetssituation  på  aktuella  HVB-hem så  tror  jag  att  det  skulle  kunna  vara  en  rimlig 
förklaring till att de uttrycker generellt goda arbetsförhållanden och en trivsel på jobbet.43 De 
flesta informanter hade åsikter och förslag om vad de skulle vilja förändra med sitt arbete, och 
majoriteten nämnde områden som blivit lidande av ekonomiska begränsningar, men när jag 
under  de  olika  intervjuerna  ställde  frågan  om hur  informanterna  trivs  på  sina  arbeten  så 
svarade de flesta att  de trivdes bra, främst  på grund av det viktiga arbetet  de utförde och 
betydelsen de har för deras liv, men också på grund av arbetskollegorna:

Informant: Jag trivs med att arbeta med människor. På det sättet jag gör. Och sen trivs jag 
med mina arbetskamrater. Vi har väldigt mycket att prata om och det finns ett öppet 
klimat. Jo, men jag trivs. 

Sen då?

Även om informanterna till största del har uttryckt sig positivt om sin yrkesroll och om sig 
själva  i  den  yrkesrollen  finns  det  vissa  punkter  att  beröra  ytterligare.  Informanter  och 
forskning är överens om arbetsgruppens betydelse för personalens individuella välmående och 
hur väl arbetet  utförs, och baserat  på informanternas utsagor verkar även arbetsgivarna ha 
förståelse för hur viktig arbetsgruppen är. Dock undrar jag hur man resonerar kring det vid 
upphandlingar, omstruktureringar etcetera. Jag tror att det skulle vara fruktsamt att djupare 
studera  arbetsgruppens  betydelse  för  individuell  personal,  för  verksamheten  och  för 
ungdomarna,  men också att  fokusera på hur konsekvenserna  ser ut  vid de situationer  där 
arbetsgruppens  sammansättning  förändras.  Vad  sker  och  hur,  och  vad  händer  i  övrig 
verksamhet under tiden? 

När informanterna under intervjuerna har resonerat  kring vad de vill  uppnå med sitt 
arbete  i  relation  till  ungdomarna,  nämns  det  flera  gånger  att  informanterna  inte  får  några 
besked om vad som händer ungdomarna och hur dessa utvecklas efter avslutad vistelse på 
aktuellt  HVB-hem. Vissa uttrycker det som en frustration att inte få veta hur resultatet av 
deras tid med ungdomarna ter sig, eller huruvida de har lyckats med att lära ungdomarna hur 
man klarar ett vuxet, självständigt liv. Enligt Karaseks modell är feedback betydelsefull för 
arbetstagarens utveckling men också för dennes tillfredsställelse med sitt arbete, och eftersom 
personalen  i  denna  studie  i  hög grad  förstår  sitt  arbetes  syfte  i  relation  till  ungdomarnas 
utveckling  menar  jag  att  det  vore  betydelsefullt  att  införa  rutinmässig  utvärdering  av 
insatserna. Har ungdomen efter avslutade insatser från HVB-verksamheten de kunskaper som 
gör att denne kan hantera ett praktiskt vardagsliv, och hur förstår ungdomen sina erfarenheter 
och sig själv? Vad har de för framtidsdrömmar, och vad har de för möjligheter att förverkliga 
dem?

43 Eriksson & Larsson, i Berglund & Schedin (red.), sid. 146-147
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