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Förord 

Vi har haft en spännande vårtermin och fått många nya erfarenheter. Efter en 
intensiv men rolig process har arbetet nått sitt slut. Vi hade dock inte kunnat 
utföra arbetet på egen hand. Vi vill därför tacka alla underbara respondenter 
som ställt upp. Utan ert deltagande hade arbetet inte varit möjligt att utföra. 
Vi uppskattar era intressanta synpunkter och erfarenheter som ni delat med 
er av. Vi vill också tacka vår eminenta och engagerande handledare Sabine 
Gruber som har funnits där och stöttat oss genom hela processen. Arbetet 
hade inte blivit detsamma utan dig. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer, vänner och varandra för ny energi och 
peppande ord när motivationen inte varit på topp. 
Stort tack! 
 
Hanna & Frida 
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1 Inledning  

Det finns en historisk idé inom institutionsvården att använda “familj” och 

“hem” som ideal för verksamhetens utformning. Institutionerna försöker 

efterlikna en familj och ett hem vilket har varit ett sätt att bemöta den kritik som 

institutionsvården fått om att utgöra en negativ inverkan på de barn och 

ungdomar som behandlats (Brown 1979, hänvisad till i Sallnäs 1999:125). 

Familjen ses, av gemene man, som en naturlig enhet. När en ungdom inte kan bo 

hos sin familj av olika skäl ska vården som ungdomen vistas i likna gemene 

mans syn på en familj och ett hem (Sallnäs 2012:195–196). Vissa tidigare 

studier påvisar att det inte är möjligt att inom institutionsvård efterlikna en 

familj och ett hem medan andra studier anser att det är möjligt och nödvändigt. 

 

Under 2011 hade 26 200 barn och unga i åldrarna 0-20 år någon form av 

dygnsvårdsinsats (Socialstyrelsen 2012:27). I november 2011 fanns det drygt 

700 HVB-hem
1
 i Sverige (ibid:98). De ungdomar som placeras på HVB-hem är 

vanligtvis två huvudgrupper, de som far illa på grund av hemmiljön samt de som 

far illa på grund av eget beteende (Sjöblom 2012:123). När en ungdom blir 

placerad på HVB-hem får samhället rollen som ”ställföreträdande förälder” 

(Socialstyrelsen 2012:3). HVB-hemsvården innebär att erbjuda ungdomar 

behandling, daglig omsorg och en hemliknande miljö men vilken vårdaspekt 

som framträder mest är olika beroende på institution. Behandlingen ska utgöra 

en påverkan på de placerade ungdomarna (Sallnäs 2012:190), den dagliga 

omsorgen innebär att personalen ska stå för den omsorg som föräldrarna inte 

kunnat ge (Egelund & Jacobsen 2009:49). Hemlik miljö innebär att ungdomen 

ska erbjudas en hemliknande miljö under sin behandling (Sallnäs 2012:195). 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

För att få en bättre förståelse av idén att efterlikna familj och hem inom 

institutionsvården finner vi att det är av betydelse att presentera en kort 

överblick av hur utvecklingen har sett ut. Startpunkten för samhällets 

övertagande av ansvar för barns och ungdomars fostran utanför skolan tog form 

i slutet av 1800-talet (Sallnäs 2000:93). Här kom institutionsplacering att bli en 

vanlig insats för ungdomar med sociala problem som rörde deras beteende och 

problem som fanns i hemmiljön (ibid:2). 

 

I början av 1900-talet inleddes intensiva debatter som rörde föräldrarnas sätt att 

uppfostra, vilket ledde till ett större ansvar i föräldrarollen (Höjer 2012:72). När 

välfärdsstaten växte fram antogs en tydlig ställning till familjerna där idén till 

uppfostran stärktes ytterligare. Välfärden tog i uppgift att informera föräldrar om 

hur den goda föräldern bör vara för att uppfostra sina barn till goda 

                                                 
1
 Hvb-hem är en förkortning av hem för vård eller boende, förkortning används genom hela texten. 
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samhällsmedborgare. I de fall föräldrarna inte tog sitt ansvar blev välfärdsstaten 

ansvarig för att ge barnet skydd och fostran (Sandin & Halldén 2003:20). Det 

etablerades under denna tid en stor tilltro till institutionsvårdens möjligheter, 

vilket byggde på den professionalisering vården genomgått. Det fanns även en 

minskad tilltro till att den ursprungliga familjen inte kunde rädda barnen utan 

hjälp från samhället (Sallnäs 2000:2).  

 

År 1920 framtogs normalritningar för barnhem med syftet att få dem utformade 

till att i största möjliga mån likna ett hem. Vården satte 15 barn som en övre 

gräns för hur många som borde vara placerade på en institution för att den skulle 

ses som hemlik (Söderlind 2002:86–87). Antalet institutioner för barn och 

ungdomar ökade fram till 1930–40-talet, men under efterkrigstiden började 

antalet institutioner att avta och boendeplaceringarna blev allt färre i och med att 

Sverige fick en förbättrad välfärd (Sallnäs 2000:103). 

 

Under 1900-talets senare hälft fick institutionsvården stor kritik. En av dem som 

stod i spetsen för denna kritik var Gustav Jonsson som utifrån sina erfarenheter 

från Barnby Skå efterlyste förändring av institutioner till mer familjeliknande 

institutionsmiljöer. Institutionen sågs som förtryckande med negativ inverkan på 

de som vistades där då institutionerna var opersonliga och bestod av stora 

barngrupper (Lundström 2011:22). Svaret på den kritik som institutionsvården 

fått har genom åren förändrat miljön på institutionerna till mer familjeliknande 

miljöer (Sallnäs 1999:126). Institutionerna skulle härigenom likna det goda 

hemmet och verka som en familj och ett hem för ungdomen (Sallnäs 2000:105). 

 

Även idag är idén om familj och hem viktiga beståndsdelar på många 

institutioner (Severinsson 2010:243–244). Sallnäs (2012:195) menar att HVB-

hemmen har till uppgift att ge vård och behandla de barn och ungdomar som 

placeras där och erbjuda dem en hemlik miljö. Sallnäs (2012:196–197) menar 

vidare att institutionslivet avviker från det liv som de flesta utanför institutionen 

lever, det vill säga ett liv utan institutionens reglering av tid och rum. Samtidigt 

som institutionen har till uppgift att anpassa ungdomen till ett liv de flesta lever 

utanför institutionen, finns det delar av institutionsvården som skiljer sig från ett 

sådant liv (ibid:195–196). Exempelvis behöver institutionsvården iscensätta en 

konstlad tillvaro som liknar en familj till skillnad från ett familjehem, som redan 

fungerar som en familj (ibid). När en av oss hade sin VFU
2
 på ett HVB-hem 

upplevde hon vissa utmaningar med att efterlikna en familj/ett hem i 

verksamheten. Exempelvis växlade personalen i många fall mellan att agera 

personal och extraförälder. Erfarenheten från VFU: n har intresserat oss och har 

legat till grund för studiens inriktning. Vad menas då med att efterlikna en familj 

och ett hem i HVB-hemsvården? Eftersom idén om familj och hem ofta är för 

                                                 
2
 Verksamhetsförlagd utbildning  
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givet tagna finner vi att det är av intresse att undersöka de föreställningar som 

knyts till att likna familj och hem på HVB-hem.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de som arbetar på HVB-hem föreställer 

sig en familj och ett hem i relation till institutionsvårdens utformning. 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka föreställningar har personal om en familj och ett hem i relation till 

verksamheten? 

- Vilken betydelse tillskriver personal familj och hem i verksamhetens 

utformning och miljö? 

- Hur upplever personal att relationerna på HVB-hem kommer till uttryck 

utifrån familjebegreppet? 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att vi undersökt HVB-hem som är inriktade mot 

ungdomar i åldrarna 13-18 år, vi kommer främst använda begreppet ungdomar. 

Vi har inte gått närmare in på familjehemsvården eller på andra former av HVB-

hem. Vi har undersökt HVB-hem inom Östergötland där vår kontaktyta finns. 

Det hade varit intressant att undersöka vilken betydelse idén om familj och hem 

kan få i arbetet med ungdomarna. Vår utgångspunkt är att föreställningarna 

påverkar personalens arbetssätt och därmed HVB-hemmets utformning, vilket i 

förlängningen kan få betydelse för ungdomarna på olika sätt. Vi har dock valt att 

inte undersöka vilken faktisk påverkan personalens föreställningar kan ha på 

ungdomarna men kommer till viss del beröra vilken betydelse det skulle kunna 

få för ungdomarna. Vi kommer inte att presentera missförhållanden på HVB-

hem, som annars är ett vanligt föremål för diskussion inom området. Vi vill 

snarare “in i verksamheten” för att se vilka föreställningar personalen har om 

huruvida HVB-hemmen eftersträvar att likna familj och hem eller inte. 

1.5 Disposition 

I kapitel två redogörs tidigare forskning inom fältet. I kapitel tre behandlas den 

teoretiska referensramen som används, det vill säga socialkonstruktivism, teorin 

om den totala institutionen, pastoral makt samt resonemang kring familj. Kapitel 

fyra redogör för metoden som har använts. Där presenteras studiens metodval, 

urval, tillvägagångssätt, bearbetning och analys av materialet, etiska 

överväganden samt metodologisk reflektion. I kapitel fem presenteras studiens 

resultat och analys. För att göra resultat tydligt har vi delat upp det i tre teman 

med underteman. Analysen sker i samband med resultatredovisningen. I kapitel 

sex presenteras en sammanfattning och diskussion av studiens resultat och 

analys. Slutligen förs en diskussion kring studiens kunskapsbidrag samt ges 

förslag till framtida forskning inom området.
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2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om institutionsvård av ungdomar lyfter fram olika aspekter 

av institutionsplaceringar, allt från individnivå där ungdomarnas upplevelser 

belyses till institutionsvård som fenomen. Under 2000-talet har andelen studier 

inom området barn och ungdomar i institutionsvård ökat och allt fler forskare 

intresserar sig för placeringens betydelse och dess effekt. Forskning som vi valt 

att lyfta belyser idéer om familj och hem inom institutionsvård. En del av 

studierna jämför ungdomar i dygnsvård med ungdomar som inte är placerade. 

En stor del av vår forskningsöversikt tar avstamp från Marie Sallnäs (1999, 

2000, 2003) studier inom området. Sallnäs studier är centrala inom forskningen 

kring institutionsvård i Sverige och hennes forskning återfinns i många svenska 

studier. Forskningen presenteras nedan under tre teman:  

 Konstruktion av familj och hem i institutionsvård,  

 Jämförelse mellan institution och familj och 

 Relationer inom institutionsvården. 

2.1 Konstruktion av familj och hem i institutionsvård 

Andrew Kendrick (2013:77), professor inom institutionell barnavård, 

undersöker i sin studie Relations, relationships and relatedness: residential 

child care and the family metaphor barns användning av familjen som metafor i 

institutionsvård. I studien har han intervjuat ungdomar inom institutionsvård. 

Resultaten från intervjuerna visar att institutionsvården kan ge positiva resultat 

om ungdomarna har möjlighet att uppleva vården familjelik. Ungdomar som 

upplever sin institutionsvård som god är de som relaterar till personalen i 

familjeliknande termer som extramamma eller extrapappa. Familjeliknande 

relationer skapas utifrån känslan av tillhörighet i form av rutiner och traditioner 

som finns i miljön (ibid:82). Kendrick (2013:77) menar att det är av vikt att lyfta 

idén om vad en familj är och hur dennes funktion kommer till uttryck idag, då 

det finns en mångfald av olika familjekonstellationer. Han anser att frågan om 

familjens natur har väckts och fokus har lagts vid att leva tillsammans, äta 

tillsammans och ha hållbara relationer snarare än den biologiska aspekten av 

familjen. Studien visar på en positiv syn av familj men efterfrågar en vidare 

diskussion kring idén om familjen och dennas funktion. Han finner det möjligt 

att koppla samman familj och institutionsvård i dagens samhälle. Vår studie tar 

till viss del avstamp från Kendricks studie och kritiska frågor, men med fokus på 

institutionspersonalen och hur de förstår familj och hem.  

 

En annan forskare som också har undersökt hur familj uppfattas och kommer till 

uttryck i institutionsvården är Marie Sallnäs. Sallnäs (2003) artikel Som en 

familj? Om privata och små institutioner för barn och ungdomar innehåller en 

fallstudie som gjorts på två små privata HVB-hem som båda utger sig för att 

vara familjehemslika. De anställda bor med ungdomarna på HVB-hemmen och 
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har sina liv där. Studiens syfte var att undersöka ungdomarnas och de anställdas 

syn på hur vården som bedrivs är familjelik eller inte. Studien bygger på 

intervjuer med både ungdomar och personal. Resultaten visar att vården 

uppfattas som familjelik och att det finns en positiv inställning till att fungera 

som en familj på en institution. Det framkom att ungdomarna uppfattade 

personalen som extraföräldrar medan personalen själva inte ville benämna sig 

som extraföräldrar eftersom de ansåg att ungdomarna redan hade egna 

biologiska föräldrar (Sallnäs 2003:2-3). Studien visar att kärnfamiljen anses vara 

norm när institutionsvården relateras till familj. Exempelvis ansågs ett HVB-

hem med tre platser vara mer likt en familj än ett HVB-hem med sju platser. Det 

resonerades kring att en större grupp med ungdomar i olika bemärkelser väcker 

större uppmärksamhet än vad en mindre grupp gör (ibid:7). Bilden av en familj 

som framträder i studien är intressant och vi vill därför fortsätta att undersöka 

dessa idéer. Vår studie kommer till skillnad från Sallnäs (2003) ha fokus på 

intervjuer med respondenter från både privata och kommunala HVB-hem. 

Vidare kommer vi att undersöka personalens föreställningar och därmed inte 

ungdomarnas. 

 

Tore Andreassen (2003) belyser i sin forskningsöversikt Institutionsbehandling 

av ungdomar - vad säger forskningen? att god institutionsvård kännetecknas av 

att behandlingen genomförs i en miljö som är så lik den naturliga miljön som 

möjligt. I en sådan miljö anses ungdomarna bland annat ha möjlighet att 

integrera sig med andra ungdomar utanför institutionen (ibid:321). Andreassens 

(2003:339) forskningsöversikt återger en bild av att den naturliga miljön ses som 

något positivt medan institutionsmiljön skiljer sig från det naturliga och därmed 

blir negativt laddad. Det är av intresse att vidareutveckla analysen av 

resonemangen kring vad som menas med “naturligt”. Andreassen (2003:344–

345) belyser vidare att det är viktigt att personalgruppen är eniga och har samma 

uppfattning om hur beteendeproblem ska förändras för att positiva 

behandlingsresultat ska vara möjliga att uppnå. Patrick C Friman (2000:195) 

beskriver i sin studie Behavioral, Family-Style Residential Care for Troubled at 

Out-of-Home Adolescents: Recent Findings att HVB-hemspersonalen saknar 

tydlighet i sitt arbete inom institutionsvården, vilket påverkar 

behandlingsresultaten negativt. Det är för oss av betydelse att undersöka hur 

personalens tankar kring familj och hem inom institutionsvården skiljer sig åt 

eller liknar varandra, eftersom Andreassens och Frimans forskning visar att 

enighet ger goda behandlingsresultat. 

 

Andreassen (2003:282) menar att det har gjorts flera studier som försökt bedöma 

behandlingseffekten i olika vårdmiljöer, alltifrån vårdmiljöer där ungdomar 

placerats i familjeliknande enheter med få anställda till mer strukturerade och 

slutna institutioner. Friman (1996:13) lyfter fram positiva resultat från en 

longitudinell studie gjord på Boys Town, en institution som tar hand om barn 
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och deras familjer och som använder sig av “Teaching Family Model”. Studien 

innefattar två ungdomsgrupper där en ungdomsgrupp befann sig i 

familjeliknande institutioner där Teaching Family Model användes och den 

andra gruppen befann sig i större institutionsmiljöer. Resultatet visar att de som 

befann sig i familjeliknande institutioner hade bättre skolresultat eftersom de 

kände att de hade mer personlig kontroll över sina liv, upplevde sig mindre 

isolerade från kamrater och familj och hade ett bättre förhållande till vuxna än 

gruppen som befann sig i en större institutionsmiljöer. 

 

 Både Sallnäs (2003) och Frimans (1996) studier finner en familjeliknande 

vårdform som god. Sallnäs (2000) lyfter redan i sin avhandling Barnavårdens 

institutioner - framväxt, ideologi och struktur fram frågan om familj och hem i 

relation till institutionsvården. Avhandlingen ger en presentation av 

institutionsvårdens historiska och nuvarande struktur. Sallnäs (2000:225) menar 

att det finns tre frågor som har varit aktuella för diskussionen om 

institutionsvård. Den första frågan berör hur institutioner har ansetts utgöra både 

förkastliga och positiva effekter på ungdomar som vistas där det råder således en 

dubbelhet kring huruvida institutionsvården och dess effekter är positiva eller 

negativa. Den andra frågan rör hur institutioner över tid har haft familjen som 

modell i utformningen av boendet. Sallnäs (2000:226) lyfter att institutioner 

behöver ta någon form av ställning till ungdomar som del av en familj eftersom 

ungdomar ofta växer upp i familjer. HVB-hem kan upplevas som en konstgjord 

familje- och hemmiljö eftersom de försöker likna ett vanligt familjeliv utanför 

institutionen. Sista frågan handlar om den utbredda behandlingstanken som idag, 

såväl som genom historien, har genomsyrat institutionsvården. Övertygelsen om 

att ungdomar kan få vård i en institutionsmiljö har växt sig allt starkare under 

senare år (ibid). Det finns intressanta frågor att fördjupa sig i vad gäller 

institutionsformens framväxt och nuvarande struktur. Vår studie tar framförallt 

intryck av Sallnäs andra fråga som handlar om familj och hem. 

 

Susanne Severinsson (2010:243–244) lyfter i sin avhandling Unga i 

normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda 

undervisningsgrupper och hem för vård eller boende fram familjediskursen, 

vilken innebär att HVB-hem använder familj och hem som viktiga beståndsdelar 

i utformningen av institutionen. Diskursen kommer av föreställningar om att 

ungdomar mår bäst av att tillhöra sina föräldrar. När en ungdom placeras på 

HVB-hem utmanas familjediskursen i och med att de skiljs från sina föräldrar. 

Här intar istället personalen en föräldraroll (ibid). Vi kommer att undersöka vad 

föräldrarollen innebär för personalen eftersom det är en viktig del i arbetet. 

2.2 Jämförelse mellan institution och familj 

Claes Levin (1998) menar i sin avhandling Uppfostringsanstalten att 

institutionsvårdens institutionella drag har en negativ påverkan på ungdomar. 
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Avhandlingen bygger på en fallstudie gjord på en sluten ungdomsanstalt vilket 

skiljer sig från vår studie som fokuserar på öppna HVB-hem. Vi anser dock att 

Levin har en intressant analys som är av relevans för vår studie. Avhandlingens 

resultat påvisar att institutioner försöker att efterlikna en “normal” familj genom 

att göra aktiviteter som ofta anses förekomma i en familj. Levin (1998:176) 

menar dock att institutionen skiljer sig från en familj genom att det på en 

institution finns en påtvingad gemenskap med främmande människor, låsta 

utrymmen och ständig övervakning av personal. Avhandlingen presenterar en 

bild av att ett normalt liv innebär frihet att kunna röra sig fritt och utföra 

aktiviteter på olika platser. Institutionen målas fram som en strikt miljö, där det 

är lås och kontroll som styr. Huruvida Levins tankegångar återskapas eller inte 

av våra respondenter är av intresse att undersöka. 

 

Hélène Lagerlöfs (2012) avhandling Samhällsvård och välfärdsresurser: En 

studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och 

institutioner syftar till att analysera vardagen för ungdomar i samhällsvård 

utifrån deras tillgång till skolgång, fritid och kamratrelationer. Avhandlingen 

visar att ungdomar i samhällsvård lever ett liv som skiljer sig från 

normalpopulationen och från familjehemsplacerade ungdomar på så sätt att de 

ofta saknar resurser som andra grupper av ungdomar har tillgång till (ibid:15–

17). Exempelvis framkommer att ungdomar på HVB-hem saknar tillgång till 

materiella ting som mobiltelefon och dator (ibid:157). De får även utföra mer 

hushållsarbete än andra ungdomar och utför dessutom mer organiserade 

gruppaktiviteter (ibid:150). Ungdomarna upplever även att deras vardag i stor 

utsträckning är präglad av regler och bestämmelser (ibid:157). I vilken 

utsträckning HVB-hems placerade ungdomar har tillgång till dessa resurser styrs 

i hög grad av vad vårdmiljöerna tillhandahåller (ibid:44). Lagerlöf (2012:32) 

anser att det även finns saker på HVB-hem som påminner om ett familjehem i 

både storlek och miljö, men menar att miljön uppfattas som konstruerad och 

som en egen värld vid sidan om samhället. Den kollektiva miljön på HVB-hem 

kännetecknar en institution och fokus läggs på gruppen istället för individen. 

 

Precis som Levin (1998:176) så för Lagerlöf (2012:15–17) ett intressant 

resonemang kring att de dygnsvårdade barnen inte ses som en del av 

normalpopulationen och därmed blir jämförda med något som anses vara 

onormalt. Vad som bedöms som normalt kopplas i avhandlingen samman med 

materiella saker, möjlighet till skolgång, kamrater och fritid. De regler och 

rutiner som finns på institutionerna menar Lagerlöf (2012:44) kan stå i vägen för 

dessa resurser. Till skillnad från Levin (1998:176) jämför Lagerlöf (2012:15–17) 

institutionen med familjehem där det finns en antydan om att familjehem i större 

utsträckning liknar en kärnfamilj. Att likna en kärnfamilj ses som positivt och 

som något som institutionen, med alla dess regler och rutiner, inte kan uppnå. 
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En studie gjord av Marie Sallnäs, Stefan Wiklund och Hélène Lagerlöf (2010), 

visar även den på att samhällsvårdade ungdomars levnadsförhållanden har sämre 

tillgång till resurser än ungdomar i allmänhet (ibid:19). Det betyder att 

ungdomar i samhällsvård inte kompenseras med motsvarande levnadsnivå som 

ungdomar som lever i sina ursprungsfamiljer (ibid). Även i den här studien 

jämförs institutioner med en familj och ett hem vilket tyder på att familj och 

hem är svåra att förena med institutionsvården.  

 

Severinsson (2010) diskuterar i sin avhandling hur olika diskurser möjliggör och 

begränsar arbetet med ungdomar i särskilda undervisningsgrupper och 

ungdomar på HVB-hem. Severinsson (2010:227) lyfter fram att 

verksamheternas mål är att ungdomarna ska normaliseras och gå från ett oönskat 

till ett önskat beteende. Personalen står därmed i gränslandet mellan att 

undervisa och att fostra ungdomarna. Avhandlingen visar att HVB-hemmen 

försöker uppnå en normalisering genom att åstadkomma en hemlik miljö. 

Severinsson (2010:106–107) finner att den hemlika miljön gör att ungdomarna 

vill anpassa sig till de normer som finns inom verksamheten. Genom att miljön 

upplevs som omsorgsfull kan den övertyga ungdomarna om att personalen har 

goda intentioner. Den omsorgsfulla miljön kan ses som en strategi till en 

beteendeförändring hos ungdomarna. Något som enligt Severinsson (2010:106–

107) påminner om att HVB-hem är en institution är den disciplinerande rollen 

som HVB-hem tillhandahåller. Exempelvis har HVB-hem ofta mer formella 

miljöer, gemensamma aktiviteter, låsta utrymmen och personalrum med 

begränsat tillträde. Detta visar på att personalen har kontroll och övervakning av 

ungdomarna. Severinssons avhandling pekar på att den hemlika miljön kan 

fungera som en strategi att få ungdomarna att förändras till det bättre, vilket är 

en intressant aspekt av hur hem och familj används inom institutionsvården. 

Laila Dreyer Espersens (2010) avhandling Bekymrende identiteter. Anbragte 

børns hverdagsliv på behandlingshjem beskriver hur vardagen för placerade 

ungdomar inom institutionsvård ser ut. Espersen (2010:245) undersöker i vilken 

utsträckning begreppet totala institutioner påverkar barns vardag och den sociala 

interaktion som sker mellan barn och vuxna på institutioner (ibid:211). Espersen 

(2010:211–213) fann att barnen betraktades som skadade och hade en avsaknad 

av inre struktur. Barnen ansågs därför behöva skydd från övriga världen vilket 

gjorde att de var tvungna att spendera största delen av sitt liv på institution. De 

placerade barnens barndom skiljde sig markant från andra barn, de gick 

exempelvis i skola på institutionen och avskildes från att skapa relationer med 

människor utanför. Espersen (2010:214) visar således på att institutionerna har 

liknande drag med det Erving Goffman definierar som en total institution.  

Tiné Egelund och Turf Böcker Jacobsen (2009:27–32) presenterar i boken 

Omsorg for anbragte børn og unge: Døgninstitutionens hverdag og vilkår ett 
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etnografiskt fältarbete gjord på flera olika institutioner. Fältarbetet syftade till att 

undersöka vilken livsmiljö olika vårdinrättningar skapar för ungdomar som 

vistas där. Egelund och Jacobsens (2009:92–94) resultat visar att livsmiljön som 

ungdomarna vårdas i främst handlar om att ge trygghet och förutsägbarhet på en 

individuell nivå. De olika behandlingshemmen tolkade dock trygghet och 

förutsägbarhet väldigt olika. Vissa menade att det viktigaste var att det fanns 

tydligt organiserade hållpunkter som plats, tid och rum medan andra 

behandlingshem tolkade trygghet och förutsägbarhet som att göra allt för att se 

till att ungdomens behov blev uppfyllda. Studien visar att behandlingshemmen 

fick olika prägel på den livsmiljö som inrättades utifrån hur föreställningar av 

trygghet och förutsägbarhet tolkades. Hur hem och familj tolkas tror vi har stor 

betydelse för hur HVB-hemsvården utformas, vilket vi kommer att titta närmare 

på i denna studie. 

2.3 Relationer inom institutionsvården 

Sallnäs (2000:27) belyser i sin avhandling att HVB-hem ofta skapar sekundära 

problem som utanförskap och svårigheter att forma bra relationer inom 

verksamheten. Ungdomar som upplever sin behandlingstid som bra är ofta de 

som har en god relation till personalen medan ungdomar som upplever sin 

behandlingstid som mindre bra ofta har en sämre relation till personalen 

(ibid:33). Ingrid Höjers och Yvonne Sjöbloms (2011) studie Att stå på egna ben 

- om övergången från samhällsvård till vuxenliv handlar om ungdomars egna 

berättelser om hur det är att gå från institutionsvård till ett självständigt liv. I 

studien framkommer att HVB-hemspersonal ger bra stöd till placerade 

ungdomar. Ungdomarna upplever att personalens stöd hjälpte dem att återfå 

självförtroende vilket ledde till att deras skolresultat förbättrats, vilket är en 

viktig del för att klara livet utanför vården (ibid:31). I motsats till Höjers och 

Sjöbloms studie visar Sallnäs, Wiklunds och Lagerlöfs (2010:18) studie att 

ungdomar ofta upplever att de inte har någon att vända sig till och att personalen 

på HVB-hem sällan eller aldrig har tid för dem. Därav vänder de sig ofta till 

flick- eller pojkvänner när det är något istället för att vända sig till någon vuxen. 

 

Levin (1998:303) understryker att det på en institution saknas en värdemässig 

gemenskap som finns inom relationerna i en familj. Levin (1998:303) menar att 

det är i tillitsfulla relationer en hållbar förändring kan ske, men på en institution 

är det snarare regler och rutiner som är i centrum och det försvårar att uppnå 

goda behandlingsresultat. Severinsson (2010:228) påtalar även hon att en 

tillitsfull relation mellan personal och ungdom är grunden för att ett önskvärt 

beteende hos ungdomarna ska uppnås. 

 

Levin (1998:155) menar att institutionen skapar ett tillgjort sätt att vara för både 

personal och ungdom. Institutionen bygger på en under- och överordning och 

institutionellt bestämda roller som att bli behandlad och att vara behandlare. 
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Över- och underordningen anser Levin står i motsättning till hur livet utanför 

institutionen ter sig. En annan aspekt av hur institutioner skiljer sig från en 

vanlig familj menar Sallnäs (1999:130) i sin artikel Institutionsvård för barn och 

ungdomar - Att vara som en familj blir extra tydligt i krissituationer då 

institutioner har en annan makt än vad som existerar i en vanlig familj. Både 

Sallnäs och Levin pekar på att det finns en maktaspekt i relationerna på 

institutioner som skiljer sig åt från relationerna i en familj. Ungdomar på HVB-

hem påverkas av varandra och skapar tillsammans en egen kultur och egna 

strategier som står i motsättning till personalens arbete. Detta för att försöka 

mildra den jobbiga upplevelsen att bli intagen på institution och bilden av att 

vara misslyckad (Levin 1998:173). Andreassen (2003:321) belyser att den 

negativa kulturen som ungdomarna skapar kan brytas genom att ge ungdomarna 

möjlighet att umgås med ungdomar utanför som kan ge en positiv inverkan. Hur 

personal upplever och arbetar med gemenskap på institutioner är angeläget att se 

närmare på utifrån idén om att likna familj och hem inom institutionsvården. 

 

Tidigare forskning (Sallnäs 2000, Levin 1998) som rör vårt problemområde är 

influerade av olika teorier. En återkommande teori vi kan se i forskningen är den 

ny institutionella teorin. Teorin har främst använts vid diskussioner av framväxt 

och förändring av institutioner. Vi är mer intresserade av tankarna som finns 

inom institutionsvården idag och har därför valt att inte använda oss av denna 

teori. En annan teori som använts i tidigare forskning (Severinsson 2010, 

Espersen 2010) är symbolisk interaktionism. Denna teori skulle vi kunna ha 

använt om vi hade inriktat arbetet mot ”roller”. Annan forskning (Espersen 

2010) har använt Goffmans teori om den totala institutionen vilken vi också valt 

att använda. Flera har i den tidigare forskningen (Sallnäs 2000, Sallnäs 2003, 

Severinsson 2010, Kendrick 2013) använt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

vilket vi också valt att göra eftersom vi anser att perspektivet är ett bra verktyg 

för att analysera personalens tolkningar och föreställningar av problemområdet. 

Vi är medvetna om att vi har presenterat ett flertal av Marie Sallnäs (1999, 2000, 

2003) studier vilket kan innebära att forskningsöversikten blir något smal, men 

då hon är en central forskare inom området anser vi att hennes studier är av vikt 

att lyfta. Vidare tar en del av den tidigare forskningen upp idéer om familj och 

hem men vi ser att det finns relativt lite forskning kring fenomenen utifrån ett 

personalperspektiv. Forskning som rör familj och hem visar en för givet tagen 

bild av vad familj och hem är, men endast en liten del av forskningen 

problematiserar fenomenen. Vi finner det därför intressant att spinna vidare på 

denna tråd.  
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3 Teoretisk inramning 

Studiens teoretiska referensram utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Därtill använder vi Erving Goffmans teori om totala institutioner. Vidare är vi 

influerade av Michael Foucaults begrepp pastoral makt samt Gunvor 

Anderssons, Margareta Bäck-Wiklunds och Gunilla Maria Olssons resonemang 

kring familj. 

3.1 Socialkonstruktivism 

Begreppet social konstruktion introduceras i Peter L. Bergers och Thomas 

Luckmanns (1998) bok Kunskapssociologi - hur individen uppfattar och formar 

sin sociala verklighet. De beskriver att människor delar vardagslivets verklighet 

med varandra, vilket främst sker i möten “ansikte mot ansikte” (ibid:41). 

Socialkonstruktivism ser människor som sociala till sin natur vilka bildar 

mening i interaktion med andra (ibid:68). Vivien Burr (2003:46–48) påvisar 

även hon att människor skapar mening i sitt vardagsliv tillsammans med andra. 

Vidare menar Ingrid Sahlin (2002:116) att hur ett fenomen framstår är beroende 

på vilka föreställningar som finns kring fenomenet. Förenklat innebär 

socialkonstruktivism att antaganden om verkligheten blir så som vi tolkar den 

(Mattson 2010:27). Vår teoretiska utgångspunkt är att människor är sociala och 

skapar mening tillsammans med andra. Vi menar att socialkonstruktivism är 

betydelsefullt för oss att använda i studien därför att det är människors 

föreställningar och tankar vi undersöker. Socialkonstruktivism kan fungera som 

ett användbart verktyg att analysera hur fenomenen familj och hem ligger till 

grund för HVB-hemmens utformning. 

 

Burr (2003:46–48) diskuterar att språket är oskiljaktigt från tanken och att en 

människa är produkten av sitt språk eftersom språket hjälper oss att beskriva oss 

själva, andra människor och upplevelser. Språket och tanken ger människan 

möjlighet att sortera sina erfarenheter och ger dem mening. Med avstamp i 

socialkonstruktivism är inte familj och hem för givet tagna fenomen utan 

konstrueras i social interaktion, i vårt fall i de samspel som sker på HVB-

hemmen.  

 

Malcolm Payne (2008:97–98) menar att tolkningar och föreställningar av 

fenomen förändras utifrån sociala och kulturella kontexter och kan se olika ut 

över tid. Eftersom tankar och föreställningar om hem och familj kan se olika ut 

beroende på sociala och kulturella kontexter kan vi endast säga något om den 

verklighet som finns på de verksamheter som studeras i studien. Idén om familj 

och hem varierar med andra ord beroende på sammanhang och tidpunkt.  
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3.2 Totala institutioner och dess konsekvenser 

Goffman (1973) presenterar i boken Totala institutioner att totala institutioner 

utgör en negativ inverkan på de intagna. Den negativa inverkan beror bland 

annat på att livet på institution skiljer sig markant från livet i en familj och ett 

hem. Till skillnad från Goffman som har undersökt låsta institutioner undersöker 

vi föreställningar kring familj och hem på öppna institutioner. Frågan som kan 

ställas är vilken relevans Goffmans teoretiska perspektiv om den totala 

institutionen från 50-talet har för betydelse för dagens institutioner. När en av 

oss hade sin VFU visade det sig finnas likheter mellan HVB-hemmet och 

Goffmans teori om den totala institutionen. Exempelvis fanns det på VFU-

platsen liknande möbler i alla ungdomars rum och köket och andra ytor gick att 

låsa. Vi finner det därför spännande att undersöka vilka idéer om familj och hem 

som ligger till grund för HVB-hemmens utformning. Vilken typ av hem 

efterliknas på HVB-hemmen? 

 

Målsättningen för den totala institutionen är att förändra de intagna i enlighet 

med vissa normer och ideal (Goffman 1973:59). Att förändra beteenden efter 

normer och ideal gäller även för många öppna institutioner idag och innebär att 

miljöerna på HVB-hem ska utgöra en påverkan på de placerade ungdomarna 

(Sallnäs 2012:190). Teorin om den totala institutionen lyfter fram att de intagna 

ska utföra gemensamma aktiviteter som sker på institutionen, vilka planeras väl 

för att institutionens mål ska uppnås (Goffman 1973:14–15). Dock menar 

Goffman (1973:56) att den totala institutionen inte lyckas med dessa 

beteendeförändringar eftersom de intagna har svårt att upprätthålla sina 

beteenden efter placeringen. Institutionen skiljer sig kraftigt från livet utanför. 

På totala institutioner finns formella grunder som ställer krav på uppträdande 

(ibid:86). De intagna belönas i utbyte mot rätt uppförande i tanke och handling 

gentemot personalen. Den intagne vet klart och tydligt vad den måste göra för 

att få dessa belöningar som består i sådant som i vanliga fall skulle tas för givet. 

Belöningssystem kan ses som ett av de tydligaste dragen för den totala 

institutionen (ibid:42–43). Belöningssystem i olika former används alltjämt 

inom institutionsvården (Payne 2008:204–205). 

 

Goffman (1973:18–19) menar även att den kultur som råder på de totala 

institutionerna skiljer sig markant från ett familjeliv som anses vara “normalt”. 

Personal ser de intagna som opålitliga och att de intagna ser personalen som 

överlägsen. Detta bidrar till att det skapas distans mellan personal och de 

intagna. Vidare förekommer ofta stora klyftor mellan de intagna och personalen 

vilket blir extra tydligt i det avseende att personalen arbetar efter scheman. 

Personalen har möjlighet att integrera med omvärlden och skapar en distans till 

de intagna som inte har samma möjlighet (Goffman 1973:16). Även inom 

dagens institutionsvård arbetar personalen efter scheman. Detta försvårar den 
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dagliga omsorgen till ungdomarna eftersom personalen i relationell mening inte 

är ungdomarnas familj utan får betalt för att ge dem omsorg (Sallnäs 2012:196). 

 

Inte bara kulturen på en institution skiljer sig från ett hem utan även miljön. 

Institutionen förser exempelvis de intagna med standardiserade och fysiska 

enhetliga saker så som möbler och kläder. Standardiseringen kan ses som ett sätt 

att beröva den intagnes personlighet, då den intagnes tillhörigheter är en del av 

dennes identitet (Goffman 1973:23–24). När en person placeras på institution 

samlas fakta om dennes liv, vilket blir tillgängligt för all personal och kan ses 

som att den intagnes privata liv blottas (ibid:26). 

 

Goffmans teori om den totala institutionen innehåller flera intressanta aspekter 

som kan användas som verktyg när vi analyserar personalens föreställningar 

huruvida familj och hem appliceras eller inte i dagens institutionsvård. 

3.3 Pastoral makt 

I studien undersöks hur personalen upplever att relationer kommer till uttryck på 

HVB-hem. Forskning (Sallnäs 1999, Levin 1998) har visat att det finns en 

maktaspekt i relationer på institutioner som skiljer sig från relationer i en familj. 

Foucault (1982:786) diskuterar att makt alltid återfinns i relationer mellan 

människor. Han menar att makt blir synligt när det uppstår motstånd i en 

relation. I relationen mellan personal och ungdomar uppstår spänningar som är 

kopplade till makt och därför är begreppet pastoral makt användbart för vår 

analys av det empiriska materialet. Den pastorala makten används som ett sätt 

att påverka individen att sträva efter att uppnå rätt kvalifikationer. Pastoral makt 

karaktäriseras av en konst att genom både kontroll och omsorg kunna vägleda 

och styra in en person som behöver hjälp på rätt väg (Foucault 2007:165). 

Relation och tillitsskapande används för att kontrollera individer och samtidigt 

få dem att kontrollera sig själva (Severinsson 2010:229). Den pastorala makten 

har sina rötter i det kristna pastoratet som etablerades 300 e.Kr. och än idag 

utövas pastoral makt inom socialt arbete med syfte att ge hjälp och stöd till 

behövande. Socialarbetare har till uppgift att säkra personer som behöver hjälp, 

trygghet och livskvalité och blir därmed en modern pastor/hjälpare (Foucault 

2007:165). Alexandru Panican och Rickard Ulmestig (2011:47) menar att 

socialarbetare blir experter som med hjälp av välfärdstjänster kan förvalta den 

pastorala makten. Vi använder oss av begreppet pastoral makt som verktyg i 

analysen för att förstå personalens resonemang om hur relationer på HVB-hem 

tar sig uttryck. 

3.4 Resonemang kring familj 

Vi har inte för avsikt att definiera begreppet familj eftersom det är föränderligt 

beroende på tid och rum. Vi vill endast föra ett resonemang kring familjen som 
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fenomen eftersom det är ett centralt begrepp för studien och dessutom kan hjälpa 

oss att analysera empirin.  

 

Gunvor Andersson (2012:92), forskare i socialt arbete med inriktning barn och 

unga, för ett intressant resonemang kring familjen som fenomen när hon belyser 

att synen på hur en familj ska se ut har skiftat beroende på historisk och kulturell 

kontext. I Sverige har familjemönstren genomgått stora förändringar under de 

fem senaste decennierna. Traditioner har utmanats, vanor och värderingar har 

ifrågasatts på grund av den individualisering som skett i samhället. Det är idag 

öppet för tolkning angående hur utformning av föräldraskap ska utformas. Det 

har visat sig att barn inte alltid ser föräldrarna som självklara i betraktandet av 

en familj, utan det kan likaväl innebära andra närstående (ibid:109). Det är 

intressant att undersöka personals syn på föräldraskap och vilken betydelse de 

får på ett HVB-hem eftersom det är samhället som utgör ställföreträdande 

föräldrar när en ungdom blir placerad. 

 

Margareta Bäck-Wiklund (2012:17), också hon forskare i socialt arbete, med 

inriktning på familjepolitik, anser att innebörden av vad en familj är har skiftat 

genom historien. Hon understryker dock att familjen för många fungerar som en 

enhet där omsorg utövas samt att man via familjen söker tillhörighet och 

gemenskap (ibid:26). Precis som Andersson (2012:109) och Bäck-Wiklund 

(2012:17) håller Gunilla Maria Olsson (2008:222), psykolog med inriktning 

barn och familj, med föregående författare vad gäller definition av familj. 

Olsson (2008:222) belyser dock att familjens funktion för många är en garanti 

för stabilitet i samhället. Av ovanstående kan vi konstatera att det är svårt att 

definiera begreppet familj på ett entydigt sätt och därför är också förståelsen av 

familj ett intressant studieobjekt.  

 

Andersson (2012:133–134) menar att många socialarbetare bär på olika 

föreställningar av vad ett gott familjeliv innebär. Föräldrar står ofta för trygghet 

och omsorg och är därigenom oersättliga men ses som misslyckade om 

ungdomen tas om hand av samhället. Det råder olika meningar om att familjen 

är både skapare av- och lösning på ungdomens problem. Dubbelheten påverkar 

huruvida ungdomen i institutionsvård uppmuntras att relatera till sin 

ursprungsfamilj (ibid). Andersson (2012:22) diskuterar även familj i relation till 

arbete. På ett arbete ska regler följas, prestationer ska belönas och personen 

värdesätts efter utförda prestationer. I en familj värderas personerna istället efter 

vem dem är.  

 

Avslutningsvis, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, menar vi att det 

inte finns något beständigt utan att allt är föränderligt. Med hjälp av 

socialkonstruktivism, teorin om totala institutionen, pastoral makt och 

resonemangen kring familj avser vi att analysera och tolka våra intervjuer.  
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4 Metod 

I metodavsnittet behandlas metodologiska val som ligger till grund för studien. 

Här redovisar vi studiens metodval, urval, tillvägagångssätt, hjälpmedel samt 

bearbetning och analys av materialet. Vidare kommer vi redogöra för etiska 

överväganden, metodologisk reflektion, trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet och slutligen alternativa tillvägagångssätt för genomförandet av 

studien.  

4.1 Metodval 

Studien är kvalitativ med intervjuer som huvudredskap. Intervjuer är bra att 

använda för att nå ett djup i det som studeras (Eliasson 2013:21). Studien 

kommer att fokusera på ett mindre antal respondenters föreställningar, vilket 

möjliggör att få mer fylliga beskrivningar av deras upplevelser av familj och 

hem i relation till institutionsvården. Vidare är intervjuer bra för att se 

sammanhang som inte framkommer direkt utan blir mer tydliga efter hand. 

Intervjuer är dessutom flexibla och går att anpassa efter hur studien utvecklar sig 

(ibid:27). Vi anser att flexibiliteten och fylligheten som uppnås genom intervjuer 

är av betydelse för studien. Syftet är att undersöka respondenternas 

föreställningar av ett fenomen, vi vill dock inte definiera fenomenet. Studien 

syftar till att generera olika idéer kring familj och hem. Syftet är inte att 

generalisera några resultat eller säga något om en större population. Att uttrycka 

något om en större population ligger inte i den kvalitativa metodens intresse 

(Patton 2002:46). 

 

Det finns olika typer av intervjuer, från den strukturerade till den mer 

ostrukturerade. Hur pass strukturerad en intervju är beror på hur många fasta 

respektive öppna frågor intervjun innehåller (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011:40). En form av intervju är den semistrukturerade intervjun som är mer 

styrd än den ostrukturerade intervjun (Eliasson 2013:26). Den semistrukturerade 

intervjun följer till viss del en intervjuguide, som innebär en lista över 

förhållandevis förbestämda teman och frågor. Intervjuformen ger intervjuaren 

möjlighet att ändra ordning på sina frågor och ställa följdfrågor utifrån 

respondentens svar. Detta ger även respondenten stor frihet till att utforma 

svaren på sitt eget sätt vilket gör att intervjuaren kan få fram fylligare svar 

(Bryman 2008:415). En semistrukturerad intervju kan även lättare ge svar på 

studiens frågeställningar (Silverman 2013:204). Vi har valt, med bakgrund av 

ovanstående, att göra semistrukturerade intervjuer då vi menar att det passar vår 

studie eftersom vi inte enbart ville begränsa oss till specifika förvalda frågor. 

Istället såg vi den semistrukturerade intervjun som ett sätt att närma oss 

respondenternas tankar och erfarenheter genom att ge plats till intressanta teman 

som skulle kunna komma att dyka upp under den enskilde intervjuns gång. 
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Det kan vara av vikt att den som intervjuar bekantar sig med respondentens 

miljö för att underlätta tolkningen av dennes upplevelser (Lantz 2013:139). För 

att vi båda skulle känna oss bekanta med HVB-hemsmiljön innan intervjuerna 

valde vi att besöka ett av HVB-hemmen som ingår i studien. Philip Lalander 

(2011:83) menar att det finns fördelar med att besöka de miljöer där 

respondenten verkar för att låta den förståelse man som intervjuare tar del av 

under besöket influera den fortsatta kunskapsproduktionen i studien. I vårt fall 

påverkades vår kunskapsproduktion av att besöket gav oss inspiration och idéer 

som hjälpte oss i utformningen av vår intervjuguide, vilken sedan kom att ligga 

till grund för samtliga intervjuer. Vi ansåg att besöket var användbart i 

kombination med intervjuer. Det gav oss en inblick i personalens arbete som 

kunde ligga till grund för intervjuerna.  

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua åtta anställda på tre olika HVB-hem i Östergötland. För 

att underlätta tillträdet till HVB-hemmen valde vi att kontakta ett HVB hem där 

en av oss har gjort sin VFU. Anledningen till att vi valde att kontakta VFU-

platsen var att vi såg HVB-hem som en känslig miljö och därmed svår att få 

tillträde till. Det är en plats där minderåriga behandlas för psykosocial 

problematik under sekretess, denna vetskap kom från tidigare erfarenhet. Peter 

Svensson och Göran Ahrne (2011:32) konstaterar att det kan vara bra med en 

dörröppnare till fältet när man vill undersöka en relativt sårbar miljö. Vi 

använde oss således av ett kedjeurval. Bryman (2008:433–434) menar att ett 

kedjeurval innebär att man som forskare först kontaktar en respondent som i sin 

tur ger tips på flera andra respondenter som kan passa för studien. Han påpekar 

även att kedjeurval är bra att använda för att få tag på respondenter. 

Kedjeurvalet bidrog till att vi genom VFU-platsen fick tips på ytterligare 

respondenter som kunde tänka sig att ställa upp i studien. En kritik mot denna 

urvalsprocess kan vara att materialet inte blir så brett eftersom respondenterna 

kan ha liknande erfarenheter och attityder kring problemområdet. Detta kan bli 

negativt för vår studie då vårt syfte i första hand är att fånga skilda idéer kring 

familj och hem, men vi är även intresserade av att finna gemensamma drag. 

Samtliga verksamheter som respondenterna arbetade på var “öppna” HVB-hem 

och hade inriktning mot ungdomar mellan 13-18 år. Öppna HVB-hem innebär 

att de placerade ungdomarna har en viss frihet att vistas utanför hemmet. Vi 

valde att intervjua respondenter från tre HVB-hem med ungdomar som 

målgrupp och där familj och hem på ett eller annat sätt relateras till 

behandlingen. Fördelen med att studera liknade miljöer är att det ger ett resultat 

som inte enbart är färgad av endast en verksamhets miljö (Svensson & Ahrne 

2011:24). Två av HVB-hemmen hade placeringar för både killar och tjejer 

medan det tredje HVB-hemmet enbart tog emot tjejer. Vi kommer dock inte 

analysera könsfördelningen eftersom det inte är intressant för studiens syfte. 
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Vi har intervjuat personal eftersom de till stor del är med och utformar HVB-

hemmen. Till en början tänkte vi enbart intervjua behandlare men fann det sedan 

intressant att även intervjua föreståndare och samordnare eftersom de sätter en 

tydlig prägel på verksamheten. För att välja ut passande respondenter valde vi 

även att använda ett kriterieurval. Kriterieurval innebär att respondenten ska 

uppfylla vissa kriterier för att medverka i studien (Patton 2002:238). Kriterier vi 

satte upp var att respondenten skulle ha minst två års arbetslivserfarenhet på 

HVB-hem samt att denne under intervjutillfället arbetar på HVB-hem. 

Personalen vi intervjuade utgjordes av tre föreståndare, fyra behandlare och en 

samordnare med utbildningar som socionom, socialpedagog, beteendevetare och 

undersköterska. Respondenterna bestod av sju kvinnor och en man i åldrarna 30-

45 år. Respondenterna plockades från två privata och ett kommunalt HVB-hem. 

Vi kommer dock inte att särskilja yrkesroll, utbildning, kön, ålder eller 

arbetsplats i analysen eftersom alla anställda mer eller mindre är med i 

behandlingsarbetet med ungdomarna och dessutom vill vi inte röja någons 

anonymitet.  

 

Inom kvalitativ forskning är det inte mängden data som är det viktigaste utan 

variationen och innebörden (Rennstam & Wästerfors 2011:196). Enligt Ulla 

Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011:44) är det sällan det räcker att 

intervjua en eller ett par personer för att uppnå en så kallad mättnad. Att uppnå 

mättnad innebär att liknande svar uppkommer under intervjuerna. Att intervjua 

sex till åtta personer ger möjlighet att få ett material som är relativt oberoende av 

enskilda respondenters uppfattningar. Vi valde att intervjua åtta personer. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi tog kontakt med tidigare VFU-plats och frågade föreståndaren om intresse av 

att delta i studien. Föreståndaren meddelade personalgruppen om vår studie. Vi 

fick inte tillgång till personliga uppgifter och kontaktade därför arbetsplatsen för 

att tillfråga närvarande personal om intresse att delta. Från VFU-platsen fick vi 

tips på andra respondenter från två liknande verksamheter. Vi gjorde samma 

process på dessa ställen som med VFU-platsen. Flera ur personalgrupperna 

tackade nej till att bli intervjuade trots att vi hade en öppning till fältet. Detta 

medförde att processen tog längre tid än planerat. Några anledningar till att det 

var svårt att få respondenter att ställa upp handlade om resurser, tid och mod, 

som några av respondenterna uttryckte det. Slutligen fick vi tag på åtta 

respondenter. 

 

Via den personliga kontakten med respondenterna fick vi tillgång till deras 

mailadresser. Vi mailade ut ett informationsbrev till samtliga respondenter (se 

Bilaga 1). Informationsbrevet innehöll information om studien och dess etiska 

principer som förklarar respondentens rättigheter under och efter intervjun. 

Respondenterna bekräftade sitt intresse via mail eller telefon efter att ha läst och 
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godkänt informationsbrevet. Samtliga intervjuer hölls på respektive respondents 

arbetsplats. Detta för att underlätta för personalen då det skulle bli smidigast för 

dem genom att slippa förflytta sig till ett annat ställe för att bli intervjuad. 

 

En intervjuguide (se Bilaga 2), som vi använde oss av under intervjuerna, 

bearbetades fram efter att vi gjort ett besök på ett av HVB-hemmen i studien. 

Besöket varade under några timmar en vecka innan den första intervjun. Att 

utföra en observation, i vårt fall ett besök, innebär många gånger att olika roller 

intas som forskare (May 1997:139–140). Under besöket var vi öppna med vilka 

vi var och med vilket syfte vi var där, vi intog en mer passiv roll när vi 

observerade miljön. Vi antog senare en mer aktiv roll vid den måltid vi deltog i 

samt vid diskussioner med personalen rörande verksamheten. Besöket kom 

sedan att ligga till grund för utformningen av vår intervjuguide. Vår första 

intervju fungerade som en testintervju där vi provade oss fram huruvida 

frågorna, tiden och inspelningen fungerade. Vi valde att använda intervjun i 

studien eftersom vi fick svar på de frågor vi undrade över. 

 

Intervjuerna tog generellt 45-60 minuter. I början av varje intervjutillfälle 

informerades respondenten muntligt om studiens syfte. Vi upplyste om 

respondentens etiska rättigheter och förklarade hur intervjun skulle gå tillväga. 

Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans av oss två. En av oss hade som 

huvuduppgift att hålla i intervjun och ställa frågor medan den andra analyserade 

kroppsspråk, antecknade och ställde kompletterande frågor. Att reflektera efter 

ett intervjutillfälle om hur intervjun gått är bra för att upptäcka nya 

intresseområden att fråga om vid nästkommande intervju (Bryman 2008:422). 

Att vi båda närvarade under samtliga intervjuer såg vi som en fördel då vi 

gemensamt i efterhand reflekterade över vad som sades under intervjun och 

varför. 

4.3.1 Hjälpmedel 

Samtliga intervjuer är ljudinspelade. Fördelen med att spela in intervjuer är att 

den som intervjuar kan uppmärksamma det som respondenten säger och följa 

upp intressanta synpunkter utan att bli distraherad av att föra anteckningar 

(Bryman 2008:428). Detta upplevde vi som en stor hjälp för att kunna fokusera 

på samtalet, samt för att kunna uppfatta icke-verbala gester. En nackdel med att 

spela in respondenterna är att vissa kan bli hämmade över att dem blir inspelade, 

och det kan påverka hur intervjun blir (ibid). Detta märkte vi dock bara vid ett 

tillfälle då en respondent kommenterade inspelningen vid ett flertal gånger och 

när vi stängt av inspelningen kom vi in på flera intressanta ämnen för studien. 

Kanske var det så att respondenten distraherad av ljudinspelningen. 
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4.4 Bearbetning och analys av materialet 

Varje intervju transkriberades för att lättare få en överblick av det 

respondenterna sagt. Transkribering innebär att materialet skrivs ut (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011:54). För tillförlitlighetens skull tog vi med alla skratt, 

tystnader, hummanden och så vidare. För att skilja på intervjuperson och 

respondent skrev vi “I. P” framför intervjupersonens uttalanden och Respondent 

1, Respondent 2 och så vidare framför respondentens uttalanden i slumpmässig 

ordning. På så sätt kunde vi skilja de åt samt hålla respondentens svar anonyma. 

En fördel med att transkribera sitt eget material är att intervjuaren lär känna 

materialet och kan inleda tolkningsarbetet redan vid transkriberingen (ibid). 

Silverman (2013:8) menar att det är bra att börja analysen vid ett tidigt skede 

snarare än att vänta med det till slutet. Detta för att det blir mycket att ta allt på 

en gång samt att det ger en möjlighet att se vilken riktning materialet tar. Vi 

valde att redan efter första transkriberingen börja analysera materialet genom att 

rödmarkera återkommande teman och andra uttalanden vi fann vara av intresse 

för studien. 

 

Vi har valt att analysera det empiriska materialet genom att utföra en 

innehållsanalys. Innehållsanalys är en flexibel analysmetod som rör texter som 

är tryckta, handskrivna eller i elektronisk form där man på ett systematiskt och 

replikerbart sätt kvantifierar innehållet (Bryman 2008:281). Vid en 

innehållsanalys är teman som förekommer i empirin av intresse att analysera 

Exempelvis kan det analyseras hur ofta olika teman förekommer och vilka ord 

som används respektive inte används i texten. I en innehållsanalys kan det också 

undersökas hur ofta vissa nyckelord förekommer i olika sammanhang 

(Silverman 2013:443). 

 

Vi valde att från början gå in öppet i materialet utan att ha våra frågeställningar i 

bakgrunden. Detta menar Silverman (2013:234) är ett bra sätt att gå tillväga för 

att studiens hypotes inte ska färga hela analysen. Efter att vi transkriberat allt 

material och rödmarkerat intressanta ord, meningar och stycken så gick vi 

igenom och läste de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få en 

helhetsbild av materialet. Vi använde sedan färgpennor för att markera ut olika 

teman i texterna så att vi kunde se vad som återkom i de olika intervjuerna. Vi 

upptäckte att det fanns vissa ord som upprepades i flera intervjuer vilket vi fann 

intressant och tog fasta på i analysarbetet. Genom färgkodningen kunde vi se 

både likheter och olikheter i respondenternas svar. Vi sållade bort sådant som vi 

fann irrelevant för analysen och gick djupare in på de svar som vi ansåg vara av 

intresse att bilda teman av. Målet för analysen är att analysera och tolka olika 

processer som uppkommer i materialet och för att göra detta behöver analysen 

vara reflexiv (Mattson 2005:67). Vi pendlade mellan några teman för att 

slutligen ta fasta på tre olika teman som vi ansåg var övergripande i det 

empiriska materialet. Till varje tema hittade vi sedan två eller tre underteman 
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som inriktar sig på olika saker samtidigt som de tillhör ett och samma 

övergripande tema. 

 

Vid en innehållsanalys ligger utgångspunkten i ett tolkande perspektiv. Det är 

nödvändigt för forskaren att undersöka vad som finns under ytan för att kunna 

ställa mer djupgående frågor om vad som sker i det empiriska materialet 

(Bryman 2008:290). Vi har således under hela processens gång ställt frågor till 

materialet, för att komma åt fylliga svar. Att ha ett tolkande perspektiv innebär 

även att forskaren inte bara återberättar respondenternas berättelser utan även 

sätter dem i ett sammanhang och ger berättelserna sin egen förståelse (Mattson 

2005:68). 

4.5 Etiska överväganden 

Etik är en viktig del i all forskning och det finns vissa regler och principer för 

hur forskningen får bedrivas. En viktig princip är individskyddskravet som 

innebär att de människor som studeras inte ska skadas eller råka illa ut på grund 

av forskningen (Gustavsson, Hermeren & Petterson 2011:18). Några sätt att 

värna om detta är principerna nedan: 

 

Principen om Informerat samtycke innebär att de personer som studeras ska bli 

informerade om vad studien innebär och utifrån denna information ha möjlighet 

att själva få bestämma om de vill delta i studien (Svensson & Ahrne 2011: 31). 

Vi har upprätthållit denna princip genom att skicka ut ett informationsbrev i god 

tid till medverkande respondenter där vi berättade om studiens syfte och 

respondentens frivillighet till att medverka i studien. De informerades även om 

deras rätt att avbryta intervjun när de vill samt att de i efterhand kan be om att 

vissa uttalanden ska plockas bort innan studien publiceras. Vidare fick de 

information om att de inte behövde svara på alla frågor som ställs under 

intervjun. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som är insamlade i 

ändamål för studien inte får användas för åtgärder som kan skada respondenten 

(ibid). Denna princip har vi tagit hänsyn till genom att vara tydliga och 

noggranna med att det empiriska materialet endast använts i uppsatssyfte och 

därefter förstördes. Principen om konfidentialitet innebär att enskilda individer 

måste bevaras och redovisas på ett sätt som gör att dem inte kan identifieras av 

utomstående (ibid). Vi behandlade respondenternas uppgifter på ett 

konfidentiellt sätt genom att anonymisera vem som sagt vad genom att vi i 

resultat och analys redovisningen nämner dem som Respondent 1, Respondent 2 

och så vidare i slumpmässig ordning. Slutligen ansåg vi det viktigt att även 

ungdomarna som berörs i det empiriska materialet skyddas av 

individskyddskravet genom att upprätta principerna om skydd av barn och 

utsatta grupper. Detta har vi tagit hänsyn till genom att inte skriva ut specifika 

händelser eller namn på ungdomarna som berörs. 
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Vår studie har genomförts med bakgrund av ovanstående principer samt lokala 

riktlinjer som utfärdats av socionomprogrammet. Valet av syfte, och därmed 

respondenter (personal), grundar sig i de lokala etiska riktlinjerna som säger att 

studenter inte får intervjua någon under 18 år (Studiehandledningen 2014:8). 

Det hade varit intressant att undersöka ungdomars föreställningar men utifrån de 

etiska riktlinjerna fanns ingen möjlighet till detta. 

4.6 Metodologisk reflektion 

4.6.1 Trovärdighet 

Något som är viktigt att tänka på inom alla studier är att den som läser studien 

ska kunna tro på det som står (Svensson & Ahrne 2011:26). Svensson och Ahrne 

(2011:26–27) menar att ett sätt att öka studiens trovärdighet är att ha 

transparens i framställningen. Det ska således finnas en möjlighet för läsaren att 

kritisera studien. Med transparens menas hur “genomskinlig” studien är, det vill 

säga att studien går att diskutera och kritisera genom att dess brister är synliga. 

Vi har genom hela arbetet varit noggranna med att redogöra för hur vi gått 

tillväga och motiverat våra val i studiens alla moment. Vi har haft som mål att 

framställa texten på ett tydligt sätt och delat in texten i olika kapitel med 

tillhörande rubriker för att läsaren enkelt ska kunna följa med i vår text och vårt 

resonemang. 

 

En viktig del för kvaliteten i kvalitativa studier är att forskaren kan delge läsaren 

sin förförståelse av det fenomen som studerats. Personliga erfarenheter är en stor 

del av förförståelsen och som kan komma att påverka forskarens tolkning av det 

som studeras (Larsson 2005:4). Det är därför av vikt att reflektera över den 

tidigare erfarenhet som en av oss har utifrån sin VFU på ett HVB-hem som ingår 

i studien. Detta kan ha påverkat studiens utförande och tolkning av materialet. 

Det har därför varit viktigt att vi är två som utfört denna studie och vi ser det 

som en fördel att en av oss saknar förkunskap gällande institutionsvården och 

tror att det kan ha varit bra för vårt utfall, då vi som författare kan bidra med två 

olika synsätt. Vi är självklart medvetna om att våra synsätt inte är de enda sanna. 

På grund av förförståelsen valde vi att även intervjua respondenter från två andra 

HVB-hem. Angående vårt kedjeurval är vi medvetna om att detta kan ha 

påverkat trovärdigheten då VFU-platsen gav oss tips på likande HVB-hem. Vi 

fann dock att ett av HVB-hemmen skilde sig från de andra i sitt tänk och 

utformning av verksamheten även om målgruppen var den samma för alla tre 

HVB-hem. Detta menar vi är positivt för vår studie då vi både var ute efter 

gemensamma såväl som skilda föreställningar.  

 

Vi kan samtidigt se att VFU: n har varit en tillgång för oss då det var genom den 

vi fick tillträde till fältet samt inspiration till att skriva ett arbete om idéer kring 

familj och hem på HVB-hem. Dessutom menar Annika Lantz (2013:139) att 



 

 

 

22 

kunskap om intervjupersonens område är en förutsättning för att kunna urskilja 

nyanser i det som sägs i såväl intervju som analys.  

 

I kvalitativa studier är det viktigt att föra ett resonemang över trovärdigheten, 

det vill säga att forskarens resultat verkligen motsvarar verkligheten (Silverman 

2013:284). Vad gäller urvalet anser vi att personalen besitter stor kunskap vad 

det gäller föreställningar kring hem och familj i relation till HVB-hemmens 

utformning. Vi har varit noga med att ge varje respondent extra tid för 

reflektioner kring varje fråga för att inte bara vår agenda skulle styra intervjun 

utan att resonemangen skulle ligga så nära respondenten egna ord som möjligt.  

 

Vi valde att använda en innehållsanalys då denna metodanalys är ”öppen”, 

flexibel och passar till studier där texter ska studeras. Dessutom ansåg vi att den 

kunde vara till hjälp för att kategorisera och belysa viktiga aspekter i vårt 

material. Dock kan analysmetodens trovärdighet kritiseras. Bryman (2008:296) 

menar att en innehållsanalys endast kan vara så bra som de dokument den 

bygger på. Det är därför viktigt att forskaren tar med det som dokumenten står 

för och inte förvränger dess innebörd på något sätt. Vidare menar Bryman 

(2008:297) att det praktiskt taget är omöjligt att kategorisera ett material utan ett 

visst mått av subjektiva tolkningar från forskarens sida. Som ovan nämnt är vi 

medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat studiens resultat, men vi har 

försökt att hålla oss så nära det empiriska materialet som möjligt genom att 

bland annat använda direkta citat i analysen av materialet.  

 

4.6.2 Pålitlighet och överförbarhet 
Denna studies empiri utgår från kvalitativ data det vill säga intervjuer. Då 

intervjuer kan innebära vissa svagheter kan detta ha påverkat studiens pålitlighet 

(Svensson & Ahrne 2011:27). En svaghet är att intervjuer endast ger en 

begränsad bild av ett fenomen som undersöks. Intervjuer kan verka som ett 

komplement till observationer då intervjuerna kan bekräfta det forskaren har 

uppfattat vid observationerna. Genom att kombinera dessa metoder kan 

forskaren bilda en egen uppfattning om materialet samtidigt som respondenterna 

berättar om sina föreställningar vilket ökar pålitligheten (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne 2011:56). Därav kan vi bara uttala oss om vad respondenterna säger och 

inte om vad dem gör. 

 

Att intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats kan 

påverka studiens pålitlighet. Att intervjua någon på dennes arbetsplats kan 

innebära att personen vill uttrycka andra saker om sig själv, exempelvis kan det 

vara så att personen eftersträvar att framstå som en god medarbetare eller chef 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:45). Detta kan göra att respondenten svarar 

så som han/hon tror är bra att svara, vilket påverkar intervjuns innehåll. 

Dessutom kan pålitligheten påverkas genom att de på respektive arbetsplats 
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kände till varandras medverkan i och med att intervjuerna utfördes där och kan 

ha påverkat svaren. Urvalet kan även ha påverkat att flera av respondenterna 

kände till varandras medverkan. Istället för att kontakta HVB-hemmen kunde vi 

ha varit mer tydliga med att vi verkligen önskade en lista utifrån vilken vi själva 

kunde göra ett urval av respondenter. Vi ansåg dock att de aktuella HVB-

hemmen var lämpliga att intervjua på då personalen i samtliga fall ansåg att det 

passade dem bättre, rent tidsmässigt, om vi kom dit och intervjuade. Vidare fick 

vi en större förståelse då vi fick uppleva den miljö som respondenterna pratade 

om.  

 

Ahrne och Svensson (2011:17) menar att forskaren vid intervjuer kommer 

förhållandevis nära de miljöer och människor som undersöks. Forskaren får en 

kännedom om föremålen för forskningen vilket kan ställa till problem. Vi är 

medvetna om att de frågor som ställts vid intervjutillfällena kan ha lett till en 

viss typ av svar. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket lämnar 

utrymme för öppenhet och att olika följdfrågor har tillkommit vid de olika 

intervjutillfällena. Därav är det av betydelse att förhålla sig kritisk till våra 

generaliseringar vi gjort av materialet.  

 

Det är svårt att dra generella slutsatser om hur det ser ut på alla de HVB-hem vi 

undersökt då de liknar varandra till en viss nivå men skiljer sig åt på andra sätt, 

exempelvis vad gäller kön, personal och metoder. Kvalitativa studier syftar inte 

till att säga något om en större grupp utan riktar sig mot individuella upplever 

(Bryman 2008:369). Det gör det svårt att överföra vår studie till liknande miljöer 

i och med att vi har undersökt några personals föreställningar. 

4.7.3 Alternativa tillvägagångssätt 

Ett tillvägagångssätt som vi skulle kunna ha använt i studien är triangulering. 

Triangulering innebär en kombination av olika metoder, data, teorier eller 

forskare för att studera ett fenomen. Detta för att fånga in fenomenet på mer än 

ett sätt. Om kombinationen av exempelvis olika teorier kommer fram till ett och 

samma resultat ökar studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne 2011:27–28). Vår 

tanke var från början att kombinera olika metoder så som observationer och 

intervjuer. Vid en kombination av dessa hade respondenternas föreställningar 

kunnat klarläggas ännu mer än vid bara ett besök som vi gjorde. Observation 

som komplement till intervju kan bekräfta det som sägs i intervjuerna och bidra 

till en ytterligare dimension (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011: 56). På grund 

av tidsbrist, då detta arbete är relativt begränsat, fann vi det inte möjlighet att 

genomföra både observation och intervjuer. Vi valde således att göra ett kortare 

besök på ett av HVB-hemmen samt intervjuer. 

 

En annan typ av intervju än enskilda intervjuer är fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgruppsintervjuer hade varit bra att koppla ihop med vår vetenskapliga 
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utgångspunkt, socialkonstruktivism. Denna metod hade kunnat fånga upp hur 

personalen diskuterar familj och hem på HVB-hem. Fokusgrupper genererar 

kunskap som är baserad på gemensamma och kollektiva erfarenheter (Dahlin-

Ivanoff 2011: 71). Vi tror dock att vi inte hade lyckats komma på djupet på 

samma sätt om vi använt oss av fokusgrupper istället för intervjuer.  
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5 Resultat och Analys 

I det här kapitlet analyseras och tolkas det empiriska materialet. Respondenterna 

beskrev familj och hem som viktiga beståndsdelar i arbetet med ungdomarna 

och hade liknande syn på vad som karaktäriserar en familj och ett hem. Det 

fanns dock olika föreställningar om HVB-hemmens utformning. Vissa 

respondenter menade att miljön ska vara hemlik medan andra ansåg att det är 

bättre om miljön är mer karg. Hur nära personal och ungdomar på HVB-hem bör 

komma varandra såg respondenterna som en svår balansgång. Det finns med 

andra ord argument både för- och mot att en institution ska likna en familj/ett 

hem. 

 

Nedan presenteras studiens tre teman: 

 Att vara familj och hem,  

 HVB-hemmets utformning och  

 Relationer - en balansgång. 

5.1 Att vara familj och hem 

Temat handlar om respondenternas föreställningar om vad en familj och ett hem 

innebär samt huruvida fenomenen synliggörs eller inte inom verksamheterna. 

Två underteman som framträder i relation till huvudtemat är: Familj - En trygg 

bas och Ett hem men ändå inte. 

5.1.1 Familj - En trygg bas 

Undertemat handlar om respondenternas uppfattningar av familj samt hur det 

kommer till uttryck på HVB-hem. 

 

Det fanns en gemensam föreställning hos samtliga respondenter om att en familj 

innebär trygghet, att det är något som är bestående och som man kan komma 

tillbaka till. 

 

Jag tänker på min egen familj när jag hör ordet familj, och det är en 

trygg bas liksom som man alltid kan komma tillbaka till och där man 

kan dela glädje och sorg och allting. Det är ju det viktigaste av allt 

egentligen. 

                                                                                                           Respondent 4 

 

Citatet visar att trygghet är något som framställs som varaktiga relationer där 

tillit och omsorg utövas. Det fanns även en övergripande syn hos respondenterna 

att man i en familj kan visa alla känslor utan att bli dömd eller riskera sin 

tillhörighet. Uppstår konflikter i en familj löser man de tillsammans. Att 

värderas efter vem man är och inte efter vad man gör menar Andersson 
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(2012:22) ofta ses som ett typiskt drag inom en familj. Något vi finner intressant 

är att alla respondenter utgick ifrån sig själva och egna erfarenheter när de 

beskrev en familj. Det fanns en genomgående syn hos respondenterna om att 

trygghet och stabilitet är nödvändigt att känna för såväl barn som vuxna. Några 

respondenter likställde trygghet med en avsaknad av misshandel och misär, som 

de menade att många av ungdomarna fått uppleva under sin uppväxt. Bilden av 

att leva i trygga förhållanden fanns oavsett om respondenten själv upplevt sig ha 

en trygg uppväxt eller inte. Ungdomarnas familjer tillskrevs otrygghet vilket inte 

hör samman med respondenternas bild av vad en familj är. Det kan ses som att 

ungdomarnas familjer inte räknas som riktiga familjer.  

 

Flera respondenter nämnde att en familj består av relationer mellan barn och 

vuxna där de vuxna har ansvar för barnens omsorg. Vuxna uppfattades ha ansvar 

för att deras barn känner trygghet. Den vuxnes uppgift består också i att fungera 

som en fast punkt i ungdomens liv. Ovanstående föreställning genomsyrar hela 

arbetet som HVB-hemmen utför. Flera respondenter menade att tryggheten är 

mer eller mindre en nödvändighet för gott mående, inte minst i behandling. 

Olsson (2008:222) lyfter fram att många ser familjens funktion som en garanti 

för stabilitet i samhället för både barn och vuxna. Vidare beskriver Bäck-

Wiklund (2012:26) att familjen uppfattas fungera som en enhet där omsorg och 

tillhörighet utövas. Några av respondenterna menade dock att ungdomarna inte 

får känna för stor trygghet på HVB-hem. De menade att det inte är HVB-

hemmet som ska verka som ungdomens trygga bas, utan det ska ungdomens 

familj eller någon annan i dennes nätverk göra. Nätverket består av personer 

som står ungdomen nära. Vi tolkar det som att HVB-hemmen inte uppfattas 

kunna stå för den trygghet som tillskrivs en familj/ett nätverk och att HVB-

hemmen därför inte likställs med ungdomens familj. 

 

Flera av respondenterna resonerade kring att familjen som fenomen har 

förändrats över tid. De menade att det förr fanns en kärnfamilj som utgjorde en 

mall för hur en familj ska se ut. Enligt denna mall bestod familjen av en 

mamma, pappa och barn. Respondenterna diskuterade att familjekonstellationer 

idag kan se olika ut beroende på vem man frågar. Andersson (2012:92) menar, 

precis som respondenterna uttryckte, att familjemönstren har genomgått stora 

förändringar och att synen på familjen har skiftat beroende på historisk och 

kulturell kontext. Det är idag öppet för tolkning för hur utformningen av 

föräldraskap ska se ut (Andersson 2012:92). Även Kendrick (2013:77) 

uppmärksammar att familjemönstren är i konstant förändring och att biologiska 

band inte ges lika stor betydelse idag om andra vuxna finns att tillgå för 

ungdomen. 

 

En familj är en sammansättning människor som ska samverka på 

daglig basis. […] Det spelar ingen roll om det är av biologisk faktor 
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eller inte utan det är de människor vi har att förhålla oss till som 

formar den man är.                                                   

                                                                                         Respondent 6 

 

Däremot kan man titta på andra kulturer, då tänker jag helt 

annorlunda, att familjen kan vara kusiner och så. Där är jag flexibel 

i mitt tänk. […] Idag kan exempelvis en styvmamma eller styvpappa 

ha en mer känslomässig inverkan på en ungdom än vad den 

biologiska mamman eller pappan har, och då måste man tänka till 

på det också. 

                                                                                                           Respondent 8 

 

Citaten visar en tanke hos respondenterna om att en familj inte behöver vara 

biologisk, utan att familjen formas utifrån de människor en person har att 

förhålla sig till. Dessutom framkom tankar om att vad en familj är beror på 

vilken kultur personen i fråga är präglad av. Vi tolkar det som att respondenterna 

är flexibla i sin föreställning om vad en familj är när det kommer till ungdomar 

med utländskt påbrå men är mer begränsade i sitt resonemang kring den svenska 

familjen. Vad en familj är kan då vara beroende på vilka personen i fråga anser 

sig stå nära och/eller vilken kulturell bakgrund personen har. 

 

Utifrån ovanstående resonemang skulle HVB-hem på ett sätt kunna fungera som 

en familj för ungdomar. Vissa ungdomar kanske anser att personalen är de som 

står ungdomen nära och därmed utgör ens familj. Även Andersson (2012:109) 

uppmärksammar att de biologiska föräldrarna inte alltid är de enda som utgör en 

familj. Hon menar att ungdomar inte alltid ser de biologiska föräldrarna som sin 

familj, utan familjen kan för dem innebära andra personer som ungdomen 

upplever som närstående. Trots att flera respondenter menade att 

familjekonstellationerna kan se olika ut idag tolkar vi det ändå som att 

respondenterna i grund och botten ser familj som något som består av vuxna och 

barn, oberoende på om de vuxna är biologiska föräldrar eller inte.  

5.1.2 Ett hem men ändå inte 

Undertemat representerar respondenternas föreställningar om vad ett hem är och 

hur det kommer till uttryck på HVB-hem. 

 

De flesta av respondenterna talade om ett hem som en plats där det är trevligt 

och mysigt, trivsamt och med en trevlig stämning. Exempelvis beskrevs ett hem 

som en plats där det finns tavlor på väggarna och där personerna delar badrum, 

kök och vardagsrum. Flera respondenter menade att HVB-hem ska vara 

hemlika. 
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Vi vill gärna att det ska vara trevligt och mysigt när man kommer in 

här och att det är bra stämning. Det ska se bra ut, vara lite 

hemtrevligt och så. 

                                                                                         Respondent 3 

 

Respondenterna talade om ett hem som en plats där trivsel är viktigt och att 

materiella ting är en del av det som utformar ett hem. Vi upplever att det hos 

respondenterna fanns en tydlig norm om vad ett hem är. Ett hem ska vara/se ut 

på ett visst sätt och om det inte gör det så anses det inte vara ett hem. 

Exempelvis berättade en respondent om ungdomar som innan placeringar saknat 

tak över huvudet och i perioder varit bosatta i exempelvis en bil, som då inte 

ansågs vara ett hem. Respondenten påpekade att det är viktigt att HVB-hem är 

hemlika då vissa ungdomar inte haft något riktigt hem tidigare och är i behov av 

att få erfarenhet av hur ett hem egentligen ser ut. Vidare bor flera ungdomar på 

HVB-hem under en längre tid och det är därför också viktigt att de får en känsla 

av att vara hemma på HVB-hemmet. Resonemanget om att HVB-hemmet ska 

vara hemlikt skulle enligt den pastorala makten ses som en strategi att få 

ungdomarna att känna trygghet och då vilja förändras till det bättre. Den 

pastorala makten innebär att kontroll och omsorg kombineras för att påverka 

någon till en beteendeförändring (Foucault 2007:165) Respondenternas 

föreställningar om ett hem står många gånger i motsättning till deras 

föreställningar om vad en institution är vilket citatet nedan visar. 

 

Det är ju deras hem en tid, alltså de bor ju här hos oss, och då 

tycker jag att det ska vara hemlikt. Ibland kan det bli så 

institutionsaktigt och det är inte bra. 

                                                                                                           Respondent 3 

 

Ett flertal respondenter jämförde HVB-hem med SiS institutioner
3
. De menade 

att SiS institutioner har en väldigt karg miljö med låsta dörrar, och att det inte 

alls är likt HVB-hemsmiljön eftersom HVB-hem till stora delar är hemlika utan 

en karg miljö. HVB-hem framställs som hem i jämförelse med de särskilda 

ungdomshemmen.  

 

Vi tänker att det viktiga är att man inte ska hamna på institution där 

det liksom är väldigt strikt, alla gör ungefär likadant och du får inte 

sätta upp någonting på väggarna... 

                                                                                                           Respondent 2 

 

Föreställningen om vad ett hem är står i princip i motsättning till 

föreställningarna kring vad en institution är. Det finns således ett tänk om att 

                                                 
3
 SiS institution: Statens särskillda ungdomshem med Statens institutionsstyrelse som huvudman. Dessa 

ungdomshem är låsta institutioner där personalen har särskillda befogenheter att tillgå. 
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hem och institution inte går att förena, trots att många HVB-hem utger sig för att 

vara en hemlik institution. Även i forskningen (Andreassen 2003:321, 

Severinsson 2010:106–107, Kendrick 2013:82) framträder en vanligt 

förekommande idé om att ungdomar på HVB-hem mår bäst av att vistas i en så 

hemlik miljö som möjligt eftersom den hemlika miljön skapar trygghet och 

hjälper ungdomarna att vilja anpassa sig och förändras. Respondenterna 

föreställde sig att en hemlik miljö tillgodoser ungdomarnas individuella behov 

bättre än i en institutionsmiljö där alla dras över en och samma kant. Det fanns 

dock respondenter som menade att en strikt/steril miljö är bättre att ha på HVB-

hem än en hemlik miljö. De ansåg att HVB-hem inte är ett hem för ungdomarna 

utan mer som ett tillfälligt “tak över huvudet” där de vistas under en kort period. 

 

Vi säger att ‘det här är bara ett tillfälligt hem och tak över huvudet’, 

för redan från början när de flyttar in här är ju idén att de ska flytta 

hem så snart som möjligt. 

                                                                                                           Respondent 8 

 

Citatet ovan visar på tanken att ett hem är där ursprungsfamiljen bor. De 

respondenter som ansåg att HVB-hem bör ha en steril miljö menade att om 

ungdomarna inte trivs alltför mycket så är möjligheten större att de vill “hem” så 

fort som möjligt. Det som framkom hos dessa respondenter var framförallt en 

oro över att om HVB-hemmet skulle vara för hemtrevligt så skulle ungdomarna 

se det som en fristad och inte förändras, vilket ju är HVB-hemmens intention. 

Vidare menade de att beteendeförändringar som ungdomarna ska genomgå kan 

skyndas på om de under behandlingstiden bor en i en steril miljö. Det fanns 

således olika föreställningar om huruvida HVB-hem ska vara hemlika eller inte. 

Det finns en ambition att vilja se ungdomarna förändras så att de ska må bra så 

snabbt som möjligt, oavsett om det sker i en hemliknande miljö eller inte. 

 

Det skiljde sig även åt huruvida respondenterna talade om HVB-hemmen som 

ett hem eller en arbetsplats. Ett par respondenter menade att HVB-hemmet är 

som ett “andra hem” för personalen då de jobbar dygnspass och spenderar 

mycket tid där. Dessutom utför de vardagssysslor som städning, matlagning, 

tvättning och så vidare precis som i ett vanligt hem. Detta medför att 

arbetsplatsen kan kännas som hemma. 

 

Ibland blir HVB-hemmet nästan som ett hem för mig också. Jag kan 

säga såhär till ungdomarna att ‘nee, nu åker vi hem’. Sedan blir det 

så också när man jobbar så långa pass som ett dygn i sträck och 

sover här. 

                                                                                                           Respondent 4 
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Andra respondenter menade dock att det är viktigt att skilja på jobb och 

privatliv. 

 

Man måste kunna skilja på vad som är ens egen fritid och vad som 

är jobb, gör man inte det så kanske man ligger lite på gränsen till att 

ta in för mycket av sitt jobb och till slut bränner man ut sig. 

                                                                                                           Respondent 1 

 

Hur respondenterna talade om HVB-hemmet skilde sig åt. De som talade om 

HVB-hemmet som ett andra hem skilde inte på arbete och privatliv lika tydligt 

som de respondenter som inte talade om HVB-hemmet som hem. Att inte 

separera på privatliv och arbete kan enligt några respondenter bidra till 

utbrändhet. Att inte skilja dessa åt skulle enligt teorin om den totala institutionen 

kunna förklaras med att HVB-hem har en tydlig prägel av att vara en institution 

och inte ett hem. Personalen säger sig må bäst av att skilja på jobb och privatliv 

samtidigt som forskningen (Andreassen 2003:321, Severinsson 2010:106–107, 

Kendrick 2013:82) påvisar att ungdomarna mår bäst av att behandlas i en hemlik 

miljö. Frågan är då vems behov som står högst att prioriteras, personalens behov 

av att skilja på jobb och privatliv eller ungdomarnas behov av en hemlik miljö? 

5.2 HVB-hemmets utformning 

Temat handlar om respondenternas föreställningar om vad som är av vikt vid 

organisering och struktur av HVB-hem. Tre underteman representerar temat: 

Miljö, Delaktighet och Visioner. Tillsammans belyser undertemana HVB-

hemmens utformning. 

5.2.1 Miljö 

Detta undertema visar hur HVB-hemmens organisering av miljö, rutiner/regler 

och aktiviteter framställs som viktiga för att skapa en hemlik miljö. 

 

Respondenterna uppgav att ungdomarna på HVB-hemmen har egna pojk- och 

flickrum. När ungdomarna flyttar in får de en uppsättning lakan, handdukar och 

möbler. HVB-hemmen har gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, 

badrum och pysselrum precis som i en familj/ett hem.  

 

Deras rum är inredda men inte jätteinredda. Det finns en säng, ett 

skrivbord och en tavla sen innan, men sedan får alla en peng så att 

man kan åka tillsammans med personal och handla så att man kan få 

det lite personligt och så som man själv känner att man vill ha det. 

                                                                                                           Respondent 4 

 

Ovanstående citat visar att hemkänslan på ett eller annat sätt kopplas till 

materiella ting. Avsaknaden av materiella saker likställs med en mindre hemlik- 
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och mer steril miljö. Några respondenter beskrev HVB-hemmet de arbetar på 

som en steril miljö där ungdomarna har standardiserade möbler och begränsat 

med personliga saker i “sina” rum.  

 

Allt är standardiserat, exempelvis ser möbleringen i ungdomarnas 

rum ungefär likadan ut. Ungdomen får endast ta hit personliga saker 

som de lätt kan packa ned i en väska så att de också lätt kan flytta 

hem. 

                                                                                                           Respondent 6 

 

I citatet ovan framkommer att det finns olika syn på hur mycket av exempelvis 

ungdomarnas rum som ska innehålla standardiserade möbler. Här finns en tanke 

om att HVB-hemmet inte är ett hem. Ett hem uppfattas som en trevlig plats där 

man bor under en lång tid. Utifrån teorin om den totala institutionen kan 

standardiserade möbler, enhetliga saker och avsaknad av personliga 

tillhörigheter ses som ett berövande av den intagnas identitet (Goffman 

1973:23–24). Denna föreställning finns hos respondenterna då de ansåg att det 

ändå är av vikt att ungdomen till viss del får ha personliga saker i sitt rum så att 

de kan få behålla sin personlighet och trygghet. Utifrån föreställningen att ett 

hem består av materiella ting tolkar vi som att personalen gärna vill att HVB-

hemmen ska efterlikna ett hem genom de materiella saker som finns där.  

 

Något som de flesta respondenter menade skiljer sig från en familj/ett hem är att 

HVB-hemmen har personalrum och vissa låsta utrymmen. Ibland låser 

personalen till köket på kvällarna om det är ”stökigt” bland ungdomarna. Detta 

för att ungdomarna inte ska kunna “förstöra” saker i köket. 

 

Vi har ju alltid köket öppet så man kan gå och ta en macka eller 

sådär. […] Ibland kan det ju hända en del konflikter när det bor sju 

ungdomar tillsammans här. Man har då fått låsa köket i perioder då 

det är mycket spring där, men grundidén är att det ska vara öppet 

hela tiden. 

                                    Respondent 4 

 

Personalrum och låsta utrymmen uppfattas enligt detta resonemang göra HVB-

hem till en mer institutionell miljö som respondenterna uppfattar står i 

motsättning till en familj och ett hem. Severinsson (2010:106–107) belyser 

HVB-hem som institutioner i den mån att verksamheterna har en disciplinerande 

roll med låsta utrymmen. Även Sallnäs (1999:130) pekar på att institutioner har 

en disciplinerande roll vilket hon menar blir extra tydligt i krissituationer där det 

visar sig att institutioner har en annan makt än vad som finns i en familj. Det 

finns således en föreställning om att denna typ av disciplinerande roll inte 
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förekommer i en familj och ett hem. Att HVB-hemmen har institutionella drag 

menade respondenterna även kan visas genom personalens arbetstider. 

 

Det ska ju vara så familjärt som möjligt att bo här men sedan så går 

ju inte det till hundra procent, dels så är vi ju personal som kommer 

och går liksom och vissa regler måste vi ju ha här. 

                                                                                                           Respondent 4 

 

Att personalen arbetar efter scheman skapar, enligt teorin om den totala 

institutionen, en klyfta mellan personal och intagen då personalen har en 

möjlighet att integrera sig med omvärlden till skillnad från den intagna som inte 

har samma möjlighet (Goffman 1973:16). Citatet ovan visar en tanke om att 

personalen arbetar efter scheman och därför inte kan vara på HVB-hemmet 

dygnet runt medan ungdomarna inte kan komma och gå som de vill. Detta ställs 

i motsättning till det familjära vilket är intressant då man kan fråga sig om 

föräldrar i en familj alltid finns på plats.  

 

En annan aspekt av hur miljön utformas på de studerade HVB-hemmen är 

antalet boende. HVB-hemmen i studien är organiserade så att det finns plats för 

sju ungdomar på vartdera HVB-hem. Sju placeringar ansågs av de flesta 

respondenter vara för många, dels för att personalen upplevde att de inte räcker 

till och dels för att de inte ansåg det vara familjelikt att vara för många 

ungdomar i ett hem. Då HVB-hemmens mål är att ungdomarna ska uppnå en 

beteendeförändring finns det alltså en tendens att organisera verksamheterna 

med relativt få antal placeringar, eftersom det anses mer hanterbart. Vi tolkar det 

även som att respondenterna har en föreställning om att en familj består av ett 

fåtal personer. Föreställningen kan kopplas till ett kärnfamiljsideal. Utifrån detta 

resonemang osynliggörs nya familjebildningar, exempelvis skilsmässofamiljer, 

vilka kan bestå av ett stort antal personer räknat med styvföräldrar och 

styvsyskon och så vidare. Respondenternas tankar om idealet med få boende kan 

förstås som ett sätt att undkomma institutionella drag.  

 

Respondenterna berättade att HVB-hemmen liknar ett hem på så sätt att personal 

och ungdomar lagar mat och äter tillsammans. Att det finns bestämda tider för 

måltiderna såg respondenterna som en fast punkt att samlas kring för att få 

ungdomarna att känna sig trygga och uppleva gemenskap. Förutom fasta 

måltider så har HVB-hemmen också bestämda sovtider, tid för uppstigning på 

morgonen och tid för när ungdomen ska vara på HVB-hemmet senast på 

kvällen. Dessa rutiner ansågs skapa stabilitet i vardagen och är även till för att 

lära ungdomarna hur de ska uppföra sig. Ibland utförs gemensamma aktiviteter i 

form av träning, utflykter (exempelvis bio) och fredagsmys/söndagsmys med 

god mat och snacks. Dessa regler och rutiner menade respondenterna är exempel 

på hur HVB-hemmen liknar familj och hem.  
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Trots att HVB-hemmen har flera gemensamma regler och rutiner för 

ungdomarna påpekade några respondenter att det finns undantag i vissa lägen. 

Exempelvis kan sovtiden ändras om en ungdom gör något speciellt med sin 

familj och innan har bett om lov att få komma hem senare än normalt. 

 

Om det är någon viktig hockeymatch eller så som en ungdom vill gå 

på tillsammans med sin familj så kan man göra ett undantag när 

ungdomen ska vara inne i huset, men oftast inte. […] Det ska i 

sådana fall vara otroligt välplanerat. 

              Respondent 4 

 

Citatet visar att ungdomarna i första hand förväntas följa de generella reglerna 

på HVB-hemmet men att det förekommer undantag vid särskilda tillfällen. 

Utifrån citatet överordnas ungdomens ursprungsfamilj HVB-hemmets 

“familjeregler”. Teorin om den totala institutionen belyser att de gemensamma 

aktiviteterna är till för att de intagna ska förändras i “rätt riktning” (Goffman 

1973:15). Med utgångspunkt från detta tolkar vi att mycket av det som sker på 

ett HVB-hem har intentioner av att någonting hos ungdomarna ska förändras, 

vilket skulle kunna medföra påtryckningar och prestationskrav. Då ungdomarna 

fortfarande går i skolan tänker vi oss att de redan utsätts för press på olika sätt 

och att en plats för återhämtning och vila saknas, eftersom återhämtningen för 

många andra finns i familjen/hemmet. Därav kan diskuteras om HVB-hemmet 

snarare är en plats med ständig bevakning och press eller om ungdomarna 

faktiskt kan finna vila och återhämtning där? 

5.2.2 Delaktighet 

Undertemat handlar om personalens ambitioner att göra ungdomen och 

ungdomens familj delaktiga i behandlingsprocessen på HVB-hem. 

Delaktigheten ansågs vara ett sätt att skapa familjelikhet, till skillnad från en 

institution där respondenterna föreställde sig att detta moment saknas.  

 

Samtliga respondenter menade att ungdomen ska vara delaktig så långt som 

möjligt i arbetet för sin egen beteendeförändring. Att ungdomen skulle vara 

delaktig i beslut rörande sitt eget liv likställde flertalet respondenter med att 

HVB-hemmet är familjelikt.  

 

Man för en dialog med ungdomarna liksom. De kan ju absolut inte 

komma och gå som dom vill men man gör upp en planering 

tillsammans med dom. De ska vara så delaktiga som möjligt i 

allting, både behandlingsarbete och planering av hur veckan ska se 

ut gör man liksom tillsammans. 

                                                                                                           Respondent 4 
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Citatet ovan pekar på att det är viktigt att föra en dialog med ungdomen och att 

det finns en tanke om att ungdomen inte ska bli överkörd utan få vara med och 

påverka sitt liv. Dock lyfte flera respondenter fram att delaktigheten ibland är 

svår att uppnå då personalen behöver gå in och säga ifrån när saker och ting inte 

blir bra för ungdomen. Sallnäs (1999:126) beskriver det som att institutionen 

försöker vara något de inte är, det vill säga att vara familjelikt fastän det är en 

institution. Respondenterna uttryckte delaktigheten som något som 

karaktäriserar en familj. Samtliga respondenter uttryckte att oberoende på hur 

länge ungdomen vistas på HVB-hemmet är syftet att den antingen ska tillbaka 

hem efter vistelsen eller att ungdomen ska vidare till ett familjehem eller 

liknande. HVB-hemmet är alltså inget livslångt boende som kan ersätta 

ursprungsfamiljen och hemmet. Respondenterna var överens om att man inte 

bara kan arbeta med ungdomen och sedan placera tillbaka den i en 

dysfunktionell miljö. Hela familjen måste förändras för att ungdomen ska kunna 

flytta hem igen. Det fanns en föreställning om att ungdomen skulle tillbaka till 

sin ursprungsfamilj efter vistelsen på HVB-hemmet och därav uppkom strategin 

av att få både ungdomen och ursprungsfamiljen delaktiga i ungdomens 

beteendeförändring. HVB-hemmet ses i denna kontext inte som en familj utan 

som en plats där förändring sker. Enligt teorin om den totala institutionen 

karaktäriseras institutioner av att de intagna ska ingå en beteendeförändring 

(Goffman 1973:59). Delaktigheten, som respondenterna menar karaktäriserar en 

familj, skulle den totala institutionen se som ett sätt att nå målen om en 

beteendeförändring vilket visar att HVB-hemmet är en institution. 

 

Vi gör saker med ungdomen tillsammans med ursprungsfamiljen för 

att få med föräldrarna. Vi skickar hem ungdomens veckoschema så 

att föräldrarna kan vara delaktiga och involverade och på så sätt 

försöker överföra rutinerna till familjen. 

                                                                                                           Respondent 5 

 

Citatet visar på en överordning av ursprungsfamiljen gentemot HVB-hemmet. 

Vi uppfattar det som att ungdomen i första hand anses må bäst av att spendera 

tid med sin ursprungsfamilj och inte med personalen på HVB-hemmet. 

Severinsson (2010:4) lyfter fram att föreställningen om att barn mår bäst av att 

tillhöra sina föräldrar ligger till grund för att familj och hem anses vara viktiga 

beståndsdelar i institutionsvården. Vi tolkar det som att respondenterna anser att 

familjen är oersättlig och att det ses som viktigt att arbeta med hela familjen. 

Respondenterna ser alltså familjen som både bärare och lösning till ungdomens 

problem. 
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5.2.3 Visioner 

Undertemat handlar om hur familj och hem konstrueras i personalens drömmar 

och visioner om hur ett HVB-hem skulle kunna organiseras på bästa sätt. 

 

Samtliga respondenter uttryckte en önskan om att få arbeta mer med hela 

ungdomens familj/nätverk. Forskning (Andreassen 2003:344–345, Friman 

2000:195) visar att positiva behandlingsresultat kan uppnås om personalgruppen 

är eniga och har liknande uppfattning om hur beteendeproblem ska förändras. 

Respondenterna hade en önskan om att få möjlighet till vidare utbildning i 

familjearbete. Det kan ses som ett sätt att uppnå bättre behandlingsresultat i och 

med att vidare utbildning skulle kunna hjälpa personalen att arbeta utifrån 

samma grund och på så sätt bli eniga i sättet att arbeta. En vision hos många var 

även att bygga ut verksamheterna med fler lokaler som skulle kunna fungera 

som övernattningslokaler för ungdomens familj/nätverk så att de kan finnas på 

plats och vara mer delaktiga under ungdomens behandlingstid.  

 

Det som vi jobbar aktivt med just nu är att vi ska få en bra 

utbildning i familjearbete och kunna jobba mer med nätverket 

runtomkring. […] Jag skulle egentligen vilja ha en lokal där det 

fanns bra övernattningslägenheter och på så sätt ha nätverket lite 

närmare för att kunna observera, kunna vara med och jobba tätt 

kring barnet med det nätverk som finns... det är min vision. 

                  Respondent 2 

 

Flera av respondenterna påvisade dock ett antal svårigheter med att uppnå 

visionerna om att arbeta med hela familjen på plats. Exempelvis ansågs det vara 

svårt att ha hela familjen på institutionen eftersom det skulle vara väldigt 

kostsamt. Det skulle innebära att föräldrarna/nätverket måste ha möjlighet att 

kunna ta tjänstledigt från arbete eller vara utan sysselsättning för att på heltid 

kunna vara engagerade i behandlingen. Detta skulle i sin tur innebära att 

socialtjänsten skulle behöva stå för familjens uppehälle under tiden i behandling. 

Att ha hela familjen boende på institutionen är ett intressant resonemang då 

flertalet respondenter även ansåg att mindre institutioner är det bästa för både 

personal och ungdom.  

 

Jag skulle vilja ha högst fyra placeringar. […] En liten grupp på 

fyra ungdomar är hanterbart och det går att jobba på ett helt annat 

sätt och det blir inte så många gruppkonstellationer... Vi har haft så 

några gånger och sett att det fungerar jättebra. 

                                                                                                           Respondent 1 

 

Sallnäs (2003:7) forskning belyser att HVB-hem med relativt få platser anses 

vara mer likt en familj än HVB-hem med fler platser. Hennes forskning lyfter 
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fram att HVB-hem med få placeringar, anses bra på det sättet att de inte väcker 

någon uppmärksamhet och från omvärlden kan tolkas som en “vanlig” familj 

(ibid). Det är intressant att det finns föreställningar om att en familj innehåller få 

antal personer när respondenterna samtidigt talar för att en familj kan se ut på 

många olika sätt. Respondenterna vill bygga ut verksamheterna för att få rum för 

fler samtidigt som de vill ha en liten institution.  

5.3 Relationer - en balansgång 

Detta tema visar på de svårigheter personalen berättar om att både komma nära 

ungdomen för att kunna hjälpa och skapa tillit, men att samtidigt inte komma för 

nära så att föräldrarollen övertas. Dessutom lyfter temat hur personalen upplever 

att relationer mellan ungdomarna yttrar sig. I temat finns två underteman: 

Extraförälder och På gott och ont. Undertemana belyser personalens syn på 

vilka förhållningssätt som är viktiga i relationsskapande på HVB-hem. 

5.3.1 Extraförälder 

Undertemat belyser hur personalen ser på sin roll som “ställföreträdande 

förälder”. Det formella ansvaret för ungdomen övergår till viss mån till HVB-

hemmets personal när en ungdom placeras. 

 

Några av respondenterna uttryckte att de har lätt att gå in i en föräldraroll. De 

som hade egna barn jämförde rollen med sin privata föräldraroll. 

 

Ja ibland har jag sagt till mig själv att ‘ojoj nu låter jag som en 

morsa igen’. Det är nog för att jag har egna barn som jag lätt går in 

i det här och säger ‘ta på dig mössan det är kallt ute’. 

              Respondent 7 

 

Kontaktpersonen ska ju vara den som uppmuntrar lite extra och ger 

ungdomen den uppmärksamhet som den egentligen skulle få från en 

förälder. Man kanske åker och fikar om ungdomen har gjort något 

bra, sådär som en normal förälder kanske gör hemma. 

                                                                                                           Respondent 2 

 

Citaten ovan illustrerar hur några respondenter uppfattade sig själva som 

extraföräldrar. Exempelvis ansåg några respondenter att de är som extraföräldrar 

genom att ta ansvar för ungdomens säkerhet, beteende och välmående. 

Respondenterna såg sig även som extraföräldrar i de lägen där ungdomen 

behövde uppmuntras och stärkas så som i skolarbete och vid gott uppförande. 

Flera respondenter konstaterade dock att den känslomässiga kopplingen som de 

har till sina egna barn inte yttrar sig på samma sätt som till ungdomarna på 

HVB-hem. Vi tolkar det som att personalen menar att de inte kan ge den primära 

omsorgen till ungdomarna eftersom de inte alltid finns på plats, utan arbetar 
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efter scheman. Därför kan de inte engagera sig känslomässigt som de gör till 

sina egna barn och en viss distans upprättas till ungdomarna. Att personalen 

uppger att de behöver hålla en viss distans kan med hjälp av teorin om den totala 

institutionen tolka som att HVB-hem är en institution och inte en familj. 

Goffman (1973:18–19) menar att relationerna på en institution skiljer sig 

markant från relationerna i en familj. På en institution uppstår det lättare ett 

avstånd istället för närhet mellan personal och de intagna, detta på grund av hur 

de ser på och uppfattar varandra.  

 

Att den känslomässiga kopplingen i första hand inte finns mellan personal och 

ungdom skulle kunna tolkas som att den biologiska föräldern har ensamrätt till 

att utveckla känslor till ungdomen. Personalen på HVB-hem försöker göra sig 

”så lite viktiga” som möjligt för att inte överta varaktiga relationer. 

Respondenterna betonade att det är viktigt att ungdomen hittar en betydelsefull 

person utanför institutionen som kan finnas kvar när ungdomen är 

färdigbehandlad.  

 

Hellre att man jobbar på att hitta en person som kan vara varaktig, 

att man hjälper ungdomen att knyta an till någon utanför 

behandlingshemmet. En person som kan vara kvar. 

              Respondent 2 

 

Här konstruerar respondenterna en bild av att en relation är något långvarigt och 

bestående vilket gör det svårt för dem att upprätthålla en relation. Ändå skapar 

personalen en slags relation genom att anta rollen som en ”social” förälder, det 

vill säga någon som fostrar ungdomen men med ett känslomässigt avstånd för att 

inte bli för viktiga i ungdomens liv. Den pastorala makten belyser att hjälparen 

påverkar den som behöver bli hjälpt genom både kontroll och omsorg. Utifrån 

den pastorala makten har socialarbetaren till uppgift att trygga och säkra den 

hjälpbehövandes situation (Foucault 2007:165). Personalens fostrande roll kan 

förstås som en del av den pastorala makten då det har till uppgift att trygga och 

förbättra ungdomens livskvalité. 

 

Ett annat sätt som den fostrande rollen kommer till uttryck på är användningen 

av ett belöningssystem, som är ett sätt att uppnå beteendeförändring. 

Belöningssystemet bygger på att ungdomen får belöning i form av pengar 

beroende på om ungdomen klarat av att utföra vissa moment efter 

överenskommelse. Enligt teorin om den totala institutionen kan det ses som att 

personal har i uppgift att förändra de intagna i enlighet med vissa normer och 

ideal som finns inom verksamheten (Goffman 1973:59). Personalen har vissa 

krav på de intagnas uppträdande och de belönas om de beter sig “rätt” och 

belöningarna består av sådant som annars tas för givet (Goffman 1973:42–43). 

Levin (1998:303) ger uttryck för att det är reglerna/rutinerna inom institutionen 
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som är i centrum snarare än relationen. Han menar att en långvarig 

beteendeförändring endast kan ske i en relation där tillit mellan personerna finns 

och han är därför skeptisk till att en sådan förändring kan ske utifrån regler och 

rutiner. Förutom kontrollen som personalen dels utövar genom 

belöningssystemen så menar de att det är viktigt att de ger ungdomarna omsorg i 

form av en omsorgsfull miljö. Kombinationen av kontroll och omsorg utgör 

pastoral makt (Foucault 2007:165). Den pastorala makten kan ses som ett sätt att 

få ungdomarna att på nytt fungera i en familjeform, vilket visar på tanken att en 

familj är något som i sig själv har goda egenskaper och som fungerar i sina 

relationer.  

 

Några respondenter ansåg att det är viktigt för ungdomar att ha möjlighet att 

knyta an, det vill säga att få en känslomässig koppling till personalen, om 

ungdomarna inte har haft den möjligheten innan. Det fanns dock en gemensam 

upplevelse hos respondenterna att det är en svår balansgång hur nära personalen 

kan komma ungdomen för att det inte ska bli för jobbigt för denne att flytta hem 

igen. 

 

Det kan bli jobbigt för ungdomen att flytta härifrån om vi har varit 

den enda tryggheten. Det kan också bli positivt att man har knutit an 

för första gången i sitt liv. Men det här är ju ingen relation som kan 

vara bestående av naturliga skäl.                    

                                                                                         Respondent 2 

 

I citatet återfinns relation som något långvarigt. Några respondenter uttryckte att 

de kunde tänka sig att vara en extraförälder till ungdomarna men menade att de 

egentligen inte vill vara det på riktigt. Vi ser det som att konstruktionen av en 

förälder ses som något som alltid ska finnas där, något bestående som aldrig 

försvinner. Detta kan även kopplas till att respondenterna tyckte att en 

extraförälder är mindre bra än en “riktig” förälder. Kendrick (2013:77) menar att 

det i första hand är positivt för ungdomarna att kunna relatera till personalen i 

familjetermer. Hans studie visar att de ungdomar som upplevde vården som 

positiv talade i familjeliknande termer om/till personalen. En respondent menade 

dock att ungdomar som inte har eller har haft en familj innan placeringen inte 

kan fungera i familjeliknande relationer på ett HVB-hem eftersom dessa 

ungdomar helt saknar referensramar av vad familjeliknande relationer innebär. 

Andersson (2012:133–134) lyfter att socialarbetaren och ungdomen kan ha 

väldigt olika referensramar och tankar om vad en familj är. Vi tror att det kan bli 

ett dilemma i relationsskapandet mellan personal och ungdom i och med att 

ungdomar kanske behöver knyta an medan personalen inte alltid vill/kan agera 

extraförälder. Detta eftersom personalen betonar relationen som tidsbegränsad.  
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Flera av respondenterna tryckte på att det behövs både män och kvinnor i 

personalgruppen för att ungdomarna både ska ha kvinnliga och manliga 

förebilder. 

 

Jag tycker att det är bra att spegla den ungdomsgruppen vi har, 

både killar och tjejer behöver förebilder från båda könen. De 

behöver trygga stabila kvinnor som komplement till sina mödrar och 

män som komplement till sina fäder. 

                                                                                                           Respondent 6 

 

Samtliga respondenter talade om att båda könen behövs i arbetet för att det ska 

finnas en balans i både personalgruppen och i ungdomsgruppen. Det ansågs vara 

viktigt att ungdomarna får en fader-och moders gestalt för få möjligheten att 

välja om man vill vända sig till en man eller kvinna i olika situationer. 

Andersson (2012:92) menar på att det idag är öppet för tolkning gällande hur 

utformning av moder- och faderskap ska se ut då familjekonstellationerna är i 

förändring. På HVB-hemmen fanns en syn att ungdomarna mår bäst av att ha 

tillgång till både kvinnlig och manlig personal vilket är intressant utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och ur ett genusperspektiv. Det finns tydliga 

konstruktioner av manligt och kvinnligt på HVB-hemmen samtidigt som 

respondenterna belyste att en familj inte alltid består av både manliga och 

kvinnliga vuxna. Ändå så ville respondenterna att ungdomarna skulle ha tillgång 

till båda könen. Vi ställer oss frågande till att personalen ansåg att de många 

gånger inte skulle ha en föräldraroll, men ändå ville komplettera föräldrarnas 

roll genom att ge ungdomarna tillgång till både manlig och kvinnlig personal 

som skulle komplettera moders- och fadersgestalter. Vi finner därmed att det 

kan uppstå ett dilemma i rollen som personal.  

5.3.2 På gott och ont 

Detta undertema belyser hur personalen uppmuntrar ungdomarna att se på 

varandra samt svårigheten som kan uppstå med att fungera familjelikt med 

ungdomar med beteendeproblem. Vidare analyseras hur personalen ser på 

relationen till ungdomarna på HVB-hemmen, utifrån en familjeaspekt. 

 

Samtliga respondenter var eniga om att ungdomarna på HVB-hemmen inte ska 

uppmuntras att se varandra som syskon eftersom ungdomarna inte bör ha det 

ansvaret för varandra. Respondenterna uttryckte att det i en familj ofta finns en 

genuin vilja att ta hand om varandra vilket ungdomarna på HVB-hemmen inte 

uppmuntras till. Det finns således en föreställning om att alla tar ansvar för 

varandra i en familj, och med detta sagt avviker HVB-hemmet från att vara en 

familj. Ungdomarna uppmuntras att vara vänliga och trevliga mot varandra på 

institutionen och att respektera varandra oavsett om de tycker om varandra eller 

inte. I största möjliga mån uppmuntras ungdomarna att skapa relationer utanför 
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institutionen. Det råder dock olika uppfattningar om ungdomarna ska vara 

vänner med varandra eller inte. De respondenter som ansåg att det är bra om de 

är vänner menar att de kan lära sig av varandra i exempelvis konflikter som kan 

komma att uppstå, då är det personalens jobb att fånga upp det som händer och 

samtala kring detta. 

 

Det kommer nog alltid hända att det bli grupperingar och konflikter 

och då blir det ju vårt jobb att hjälpa till och reda ut situationen. 

’Hur skulle du hantera denna konflikt på din kommande arbetsplats? 

Du kan ju inte slå din kollega på jobbet’. […] Sen kan ju killarna 

förklara för tjejerna ibland ’varför gör ni si eller så’ och tjejerna 

kan förklara för killarna att man inte behöver vara så macho. 

                                                                                                           Respondent 5 

 

Vidare fanns det de respondenter som såg gemenskapen mellan ungdomarna 

som både bra och dålig. 

 

De finner varandra ganska snabbt, på gott och ont. Ibland kan de 

vara bra förebilder för varandra och då försöker vi att plocka upp 

det och peppa, sedan är det situationer där de drar ner varandra i 

dåligt mående eller att de har barnsliga upptåg. 

                                                                                                           Respondent 7 

 

Citatet ovan visar att respondenterna försökte skydda ungdomarna från att inte 

komma för nära varandra eftersom de ansåg att ungdomarna drog ner varandra i 

sitt dåliga mående och på så sätt rubbas de individuella behandlingarna. 

Dessutom kan det bli svårt om några ungdomar blir för tighta och skapar en 

allians mot andra ungdomar eller mot personalen. Utifrån dessa resonemang ses 

det alltså som problematiskt och icke-önskvärt med “syskonliknande” relationer 

mellan ungdomarna vilket citatet nedan visar på. 

 

Det är viktigt att ungdomarna fokuserar på sitt eget, annars blir det 

för mycket allianser och lojaliteter och det är inte bra... […] Det 

lägger ytterligare börda på de problem som ungdomen redan har. 

Det är bättre om de har sina kompisar utanför boendet som är bra 

umgänge, helt enkelt. 

                                                                                                           Respondent 2 

 

Respondenterna menade att om ungdomarna kommer för nära varandra så kan 

det uppstå en “vi mot dom”-känsla, vilket personalen försöker se till att 

motverka. I detta avseende är HVB-hemmet inte särskilt familjelikt då 

respondenterna betonar att ungdomarna i första hand bör hålla en viss distans till 

varandra på institutionen. Enligt teorin om den totala institutionen skiljer sig 
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institutioner från ett familjeliv i och med att det på en institution råder en 

ungdomskultur som inte anses finnas på samma sätt i en vanlig familj (Goffman 

1973:16). Andreassen (2003:321) menar att den negativa ungdomskulturen kan 

motverkas genom att ungdomarna får möjlighet att umgås med ungdomar 

utanför HVB-hemmet som har en positiv inverkan. På så sätt kan ungdomarna 

utanför utgöra en terapeutisk roll i att överföra goda beteenden på de placerade 

ungdomarna. Det finns således en föreställning om att relationer mellan 

ungdomar på HVB-hem sker på både gott och ont. I vissa situationer menar 

respondenterna att ungdomarna kan lära av varandra medan de i andra 

situationer “drar ner” varandra. Bäck-Wiklund (2012:26) och Olsson (2008:222) 

menar att familjen står för tillhörighet, gemenskap och stabilitet, något som även 

respondenterna håller med om. När ungdomarna till största del uppmuntras att 

finna sin gemenskap utanför HVB-hemmet tror vi att det kan uppstå en viss 

ambivalens av att inte tillhöra den plats eller gemenskap där ungdomen i fråga 

spenderar stora delar av sin tid. Vi ställer oss frågande till vad detta får för 

konsekvenser för ungdomens identitetsskapande. Vidare menade respondenterna 

att det även kan uppstå viss distans mellan personal och ungdom som citatet 

nedan visar på. 

 

Det kan ju bli såhär ”vi mot dom” det kan ju hända ibland. […] 

Ibland får man ju höra att ’du måste ju säga så för att du är ju också 

personal så du måste försvara den här andra personalen’. 

                                                                                         Respondent 4                                                                                                      

 

Teorin om den totala institutionen lyfter fram att personal ser de intagna som 

opålitliga och att de intagna ser personalen som överlägsen. Detta bidrar till att 

det skapas distans mellan personal och de intagna beroende av hur de ser på 

varandra (Goffman 1973:16). “Vi mot dom”-känslan som kan uppstå kan då 

tolkas som att HVB-hemmen har institutionella drag som står i motsättning till 

hur respondenterna beskriver hur relationerna i en familj fungerar. Goffman 

(1973:26) menar att de intagnas liv blottas inför personalen som får tillgång till 

fakta om den intagnes liv. Detta står i motsättning till vad den intagna vet om 

personalens liv. Vi tolkar det som att personalen på HVB-hemmen har ett 

övertag i den mening att de besitter kunskap om ungdomen som kan vara 

känslig och inkräktande på dennes liv. Foucault (1982:786) menar att makt 

synliggörs i en relation där motstånd uppstår. I ”vi mot dom”- känslan som råder 

blir det tydligt att makt återfinns i relationerna på HVB-hemmen och därmed 

konstrueras en bild av att distans är något bra att upprätthålla på ett HVB-hem. 

Vi tror dock att distansen kan fungera som en strategi till att relationer inte ska 

uppstå på HVB-hemmet i tron om att det skulle göra mer skada än nytta.  
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6 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur de som arbetar på HVB-hem 

föreställer sig en familj och ett hem och hur detta kopplas i relation till 

institutionsvårdens utformning. Institutionspersonalens utsagor har analyserats 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, teorin om den totala institutionen, 

begreppet pastoral makt, resonemang kring familj samt studiens forskning. 

Sammanfattning och diskussion är strukturerade utifrån studiens 

frågeställningar. 

 

Vilka föreställningar har personal om en familj och ett hem i relation till 

verksamheten? Analysen visar att det finns en dominerande syn på att familj 

innebär trygghet och stabilitet. Familjen beskrivs som något bestående med 

långvariga relationer mellan vuxna och barn där de vuxna har ett ansvar att förse 

barnet med trygghet, omsorg och tillhörighet. Bäck-Wiklund (2012:17) 

beskriver, precis som respondenterna, familj som ett fenomen som kopplas 

samman med omsorg, tillhörighet och gemenskap finns. Vidare menar 

Andersson (2012:22) att varje familjemedlem i en familj värderas utifrån den 

man är och inte för det man gör. Familjen blir på så sätt en bärare av individens 

trygghet.  

 

Familjen tillskrivs positiva egenskaper, några respondenter likställer familj med 

avsaknad av misshandel och misär. Misshandel och misär är snarare egenskaper 

av något som tillskrivs många av ungdomarnas familjer. Respondenterna 

tillskriver därmed ungdomarnas familjer mer negativa egenskaper. I följd av 

detta ryms inte heller ungdomarnas familjer inom idén om familjen. En 

intressant iakttagelse är att respondenterna många gånger utgår från sina tidigare 

familjeerfarenheter när de beskriver en familj. Oavsett om erfarenheterna bestått 

av trygga familjeförhållanden eller inte så finns en idealbild eller genomgående 

längtan om att en familj ska tillgodose individen välmående. När en familj inte 

kan ge ungdomen trygghet och välmående så kan ungdomen enligt denna logik 

bli placerad i dygnsvård. Dygnsvården har då till uppgift att ge ungdomen den 

omsorg som föräldrarna inte kan ge (Socialstyrelsen 2012:55). 

 

Samtidigt som respondenterna menar att det är viktigt att ge ungdomarna på 

HVB-hem trygghet så finns en bild av att ungdomarna inte får känna sig för 

trygga på HVB-hem eftersom ursprungsfamiljen ses som den huvudsakliga 

bäraren av trygghet. Personalen brottas således med balansgången om hur nära 

ungdomen de kan komma för att inte överta föräldrarnas roll. Det finns en 

genomgående tanke om att ungdomen ska tillbaka hem till sin ursprungsfamilj. 

Här ser vi en motsättning i respondenternas resonemang då de på ett sätt vill att 

ungdomarna ska tillbaka till sin ursprungsfamilj samtidigt som familjen inte 
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räknas som en familj i och med att den inte besitter de egenskaper som en familj 

bör ha utifrån respondenternas föreställningar.  

 

En annan aspekt som framkommer när respondenterna talar om en familj är att 

familjekonstellationerna är under ständig förändring. De menar att det förr var 

den biologiska kärnfamiljen, bestående av mamma, pappa och barn, som 

utgjorde en familj. Idag ser det dock annorlunda ut. De talar bland annat om att 

familjer kan bestå av styvsyskon och styvföräldrar. Då de biologiska banden får 

mindre betydelse får individen större valmöjlighet att bestämma vem som utgör 

ens familj och inte. Denna föreställning understryks i forskningen (Andersson 

2012:92, Olsson 2008:222, Kendrick 2013:77) där det framkommer att de 

biologiska banden inte har lika stor betydelse idag om barnen har andra trygga 

vuxna att tillgå. Några av respondenterna menar att HVB-hemmet skulle kunna 

likna och/eller utgöra en familj för vissa ungdomar, där personalen och 

ungdomarna utgör vuxna och barn i en familj. Det finns således en idé om att 

familjen kan utgöras av vilka som helst samtidigt som det finns en idé om att en 

familj i huvudsak består av vuxna och barn. Här ser vi en paradox i att 

respondenterna å ena sidan beskriver att en familj kan bestå av icke-biologiska 

band men i jämförelse med familjer från andra kulturer är bilden av den svenska 

familjen mer begränsad. När den svenska familjen jämförs med familjer från 

andra kulturer menar några respondenter att familjer med annan kulturell 

bakgrund kan bestå av kusiner och mor- och farföräldrar och så vidare, vilka inte 

räknas in i en svensk familj. Detta kan möjligen vara kopplat till 

respondenternas egna familjerfarenheter som de ofta kopplar till ett 

kärnfamiljsideal. 

 

Det finns en tydlig idé om hur ett hem bör vara för att betraktas som ett hem. Ett 

hem beskrivs som en plats där det är trevligt och mysigt. Ett hem likställs många 

gånger med materiella ting så som tavlor på väggarna. Ett hem ställs i 

motsättning till en låst institution som istället tillskrivs en karg och kal miljö 

med en avsaknad av exempelvis tavlor och annat som anses vara hemtrevligt.  

Det finns en föreställning om att en hemlik miljö är den bästa vårdmiljön för 

ungdomarna. Det anses vara lättare för vissa ungdomar att flytta hem igen om 

miljön på HVB-hemmet är lik den miljö ungdomen är van vid. I detta 

resonemang finner vi att det finns en föreställning om vilket slags hem som 

ungdomarna kommer ifrån. Vi ställer oss frågande till om det bara finns ett typ 

av hem. Andra respondenter menar att det kan vara bra för ungdomar som aldrig 

fått uppleva ett hem att få vistas i en hemlik miljö för att få med sig erfarenheter 

av hur ett hem egentligen ser ut. Forskningen har en liknande bild av att en 

hemlik miljö är det bästa för att ungdomarna ska uppnå goda behandlingsresultat 

(Andreassen 2003:321, Severinsson 2010:106–107, Kendrick 2013:82).  

 



 

 

 

44 

Vi kan se en intressant paradox, större delen av personalen på HVB-hem säger 

själva att det är en institution men vill inte tillskriva hemmen med institutionella 

egenskaper. Ett hem är inte förenligt med en institution men ändå är det vad 

personalen försöker åstadkomma. Andra respondenter har frångått tanken om att 

HVB-hemmet ska likna ett hem. De ser istället en fördel med att separera 

ungdomens ursprungliga hem från institutionen där de institutionella dragen 

lyfts fram som en strategi att skapa en snabbare beteendeförändring och 

motivation hos ungdomen att vilja tillbaka hem. Goffmans (1973:59) teori om 

den totala institutionen menar att målsättningen för en institution är att förändra 

de intagna enligt vissa normer och ideal. Vår tolkning är att denna strategi kan 

uppfattas enklare för att uppnå de förändringar som personalen vill se hos 

ungdomen. Vi ställer oss dock frågande till om beteendeförändringen håller i sig 

även efter behandlingstiden då vår tidigare forskning belyser att HVB-hemmen 

bör ha en hemlik miljö för att behandlingen ska ge bra resultat.  

 

Det finns således olika sätt att se på HVB-hemmet som ungdomarnas hem eller 

inte. De som anser att HVB-hemmet är ungdomens hem argumenterar för att de 

bor där under en längre tid medan de som menar att HVB-hemmet inte bör ses 

som ungdomens hem har en bild av att ungdomen bara ska vara där tillfälligt.  

 

Vilken betydelse tillskriver personal familj och hem i verksamhetens utformning 

och miljö? HVB-hemmen utgörs av enskilda pojk- och flickrum samt 

gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och badrum. Detta anses vara ett 

upplägg som är hemlikt. Dock är möblerna i ungdomarnas rum till stor del 

standardiserade. Flera möbler är enhetliga och tillhör HVB-hemmet, ungdomen 

får alltså endast ”låna” säng och liknande under vistelsen där. En stor del av 

personalen vill att HVB-hemmet ska vara hemlikt med en trevlig inredning 

samtidigt som möblemanget är standardiserat. I detta finner vi en motsägelse. 

Personalen vill inte att HVB-hemmet ses som en institution samtidigt som de 

tillskriver HVB-hemmet institutionella drag. Teorin om den totala institutionen 

beskriver avsaknaden av personliga tillhörigheter som ett berövande av den 

intagnes identitet, och det visar att verksamheten är institutionell (Goffman 

1973:23–24). 

 

På HVB-hemmet finns regler och rutiner som ungdomarna behöver följa, 

exempelvis gemensamma måltider, sovtider och obligatoriska aktiviteter. De 

gemensamma aktiviteterna menar Goffman (1973:14–15) är ett typiskt drag för 

den totala institutionen. Det finns även hos respondenterna föreställningar om att 

regler, i kombination med att personalen arbetar utefter scheman, står i 

motsättning till en familj och ett hem. Utifrån detta resonemang är det som att 

personalen menar att det saknas regler och rutiner i en familj och att föräldrarna 

är närvarande dygnet runt och inte har någon sysselsättning utanför hemmet. På 

HVB-hemmen finns både generella och individuella regler och krav. I första 
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hand ska reglerna följas men det kan finnas undantag vid speciella tillfällen. 

Teorin om den totala institutionen belyser att de gemensamma reglerna och 

aktiviteterna i största hand är till för att ungdomarna ska förändras till det bättre 

(Goffman 1973:15). Det finns således en tanke om att mer eller mindre allt som 

sker på HVB-hem ska leda till förändring. Vi tolkar HVB-hemsmiljön som en 

miljö där det ställs många krav på ungdomarna eftersom miljön ska leda till att 

ungdomarna genomgår en beteendeförändring. Utifrån den pastorala makten 

tolkar vi den hemlika miljön tillsammans med personalens regler och rutiner 

som en strategi att uppnå beteendeförändring. Den pastorala makten utgår ifrån 

att omsorg och kontroll utövas i en kombination för att påverka den 

hjälpbehövande i rätt riktning (Foucault 2007:165). En fråga vi ställer oss är vart 

ungdomarna kan få tid och plats för vila och återhämtning. Personalen anser att 

man i en familj får vara den man är utan att bli värderad för det man gör. Detta 

menar vi strider mot idén om att vilja vara familjelikt. 

 

Något som anses viktigt för HVB-hemmets utformning är antalet placeringar. 

Ett större antal boendeplaceringar likställs med en institution och ett mindre 

antal likställs med en familj. Personalen menar att ett optimalt HVB-hem 

innehåller få placeringar. Dels ses det som mer hanterbart att vara en mindre 

grupp ungdomar och dels blir HVB-hemmet mindre institutionellt. En fråga som 

kan ställas är vilken familj HVB-hemmet vill återspegla med tanke på att det 

finns resonemang kring att en familj idag kan vara mer än mamma, pappa och 

barn. En familj kan bestå av styvföräldrar, styvsyskon och andra anhöriga som 

bildar ett nätverk till ungdomen. Det kan göra att familjen innehåller ett stort 

antal familjemedlemmar och frångår normen från en kärnfamilj, som HVB-

hemmet på något sätt försöker att efterlikna med få placeringar. Sallnäs (2003:7) 

menar att institutionsvården har kärnfamiljen som norm när den försöker 

efterlikna en familj. Trots att personalen anser att familjer kan se olika ut idag är 

ändå tanken att efterlikna en kärnfamilj stark. En annan intressant iakttagelse är 

att personalen vill ha få boende på HVB-hemmen samtidigt som de har visioner 

om att bygga ut HVB-hemmen för att också få plats med ungdomarnas familjer. 

 

Hur upplever personal att relationerna på HVB-hem kommer till uttryck utifrån 

familjebegreppet? Personalen på HVB-hemmen upplever att de ibland har lätt 

att gå in i en föräldraroll då de anser att det ingår i deras uppgift att fostra 

ungdomarna, och fostran är en uppgift som ingår i en föräldraroll. Vissa 

beskriver det som att de antar en extraförälders roll men utan en känslomässig 

involvering eftersom de inte vill överta den “riktiga” föräldrarollen. De 

samtycker i vissa fall till att bli kallade extraförälder men är noga med att de inte 

vill vara föräldrar på riktigt i och med att de inte vill bli mer viktiga än 

ursprungsföräldrarna. Trots att ungdomen tillbringar stor del av sin tid med 

personalen på HVB-hemmen är det ändå ursprungsfamiljen som personalen 

anser vara viktigast. Severinsson (2010:4) belyser idén om att ett barn mår bäst 
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av att tillhöra sina föräldrar. Det betyder med andra ord att föräldrarna ses som 

oersättliga och att personalen inte har möjlighet att överta deras roll. Det bidrar 

till att personalen håller en viss distans till ungdomarna då de har i åtanke att 

ungdomen ska tillbaka hem igen så snart som möjligt. HVB-hemmet utger sig 

många gånger för att vara familjelikt, men då dessa relationer är tillfälliga och 

på så sätt inte liknar de relationer som respondenterna tillskriver en familj, 

infinner sig en motsägelse. HVB-hemmet lever inte upp till sina egna 

föreställningar om vad en familj är. Bäck-Wiklund (2012:26) menar att familjen 

uppfattas fungera som en enhet där omsorg och tillhörighet finns. Det anses 

enligt några respondenter bra för vissa ungdomar att få en känslomässig relation 

till personalen om de inte haft denna möjlighet tidigare, å andra sidan anses det 

inte heller vara det bästa eftersom relationen till personalen är tidsbegränsad. 

Här återfinns ett institutionsperspektiv, det vill säga att det upprätthålls en 

distans mellan personal och ungdom. Distansen som upprätthålls på HVB-

hemmen talar även Goffman (1973:16) om som ett tydligt institutionsdag. Vi ser 

distansen som ett dilemma i relationsskapandet mellan ungdom och personalen. 

Ungdomen kanske behöver knyta an medan personalen behöver hålla avstånd. 

Personalen motiverade avståndstagandet med att ungdomen inte ska känna sig 

sviken när den ska flytta hem igen. Vi ställer oss frågande till vad ungdomen 

upplever som mest svekfullt, att aldrig få känna tillhörighet genom att inte få 

knyta an till personalen eller att få känna tillhörighet under en kortare tid för att 

sedan knyta an till andra i sin närhet? 

 

En annan aspekt av relationen mellan ungdom och personal som tydliggörs i 

denna studie är att personalen vill verka som en slags förebild för ungdomen 

genom att ha både manlig och kvinnlig personal i arbetet. Det anses att 

personalen kan komplettera en faders- och modersgestalt, vilket står i 

motsättning till att personalen inte vill vara extraföräldrar till ungdomarna.  

 

Precis som det finns en idé om att personal och ungdomar inte får komma för 

nära varandra finns det också en idé om att inte heller ungdomarna bör komma 

för nära. Detta för att ungdomarna många gånger kan ha en dålig inverkan på 

varandra. Vidare anser personalen att det är bra om ungdomarna skapar 

relationer utanför HVB-hemmet för att påverkas positivt av andra relationer. 

Dock finns en bild av att ungdomarna ändå kan lära av varandra, både i bra och 

dåliga situationer. Trots detta bedöms det bästa vara att ungdomarna skapar 

relationer med andra ungdomar utanför som kan vara långvariga och finnas kvar 

efter behandlingsperioden, vilket är något som även forskningen visar på är bra 

för ungdomarna (Andreassen 2003:321). Att i första hand bygga relationer 

utanför institutionen kan ses som ett sätt att motverka institutionella drag enligt 

teorin om den totala institutionen (Goffman 1973:16). Aspekten går dock emot 

föreställningarna om hur familjerelationer ska fungera, att de finns där för 
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varandra och tar hand om varandra. Nu blir det som att ungdomarna i första 

hand lär sig att bra relationer primärt återfinns utanför HVB-hemmet. 

6.1 Slutord 

Vi har utifrån vårt empiriska material kunnat lyfta fram gemensamma, skilda 

och motsägelsefulla föreställningar kring familj och hem inom 

institutionsvården. Vi kommer nedan lyfta betydelsen av personalens 

föreställningar i arbetet. 

 

Det empiriska materialet ger en bild av att personalen på HVB-hemmen 

uppfattar att de har ett liknande tankesätt om vad en familj och ett hem innebär 

samt hur det ska tillämpas i arbetet. Vi finner att personalens föreställningar om 

det gemensamma tankesättet blir motsägelsefulla i den mening att de har olika 

familjerfarenheter som de bär med sig i arbetet. Detta kan medföra problematik i 

arbetet då personalen upplever sig tala om fenomenen på liknande sätt men i 

själva verket relaterar till olika slags familjer och hem utifrån egna erfarenheter. 

Vi finner att föreställningarna kring institutionens roll i ungdomens liv går isär 

vad gäller huruvida HVB-hemmet ska likna en familj och ett hem för 

ungdomen. Olika föreställningar kring detta leder till olika strategier för hur 

arbetet ska utföras. Det gör att personalen behöver navigera mellan olika 

tankesätt och strategier i arbetet som både kan stå i motsättning till- och 

samverka med varandra.  

 

Vi finner en spänning mellan att som verksamhet inte vilja vara en institution 

samtidigt som institutionella drag medvetet och omedvetet utförs inom 

verksamheten. En annan svårighet är att personalen på ett eller annat sätt ska 

relatera till ungdomens ursprungsfamilj i arbetet, och det kan ge en osäkerhet i 

rollen som personal. Att som personal vara viktig men ändå inte för viktig menar 

vi kan skapa en ambivalens i arbetet.  

 

Avslutningsvis visar vårt material att det för personalen kan vara lätt att tro att 

de talar om samma sak när de egentligen talar om olika saker. Familj och hem är 

för givet tagna fenomen men blir komplexa då de ska tillämpas i praktiken. Vi 

tror därför att det är lätt att problematik kring för givet tagna fenomen lättare 

osynliggörs än andra fenomen. Därav anser vi att det är av vikt att lyfta 

föreställningar kring familj och hem inom institutionsvården. 

6.1.1 Studiens kunskapsbidrag och fortsatt forskning 

Vår studie bidrar med kunskap om personalens föreställningar om familj och 

hem i institutionsvården. Det visade sig att det fanns en dominerande syn på vad 

en familj är men blir till ett komplext problem när dessa tankegångar ska 

omsättas i praktiken. För vissa respondenter var det en självklarhet att 

institutionen tillskrivs egenskaper av en familj och ett hem för ungdomarna, för 
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andra var det självklart att institutionen inte är ungdomarnas familj/hem utan 

endast en tillfällig vistelse med kortvariga relationer. Fenomenen familj och hem 

är komplexa i den bemärkelsen att de är självklara fenomen när man talar om 

vad de innebär men är inte lika självklara i huruvida de ska tillämpas i praktiken.  

 

Vi kan se ett behov av vidare studier inom området familj och hem inom 

institutionsvården eftersom dessa begrepp är komplexa, föränderliga och 

kontextbundna samtidigt som de är centrala beståndsdelar i arbetet. Den tidigare 

forskningen (Andreassen 2003:321, Severinsson 2010:106–107, Kendrick 

2013:82) som presenterats har visat att ungdomar som upplever HVB-

hemsvården som god är de ungdomar som upplevt sig ha goda relationer till 

personalen och som i vissa fall kunnat relatera till personalen som anhöriga. Då 

vi endast har använt intervju som datainsamlingsmetod kan vi endast säga något 

om vad som har sagts i intervjuerna och inte vad som faktiskt sker på plats. Vi 

efterlyser därför fortsatta studier inom detta område med en kombination av 

intervju och observation. Fenomenen familj och hem är så självklara att de inte 

reflekteras över men ändå skapar det svårigheter i praktiken då personalen har 

svårt att finna sin roll som behandlare/extraförälder och veta vilken roll 

institutionen ska ha för ungdomen och dennes familj. Vi ser även vikten av att 

intervjua ungdomarna på HVB-hem, både under och efter deras behandlingstid, 

för att kunna kartlägga vilken betydelse familj och hem får för dessa ungdomar i 

relation till institutionsvården. Det skulle vara intressant att se skillnaderna i hur 

ungdomar beskriver HVB-hemmet i jämförelse med personal. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev     
 

Hej! 

Vi heter Hanna och Frida och är socionomstudenter vid Linköpings universitet. 

Vi har just påbörjat vårt självständiga arbete som handlar om vilken betydelse 

”familj” som ideal har för HVB-hem. Vi kommer att göra intervjuer med 

personal och chefer på flera HVB-hem. Studiens fokus kommer att ligga på era 

föreställningar av vad en familj är samt vilken betydelse ni upplever att 

familjebegreppet får för organiseringen av arbetsuppgifter och relationen till 

ungdomarna. Om ni uppfattar att detta ideal inte finns är det ändå intressant att 

få höra era tankar kring detta! 

 

Att delta i studien är högst frivilligt och ni kan när helst ni vill avbryta er 

medverkan. Ni behöver inte svara på alla frågor och det är möjligt att i efterhand 

säga till om ni vill att något inte ska vara med i studien. Intervjuerna kommer att 

anonymiseras och vi kommer att förvara materialet så att ingen obehörig 

kommer åt det. Vi kommer dock inte att helt kunna säkerställa att ni inte 

kommer kunna känna igen varandras synpunkter då flera av er kan komma att 

arbeta inom samma verksamhet. Intervjuerna kommer att användas för det 

självständiga arbetet och kommer endast att behandlas av oss två. Det skulle 

underlätta för oss om intervjuerna kan spelas in på band men detta är inget krav. 

 

Intervjuerna kommer att vara ca 45-60 min och vi båda kommer att närvara vid 

samtliga intervjuer. Vart intervjun ska äga rum bestäms efter överenskommelse, 

ett förslag är på arbetsplatsen. Vi beräknar att hålla intervjuerna v. 14-16. 

 

Vi vore tacksamma om ni ger en bekräftelse via mail eller sms på om ni vill 

medverka i studien. Vi ser fram emot att få träffa er! 

 

Har ni några frågor eller funderingar kring något, kontakta oss gärna på XXX 

eller XXX. 

 

Vänliga hälsningar Hanna Klint och Frida Sundfeldt 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
De fetmarkerade frågorna är de huvudfrågor vi kommer att ställa till 

respondenterna. Under själva frågorna kommer vi att ha med ett antal följdfrågor 

för att få med helheten. 

Inledning 

Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, utbildning, varför du valt att arbeta 

just här, hur länge har du arbetat på HVB-hem?) 

Familj 

Hur skulle du beskriva en familj? (Vilka egenskaper tillskrivs, vilka ingår, hur 

ser relationerna ut?) 

Har du några erfarenheter från din nuvarande familj eller från din 

uppväxt som du bär med dig in i arbetet? 
Vilka ambitioner har ni har gällande att efterlikna en familj/ett hem? (Hur 

talar ni om verksamheten? Upplever du det som ett hem för dig/ungdomarna?) 

Upplever du det positivt eller negativt för verksamheten att efterlikna en 

familj eller ett hem? (Vilka möjligheter/utmaningar finns?) 

Organisering 

Får begreppen familj och hem betydelse för hur arbetet organiseras? 

(Exempelvis gällande regler, rutiner, aktiviteter, inredning, rollfördelning av 

arbetsuppgifter, könsperspektiv) 

Vilka möjligheter/utmaningar finns med att organisera arbetet 

familjelikt/hemlikt? 

Relationer 

Vilken roll/relation upplever du att du får till ungdomarna? (Exempelvis 

förälder-barn relation, kompis-relation, arbets-relation?) 

Står du ungdomarna nära eller finns det en tanke om hur nära 

personal/föreståndare får komma ungdomarna? 

Vilken relation uppmuntrar ni ungdomarna att har till varandra? 

(Kompisrelation, syskonrelation, bekanta) 

Avslutningsvis 

Om du fick drömma, hur skulle HVB-hemmet organiseras på bästa sätt? 

(Vad är din vision?) 

Är det något du vill tillägga? 
 


