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Abstrakt 
På ett hem för vård och boende (HVB) kan barn som misstänks fara illa på något sätt placeras 

av socialtjänsten med eller utan förälder, för att deras situation ska utredas och lämpliga 

insatser ska kunna utformas om så behövs. Syftet med denna uppsats var att skapa större 

förståelse för hur behandlingsassistenter upplever sitt arbete med barn placerade på HVB-

hem. Kunskapsöversikten sammanställdes med hjälp av tidigare forskning och litteratur som 

har visat att behandlingsassistenten under tiden barnet är placerat på HVB-hemmet kan ha en 

betydande roll för barnets framtid. Behandlingsassistenten utgör i de fall barnet placeras utan 

föräldrar den möjlighet till trygghet som barnet har under tiden på HVB-hemmet. För att 

besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer 

genomfördes med sex behandlingsassistenter vid ett HVB-hem. Det målinriktade urvalet av 

respondenter användes för att säkerställa att dessa skulle ha erfarenheter och upplevelser inom 

ämnesområdet att dela med sig av. Resultatet visade att arbetet som behandlingsassistent med 

barn på HVB-hem är varierande. Det är både givande och svårt på samma gång och ingen dag 

är den andra lik.  Resultatet visade också att arbetet är känslomässigt krävande och är en 

balansgång på flera plan då många av barnen haft det svårt. Drivkraften i 

behandlingsassistenternas arbete är att ha barnets bästa i fokus.  

 

 

Nyckelord: Barn som far illa, Behandlingsassistent, HVB-hem  

 

 



   

 

Förord 
Det faktum att socialtjänsten innehar en maktposition då de har möjlighet att omhänderta barn 

och unga, både på frivilliga grunder och med tvång, gör att både socialtjänstens arbete samt 

hur de aktuella lagarna tillämpas i sådana här ärenden har varit föremål för relativt mycket 

forskning. Det finns även studier som fokuserar på barnen som varit placerade på institution 

och deras erfarenheter och berättelser. Här börjar vårt intresse kring valt ämne. 

    Det som vi dock inte har kunnat finna mycket forskning kring är om de som arbetar med 

dessa barn och deras upplevelser i att arbeta med barn som är omhändertagna av 

samhällssystemet. Denna yrkeskategori går under namnet behandlingsassistent och delegeras 

av socialtjänsten att vårda och ta hand om barn som bär på olika och ofta svåra bakgrunder 

placerade på HVB-hem. Våra funderingar är hur de upplever sitt arbete med dessa barn och 

vilka utmaningar de kan stöta på i det vardagliga arbetet. 

    Vårt gemensamma intresse för barn och omsorg om människan i stort, samt att vår 

utbildning kan komma att generera i en framtid inom detta yrkesområde, gör att denna studie 

utgör en möjlighet för oss att nå mer kunskap inom ämnesområdet. Vi har haft ett bra och 

lärorikt samarbete och studien har helt igenom genomförts av oss tillsammans. Sist men inte 

minst vill vi rikta ett stort TACK till de respondenter som från första förfrågan om deltagande 

var positivt inställda till att ställa upp på intervjuer och frikostigt delade med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter. 
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Bakgrund 

I en tidigare publicerad rapport (Socialstyrelsen [SoS], 2012) presenterades siffror som visade 

att cirka 26 200 barn och unga någon gång under 2011 hade heldygnsinsatser enligt SoL, 

Socialtjänstlagen (2001:453) eller LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga. Med heldygnsinsatser menas att vården alltid sker utanför hemmet och inte i form av 

öppenvård.  

    I Förenta Nationernas (FN) barnkonvention (2009) som behandlar barns rättigheter framgår 

att konventionsländer såsom Sverige har åtagit sig skyldigheten att försäkra barns skydd, i 

form av den omvårdnad som krävs för att barnets välfärd inte ska skadas. Det ska naturligtvis 

tas hänsyn till de rättigheter och skyldigheter i det lagliga rum som barnets föräldrar eller 

vårdnadshavare har för barnet. Det beskrivs även hur alla konventionsländer och dess sociala 

verksamheter ska arbeta tillsammans med de vårdnadshavare som finns för ett barn och först 

och främst se till att familjer får det stöd som krävs för att klara av omsorgen av barnen. 

    Detta arbete med stöd och vård som kan behövas bedrivs enligt Sallnäs (2000) vanligtvis på 

HVB-hem. HVB står för hem för vård och boende och är ett hem där socialtjänsten kan 

erbjuda enskild vård, behandling, tillsyn eller omvårdnad i förening med ett boende. Ett HVB-

hem kan bedrivas av kommunen, landstinget eller privat. Personal på HVB-hem har en svår 

och ansvarsfull roll som kräver att de besitter både vilja, kunskap och stort engagemang kring 

barnen. Detta samtidigt som vardagarna kan vara svåra och komplexa då det är olika individer 

med olika behov som personalen möter, samt att barnets bakgrund och anledningen till dess 

vistelse på HVB-hem är unik för varje individ. 

    Personalen på HVB-hem har även en viktig uppgift i att på ett omsorgsfullt och vårdande 

sätt träda in i barnens liv och försöka skapa en trygg och tillitsfull relation dem emellan; 

 
Många placerade barn bär med sig en grundläggande misstro mot vuxna. De kan ha utsatts 

för exempelvis misshandel eller grov försummelse innan de blev placerade. Många har svårt 

att känna tillit. Barnen kan även bära med sig en negativ självbild på grund av tidigare 

livserfarenheter. Det är av avgörande betydelse att de får möjlighet att utveckla tillit och 

förtroende. (Socialstyrelsen, 2009, s. 3) 

 
Att besitta kunskap och ha förståelse för hur barns utveckling går till menar Lundén (2000) är 

en förutsättning för att göra det möjligt att tillfredställa barnens utvecklingsmässiga behov.  

    En vanlig arbetsuppgift för behandlingsassistenter är att utreda föräldraförmågan hos de 

föräldrar som placeras på HVB-hemmet med sina barn. Bland annat ser personalen närmare 

på hur anknytningen mellan vuxen-barn och barn-vuxen ter sig. Westberg och Tilander (2010) 

beskriver hur anknytningsteorin är en viktig grund i det sociala arbetet med barn som vårdas 

utanför hemmet. 

 

Historik 

Sallnäs (2000) beskriver hur den svenska barnavården funnits i hundratals år och hur det 

under dess framväxt blev vanligt att barn med ogynnsamma familjeförhållanden eller med 

oaccepterat beteende kom att placeras på institution som en del i samhällets åtgärdsarbete 

inom barnavården. Vad som föranlett att barn/ungdomar placerats på institution har genom 

tiderna sett olika ut, även utformningen av verksamheterna som rör barnavården har skiftat 

genom historien. Institutionerna gav i begynnelsen nödtorftig materiell hjälp till vissa utsatta 

grupper i samhället. 

     Begreppet HVB infördes under socialtjänstreformen 1980 och ambitionen med denna var 

att förändra en föråldrad institutionsstruktur och att skapa ett mer flexibelt vårdsystem än det 

gamla. Sallnäs (2000) tar upp hur utvecklingen skett bland annat genom att hemmen har 
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minskat i storlek, hur personalens tidigare generellt låga utbildningsnivå stiger, samt 

utvecklingen med att stärka familjebanden i behandlingsarbetet på boendet istället för att 

utesluta föräldrarna.  

    I takt med utvecklingen av institutionsarbetet har olika professionella yrkeskategorier vuxit 

fram, som gör anspråk på att arbeta med stöd av vetenskaplig kunskap; ”Det sociala arbetets 

professionalisering kan beskrivas som en övergång från moraliska bedömningsgrunder till 

kunskapsmässiga och teoretiska.” (Petersson, 2006, s.61) 

Kunskapsöversikt 

Nedan behandlas 5 avhandlingar, 3 vetenskapliga artiklar, 1 bok och 2 myndighetspublikationer inom 
uppsatsens ämnesområde. Sökord som användes för att finna tidigare forskning och övrig litteratur: 
behandlingsassistent, LVU, SoL, omhändertagna barn, omsorgssvikt om barn, HVB-hem och child 
maltreatment. Sökmotorer: Sambibliotekets katalog MIMIA och artikelsök, ERIC via Ebsco, 
avhandlingar.se, Google Scholar och Google.se.  
 
Utredning och insats på HVB-hem 

Socialstyrelsen (2006) beskriver hur det förut varit socialarbetares uppgift att utreda barn och 

deras behov av hjälp från samhället. Numer är det socialtjänsten i kommunen där barnet bor 

som bär det ansvaret och dessa uppgifter kan även delegeras ut av socialtjänsten till andra 

aktörer, exempelvis till behandlingsassistenter på HVB-hem. 

    Efter att en orosanmälan inkommit till socialnämnden måste de vidare ta ställning till om 

det finns anledning att starta en utredning i ärendet. En så kallad förhandsbedömning görs och 

i de fall där barnet enligt förhandsbedömningen bedöms fara illa startas en utredning i 

enlighet med § 11 SoL skriver Cocozza (2007). Detta är enligt Friis (2005) grundförfarandet 

vid placering av barn på HVB-hem enligt SoL eller enligt LVU. 

    Utredningen som görs av behandlingsassistenter vid HVB-hem är i praktiken det verktyg 

som socialtjänsten sedan använder som medel för att kunna få till stånd ett omhändertagande. 

Utredningen ska enligt Petersson (2006) definiera och beskriva problemen som finns och är 

medlet som används för att visa att problemen är så pass stora att ett omhändertagande är 

befogat. Därav vikten att dessa utredningar är konkreta och välgjorda, då barnen ofta 

omhändertas utan förälders medgivande. 

    Både Friis (2005) och Mattson (1998) beskriver att den utredning som kan generera i 

korrekta och sakliga åtgärder är den som görs utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär att 

behandlingsassistenterna på ett tydligt och nyanserat sätt i utredningen ska beskriva hur 

barnets fysiska och psykiska mående är samt hur barnet själv uppfattar sin situation. Vad 

gäller föräldrarna och deras omsorg om barnet ska både styrkor och svagheter i föräldraskapet 

belysas i utredningen. Helhetsperspektivet ska alltså generera i en allsidig beskrivning av 

familjens levnadsförhållanden. Behandlingsassistenternas utredning ska även innehålla 

förslag till alternativa lösningar på den aktuella problemsituationen. Enligt Cocozza (2007) tas 

då ett beslut om familjen kan få ett sådant stöd och hjälp på frivilliga grunder eller om det 

krävs ett omhändertagande. Oavsett om vården bedrivs på HVB-hem eller i familjehem så ska 

barnets bästa verka som en ledstjärna i alla insatser menar både Cocozza (2007) och Friis 

(2005).  

 

Placering på HVB-hem 

Anledningen till att barn placeras på HVB-hem är olika. Det kan handla om tvångsvård, akuta 

placeringar men även vara fråga om längre tids placering där någon form av behandling eller 

utredning styr vistelsen menar Sallnäs (2000).  

    Att komma till ett HVB-hem innebär nya rutiner och möten med nya människor och med 

de erfarenheter barnet bär på kan detta ofta vara omvälvande. Det sker ett uppbrott från 
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tidigare vanor och från familjen och även om familjesituationen varit ohållbar så kan detta 

upplevas traumatiskt för ett barn. Enligt Andersson (2004) så blir barnens sorg kring 

uppbrottet något som behandlingsassistenter måste hantera och gärna i kombination med 

föräldrarna för att barnet ska kunna få hjälp att bearbeta sina känslor.  

    Andersson (2008) skriver om hur målet är att barnen ska vara placerade till dess att en 

hemflyttning kan vara aktuell. Under placeringen på HVB-hem har behandlingsassistenterna 

ett stort ansvar kring barnet. Vardagen på ett HVB-hem är strukturerad och det är en del i 

personalens arbete att försöka få miljön och vardagsrutiner att se snarlik ut som i ett vanligt 

hem. 

    Höjer och Sjöbloms (2011) studie visar att de ungdomar som vuxit upp på HVB-hem 

tvingats växa upp snabbare än andra barn som har vuxit upp med en mer fungerande 

familjesituation. Detta eftersom barn på HVB-hem inte har samma självklara skyddsnät i sin 

uppväxt, utan till större del har haft personalen som resurs.  

 

HVB-hem och personal 
Det finns en mängd forskning som lyfter fram vikten av personalens arbete och dess betydelse 

för de placerade barnen. Arbetet är omfattande och innefattar många varierande 

arbetsuppgifter. Sallnäs (2000) beskriver specifikt att vid arbete med små barn som är 

institutionsplacerade krävs förutsättningar för att vården inte ska vara skadlig, i form av små 

verksamheter och att institutionen arbetar aktivt för att föräldrarelationerna ska kunna 

bibehållas. Av extra stor vikt är det att personalen arbetar för att nya relationer mellan dem 

och barnet kan knytas. Oavsett om barnet vistas på HVB-hem med eller utan föräldrar så 

krävs det också att personalen riktar arbetet mot familjen i sin helhet och gärna mot övrigt 

nätverk som exempelvis släkt. 

    För att en institution ska vara välfungerande krävs ett enigt synsätt i hur arbetet ska utföras 

av personalgruppen samt en enighet i förhållningssättet gentemot barnen som vistas där. 

Även personliga egenskaper hos personalen såsom ”fingertoppskänsla” och en god intuition 

är faktorer som torde vara bidragande till att kunna utföra ett gott socialt arbete menar 

Andersson (2008). 

    Oavsett olika utbildningsnivåer hos personalen och de olika anledningarna till att barnen 

vistas på institutionen så klargör Sallnäs (2000) att: ”På en institution är hela poängen med 

verksamheten att ta hand om de placerade barnen och det är deras behov som skall sättas 

främst.” (s. 23) 

    Johansson (2007) anger att personalen på institution är den viktigaste resursen när det gäller 

vård och behandling och enligt Andersson (2008) utgör de även den källa till trygghet och 

tröst som barnet kan behöva vid ängsliga situationer eller då barnet är ledset. 

    Johansson (2007) beskriver hur det är personalen som utför det dagliga arbetet med barnen 

som ska ge omsorg och skapa en vårdande och tillväxtfrämjande miljö för barnen som vistas 

på hemmen. Detta även om det är chefen på vårdhemmet som fastlägger den ideologi och de 

värderingar som hemmet står för, så är det personalen på ”golvet” som ska se till att dessa 

värderingar förmedlas genom interaktionen med barnen. Barnen på hemmen ska på detta sätt 

kunna få en känsla och förståelse för vad ett hem verkligen är. 

    Även Höjer och Sjöblom (2011) visar på vikten av en engagerad personal på HVB-

hemmen. Under genomförandet av deras studie fanns det flera unga som bott på HVB-hem 

som fick möjlighet att förbättra sina skolresultat sedan tidigare, eftersom de haft personal och 

vuxna på deras boende som varit engagerade och stödjande i deras utbildning. Detta i 

kombination med att kvaliteten på utbildningen också var hög;  

”Denna process från misslyckad elev till studiemotiverad och kompetent elev, beskrevs av 

ungdomar som en viktig vändpunkt i livet, som påverkade deras självbild och identitet.” (s. 
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31) 

    Arbetet med barnen på HVB-hem kan vara känslomässigt krävande och intellektuellt 

påfrestande, speciellt i de situationer då barnens situation ska utredas och de eventuellt 

riskerar att bli föremål för ett omhändertagande enligt LVU. Enligt SoS (2006) så bifogas en 

vårdplan vid barnets placering på HVB-hem som socialtjänsten upprättat gällande uppdraget 

kring barnen. Denna vårdplan tar upp de planerade åtgärder och insatser som personalen på 

HVB-hem delegerats av socialtjänsten att utföra i omsorgen om barnen. Hur insatserna ska 

utföras beskrivs konkret i en så kallad genomförandeplan och det är med hjälp av denna som 

behandlingsassistenten utför sitt arbete kring barnen. Arbetet som sker kring barnet ska 

dokumenteras för att kunna kvalitetssäkra arbetet samt för den enskildes rättsäkerhet. I 

behandlingsassistentens arbete ingår att föra löpande journalanteckningar för att på så sätt ha 

en säker dokumentation gällande barnen som är placerade på HVB-hem. 

    Personalen på HVB-hem ska enligt SoS (2003) råd och föreskrifter ha adekvat utbildning 

och även vara personligt lämpliga för arbetet. 

    Personalens arbete är komplext. När det gäller utredningsuppdragen om barnen eller om 

föräldraförmågan som ingår i behandlingsassistenters arbete, krävs ett professionellt 

förhållningssätt där behandlingsassistenten förhåller sig neutral och inte tar ställning, samt att 

personalen kontinuerligt lämnar information till föräldrarna så att den information som 

framkommer under utredningen inte kommer som en överraskning efter utredningen är färdig. 

    Om personalen har ett nära samarbete med föräldrarna kring barnet är detta ofta avgörande 

för insatsernas resultat. Deras arbete på HVB-hem kräver att de ser till hela familjens behov 

av stöd: 

Att tillgodose barns och ungas behov innebär nästan alltid att även tillgodose 

föräldrarnas behov. I de fall föräldrarnas behov ska tillgodoses som en del av 

insatsen, måste utgångspunkten vara att detta sker för barnets bästa och att det 

hjälper till att säkra barnets trygghet och utveckling (SoS, 2006, s. 80). 

 

Anknytning mellan barn och vuxen 

Andersson (2008) beskriver hur anknytning mellan barn och vuxen är en viktig 

utvecklingsuppgift under barnets första levnadsår och därför har behandlingsassistenterna på 

HVB-hem en stor uppgift i att försöka skapa en relation till barnet, något som även kommer att ha 

betydelse för senare relationer i dessa barns liv.  
    Enligt Lundén (2000) finns det tydliga kopplingar mellan omsorgsbrist i olika former och 

utveckling av en otrygg anknytning.  

    Barns sårbarhet, som är speciellt uttalad under de första fyra åren i livet, kan lindras av 

föräldrars eller andra viktiga personers närvaro. I de fall där barn är placerade på HVB-hem utan 

tillgång eller med begränsad tillgång till förälder, blir det personalen på HVB-hem som utgör den 

källa till trygghet och närhet som barnet behöver. Barnets kontaktperson på HVB-hemmet har 

enligt Andersson (2008) en bra förutsättning att skapa en god och nära relation till barnet. 

Kontaktpersonen kan därmed vara lyhörd för de signaler barnet sänder ut och ge tröst till barnet i 

ängsliga situationer.  

    Anderssons (2008) studie visar att det var en känslomässig påfrestning för barnen att vara 

skilda från de människor som tidigare varit viktiga i deras liv och hur det i denna situation blev ett 

skydd för barnen på institutionen att ha en varaktig relation till sin kontaktperson, eller en nära 

relation till någon annan av behandlingsassistenterna. Personalen blir de som kan ge det stöd och 

den tröst som behövdes i fall av ängslan och besvikelse, exempelvis över mammas eller pappas 

uteblivna besök.  
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Sammanfattning 

Barn kan placeras på HVB-hem med eller utan föräldrar och av olika anledningar. Med varje 

individ följer ett uppdrag som utgör behandlingsassistenternas arbetsunderlag och som 

specificerar syftet med placeringen.  

    Många gånger placeras barn på HVB-hem för att någon lämnat en orosanmälan till 

socialtjänsten och barnets situation kan behöva utredas. Denna typ av utredning är en vanlig 

arbetsuppgift för behandlingsassistenter i deras arbete.  

    På HVB-hem utgör personalen en viktig del i den trygghet som barn behöver och i den 

normaliseringsprocess som äger rum på hemmen så är det viktigt att boendemiljön är så 

hemlik som möjligt, just för att denna normalisering ska vara möjlig. Andersson (2008) i 

likhet med Johansson (2007) poängterar personalens arbetsinsatser för barnet och menar att de 

är den viktigaste resursen barnet har att söka tröst och trygghet hos under deras tid på HVB-

hemmet. I behandlingsassistenternas arbete ingår även dokumentation i form av journalföring 

vars syfte är att säkerställa den enskildes rättsäkerhet.  

    Bowlby (2010) som utvecklade anknytningsteorin, berättar hur anknytning är något som är 

livsviktigt för barnet och att det är en evolutionsbiologisk funktion. När barn är placerade utan 

föräldrar blir barnets kontaktperson på hemmet den som har möjlighet att forma en nära 

relation till barnet, så att förutsättningar kan skapas för en god utveckling. Det finns studier 

(Andersson, 2008) som visar att barn upplevt det som känslomässigt påfrestande att ha varit 

skilda från sina föräldrar eller personer som tidigare varit betydelsefulla för dem och detta är 

något som ytterligare visar på vikten av behandlingsassistenternas arbete kring barnen.  
    Det finns en kunskapslucka kring behandlingsassistenters egna upplevelser och känslor kring 

sitt arbete med barn placerade på HVB-hem och detta medför därför att denna studie bidrar till att 

skapa större förståelse och förhoppningsvis generera i mer kunskap inom ämnet.  

Teoretiskt ramverk 

Anknytningsteorin  
Barnpsykologen Bowlby (2010) som grundade anknytningsteorin beskriver hur anknytning är 

en evolutionsbiologisk funktion och för barnet betyder anknytning därför lika med 

överlevnad. ”Anknytningsbeteende är varje form av beteende som leder till att en person når 

eller bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas som bättre i 

stånd att klara världen.” (s. 50) 

    Westberg och Tilander (2010) beskriver hur anknytningsteorin är en viktig grund i det 

sociala arbetet med barn som vårdas utanför hemmet. I de fall där barn inte har möjlighet att 

få sina behov av anknytning tillgodosedda av föräldrar ses behandlingsassistenternas arbete 

som en möjlighet att skapa anknytning mellan barn och vuxen. Behandlingsassistenterna kan 

ses som en ställföreträdande vårdnadshavare under den tid barnen är placerade på HVB-hem. 

Deras arbete handlar främst om att ge barnen förutsättningar att knyta an till sina föräldrar 

eller till annan vårdnadshavare. 

    Föräldrar har från första stund efter barnets födelse en omvårdande roll som går ut på att 

svara på barnets behov och hålla det vid liv. Hur barnet utvecklar sin anknytning inför 

framtida förhållanden beror därför enligt Bowlby (2010) på hur föräldern eller 

vårdnadshavaren bemöter sitt barn.  
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Kunskapssyn 

Det sociokulturella perspektivet  

I denna studie används en kunskapssyn grundad på det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2000) menar att människan är en social varelse som lär, påverkas och utvecklas med hjälp av 

olika sociala verktyg och att detta sker i samspel i den miljö eller de sammanhang som denne 

befinner sig i. 

    Eftersom behandlingsassistenterna arbetar och interagerar med barn som placerats med 

eller utan föräldrar på HVB-hem, kan de för denna studie ses som ett slags pedagogiskt 

hjälpmedel. Detta eftersom de på uppdrag av socialtjänsten under organiserade former så 

långt som möjligt ska kunna skapa förutsättning för en hållbar utveckling och ett lärande för 

barnen och deras föräldrar i form av föräldrastöd. Med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet ses vikten av behandlingsassistenternas arbete som även sker i ett pedagogiskt 

rum som HVB-hem därmed blir.  

 
Syfte 
Syftet med studien är att skapa större förståelse för hur behandlingsassistenter upplever sitt 

arbete med barn som placerats på HVB-hem. 

 

Frågeställning: 

 Hur beskriver behandlingsassistenter sin yrkesroll? 
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Metod 
Nedan förklaras de metoder och tillvägagångssätt som använts för att kunna besvara syftet med 
studien.  

Ansats 

Denna studie grundar sig i ett kvalitativt perspektiv och utgår ifrån en fenomenologisk ansats. 

Fenomenologin bygger på att studera och specifikt fokusera på människors subjektiva och 

personliga uppfattningar om ett fenomen, som exempelvis kan vara en erfarenhet eller en 

känsla. Med detta menas därför också att den objektiva, neutrala motsatsen eller den generella 

verkligheten av en upplevelse inte är relevant för fenomenologin, då fokus i fenomenologin 

ligger i att försöka fånga essensen i den livsvärld som människan beskriver. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2011) 

    Bjurwill (1995) berättar hur fenomenologins uppgift är att komma fram till saken, essensen,  

det vill säga det konkreta och autentiska i ett fenomen och därför så anpassas inte objekten 

efter vetenskapliga teorier. Då intresset ligger i att skapa större förståelse kring 

behandlingsassistenters uppfattningar, tankar och idéer om deras arbete, blir fenomenologin 

därför en lämplig ansats i denna studie.  

 

Urval  

Valet av respondenter ur yrkeskategorin behandlingsassistenter gjordes med hänvisning till 

deras erfarenheter inom ämnet och då studien har en fenomenologisk ansats så är det bara 

människor som har upplevt något i det ämne som avses undersökas som kan bidra med 

information till studien. Denna målinriktade urvalsmetod för att välja lämpliga respondenter 

menar Bryman (2011) av många anses vara den bästa tekniken för att få till ett bra urval då 

frågor av kvalitativ natur ska besvaras. 

    Ambitionen var att intervjua behandlingsassistenter vid ett (1) HVB-hem i mellannorrland, 

som har erfarenhet av och som arbetar med barn som placerats på HVB-hem. Valet av stad i 

mellannorrland gjordes utifrån den geografiska tillgänglighet som krävdes för att möjliggöra 

att intervjuerna skulle kunna genomföras på respondenternas arbetsplats, samt för att kunna 

hålla författarnas tidsram för studien. HVB-hemmet drivs i kommunal regi och arbetar utifrån 

uppdrag av socialtjänsten med barn och deras familjer. 

    På det aktuella HVB-hemmet arbetade vid tillfället för studien sex kvinnor och tre män. Då 

studien inte syftar till att skapa större förståelse för specifikt kvinnors eller mäns upplevelser 

av sitt arbete med barn på HVB-hem, så mynnade därför den könsmässiga fördelningen av 

respondenter ut i ett val av tre män och tre kvinnor. Detta för att åstadkomma en könsneutral 

representativitet i urvalet  

    Eftersom det fanns fler kvinnor än män att välja på bland respondenterna så fick tiden och 

möjligheterna för de kvinnliga respondenterna att komma ifrån sina arbetssysslor vara de 

faktorer som avgjorde vilka tre kvinnor av de sex möjliga som blev intervjuade. 

Datainsamlingsmetod 

För insamling av empiri till denna kvalitativa undersökning valdes intervju som 

datainsamlingsmetod. Starrin och Renck (1996) tar upp hur den kvalitativa intervjun är ett sätt 

att ta fram och försöka förstå egenskaper hos ett objekt. Denna information var en av 
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faktorerna som påverkade valet av intervju som datainsamlingsmetod, då studien har som 

syfte att skapa större förståelse kring och beskriva behandlingsassistenters upplevelser.  

    Kerlinger och Lee (2000) och Starrin och Renck (1996) berättar hur intervjun är en aktiv 

och levande interaktion mellan intervjuaren och respondenten, där båda är medskapare och 

tillsammans bidrar till att få fram ett resultat och då interaktionen gör att människor påverkar 

varandra, så strävades under intervjusituationen efter att få en så god karaktär på intervjun 

som möjligt.  

    För att ge respondenterna ett större utrymme och möjlighet att formulera sina egna 

personliga erfarenheter, känslor och åsikter så blev intervjuerna av halvstrukturerad kvalitativ 

natur. Denna lägre grad av strukturering på intervjufrågorna menar Bell (2006) ger möjlighet 

till ett större djup i förståelsen av en individs berättelse. 

 

Instrument  

Då Hartman (2004) pekar på vikten av att vara väl förberedd inför en intervju så lades det stor 

energi på att utforma en intervjuguide (bilaga 2) som kunde användas för att besvara studiens 

syfte, något som även minimerar risken att samla in irrelevant information. 

    Eftersom intervjuerna i denna studie genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad 

intervjumetod, så utformades inför intervjuerna en intervjuguide med en hög grad av 

standardiserade frågor som innebar att alla intervjufrågor ställdes i samma ordning till 

samtliga respondenter. Den halvstrukturerade metoden som användes ger respondenten större 

utrymme att svara fritt och även forskaren ges möjlighet att ställa följdfrågor om det anses 

befogat (Hartman, 2004; Kerlinger & Lee, 2000; Patel & Davidson, 2011). 

    De råd som Bell (2006) nämner om att intervjufrågorna inte ska vara ledande eller 

värderande, samt att frågorna inte ska vara dubbeltydiga, togs i beaktning genom att vid ett 

flertal tillfällen under skrivprocessen upprepa frågorna för varandra. För att ytterligare 

undvika de fallgropar som Bell (2006) beskriver hölls tre testintervjuer med personer i 

författarnas närhet där de intervjuade blev ombedda att ge feedback på frågornas utformning i 

förhållande till syftet med uppsatsen. Slutligen delades frågorna upp i olika kategorier för att 

få bättre struktur och även för att kunna se så att frågorna var aktuella i enlighet med 

uppsatsens syfte.  

    Även ett intervjumanus (bilaga 3) utformades som användes som underlag vid intervjuerna. 

Manuset består av en inledande presentation av studien, information om forskningsetiska 

principer och intervjuguide. Slutligen tillfrågades respondenterna om de hade några frågor 

samt om deras intresse till att ta del av studien då den är klar 

 

Procedur 

Eftersom studiens syfte var att skapa större förståelse för hur behandlingsassistenter upplever 

arbetet med placerade barn, så togs därför kontakt via telefon med ett (1) HVB-hem där 

yrkeskategorin utgjordes av just behandlingsassistenter. Under samtalet gjordes en kortare 

presentation av oss författare och vår tanke med studien, samt en första förfrågan om intresse 

att delta i studien.  

    Samtliga nio behandlingsassistenter vid HVB-hemmet visade intresse till att delta i studien i 

mån av tid. Då ambitionen var att intervjua tre män och tre kvinnor utgjorde detta därför att 

tre kvinnor blev reserver. Beroende på när respondenterna kunde avsätta tid för intervju inom 

tidsramen för studien, så blev dessa faktorer avgörande för vilka sex respondenter av de nio 

som intervjuades. 
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    Missivbrev (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) lämnades personligen över på 

respondenternas arbetsplats. Ett par dagar efter överlämnandet togs kontakt via telefon för att 

komma överens om tid och plats för intervjuer.  

    Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats och varje respondent informerades vid 

intervjutillfället återigen om studiens syfte samt om de forskningsetiska principerna. Samtliga 

respondenter lämnade sitt medgivande till inspelning av intervjuerna och intervjuerna 

spelades in med hjälp med en telefon och en surfplatta, båda med ljudinspelningsfunktion, för 

att säkerställa ljudupptagningen. De båda tekniska hjälpmedlen kontrollerades och testades 

innan intervjun. Intervjuerna delades upp på så vis att en av oss ställde frågorna och den andra 

förde anteckningar under intervjuns gång. Intervjuerna tog som beräknat cirka 30 minuter, 

vilket framkommit genom de tidigare utförda testintervjuerna. 

    Efter intervjuerna var klara stängdes båda ljudupptagningsenheterna av och en kort 

avslutande dialog hölls med respondenterna. De tillfrågades enligt intervjumanus (bilaga 3) 

om deras intresse att erhålla ett exemplar av studien då den är färdigställd samt om möjlighet 

till ytterligare kontakt om det uppstod behov av kompletterande information. 

    Den insamlade datan transkriberades gemensamt av författarna, vilket innebar att 

intervjuerna på ljudfilerna översattes i textform för att underlätta det kommande analysarbetet. 

Transkriberingen gick till på så sätt att alla intervjuer översattes till textform där även icke 

verbala uttryck som skratt och liknande skrevs ned för att på så sätt få med allt material i sin 

helhet. Samtidigt som transkriberingen genomfördes avkodades samtliga respondenters namn 

och ersattes med bokstäver som respondent A, respondent B, och så vidare. I resultatet skrevs 

respondenternas citat utan dessa bokstavskoder för att så långt som möjligt säkerställa 

konfidentialitet. Samtliga transkriberade intervjuer resulterade i 31 stycken A4, som skrevs ut 

för att lättare kunna överblicka materialet under arbetet med analysen. Valet av analysmetod 

gjordes genom att studera den rekommenderade kurslitteraturen samt övrig metodlitteratur.  

    När arbetet med studien börjat närma sig sitt slut skrevs ett tackbrev (bilaga 4) som 

skickades ut till respondenternas arbetsplats. 

Validitet och reliabilitet 

Oavsett vilken datainsamlingsmetod som används i en studie så måste den insamlade 

informationen enligt Bell (2006) granskas kritiskt för att se hur pass giltig och tillförlitlig den 

är. 

    Patel och Davidson (2011) beskriver validitet som ett mått på hur väl forskaren mäter det 

som avses att mäta, det vill säga att studien undersöker det som den hade för avsikt att 

undersöka. Enligt Bell (2006) kan validitet med ett annat ord kallas för giltighet och för att så 

långt som möjligt säkerställa validiteten i denna studie så delades först intervjufrågorna in i 

olika kategorier för att lättare kunna se att frågorna undersöker och skulle ge svar på det syfte 

som studien har. Vidare för att testa och säkerställa validitet i studien granskades med kritiska 

glasögon hur de olika delarna av studien och intervjufrågorna hänger ihop med det som 

studien avsåg att undersöka. Även språkbruket har setts över kontinuerligt för att undvika att 

missförstånd uppstår och att validiteten riskeras på grund av detta. 

    Begreppet reliabilitet beskriver Bell (2006) med ett annat ord som tillförlitlighet och är  

”... ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat 

vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (s. 117).  

    För att så långt som möjligt uppnå god reliabilitet så följdes de råd som Bell (2006) ger och 

där av ifrågasattes instrumentets relevans genomgående i studien för att på detta sätt 

säkerställa reliabiliteten. Även rådet att låta någon utomstående läsa intervjufrågorna och yttra 

sig om hur pass reliabla de känns för syftet med studien följdes och testintervjuer hölls med 

personer i författarnas närhet. 
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    När det kommer till reliabilitet så menar Trost (2005) att det i kvalitativa studier kan vara 

svårt att uppnå god reliabilitet då det oftast är människors uppfattningar och upplevelser av 

saker och ting som avser att undersökas och därav kan inte samma resultat alltid förväntas. 

Reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativa studier skriver Starrin och Renck (1996) och blir 

därmed svårdefinierat i en kvalitativ studie. Eftersom denna studie är av kvalitativ natur och 

därmed syftar till att ta reda på hur människan tänker och upplever sin omvärld kan det inte 

förväntas att svaret blir detsamma på en intervjufråga som ställs vid olika intervjutillfällen, då 

varje människa är en unik individ som upplever och uppfattar saker och situationer på sitt 

egna personliga sätt.  

    Starrin och Renck (1996) tar upp hur begreppet reliabilitet i den kvalitativa studien inte kan 

frigöras utan måste kopplas ihop med begreppet validitet för att kunna tillföra någon mening.  

 

Analysmetod 

Då studien har en fenomenologisk ansats och ambitionen därmed var att ta reda på 

respondenternas personliga uppfattningar och essensen i dessa, så innebar analysarbetet att 

kategorisera och tematisera svaren utifrån de mönster som framträdde i intervjuerna. Detta 

gjorde för att hitta de meningsbärande enheter som senare skulle komma att utgöra teman. 

Arbetet med analysen har från början till slut skett gemensamt av författarna för att kunna 

diskutera idéer kring analysen. Detta gjordes för att så långt som möjligt undvika att 

personliga värderingar kom med i resultatet. 

   Analysarbetet började med att de utskrivna transkriberande intervjuerna lästes igenom var 

för sig. Analysarbetet gjordes därefter i olika steg.  

    De transkriberade intervjuerna skrevs ut i dubbla kopior för att en kopia skulle kunna 

användas till att bryta ner texten genom att markera meningsbärande enheter samt att göra 

anteckningar på och den andra kopian skulle vara orörd, som en reserv att alltid kunna gå 

tillbaka till och jämföra med.  

Vidare följdes Lindgrens råd om “att börja leta efter mönster, kategorier, inslag, teman och 

försök sedan bilda begrepp som koncentrerar iakttagelserna i materialet”(1994, s. 92).  

    Steg två i analysarbetet blev således att i varje intervju försöka se och finna vad som kunde 

vara meningsbärande enheter och mönster som påminde om varandra. Dessa markerades 

sedan genom att stryka under dem och sedan direkt skriva ned dem på ett nytt papper vid 

sidan av. Dessa meningsbärande enheter utgjordes av de termer och begrepp som kunde ses 

som återkommande i de olika intervjuerna som exempelvis lyhördhet, respekt och intresset för 

människan.  

    Det tredje steget i analysen innebar att återigen se över de olika termer som hittats i 

intervjuerna och dela upp dem i olika teman. Detta gjordes på så vis att de termer och begrepp 

som liknade varandra och tillsammans kunde tänkas utgöra ett tema skrevs ned på samma 

papper. I de fall begreppen visade sig förekomma flera gånger så fick det bilda ett tema och så 

vidare. Resterande text som inte kunde ses som meningsbärande och därmed inte heller kunde 

placeras in under ett tema sorterades bort för att reducera mängden material att arbeta vidare 

med.  

    Efter att ha skrivit upp de meningsbärande enheterna på papper vid sidan om så sågs 

originalutskrifterna över ännu en gång för att säkerställa att ingen information som kunde 

passa in under något tema missats. Fem olika teman växte slutligen fram och dessa namngavs 

till; 

1. Att arbeta som behandlingsassistent är varierande 

2. Att förhålla sig till arbetet som behandlingsassistent 

3. Viljan att hjälpa 
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4. Arbetet är känslosamt 

5. Tron på människans förmåga att förändras 

     Resultatet presenteras genom att låta dessa teman utgöra rubriker och därunder presenteras 

sammanfattningar samt citat från intervjuerna. 

 

Etiskt ställningstagande 

För att kunna hålla en god forskningsetik så följer denna studie de riktlinjer om 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) anger inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Det ställs vissa krav som forskaren ska ta hänsyn till och 

dessa sammanfattas i två huvudprinciper; forskningskravet och individskyddskravet. 

    Forskningskravet innebär att forskaren ska utveckla befintlig kunskap samt fördjupa och 

förbättra metoder för forskning. Förutom befintliga förkunskaper som fanns inom området, så 

samlade författarna innan inhämtningen av empirin in kunskap om respondenternas 

verksamhetsområde, samt grundläggande kunskaper inom studiens problemområde. 

Information om god forskningsetik hämtades från litteratur som Bell (2006), Hartman (2004) 

och Trost (2005), samt från Vetenskapsrådet (2002). 

    Individskyddskravets syfte är att vara till skydd för deltagarna i en studie och kan delas upp 

i fyra huvuddelar; Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet.  

    Informationskravet innebär att studiens deltagare ska informeras om syftet med 

undersökningen, att deras medverkan är frivillig samt att deltagarna när som helst har rätt att 

avbryta sitt medverkande om så önskas. För att informationskravet skulle uppfyllas i denna 

studie informerades deltagarna om studiens syfte och deras frivilliga medverkan. Denna 

information lämnades först vid erbjudandet om deltagande, i det utskickade missivbrevet 

(bilaga 1) och upprepades även innan intervjuerna påbörjades.  

    Tillsammans med missivbrevet (bilaga 1) skickades även en intervjuguide (bilaga 2) med 

intervjufrågor för att ge respondenterna ytterligare information inför intervjutillfället. 

    Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha samtliga deltagares medgivande innan 

genomförandet av undersökningen, samt att forskaren inte på något sätt får försöka påverka 

deltagarna att delta i studien. Samtyckeskravet uppfylldes då samtliga deltagare var positivt 

inställda att delta i studien från första början. 

    Nyttjandekravet innebär att den information som inhämtats av och om deltagarna endast får 

användas till studiens ändamål. Nyttjandekravet uppfylldes genom att författarna efter 

studiens genomförande enbart haft den insamlade informationen sparad som transkriberat, 

avkodat material. Alla ljudupptagningar från intervjuerna raderades och alla nedskrivna 

anteckningar eliminerades i en dokumentförstörare. 

    Konfidentialitetskravet innebär att studiens deltagare ska garanteras konfidentialitet på så 

vis att ingen utomstående kan ta del av personuppgifter eller annan personlig information. 

Konfidentialitetskravet säkerställdes från första början och genomgående i hela studien då 

ortsnamn, arbetsplatsnamn samt respondenternas namn avkodats och inte finns nedskrivet.  
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Resultat 
Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna som efterföljs av studiens resultat. Materialet 
redovisas enligt de kategorier som identifierats. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 
resultatet.  

 
Beskrivning av respondenterna 
Respondenterna består av tre kvinnor och tre män i olika åldrar som sammantaget besitter stor 

kompetens och arbetslivserfarenhet när det gäller behandlingsarbete med barn. 

Respondenterna har varierande utbildningar inom området som exempelvis 

socionomutbildning, beteendevetenskaplig utbildning, pedagogutbildning, 

mentalskötarutbildning och utbildning som behandlingsassistent. Samtliga respondenter har 

lång arbetslivserfarenhet som behandlingsassistent och majoriteten av respondenterna har 

arbetat med detta i över tio år.  

 

Essensen 
Essensen i resultatet är att behandlingsassistenternas arbete med barnen är komplext då alla 

individer har olika behov som ska tillgodoses. Det är även många gånger motstridigt på så sätt 

att behandlingsassistenterna måste förhålla sig till sina egna känslor samtidigt som de har ett 

uppdrag att utföra oavsett vad känslorna säger. Med tanke på hur viktig anknytning är för 

barnet och det faktum att behandlingsassistenterna bara finns för barnen under en kortare 

period, så ser vi att tidsaspekten utgör en faktor som är betydande och försvårar 

behandlingsassistenternas arbete. Detta är något som behandlingsassistenterna hela tiden 

måste förhålla sig till.  

    En essens som genomsyrar resultatet är behandlingsassistenternas fokus på att barnet alltid 

ska komma i första rummet. Arbetet för barnens bästa underlättas med hjälp av deras goda 

människosyn och viljan att göra gott för andra. 

 

Att arbeta som behandlingsassistent är varierande 
Arbetet som behandlingsassistent är mycket varierande och arbetet på HVB-hemmet kan 

teoretiskt delas in i två områden. Behandlingsassistenterna beskriver hur vardagliga 

hushållssysslor som exempelvis matlagning och städning ska utföras. Utöver dessa sysslor 

som sker i alla hem så ingår behandlingsarbetet som inriktas mot barn och föräldrar som bor 

på hemmet.  

 

Först tänkte jag städa, diska, laga mat, men det är ganska mycket det jag praktiskt gör. Det 

är en stor del av det dagliga arbetet … 

 

Förutom sysslorna som innefattar hushållsarbete så är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att 

arbeta efter socialtjänstens uppdrag och där skiljer sig arbetet mycket beroende på hur 

uppdraget ser ut. Med varje individ som kommer till HVB-hemmet följer ett eget unikt 

uppdrag och detta medför att arbetet varierar väldigt mycket. Respondenterna beskriver hur 

uppdragen kan handla om att utreda föräldraförmågan och i deras arbete ingår även en 

administrativ del som innefattar journalföring och dokumentation. 

 

... ingen dag är den andra lik.  

 

Det beror ju på vilket uppdrag vi har från socialtjänsten, vi gör ju föräldrautredningar där vi 

ska göra en bedömning av föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn.  

 



   

  18 

…man ska delta och vara delaktig i planering både i verksamheten och i familjen och barn, 

praktiskt arbete över dagen och vad som ingår i det … 

 

Behandlingsassistentens arbete innebär även att till stor del att leva i samvaro med och 

interagera på olika sätt med familjer och barn som är placerade på hemmet. Flera av 

respondenterna beskriver hur deras arbete är att kunna se varje individ och dennes behov, 

samtidigt som det gäller att kunna följa socialtjänstens uppdrag. Arbetet innebär många möten 

med utsatta människor som bär på olika upplevelser och med olika erfarenheter som befinner 

sig på HVB-hemmet för att de behöver stöd och hjälp på olika sätt. Behandlingsassistentens 

roll blir att vägleda och att ge stöd till de boende och att hjälpa dem att förhoppningsvis skapa 

en tillvaro i livet som även ska kunna vara hållbar i längden.  

 

… jag är medlevare, jag bor ju tillsammans med de här människorna under perioder, jag är 

med, jag finns där, jag observerar, ser, jag interagerar.  

 

Att vara med och lotsa barn och föräldrar från en ohållbar situation/…/ Vår roll är ju att 

lotsa dem till ett bättre liv.  

 

Människor vistas tillfälligt på HVB-hem och detta innebär för behandlingsassistenterna att när 

ett uppdrag är slutfört så flyttar barnet ut och plats kan förberedas för att ta emot en ny 

boende, ett nytt uppdrag. Den dynamik som detta innebär leder till att boendekonstellationen 

är i ständig rörelse och förändring.  

 

Det är alltid processer som är igång. Det är ett konstant processande för det är inte 

människor som är i statiska skeden i livet, det händer alltid saker, det förändras alltid 

någonting. Det är alltid förändringar i jobbet och det är påfrestande … 

 

Att förhålla sig till arbetet som behandlingsassistent 
Respondenterna uttrycker att det är svårt på många plan att arbeta med barn som av olika 

anledningar placerats på HVB-hem. Många av de placerade barnen har farit illa på olika sätt 

och att förhålla sig professionellt till dessa barn, samtidigt som behandlingsassistenten ska 

förhålla sig till socialtjänstens uppdrag och till sina egna känslor kan många gånger bli en 

balansgång. I yrkesrollen som behandlingsassistent är det därför viktigt att vara vaksam på sitt 

eget mående då detta är något som kan påverka förhållningssättet gentemot de boende.  
 

Vi måste ju vara medvetna om våra uppdrag och man måste också va medveten om, håller jag 

på att bli medberoende nu? Går jag in för mycket? Tycker jag för mycket synd om barnen? 

För jag hjälper ju ingen av att tycka synd om den.  

 

Jag måste känna till att jag är en sån här typ av människa och jag fungerar på det här viset. 

 

Respondenterna uttrycker att det är lika viktigt att tänka på var man själv står i sitt arbete som 

behandlingsassistent och varför man gör det man gör, som det är att tänka på barnen och 

föräldrarna. I arbetet med barn som far illa är god självinsikt till fördel för 

behandlingsassistenterna då det kan hjälpa dem att förhålla sig till de ofta svåra situationer 

som de möter i sitt arbete.  

 

En viktig sak att tänka på för att kunna hålla ihop är att inte tro att man är den som ska lösa 

det här barnets livsproblem. När man jobbar med det här så måste man sätta en sorts distans 
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mellan sig själv och jobbet för det är barn som är i väldigt prekära situationer och det är 

väldigt lätt att fångas upp i vad som händer barnen och vilja kliva in och rädda dem … 

 

… du måste ha en insikt om vem du är och vad du gör och vad du kan för att kunna dra 

gränser … 

 

Vikten av att vara en förebild för de boende, både vuxna och barn är något som 

respondenterna uttryckt genomgående i alla intervjuer.  

 

... att utstråla trygghet mot både föräldrar och barn, att vara förutsägbar för dem/.../ att vara 

en förebild, en guide/.../ vi har en fostrande roll också för vi är förebilder. 

 

Min roll som jag ser det är att vara en god förebild som finns att tillgå, att ta del av, om den 

personen behöver och vill. /.../ jag ser mig att jag har en roll att visa på ett alternativ, att visa 

på att en människa, att visa mig, jag ser min person som ett verktyg/…/ den jag är och det jag 

står för och hur jag är, det blir som en funktion hos mig när jag jobbar där, att det kan visa 

både barn och vuxna att såhär kan man vara som en människa, såhär kan man vara som en 

förälder, såhär kan man vara som en kompis. 

 

I de fall behandlingsassistenter arbetar med barn som placerats utan sina föräldrar, utgör 

personalen på hemmet ofta den enda källa till trygghet som barnen har att tillgå fram tills dess 

att barnen ska lämna HVB-hemmet. I och med detta tillkommer även fler aspekter i hur 

behandlingsassistenterna ska förhålla sig i arbetet med barnen. Under den period som barnet 

vistas på HVB-hemmet så är det naturligt och nödvändigt att det formas någon typ av 

anknytning mellan personal och barn, speciellt i dessa fall då det handlar om barn som är 

placerade utan föräldrar. Enligt respondenterna är det viktigt att finnas till för barnen 

samtidigt som det måste finnas en gräns i hur stark anknytningen kan bli, då relationen mellan 

behandlingsassistent och barn alltid är tillfällig och en dag kommer att avslutas. Att detta 

förhållningssätt präglar arbetet är viktigt då det blir en del av förberedelsen för barnen som en 

dag ska flytta, endera tillbaka hem eller till ett familjehem. 

 

Man måste vara varse att inte knyta an för hårt, vi ger ju tillfällig plats och det där är en 

balans som man måste känna av och känna in så att de inte knyter an som att X är liksom allt, 

utan man måste ha den där gränsen å det är svårt … 

 

Vi har ju många känslomässigt utsvultna barn ... 

 

... balansgången att de tankar så mycket, barnen här, man blir väldigt nära dem och så 

samtidigt så vet man att det här är bara under en kort period och de har inte något riktigt 

begrepp och kan tänka att X blir min bästa vän för resten av livet/…/ de behöver känna att de 

inte blir bortstötta så det är ju som en utmaning att man dels inte tar av föräldrarna allt 

ansvar och att man blir en favorit för några månader, sen då åker dem här ifrån då, det kan 

vara en utmaning.  

 

Det blir ju väldigt dubbelt, man vill ju samtidigt ge mycket och samtidigt måste man begränsa 

och man får ju inte bli för privat utan man ska vara personlig men ändå inte privat ... 

 

Många av barnen som behandlingsassistenterna arbetar med har blivit svikna många gånger i 

sitt liv och deras förtroende för vuxenvärlden kan ha skadats. Att vara sanningsenlig mot 

barnen är därför något som samtliga respondenter anser är grundläggande i arbetet. Barnen 
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ska vara informerade om vad som sker i ärendet kring deras placering och denna information 

måste presenteras på ett lämpligt sätt utifrån deras ålder och mognad.  

 

De ska vara informerade om allt som händer omkring dem, det är bättre att de får veta 

sanningen/…/ De ska vara uppdaterade, det ska inte vara att man går bakom ryggen på dem 

… 

 

Att alltid vara ärlig mot barnen och att säga sanningen utifrån deras ålder, sanningen är 

alltid mycket mildare än fantasin och besvikelsen då barnen får veta sanningen senare är ju 

enorm och skadar ju otroligt mycket. 

 

Det är ju viktigt att vara sanningsenlig, att det man säger det gör man. För det är ju liksom 

en tillit som är trasig så den behöver man ju bygga vidare på eller bygga upp igen … 

 
Viljan att hjälpa 

Att ha ett intresse och en nyfikenhet för människan samt en inneboende vilja att göra gott för 

andra är grundläggande egenskaper som respondenterna menar är betydelsefulla när man 

arbetar med att hjälpa människor i utsatta situationer. 

 

Man ska ha teoretisk kunskap och kunna mycket om barns behov och så, men det är ju inte så 

mycket värt om du inte har egenskaper som intresse och kärlek, nyfikenhet till andra 

människor … 
 

Det är ju fantastiskt när man har en sån roll att kunna vara en hjälpare ... 

 

... vad som är viktigt över lag det är ju att man har ett intresse för just det här, att få vara med 

o göra skillnad för ett barn, alltså ge möjligheter i livet det är ju liksom a och o kan man 

säga, att göra skillnad för folk ... 

 

... att man kan göra skillnad och att det kan liksom bli till någonting bra, man kan läka och 

laga ... 

 

Det finns även fler viktiga egenskaper som respondenterna anser att man som personal bör 

besitta i deras arbete som handlar om att hjälpa utsatta barn och vuxna. För att kunna se vad 

individen behöver och för att kunna möta människan där hon befinner sig, så är lyhördhet, 

tålamod och flexibilitet viktiga egenskaper. Många av respondenterna pekar även på vikten av 

att kunna respektera människor, både barn och föräldrar, deras olikheter oavsett deras 

bakgrund och vad som är anledningen till att de placerats på HVB-hemmet. 

 

Att vara lyhörd, hitta varje, inte bara barn, människa där den är ... 

 

En respekt för människor och för olikheter. Du kan inte jobba med människor som sitter i de 

här situationerna under en längre tid om du inte kan ha respekt för dem ... 

 

Att du har tålamod är väldigt viktigt … 

 

Det gäller ju att vara flexibel för det är ju svårt att lägga en linje att såhär måste det vara, 

man måste ju också se till barnets personlighet och föräldrars, syskons och andra boende så 

det är ju en balansgång … 
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Arbetet för att barnen ska få det bättre omfattar även barnens föräldrar och ibland hela 

familjer. Relationen och anknytningen mellan barn och föräldrar är något som flertalet 

respondenter menar bör finnas i fokus samt att låta föräldrarna vara föräldrar i den mån det 

går. Där ingår att se föräldrar och barn som en helhet. Att barnets bästa står i fokus, oavsett 

om det är placerat med eller utan föräldrar, är ett återkommande inslag under intervjuerna.  

 

… föräldrafokus, att föräldrarna som är här måste ju få vara föräldrar. Vi ska ju absolut inte 

gå in om det inte behövs för vi ska ju inte förstöra anknytningen mellan föräldrar och barn. 

/…/ Men  min roll, jag är ju barnets röst. Det är ju min roll att alltid ha det i bakhuvudet att 

det alltid är barnets bästa.  

 

… att se både föräldrar och barn och att de känner att de har ett värde. 

 

… vikten av att ha kontakt med sin ursprungsfamilj. Vi försöker ju se till att barnet får komma 

till föräldern eller att föräldern får komma hit … 

 

Arbetet är känslosamt 
Det är ett svårt jobb, det är ett komplicerat jobb som kräver väldigt mycket och det kan ibland 

vara väldigt otillfredsställande, samtidigt som det i vissa stunder är fruktansvärt givande, 

tillfredsställande och roligt. Det är väldigt ombytligt på det sättet också. 

 

Respondenterna beskriver hur arbetet med barn är känslosamt på många vis och de berörs av 

alla olika fall. Arbetet med utsatta människor bjuder på historier av varierande slag och 

behandlingsassistenterna beskriver hur känslor som ovisshet, frustration, förtvivlan samt 

tillfredställelse, glädje och hopp tar plats i arbetet.  

 

Det är ett svårt och påfrestande jobb … 

 

Det är kul, ibland jobbigt, ibland skitjobbigt, otacksamt. /…/ Ja, det är roligt, det är sorgligt 

ofta … 

 

Det kan ju vara hjärtslitande … 

 

Mycket känslosamt kan det bli mellan varven ... 

 

Några respondenter berättar om den oro de kan känna för hur barnen ska ha det i 

fortsättningen när de lämnar HVB-hemmet.  

 

Det som är tuffast och jobbigast det är ju när vi har lämnat en bedömning till socialtjänsten 

där vi ser att barnen kommer fara illa i hemmiljön tillsammans med föräldrarna och det 

lämnas över till socialtjänsten som lämnar till förvaltningsrätten och då det inte går igenom, 

barnen far hem med sina föräldrar utan tillräckligt stöd, det är det tuffaste. 

 

Om man är orolig att det förekommer våld i hemmet i relationen föräldrar-barn men man har 

inga belägg och bevis på det och så ska man släppa iväg barnet så kan det kännas väldigt 

oroligt för vad som händer … 

 

Trots att arbetet beskrivs som påfrestande och jobbigt i många situationer så berättar 

respondenterna att det finns minst lika många stunder där de också känner glädje och 
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förhoppning över att barnen ska få det bra och kunna få samma möjligheter i livet och kunna 

leva precis som andra barn.  

 

Att de kan ha samma möjligheter som andra barn, även om barnet ser att ’vi har ett trasigt 

hem, mamma och pappa är sjuk’, så finns det ändå möjligheter … 

 

När jag får höra att det har gått bra för barn och att de har kommit till en plats där de har det 

bättre, att de har fått en drägligare tillvaro/.../ Man får ju kvitton, man märker på deras 

beteende, det här värderade de. 

 

Det som är mest givande och lyckligt är det när man kan hjälpa en familj och det kommer att 

omhändertas barn och att kunna hjälpa föräldrarna så att de kan ha barnen hemma och att 

det fungerar … 

 

Tron på människans förmåga att förändras   
Respondenterna tar upp vikten av att det måste finnas en grundläggande respekt gentemot de 

människor de möter i behandlingsarbetet. Utan den respekten skulle det vara svårt att se 

människan som en förändringsbar varelse då behandlingsarbetet i sig handlar om att hjälpa 

människor till förändring. Tron på att människor har förmåga att förändras oavsett i vilken 

grad, är ett återkommande synsätt som påpekas under intervjuerna hos alla respondenter.  

 

… livet är inte slut och du kommer att vara förälder till de här barnen i hela ditt liv och det 

finns möjlighet till att förändra. 

 

Att inte ha förutfattade meningar och att inte gå händelserna i förväg då situationer kan vända 

snabbt är råd som respondenterna ger.  

 

Man kan aldrig ta för givet och tänka att ’så här kommer det att bli’, man vet aldrig vilka 

förmågor och styrkor som finns hos barn. Att man inte omedvetet dömer ut en familj utan att 

man verkligen ser det man ser och inte det man tror att man ser. Man måste hela tiden vara 

observant på det, ’ser jag det här eller tror jag att jag ser det här?’. Det tycker jag är viktigt 

att tänka på, det finns en fälla där, så att man inte bara går på tidigare erfarenhet.  

 

Placeringen på HVB-hemmet har föranletts av någon anledning och de barn och föräldrar som 

placeras kan bära på en jobbig historia. Självförtroendet kan ha fått sig en törn och 

självkänslan är kanske inte den bästa när man kommer från en instabil bakgrund. Att sedan 

som förälder bli föremål för en utredning av föräldraförmågan kan göra att hela 

livssituationen ställs på sin spets. I detta skede menar respondenterna att det är viktigt att som 

behandlingsassistent bygga upp en relation där förtroende, respekt och en tilltro till framtiden 

skapas. Tanken är att vistelsen på HVB-hemmet ska leda till en normalisering av livet och av 

vardagen där familjer med hjälp av sin egen förmåga ska kunna leva ett tillfredställande liv. 

 

Föräldrarna i de här situationerna känner sig väldigt ofta utpekade som dåliga föräldrar då 

de kommer hit. Då har vi märkt att vi vinner mycket på att lyssna och visa respekt för att de 

ska kunna fungera, och att inte ta ifrån man ska inte tro att man alltid har rätt utan då kan 

man nog bli väldigt fyrkantig i kontakten /…/ man måste ha lite feeling också inte bara 

strålande idéer … 

 

Det är viktigt att plocka fram det som är positiva saker hos föräldrarna, styrkor och att 

förstärka det för att då kan det börja växa fram andra grenar och kvistar på de föräldrarna 
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om man ser det som ett träd. /…/ man måste ha kunskap och förståelse att blicka framåt i takt 

med den personen, man måste ha lite feeling också inte bara strålande idéer. 

 

Personligen jobbar jag mycket genom att, hur illa det än är, att se både föräldrar och barn, 

att de känner att de har ett värde … 

 

Hur knäppt det än är så ska de känna sig respekterade, det är jätteviktigt. De är ju i 

underläge redan när de kommer hit, det vet de ju redan om. /…/ det är jätteviktigt att oavsett 

varför man är här, så ska ju tillvaron normaliseras … 

 

Sammanfattning 
Arbetet som behandlingsassistent med barn placerade på HVB-hem är krävande och det 

kräver en hel del av människan bakom yrkesrollen. Arbetet omfattar olika och många 

områden och det genomsyras av att barnets bästa ska ligga i fokus och ha första prioritet. 

Behandlingsassistenterna arbetar utifrån att barn ska knyta an till sina föräldrar och i de fall 

barn placeras utan förälder utgör behandlingsassistenten den möjlighet till trygghet som 

barnet har. 

    Förutom arbetet med barnen och deras föräldrar så inbegriper arbetet flera aspekter som  

förhållningssättet till sina egna känslor, kontra uppdragen i arbetet och de olika historier som 

de boende bär med sig. Respondenterna framhåller vikten av att alltid respektera människor 

oavsett deras olikheter och bakgrunder.  
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Diskussion 
I detta kapitel redovisas studiens resultatdiskussion följt av en metoddiskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att skapa större förståelse för hur behandlingsassistenter 

upplevelser sitt arbete med barn som placerats på HVB-hem. Har vi nått fram till syftet? Ja, vi 

anser att syftet har uppnåtts då vi känner att vi fått mer kunskap om och en ökad förståelse för 

hur behandlingsassistenter upplever sitt arbete. 

    Vi kan se en tydlig koppling mellan behandlingsassistenternas arbete med anknytning och 

det sociokulturella perspektivet. Bland annat Andersson (2008) och Johansson (2007) belyser 

hur viktigt personalens arbete är och vilken betydelse det har för placerade barn. Deras roll är 

att vara en förebild och då människans lärande och utveckling enligt Säljö (2000) i det 

sociokulturella perspektivet sker i samspel med andra så visar detta att 

behandlingsassistenternas interaktion med barnen i det dagliga arbetet är viktigt. Studien visar 

att respondenterna är medvetna om sin betydelse för barnen och detta medför att arbetet med 

barn placerade på HVB-hem är krävande på många sätt och det kräver samtidigt en hel del av 

människan bakom yrkesrollen. Precis som tidigare forskning (Sallnäs, 2000) så visar även 

studien att arbetet som behandlingsassistent är mångfacetterat och varierande. Eftersom 

arbetsuppgifterna varierar beroende på vilka som är inskrivna och uppdragen kring dem, kan 

denna variation upplevas som både stimulerande och krävande på samma gång. Beroende på 

anledningen till varför barnet placeras på HVB-hemmet och om barnet placerats med eller 

utan förälder är ytterligare en faktor som vi kan se påverkar behandlingsassistenten i sitt 

förhållningssätt till arbetet.  

    Det vi kan se av tidigare forskning från Höjer och Sjöbloms (2011) studie är att engagerad 

personal på HVB-institutionen kan göra skillnad i barnens framtid. Detta engagemang är 

något som vi tror inte enbart kommer med yrkesrollen. Utifrån resultatet så tror vi att det är en 

särskild typ av människor som söker sig till människovårdande yrken som exempelvis yrket 

som behandlingsassistent. En inneboende vilja att göra gott och ett genuint intresse för 

människan utgör en essens i respondenternas berättelser.  

    I likhet med tidigare forskning (Sallnäs, 2000) så visar resultatet att oavsett hur 

hjälpinsatserna sker så är det barnets bästa som behandlingsassistenterna har i fokus. Är 

barnet ensamplacerat så riktas insatserna oftast direkt mot barnet och är barnet placerat med 

en eller båda föräldrarna så handlar insatserna vanligen om att förstärka föräldrarnas förmåga 

att ha en god omsorg om sitt barn. Resultatet visar även att behandlingsassistenterna ska 

arbeta aktivt för att relationen mellan barn och förälder ska upprätthållas, oavsett om barnet är 

på HVB-hemmet med eller utan förälder. Även Sallnäs (2000) pekar på hur viktigt det är att 

institutionen arbetar på detta sätt, så att relationen mellan barn och förälder kan upprätthållas 

och utvecklas.  

     Resultatet visar också att det är lika viktigt att boendemiljön, det vill säga hemmet, är 

fungerande rent praktiskt som det är att utredningarna och behandlingsarbetet utförs. För de 

boende ska HVB-hemmet vara så hemlikt som möjligt för att en normalisering ska vara 

möjlig och därför är struktur kring hemsysslor viktigt. Detta är något som även Andersson 

(2008) tar upp i sin studie, hur vardagsrutinerna är en viktig del i behandlingsassistenternas 

arbete för att HVB-hemmet ska vara en plats där miljön är hemlik. Eftersom forskningen inte 

i någon större utsträckning har belyst den här delen av behandlingsassistenternas arbete utan 

fokus istället ligger mer på vården och utredningsarbetet, så visar vårt resultat på ytterligare 
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en aspekt av behandlingsassistenternas arbete på HVB-hemmet. Resultatet visar att 

hushållsarbetet som utförs är en viktig del för att behandlingsarbetet på hemmet ska vara 

möjligt att genomföra. Dessa två arbetsområden går in i varandra eftersom HVB-hemmet 

bedriver vård och samtidigt är ett boende, därför utesluter inte det ena det andra.  

    Resultatet visar att anknytning mellan barn och vuxen är en stor del av 

behandlingsassistenternas arbete och det är något som genomsyrar det dagliga arbetet.  

Både Andersson (2008) och Lundén (2000) visar hur viktigt det är för barn att ha någon 

vuxen att knyta an till, något som även är en grundläggande förutsättning för en fortsatt god 

utveckling. Eftersom anknytning enligt Bowlby (2010) är så grundläggande så kan vi därför 

se betydelsen av behandlingsassistenternas roll när det kommer till anknytning på HVB-hem. 

Speciellt i de fall där barn placeras utan förälder så utgör behandlingsassistenterna den 

möjlighet till anknytning som finns att tillgå eftersom en förälder inte finns där just då. Det vi 

ser av studien är att behandlingsassistenterna inte fullt ut kan vara den anknytningsperson som 

Bowlby (2010) menar att barnet skulle behöva. Då vistelsen på HVB-hemmet är 

tidsbegränsad och barnet en dag ska skrivas ut och då både Andersson (2008) och Lundén 

(2000) visar på vikten av en varaktig anknytning, så betyder detta att när det gäller anknytning 

på HVB-hemmet blir det en väldig balansgång för behandlingsassistenterna. Vi ser det som 

ett dilemma för behandlingsassistenten att veta om vikten av anknytning men att inte fullt ut 

kunna knyta an eftersom det inte skulle vara gynnsamt för barnet i längden. Vi ser inte hur 

man skulle kunna arbeta kring anknytning på HVB-hem på något annat sätt. Detta eftersom 

respondenterna menar att det kan göra mer skada för barnen att knyta an till dem för hårt då 

deras relation är kortvarig och barnen en dag ska vidare till ett förhoppningsvis mer varaktigt 

hem.  

    Balansgången finns med i allt arbete kring barnen på HVB-hemmet. Den fingertoppkänsla 

som vi ser är en fördel att ha när man arbetar på HVB-hem, är något vi tror att 

behandlingsassistenten utvecklar i takt med sina arbetslivserfarenheter.  

    Vi ser utifrån vårt resultat att trots att arbetet kan vara krävande så upplever 

behandlingsassistenterna att arbetet samtidigt är mycket givande. Arbetet för att barn ska få 

det bättre och att se när föräldrar utvecklar sina förmågor så att barn och föräldrar en dag har 

möjlighet att leva som en familj verkar utgöra en stor drivkraft i behandlingsassistenternas 

arbete.  

 

Metoddiskussion 

Metodval 
Denna studie handlar om behandlingsassistenters upplevelser av att arbeta med barn som 

placerats på HVB-hem. Det kvalitativa metodvalet ansågs därför vara det enda sättet att kunna 

nå ett djup i respondenternas berättelser om sina upplevelser, något som inte hade varit 

möjligt i detta fall om en kvantitativ metod hade valts. Medvetenheten fanns om att en viss 

subjektivitet alltid kan påverka när andra människors berättelser ska tolkas och detta är 

oundvikligt i kvalitativa studier. Då studien har två författare anses denna påverkan ha 

minimerats eftersom vi har kunnat vara vaksamma på varandras förhållningssätt genom 

studien. Detta tror vi varit positivt då personliga värderingar till viss del kunnat undvikas i 

tolkningar och språkbruk. 

 

Urval 
Valet av att intervjua behandlingsassistenter har visat sig vara helt korrekt för att nå den 

förståelse som var syftet med studien. Författarna tror att antalet respondenter var tillräckligt 

för att besvara syftet och att resultatet även kan vara generaliserbart på övriga 
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behandlingsassistenter som arbetar med barn på liknande HVB-hem, även om 

generaliserbarhet inte varit målet med studien. Det faktum att tre möjliga respondenter valdes 

bort tror författarna inte har påverkat resultatet i negativ bemärkelse, snarare tvärtom. Detta 

val gjordes strategiskt och författarna vet inte om resultatet skulle kunna ha påverkats genom 

att intervjua fler kvinnor än män. Detta anses av författarna ej heller vara relevant att ta i 

beaktning då det inte var kvinnor eller män utan behandlingsassistenter som yrkesgrupp som 

var i fokus och därav så var det mer lämpligt att ha ett jämnt fördelat könsmässigt urval som 

också kunde generera i ett könsneutralt resultat. 
 

Datainsamlingsmetod 
Valet av intervjuer blev naturligt då det var behandlingsassistenternas berättelser som vi ville 

ta del av. Vi är medvetna om att det finns risker när intervjuer används som 

datainsamlingsmetod. Eftersom intervjun är en interaktion mellan människor (Kerlinger & 

Lee, 2000; Starrin & Renck, 1996) så kan den mänskliga faktorn göra att de som intervjuar 

omedvetet och oavsiktligt påverkar respondenten och därmed också respondentens svar. Det 

faktum att vi båda närvarade vid intervjuerna kan därför ha bidragit till nervositet hos 

respondenterna och påverkat utfallet av intervjun till viss del. Detta var något vi hade i åtanke 

och vi valde därför att skicka ut intervjufrågorna innan intervjuerna utfördes, så att 

respondenterna kunde ta del av dessa i lugn och ro och på så sätt kunna känna sig något 

förberedd. Att få ta del av intervjufrågorna samt information kring studien i övrigt innan 

intervjuerna var något som respondenterna bekräftade som positivt, samt att vi själva 

uppmärksammade att respondenterna kunde ge de målande berättelser av deras arbete som vi 

ville nå. 

    Respondenterna uttryckte även att intervjufrågorna var intressanta och kändes aktuella för 

studiens syfte. Vi lät respondenterna välja plats för intervjuerna, något som vi tror fick 

respondenterna att känna sig mer trygga. Att låta respondenterna välja plats för intervjuer är 

även något Bell (2006) förespråkar då hon menar att man bör ta hänsyn till respondenternas 

behov inför och under en intervju. Även om det inte är helt problemfritt för den som utför 

intervjun. I efterhand inser vi att intervjuerna med fördel kunde ha utförts på något annat 

ställe då denna typ av arbetsplats där människor bor kan medföra mindre störningar i form av 

eventuella ljud från de boende. Dessa störningar ledde en gång till att både vi och 

respondenten tappade fokus och därför tog den intervjun lite längre tid. I slutändan tror vi 

ändå att det var bra för oss att låta respondenterna välja intervjuplats då vi inte vet om 

respondenterna hade kunnat ta sig tid för intervjuer om de inte hade genomförts på deras 

arbetsplats. Vi tänkte även på hur vi placerade oss i rummet och försökte ge ett avslappnat 

intryck genom att inte sitta rakt mitt emot respondenterna.  

   Med tanke på det kvalitativa perspektivet som den här studien har så var den 

halvstrukturerade intervjun som Hartman (2004) förespråkar lämplig, eftersom vi tilläts att 

ställa följdfrågor och på så vis fånga upp de delar som kunde generera i en större förståelse 

kring deras upplevelser.  

    Vi kan i efterhand se att arbetet med utformandet av en intervjuguide och ett intervjumanus 

som Bell (2006) i likhet med Hartman (2004) rekommenderar, var väl spenderad tid då dessa 

instrument har varit till hjälp att samla in empiri på ett strukturerat och systematiskt sätt och 

därför också har bidragit till vi inte glömt viktiga delar inom ämnet.  

    Trots respondenternas medgivande till inspelning av intervjuerna kan detta ha haft en 

omedveten hämmande effekt på respondenten, särskilt i början av intervjun. Vi gör ändå 

bedömningen att det var rätt beslut att spela in intervjuerna då vi omöjligt hade kunnat 

återskapa deras berättelser enbart ur minnet och med hjälp av anteckningar. Detta hade med 

största sannolikhet medfört att resultatet inte skulle ha fått lika nyanserat omfång.  
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Transkribering 

Transkriberingen genomfördes samma dag som intervjuerna hölls och detta utfördes av den 

författare som intervjuade. Allt material transkriberades ordagrant för att säkerställa att inga 

viktiga delar föll bort. I efterhand kan författarna se att de icke verbala uttrycken hade kunnat 

uteslutas direkt under transkriberingen, då dessa inte användes i resultatet och 

transkriberingstiden därmed hade förkortats. Av de två ljudupptagningsenheterna som 

användes vi intervjuerna visade sig en av enheterna ha dåligt ljud. Detta utgjorde dock inga 

problem då författarna kunde använda den andra enheten istället.  

 

Analysmetod 
Analysarbetet har skett gemensamt av författarna för att undvika att viktiga delar av 

respondenternas berättelser skulle missas. Struktur i analysarbetet har upprätthållits genom att 

analysen har genomförts efter de intervjufrågor som användes vid insamlingen av empiri. Att 

analysen skulle nå fram till ett relevant resultat säkerställdes ytterligare genom att den 

genomfördes stegvis precis som Lindgren (1994) beskriver det fenomenologiska sättet att 

bryta ner informationen i mindre beståndsdelar och jämföra dessa mot varandra.  

    En risk under analysarbetet menar Bell (2006) kan vara att forskaren råkar lägga in egna 

värderingar i tolkningen av empiri, vilket medför att läsaren inte får rätt information samt att 

respondenten riskerar att framställas på ett sätt som denne inte avsett. Med hänvisning till 

detta anser vi att det var till fördel för oss i analysarbetet att vi båda närvarade vid samtliga 

intervjuer, då vi tror att detta motverkade att våra personliga värderingar kunde färga 

analysarbetet och därmed också resultatet.  

    Eftersom intervjuerna utfördes med sex kollegor på samma arbetsplats, ansåg vi att det 

fanns en risk att dessa respondenter skulle kunna känna igen varandras uttryck i citaten om 

bokstavskoderna var synliga i resultatet. Vi är medvetna om att detta möjligen kan påverka 

studiens reliabilitet och eventuellt dess replikerbarhet, men vi motiverar ändå valet genom att 

vi värderar respondenternas konfidentialitet högre och värnar om den etiska aspekten kring 

detta. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens genomförande uppstod ett intresse för att mer ingående studera Bowlby`s 

anknytningsteori och vikten av anknytning mer närmare. Ett exempel på fortsatt forskning 

inom ämnesområdet är att genomföra en större studie där behandlingsassistenter från olika 

HVB-hem i Sverige skulle tillfrågas om hur de arbetar med anknytning med placerade barn 

och vidare jämföra hur arbetet med anknytning skiljer sig mellan arbetsplatserna och om och i 

sådana fall hur det påverkar de placerade barnen. 

    Ytterligare förslag på framtida forskning är att studera hur de placerade barnens föräldrar 

upplever att arbetet med föräldrastöd har varit, om det har stärkt dem i föräldrarollen och i så 

fall på vilket sätt.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 
Inbjudan om deltagande i studie 
 
Härmed inbjuds Du till att delta i en studie som har för avsikt att skapa större kunskap inom 

ett viktigt område. 

 

Vilka är vi? 

Vi heter Josefin Jönsson och Linda Nilsson och vi är studenter vid Mittuniversitetets 

Beteendevetenskapliga program i Härnösand. För närvarande är vi inne på vår sista termin i 

utbildningen och just nu skriver vi vårt examensarbete i Pedagogik. 

 

Vår studie 

Då vårt syfte med studien är att skapa större förståelse för hur behandlingsassistenter 

upplever sitt arbete med barn som placerats på HVB-hem, så har vi därför valt att intervjua 

yrkeskategorin behandlingsassistenter för att få svar på de frågor vi har gällande studiens 

ämne. 

Vi tror att med den kunskap och information Du besitter i din yrkesroll så kan Du vara till stor 

hjälp för oss i vårt arbete med denna uppsats och i sökandet efter den kunskap som vi behöver 

inom området. Detta är anledningen till varför vi hoppas på att Du vill bidra med din 

kompetens genom att medverka i en intervju. 

Examensarbetet sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som 

akademisk uppsats vid Mittuniversitet. 

 

Tillvägagångssätt  

Vår intention är att utföra en intervju som beräknas ta ca 30 minuter. Med ert medgivande så 

spelar vi gärna in intervjun för att underlätta vårt fortsatta arbete med att sammanställa 

informationen som vi erhåller från Er. Vi kommer båda att medverka under intervjun och är 

skyldiga att tillämpa Vetenskapsrådets riktlinjer om forskningsetiska principer, där Du 

garanteras att dina uppgifter hanteras på ett varsamt och konfidentiellt sätt. Detta innebär att 

uppgifterna är skyddade så att ingen obehörig har tillgång till dessa samt att konfidentialitet 

säkerställs genom att vi avidentifierar Dig som deltar, dvs. ingen deltagares namn kommer att 

nämnas i studien. 

Din medverkan i denna studie bygger naturligtvis på frivillighet och betyder att Du när som 

helst, utan särskild förklaring, kan meddela oss om Du inte längre önskar att delta i studien. 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om det skulle uppstå några frågor eller 

funderingar. 

 

Vi bifogar frågorna som kommer att ställas vid intervjun så att Du har möjlighet att se över 

dem innan vårt möte. 

 

Kontaktuppgifter 

Josefin Jönsson, 070 23248 18, josefinjo@gmail.com 

Linda Nilsson,   070 262 52 05, lindaviktoria@gmail. 



   

   

Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 
Bakgrund 

 Vilken utbildning har Du? 

 Hur länge har du arbetat som behandlingsassistent? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

Rollen som behandlingsassistent 
 Hur skulle Du beskriva vad arbetet som behandlingsassistent innebär? 

 Beskriv hur Du ser på din roll som behandlingsassistent 

 Finns det några särskilda egenskaper som Du anser är bra att besitta när man arbetar 

med omhändertagna barn? 

Om ja, beskriv. 
 

Arbetet med omhändertagna barn på HVB-hem 
 Hur skulle Du beskriva att det är att arbeta med omhändertagna barn? 

 Vad anser Du är viktigt att tänka på i arbetet med omhändertagna barn? 

 Finns det några särskilda situationer som Du upplever som utmanade i ditt arbete med 

barnen? 

 Vad anser Du är mest givande och stimulerande i ditt arbete med barnen? 
 
 

Övrigt 
 Finns det något ytterligare om din yrkesroll och om arbetet med barnen som du anser 

viktigt för oss att veta? 

 



   

   

Bilaga 3 
Intervjumanus 
 

 

 

 

Inledning/Presentation av oss 
Namn, utbildning, syftet med vår uppsats, etiska aspekter 

Intervjun 

Se intervjuguide i bilaga 2 

 

Avslutning 

Nu har vi inga fler frågor. 

Har du några frågor eller funderingar till oss? 

Har vi möjlighet att kontakta dig om vi behöver kompletterande uppgifter? 

Är du intresserad av att ta del av vår rapport efter att vi är examinerade? 

Tack för din medverkan! 



   

   

Bilaga 4 
Tackbrev 
 

Tack! 

 

Vi vill på detta sätt framföra vårt varmaste Tack för att Ni 

ställde upp på intervjuer så att vi fick möjlighet att färdigställa 

vårt examensarbete! 

 

Just nu befinner vi oss i slutskedet av examensarbetet och även 

av vår utbildning. I början av juni ska uppsatsen vara inlämnad 

för bedömning, och då arbetet är bedömt av examinator 

skickar vi som överenskommet ett exemplar till Er. 

 

Återigen, stort Tack för Ert deltagande! 

Vänliga hälsningar, 

Josefin Jönsson & Linda Nilsson 

 

Studenter vid det Beteendevetenskapliga programmet 

Mittuniversitetet, Härnösand 
 


