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1 INLEDNING 

Varje år omhändertas och omplaceras tusentals barn och ungdomar utanför hemmet i 

Finland. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL:s) senaste rapport (2020) bodde 18 928 

barn utanför hemmet i Finland, vilket innebär att de är omplacerade (bor annanstans än i 

hemmet) eller omhändertagna (under statens ansvar och bor annanstans än i hemmet).  

Ungefär 40,5 procent (7659) av alla omplacerade och omhändertagna barn och ungdomar i 

Finland bor på någon form av institutionellt boende, exempelvis barnhem. (THL, 2020).  

 

De som hjälper dem få en fungerande vardag är personalen (även kallade handledare) som 

arbetar på barnhemmet. Enligt Kailas (2019) avhandling är en handledares uppgift att förse 

barnen och ungdomarna med stödjande upplevelser för att kompensera för eventuella 

bristfälliga eller skadliga tidigare upplevelser de kan ha upplevt. Handledarna lär också 

barnen att laga mat, byka, städa och andra sysslor som hör vardagen till. Handledarna 

hjälper och stöder barnen och ungdomarnas bearbetning av känslor. En av de viktigaste 

uppgifterna som barnskyddet och handledare på barnhem har är att ansvara för barnens och 

ungdomarnas säkerhet. Detta gäller både på barnhemmet och barnens liv utanför 

institutionen, exempelvis med familjen eller kompisar. Denna uppgift är ytterst viktig då 

många barn och ungdomar har tidigare upplevelser av otrygghet inom familjen eller inom 

andra kretsar. (Kaila, 2019.) 

 

Trots detta har barnskyddet historiskt sett kritiserats för bristande omvårdnad och säkerhet 

för barn och ungdomar som bor på barnhem (se Hyytönen, 2016). Denna kritik har även 

varit aktuell under det senaste året med det uppmärksammade Forsbyfallet, där en 16 årig 

pojke som var klient hos barnskyddet under en längre tid blev utsatt för grov mobbning av 

skolkamrater. Detta eskalerade och resulterade i dennes död i december 2020 (Salo, 

17.2.2021). Barnskyddet och det aktuella barnhemmet kritiserades hårt för att inte gjort 

tillräckligt för att trygga pojkens säkerhet (Blomqvist, 12.2.2021) och polisen utreder nu 

barnskyddets roll i pojkens död (Langh, 1.2.2021). Pressen på barnskyddet och även 

barnhemmen förväntas dessutom bli ännu högre med ökad psykisk ohälsa bland barn och 
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ungdomar och ett ökat behov av barnskyddstjänster under pandemin (Almark, 11.11.2020; 

Fredriksson, 21.4.2021).  

   

Barnskyddet och barnhem har under senaste tiden också diskuterats i media på grund av 

alarmerande rapporter gällande handledares upplevelser av våld på arbetsplatsen. En färsk 

rapport visade att 43 procent av handledare upplevt fysiskt våld under det gångna året (Tiili 

& Koukkanen, 2021). Även privatpersoner med arbetserfarenheter av våld inom 

barnskyddet och barnhemsenheter har delat med sig av sina upplevelser i media för att 

belysa problematiken med arbetssäkerheten inom arbetet (se Kröger, 5.3.2020). Detta har 

lett till diskussioner kring säkerhet i handledarnas arbete, då förekomsten av våld och hot 

om våld direkt strider mot arbetarskyddslagen (738/2002 1 kap.1§, 5 kap. 27§). Således är 

det inte enbart barn och ungdomars säkerhet inom barnskyddet som borde ifrågasättas, utan 

även handledarnas.  

 

Smith (2020) anser att ett historiskt fokus på att säkerställa barn och ungdomars säkerhet 

och trygghet har lett till att handledares säkerhet inom arbetet förbisetts. Även inom 

barnhemsforskningen har fokuset varit på barn och ungdomars säkerhet, och även här har 

handledarnas perspektiv på sin säkerhet blivit åsidosatt och inte studerats i samma grad 

(Smith, 2020). Ökade utmaningar med trauma och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 

har även lett till en mer utmanande vardag för både barn och handledare, vilket ökar 

utsattheten för båda parter (Heron & Chakrabarti, 2002; Smith, 2020; Smith, Colletta & 

Bender, 2017). Smith (2020) anser att barn och ungdomars behov av trygghet på barnhem 

inte kan säkerställas om handledarna inte är säkra i sitt arbete. Att tala om säkerhet och våld 

i arbetet inom barnskyddet är ändå svårt, och riskerar att ytterligare stigmatisera barn och 

unga men även barnskyddsarbetet i allmänhet (Calheiros, Garrido, Lopes & Patrício, 2015). 

Därför skulle det vara viktigt att utföra mer forskning kring handledarnas säkerhet i arbetet, 

och höra deras perspektiv på sin säkerhet samtidigt som man beaktar historiska aspekter i 

barnskyddsarbetet. Denna avhandling kommer genom kvalitativ och diskursiv 

socialpsykologisk forskning att studera handledares perspektiv på säkerhet inom en 

finländsk kontext.   
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2 SÄKERHET INOM EN ARBETSKONTEXT 

I detta kapitel kommer avhandlingen att redogöra för tidigare forskning som har utförts 

inom forskningsområdet.  

 

2.1 Säkerhet inom organisationer  

Forskningsfältet gällande arbetssäkerhet inom organisationer brukar kallas 

säkerhetsvetenskap (engelska: safety science). Begreppet säkerhetsvetenskap refererar till 

aktiva åtgärder som relaterar till allt gällande säkerhet inom organisationer, och man kan 

även tala om olycksförebyggande åtgärder (Vogus, Cull, Hengelbrok, Modell & Epstein, 

2016).  

 

Organisationers säkerhetskultur är ett centralt begrepp och fenomen inom 

säkerhetsforskningen. Begreppet säkerhetskultur har enligt Räisänen (2009) varierande 

definitioner. En säkerhetskultur kan definieras som att människors delade upplevelser, 

tolkningar och meningar om säkerhet styr deras beteende, och således ses ur ett tolkande 

perspektiv (Richter & Koch, 2004). Det kan även ses ur ett funktionellt perspektiv, där 

säkerhet kan observeras inom organisationen genom olika säkerhetspolicyn och 

säkerhetsplaner (Cooper, 2002). Vogus, Sutcliffe och Weick (2010) definierar 

säkerhetskulturer som organisationers strävan till att ständigt upprätthålla en riskfri och 

säker arbetsmiljö genom att justera värderingar, attityder, beteenden och normer enligt en 

säkerhetsfokuserad riktlinje.  

 

Ett annat viktigt begrepp inom säkerhetsforskningen är säkerhetsklimat. Begreppet innebär 

att säkerhet utövas och prioriteras genom beteenden och åtgärder som utövas i det praktiska 

arbetet (Vogus et al. 2016). Detta sker bland annat i mellanmänskliga interaktioner för att 

förespråka och upprätthålla säkerhet på arbetsplatsen, exempelvis genom att en chef 

implementerar säkerhetsåtgärder och aktivt förespråkar säkerhet (Ancarani, Di Mauro & 

Giammanco, 2017; Vogus et al. 2016). Begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat har 

skapat förvirring inom forskningsfältet, då gränserna mellan dessa är suddiga och även 
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använts överlappande inom forskningen (Guldenmund, 2000). Dock menar Vogus et al. 

(2016) att de finns distinkta skiljetecken mellan begreppen. Ett säkerhetsklimat kan 

beskrivas som en explicit och en mera praktisk dimension av säkerheten som går att 

observera, antingen genom specifika säkerhetsbeteenden eller olika säkerhetspolicyn som 

organisationen tillämpar (exempelvis utbildning i arbetssäkerhet), medan en säkerhetskultur 

verkar mer implicit genom värderingar, tilltro och antaganden om säkerhet inom 

organisationen (Vogus et al., 2010.)  

 

Forskning kring dessa två fenomen har studerats inom olika forskningsfält bland annat 

inom psykologi- och ledarskapsforskningen (se Casey, Griffin, Flatau Harrison & Neal, 

2017; Guldenmund, 2000; Zohar, 2010). Man han exempelvis studerat säkerhetskulturers- 

och säkerhetsklimatens påverkan på motivation, utbrändhet och arbetsengagemang inom 

psykologisk forskning (se Christian, Bradley, Wallace, & Burke, 2009; Nahrgang, 

Morgenson & Hofmann, 2011). Säkerhetskulturer och klimat har främst studerats inom 

branscher som kan räknas till riskfyllda arbeten, exempelvis tillverkning, byggarbete och 

flygindustrin (se Choudhry, Fang, & Mohamed, 2007; O’Connor, O’Dea, Kennedy & 

Buttrey, 2011; O’Tool, 2002), men även inom hälso- och sjukvården (se Morello et al., 

2013; Vogus et al., 2010).  

 

2.1.1 Säkerhetskulturer- och klimat inom socialservicen  

Det finns studier som tittat på säkerhetskulturer och säkerhetsklimat inom social service 

samt barnskydds organisationer (Brown, Winter & Carr, 2018; Lindsey, 2018; Shier, 

Turpin, Nicholas & Graham, 2019; Vogus el al., 2016), men de är få till antalet. Enligt 

Shier et al. (2019) existerar det ett tydligt tomrum på forskning kring dessa fenomen inom 

socialbranschen.  

 

I en studie av Vogus et al. (2016) identifierades det att en stark säkerhetskultur var 

förknippad med lägre nivåer av emotionell utmattning bland anställda inom barnskyddet. 

Ledningen bidrog till att skapa en säkerhetskultur genom att stödja anställda i att fatta 

beslut och lära sig från dem. Det var även viktigt att de anställda kunde hantera stress och 
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oväntade händelser, och att de fick stöd i detta. Dock visade studien att säkerhetskulturens 

nivå var betydligt lägre inom barnskyddsorganisationen jämfört med tidigare studier inom 

exempelvis hälsovårdsorganisationer. Detta tyder på att även barnskydds- och barnomsorgs 

organisationer kan ses som riskfyllda arbetsplatser, i behov av en stark säkerhetskultur och 

ett starkt säkerhetsklimat (Vogus et al., 2016).  

 

I en annan studie av Shier et al. (2019) gällande säkerhetskulturers uttryck inom humana 

serviceorganisationer (engelska: human service organizations) identifierades två 

huvudsakliga säkerhetsaspekter som viktiga inom organisationskulturen: (1) Positiva 

värderingar gentemot säkerhet och (2) metoder för att förhindra våld i arbetet. För det första 

ville var det viktigt att säkerheten värderas positivt inom organisationen, och att säkerheten 

kunde förväntas i arbetet. Således var det viktigt att hela arbetsplatsen värderade säkerhet 

och strävade till att upprätthålla säkerhet. Annars riskerade organisationen att brister i 

säkerheten normaliserades i arbetet. För det andra ansågs våld i arbetet var ett problem, och 

de anställda efterlyste mer tydliga hanteringsmetoder för att hantera våld. I denna studie 

ansågs en stark och värderad säkerhetskultur vara viktig för de anställdas säkerhet (Shier et 

al. 2019.) 

 

Då det kommer till organisationer som arbetar med institutionella boenden för barn och 

unga, finns det en hel del studier som undersökt barnens säkerhet och säkerhetskulturer 

samt klimat som betonar barn och ungas säkerhet inom boendet (se Euser, Alink, Tharner, 

IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2014; Jenney, 2020; Moore, McArthur & Death, 

2020; Moore, McArthur, Death, Tilbury & Roche, 2017; Sellers, Smith, Izzo, McCabe & 

Nunno, 2020). Lindseys (2018) avhandling undersökte hur en implementation av en 

säkerhetskultur som gynnade omhändertagna barns säkerhet inom barnskyddet påverkade 

barnskyddsarbetares beslutsfattande gällande ingripanden. Lindsey (2018) fann att en 

implementering av olika säkerhetsstrategier och utvärderingar av barnens säkerhet 

resulterade i att fler barn försattes i statens vård. Trots detta hjälpte de implementerade 

strategierna barnskyddsarbetarna att hitta lämpliga omplaceringar för barnen, vilket i sin tur 

resulterade i att barn snabbare lämnade statens vård och inte behövde omhändertas. Således 
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hade en implementering av en säkerhetskultur en positiv effekt för barnen och 

barnskyddarbetarna.  

 

Trots de positiva effekter säkerhetskulturer kan ha på säkerheten kan de även ha oväntade 

negativa effekter. Enligt en studie utförd av Brown et al. (2018) fann man att 

säkerhetskulturer med fokus på barns och ungdomars säkerhet på barnhem hade lett till 

distans mellan handledare och barn. Handledarna upplevde rädsla för att interagera och 

skapa nära relationer med barnen, ifall handledarens agerande riskerade resultera i juridiska 

konsekvenser för handledaren eller barnhemmet. Detta hade lett till att en ”kultur av rädsla” 

formats inom organisationen, där handledarna upplevde arbetet som osäker otryggt. Således 

kan en säkerhetskultur med stark betoning på barnens hälsa och säkerhet leda till ökad 

osäkerhet och utsatthet för handledare. (Brown et al. 2018.) 

 

Enligt Bloom och Farragher (2013) är det viktigt att organisationer som arbetar med 

klientarbete (exempelvis barnhem) satsar på en positiv och fridfull säkerhetskultur samt 

säkerhetsklimat som gynnar både anställdas och klienters säkerhet. De betonar vikten av att 

beakta olika nivåer av säkerhet (exempelvis moralisk, social, psykisk och fysisk säkerhet) 

för att en säkerhetskultur skall bidra med positiva effekter för arbetssäkerheten. Genom att 

garantera de anställdas säkerhet på alla nivåer, kan man skapa en säkerhetskultur som 

resulterar i säkerhet för alla, även för klienter och boende. Det skulle även vara viktigt att 

satsa på förebyggande åtgärder och värderingar (exempelvis antivåldutbildningar och 

samtal) för att en säkerhetskultur skall ha bäst effekt (Bloom & Farragher, 2013, s 134, 

135–150). 

 

2.2 Våld och säkerhet inom social service  

Studier som relaterar till säkerhet inom sociala branscher har i stor utsträckning fokuserat 

på arbetsrelaterat våld. Det som framkommer inom forskningen är att yrkesgrupper inom 

det sociala fältet tenderar att vara utsatta för våld och hot om våld i sitt arbete (se Shin, 

2011; TEHY, 2021 med flera) En av de mest påtagliga och undersökta säkerhetsriskerna för 
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dessa yrkesgrupper är arbetsrelaterat våld utövat av klienter, även kallat klientvåld (Smith, 

2020). 

 

Med begreppet arbetsvåld menas att en arbetstagare blir utsatt för våld eller hot om våld då 

personen utför sina arbetsuppgifter. Hot om våld innebär verbala- och icke-verbala hot, 

exempelvis genom att verbalt hota en anställd, uppföra sig fysiskt hotfullt eller vandalisera 

egendom. En arbetstagare kan även utsättas för psykiskt våld, vilket innefattar utskällningar 

eller förolämpande öknamn. Vid fysiskt arbetsvåld skadas arbetstagaren fysiskt genom 

exempelvis slag och sparkar (Hoikkala, 2017.) Det talas även om klientvåld, då en anställd 

blir utsatt för våld eller hot om våld av en klient, patient eller brukare av service. Skillnaden 

på arbetsvåld och klientvåld är att arbetsvåld kan utföras av kollegor, medan klientvåld 

enbart utförs av någon som inte tillhör arbetsgemenskapen. (Hyyti, Kauppila, Koskelainen 

& Rantaeskola, 2014.) 

 

Enligt fackorganisationen för anställda inom social- och hälsovårds (TEHY) senaste enkät 

(2021) har anställda inom social och- hälsovårdsbranschen i Finland många upplevelser av 

våld och hot om våld i sitt arbete. 69 procent av anställda hade erfarenheter av fysiskt våld 

eller hot om detta i sitt arbete. För anställda under 35 år var motsvarande siffra 89 procent. 

Även psykiskt våld var förekommande. Enligt Hyyti et al. (2014) räknas social- och 

hälsovårdsbranschen till ett riskyrke (ett yrke där man upplever mest trakasserier, hot och 

våld) i Finland.  

 

Detta är inte enbart ett problem i Finland. Enligt The U.S. Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) (2015) löper personer som jobbar inom den sociala servicesektorn 

i Nordamerika stor risk att bli utsatta för våld i sitt arbete. I en studie utförd i Sydkorea 

kunde man även konstatera att socialarbetare hade hög risk för att uppleva våld och hot om 

våld i sitt arbete. Barnskyddsarbetare hade högre risk att råka ut för klientvåld än andra 

typer av socialarbetare (Shin, 2011). Detta stämmer överens med tidigare studier, som visar 

att vissa områden av social service är med utsatta för våld än andra. Anställda inom 

barnskyddservice är mest utsatta med hög risk att råka ut för fysiskt våld (Burry, 2002; 
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Newhill & Wexler, 1997). Harris och Leather (2012) fann även att personer som arbetar 

inom olika institutionella boenden (barn-, äldre- och mentalboenden) i Storbritannien hade 

högst risk att bli utsatta för våld i arbetet, jämfört med andra anställda inom 

socialbranschen (fältarbetare och hemvårdare). Således har tidigare forskning påvisat att 

arbetsvåld är förekommande inom socialbranschen, och att säkerheten inom dessa yrken är 

hotad.  

 

2.2.1 Våld inom barnskyddsenheter 

Det som förekommer inom litteraturen gällande handledares säkerhet på barnhem och 

andra typer av barnskyddsenheter, är att hot om våld och upplevelser av våld ses som en av 

arbetets främsta riskfaktorer (Smith, 2020). Enligt Smith (2020) är arbetet som handledare 

på institutionellt boende för barn ett utsatt arbete, var våldssituationer och hot om våld är 

förekommande. Arbetet innebär även risker för handledarna genom en ständig övervakning 

och rädsla för att agera felaktigt gentemot barnen (exempelvis vid en fasthållning, där 

handledare fysiskt måste ingripa genom att hålla fast barnet om det utgör en fara för sig 

själva eller andra) vilket ökar risken för att våldssituationer uppstår. Utöver detta arbetar 

handledare ofta med barn och ungdomar som upplevt traumatiska händelser eller som 

tampas med psykisk ohälsa. Detta försvårar handledarnas hantering av våld och osäkerhet 

då ingripanden riskerar att ytterligare traumatisera barnen och ungdomarna. (Smith, 2020.) 

 

I en annan kvalitativ studie om klientvåld inom ett institutionellt vårdboende (engelska: 

residential treatment center) för barn och ungdomar fann Smith et al. (2017) att hot om våld 

och våld var väldigt närvarande i handledarnas arbete. Fysiskt våld förekom stundvis, men 

många handledare upplevde psykiskt våld och ett hot om våld på en regelbunden basis. 

Våldet och det aggressiva beteendet beskrevs som en utmanande faktor inom arbetet, men 

accepterades som en del av arbetets natur. Våldets allmänna närvaro inom arbetet var 

någonting handledarna och chefer var medvetna om, men som beskrevs som en oundviklig 

del av arbetet (Smith et al. 2017.) 
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Även Heron och Charkrabartis (2002) studie om utbrändhet fann att våldets närvaro inom 

barnhem i Skottland var en bidragande faktor till utbrändhet för handledare som arbetade 

på barnhem.  Handledarna upplevde mycket verbalt våld, men även fysiskt våld förekom. 

Heron och Chakrabarti (2002) kunde även här konstatera att våld och aggressivt beteende 

ansågs vara en del av arbetet, som enbart kunde hanteras men inte förhindras fullständigt. 

Utsatthet för våld eller våldets närvaro inom barnhemsarbetet var även förknippat med 

stress, sömnsvårigheter och substansmissbruk (som alkohol och lugnande mediciner) 

(Heron & Chakrabarti, 2002; Smith et al., 2017).  

 

2.2.2 Förekomst av våld inom en nordisk barnhemskontext  

Det finns även forskning som undersökt handledares säkerhet och utsatthet i Finland. Enligt 

en färsk rapport av Tiili och Koukkanen (2021) utgiven av Centralförbundet för Barnskydd 

upplever handledare på barnskyddsenheter i Finland psykiskt och fysiskt våld. Av 173 

svarande hade ungefär 30 procent av handledarna upplevt verbala hot och påtryckningar 

under året, men en stor procent handledare upplevde även detta på en regelbunden basis 

månatligen (29 procent) eller veckovis (25 procent). Ungefär 50 procent av handledarna 

hade blivit hotade med ett föremål under året. Ca 43 procent av handledarna hade blivit 

utsatta för fysiskt våld, och ca 20 procent av handledarna upplevde fysiskt våld varje 

månad. Således har en stor del av handledare på barnhem i Finland upplevt psykiskt eller 

fysiskt våld i sitt arbete, t.o.m på en regelbunden basis. (Tiili & Koukkanen, 2021.) 

 

Tiili och Koukkanens rapport (2021) fann även att handledarna hade ytterst splittrade 

åsikter gällande hantering av våldssituationer och arbetssäkerheten. Ungefär 48 procent av 

handledarna ansåg sig ha tillräckligt med utbildning och skolning för att hantera 

våldssituationer, men hela 43 procent av handledarna ansåg att deras utbildning och 

skolning inte var tillräcklig. 50 procent av handledarna ansåg att man hanterade och 

diskuterade våld och hantering av våld regelbundet på arbetsplatsen, medan 45 procent 

upplevde att detta inte var fallet. Majoriteten av de svarande var även av den åsikten att de 

riktlinjer som relaterade till arbetsskydd och arbetssäkerhet inom organisationerna inte 

diskuterades regelbundet i handledarnas arbete. Således tyder Tiili och Koukkanens (2021) 
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resultat på att många handledare i Finland inte anser sig ha kunskap att hantera 

våldssituationer eller andra aspekter gällande arbetssäkerheten, trots att våldssituationer 

förekommer relativt ofta i deras arbete.  

 

Det finns få kvalitativa studier om handledares säkerhet eller upplevelser av våld på 

barnhem som tangerar en finländsk kontext. Haudankoskis (2019) kandidatavhandling 

tangerar våld och säkerhet i handledares arbete, och undersöker upplevelser av våld ur ett 

kvalitativt perspektiv och är således relevant för denna avhandling. Haudankoski (2019) 

fann att handledarna upplevde psykiskt och fysiskt våld i sitt arbete, och att handledarna på 

grund av detta upplevde sitt arbete som stundvis osäkert och skrämmande. Våldets närvaro 

i arbetet påverkade handledarnas ork och allmänna välmående i arbetet negativt. 

Majoriteten av handledarna ansåg att förebyggande åtgärder (exempelvis kollegial assistans 

och stöd) var mest effektiva för att hantera våld i arbetet, men att alla handledare inte bad 

om hjälp vid behov. Handledarna ansåg även att aspekter som tillräcklig personal var 

viktigt för att förhindra våld i arbetet. Haudankoski (2019) fann även att alla handledarna 

ansåg att de själva hade störst ansvar för sin arbetssäkerhet, och att organisationens och 

arbetsgivarens ansvar kom i andra hand.  

 

En annan kvalitativ studie utförd av Andersson (2020) gällande klientvåld mot handledare 

på slutna institutioner för ungdomar i Sverige, visade att våldet påverkade handledarnas 

emotionella mående och subjektspositionering av kollegor, ungdomar och handledarna 

själva. Andersson intervjuade 27 handledare från olika slutna institutioner, och fann att 

handledarna hanterade våld i arbetet genom olika subjektspositioneringar och teman. 

Andersson identifierade fyra huvudsakliga teman: (1) normalisering av våld, (2) tillit till 

kollegor, (3) våldsamma ungdomar och (4) kollegial press. Subjektspositioneringar 

handledarna identifierade sig med var den utsatta handledaren men även den orädda 

handledaren, och positionerade ungdomarna som våldsamma ungdomar. Rädsla för 

ungdomarna, ungdomars utsatthet och handledarnas eget våld gentemot ungdomarna 

(exempelvis fasthållning) var teman som tystades ner och som handledarna undvek, vilket 

Andersson tolkade som motstridiga narrativ som skapade spänningar för handledarna. 
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Resultaten visade även att handledarna fokuserade på att hjälpa sig själva och kollegor 

hantera känslor kring våld, men kontinuerligt ”glömde” att ta barnens perspektiv och 

känslor i beaktande. (Andersson, 2020.) 

 

2.3 Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på säkerhet  

Det finns även forskning som studerar säkerhet i arbetet ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Turner och Gray (2009) menar att positivistisk forskning inom de sociala 

vetenskaperna ser säkerhet som ett påtagligt och kvantitativt mätbart fenomen, och ses som 

separat från den sociala kontexten det existerar inom. Turner och Gray (2009) ifrågasätter 

även att positivistisk forskning ofta förbiser hur sociohistoriska och kontextuella aspekter 

påverkar synen på säkerhet inom en organisation (Turner & Gray, 2009).  

 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle enligt Turner och Gray (2009) fokusera på 

hur säkerhet kollektivt ges mening inom en arbetsplatskontext, och vilka teman som 

förekommer i konstruktionen av säkerhet. Enligt Gergen (1999) ska säkerhet ses som något 

som förhandlas fram i interaktioner, som ett situationsbundet fenomen samt någonting som 

skapas i en historisk, social och kulturell kontext. Enligt Turner och Gray (2009) bidrar 

socialkonstruktionistisk forskning med insikter i hur sociokulturella och sociala processer 

ger säkerhet mening, och hur detta påverkar organisatoriskt beteende.  

 

Enligt Simpson (1996) kan säkerhet ses som någonting intersubjektivt, vilket innebär att 

säkerhet ses som en social konstruktion som getts mening i gemensamma 

överenskommelser inom interaktioner. Socialisation bidrar även till personers uppfattning 

om vad som kan uppfattas som säkert eller osäkert. Simpson beskriver även fara på samma 

sätt, och ser säkerhet och fara som skilda men sammankopplade fenomen. Simpson 

ifrågasätter inte objektiv fara, men påpekar att det är kontextuella aspekter som påverkar 

hur fara och säkerhet tolkas och uppfattas av individen. Simpson hävdar att en fara kan vara 

närvarande trots att den inte är märkbar. Simpson påpekar att det således är svårt att avgöra 

när någonting är säkert. Detta innebär att säkerhet kan anses vara ett instabilt och 
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oberäkneligt koncept. För att kunna anse att någonting är säkert, måste man ignorera alla 

potentiella sätt som det kunde vara osäkert eller farligt. På så vis innehåller en konstruktion 

av säkerhet en rationaliserande komponent, som måste förhandlas fram. (Simpson, 1996.) 

Därför finns det anledning att även se arbetssäkerhet som ett socialt konstruerat fenomen 

inom organisationens historiska och kulturella kontext, samt beskriva säkerhet som 

någonting som konstrueras och rationaliseras fram i interaktion med andra människor.  

 

2.3.1 Socialkonstruktionistisk och diskursiv forskning inom organisationer 

Det har även utförts socialkonstruktionistisk och diskursiv forskning om säkerhet inom 

organisationer. Scott och Trethewey (2008) undersökte hur brandmän i USA gav fara och 

säkerhet mening, och hurudana diskurser som påverkade de tolkningsrepertoarer 

brandmännen använde gällande faror och säkerhet. De fann att brandmännen använde 

tolkningsrepertoarer som riskförstärkande eller riskdämpande, där vissa 

riskförstärkanderepertoarer betonade och belyste risker och faror, medan riskdämpade 

repertoarer tystade ner faror och risker. Brandmännen använde även dessa 

tolkningsrepertoarer för att identifiera sig med en arbetsidentitet där de var modiga 

problemlösare som gjorde skillnad. Således fann Scott och Trethewey (2008) att 

brandmännen gav faror och säkerhet mening intersubjektivt, och att en säkerhetskultur kan 

ses som en produkt av organisatoriska diskurser gällande faror och säkerhet.  

 

Diskursiv forskning kring säkerhet har även utförts inom en barnskyddskontext. Steckley 

och Smith (2011) fann i sin litteraturgenomgång att diskurser om riskevaluering, säkerhet 

och kontroll närvarade i arbetet, och påverkade handledare arbete. Diskurser kring 

barnskydd och barnomsorg var även framkommande, och betonade vikten av goda 

relationer, god omsorg och ett barncentrerat perspektiv inom barnskydd- och barnhems 

arbetet. Steckley och Smith (2011) påpekar att diskurser gällande riskevalueringar, barnens 

säkerhet och rättigheter riskerar att överskugga prioriteringen av omsorg och vård, och 

riskerar att försätta handledare i positioner där de antingen måste prioritera säkerhet och 

kontroll eller barnens behov. Att utöva ett professionellt omsorgsarbete inom ramar för 
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barnskydd, riskminimering och säkerhet som handledare blir således svårt, och barnen 

riskerar att lida för det.  

 

Stanford (2008) använde ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv för att undersöka hur 

socialarbetare med olika typer av klientarbete (vuxen, barn, missbrukarvård med flera.) 

konstruerade risk i sitt arbete. Stanford fann att risk konstruerades i en negativ betoning, där 

hot om våld och fara beskrevs som en del av arbetet, och som de primära riskerna i arbetet. 

Socialarbetarna identifierade sig med två typer av riskidentiteter, där de antingen kunde 

identifiera sig som en risk för sina klienter eller som utsatt i arbetet. Även de klienter som 

socialarbetarna arbetade med tillskrevs riskidentiteter (som risk eller som utsatt). Stanford 

(2008) fann att det fanns spänningar mellan riskidentiteter socialarbetarna konstruerade. 

Enligt Stanford (2008) uppstod spänningar mellan socialarbetarnas och klienternas utsatta 

riskidentiteter. Stanford fann att socialarbetarna lyckades överkomma de moraliska 

dilemman som uppstod genom att betona moraliska och etiska värderingar som prioriterade 

klienternas utsatta riskidentitet framom socialarbetarens utsatta riskidentitet.  

 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att forskningsfältet på arbetssäkerhet är brett, men att 

specifika studier inom en barnhemskontext inte utförts i lika stor grad i jämförelse med 

andra arbetskontexter (exempelvis hälsovård, se Morello et al., 2013). Inom en 

barnhemskontext har barns och ungdomars säkerhet undersökts till en stor grad (se Moore 

et al., 2017), medan handledarnas perspektiv på säkerhet inte studerats i samma grad 

(Smith, 2020). Andersson (2020) betonar även att studier som undersöker arbetsrelaterat 

våld och säkerhetsrisker inom boende för barn och unga inom en nordisk kontext är få. I 

Finland har de främsta aktörerna inom denna typ av forskning varit 

barnskyddsorganisationer (se Tiili & Koukkanen, 2021) eller högskolor inom social- och 

hälsovårdssektorn (se Haudankoski, 2019). Det finns även studier som undersökt säkerhet 

ur ett socialkonstruktionistiskt och diskursivt perspektiv. Få av dessa behandlar säkerhet 

inom en barnhemskontext. Denna studie kommer således bidra till forskningsfältet genom 

att utföra socialpsykologisk diskursiv forskning som specifikt fokuserar på handledares 

säkerhet inom en barnhemskontext i Finland. 
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3 TEORETISK REFEREMSRAM: SOCIALKONSTRUKTIONISM 

I detta kapitel kommer socialkonstruktionism som teoretisk referensram att diskuteras. 

 

Socialkonstruktionism är enligt Burr (2015) en gemensam beteckning för nyare teorier och 

forskning om kultur och samhälle, och har blivit ett användbart perspektiv inom 

socialvetenskaper under de senaste årtiondena (Burr, 2015, s 1). Socialkonstruktionismen 

har gamla rötter som härstammar från filosofin och sociologin, men blev uppmärksammad 

inom psykologiska och socialpsykologiska kretsar först på 1970-talet då Gergen (1973) 

ifrågasatte socialpsykologins positivistiska tradition, och betonade historiska och kulturella 

aspekter av kunskap (Burr, 2015, 12–16). Detta brukar även hänvisa till ”socialpsykologins 

kris” eller den språkliga vändningen inom socialpsykologin (Burr, 2015, s.16).  

 

Vad är socialkonstruktionism? Enligt Burr (2015) är detta en svår fråga att besvara, då olika 

författare har sin egen bild av vad socialkonstruktionism är. Burr definierar dock 

socialkonstruktionism och konstruktionistisk forskning enligt fyra huvudprinciper: som en 

tradition som kritiserar given positivistisk kunskap, som betonar kunskapens kulturella och 

historiska kontext, som anser att kunskap produceras genom språk i sociala processer och 

att kunskap och socialt handlande är sammankopplande. Socialkonstruktionismen antar 

även ett kritiskt perspektiv gentemot realism och essentialism, då världen ses som 

föränderlig och socialt konstruerad i interaktioner med andra människor. (Burr, 2015, s 6). 

Socialkonstruktionism ser således ontologiskt på världen som socialt konstruerad i 

interaktioner och ser epistemologiskt på kunskap som socialt konstruerad och som socialt 

accepterad inom en social kontext människor emellan (Burr, 2015).  

3.1 Språket och individen   

Språk har en viktig funktion inom det socialkonstruktionistiska perspektivet, då språket 

bidrar till konstruktionen av omvärlden inom en interaktion. Genom språket skapar 

individen sociala kategorier i relation till de existerande kategoriseringar språket erbjuder 

individen, och bidrar således till individens produktion av hens världssyn och sociala 

verklighet. Språket möjliggör vår konstruktion av världen, och är således inte ett 
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transparent och neutralt medium som individen kan använda för att kommunicera, utan 

reflekterar alltid det som anses värderat inom ett samhälle. (Burr, 2015, s. 10.)  

 

Genom språket konstrueras världen då människor talar och kommunicerar med varandra. 

Således ses användning av språk som en handling inom det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Talat språk har konsekvenser, och får handlingar till stånd. Dock anses 

individen inte vara helt fri i produktionen av sin verklighet, då språket och kontexten 

möjliggör och begränsar individens handlingsutrymme inom en viss kontext. (Burr, 2015, s 

10–11.) Språkets roll och graden av handlingsutrymme individen anses ha kan variera inom 

olika socialkonstruktionistiska inriktningar. Exempelvis kan individens 

handlingsmöjligheter och språket ses ur ett makro- eller mikroperspektiv. Ur ett 

mikroperspektiv anses individen ha en aktiv roll i produktionen av sin sociala verklighet 

genom sin användning av språkliga resurser. Inom ett makroperspektiv ses individen som 

en produkt av dominerande diskurser och språkliga resurser. Således påverkar synen på 

individen inriktningens syn på språk och dess konstruktiva makt. (Burr, 2015, s 24–28.) En 

teoretisk inriktning som intresserar sig för språkets konstruktiva makt är det 

diskursanalytiska perspektivet.  

 

3.2 Det diskursanalytiska perspektivet 

Begreppet diskursanalys är brett, och innefattar olika definitioner och traditioner (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 92) Det kan även användas som paraplybegrepp, som hänvisar till 

socialpsykologiska, filosofiska och lingvistiska forskningstraditioner och teoretiska 

metoder. Det diskursanalytiska perspektivet kan således anses vara både en teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt, och forskning som utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv 

ser språk och text som en handling som uttrycker sociala praktiker genom diskurser 

(Wetherell, 2001).   

 

Diskurser kan beskrivas som representationer, utsagor, metaforer, berättelser eller 

betydelser som tillsammans skapar en version av en händelse eller ett fenomen (Burr, 2015, 
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s 75). Diskurser kan även beskrivas som olika sätt att tala om och se på den sociala 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 1–2). Det diskursiva perspektivet 

intresserar sig således för hur språk används för att konstruera och beskriva den sociala 

verkligheten (Fejes &Thornberg, 2015, s 94). Inom diskursanalytisk forskning är alla 

former av språk, tal och skrift i fokus, och intresset ligger på den diskursiva nivån av 

materialet. Burr (2015, s. 78–79) poängterar att diskurser fungerar som ramverk som 

påverkar hur individen kan konstruera sig själva och sin sociala verklighet. 

Diskursanalytiker argumenterar även för att språk inte kan reflektera hur verkligheten ser 

ut, utan intresserar sig för hurdana bilder och beskrivningar av verkligheter språket 

producerar (Fejes & Thornberg, 2015, s. 111).  

 

Det finns olika inriktningar av diskursanalys, som alla har gemensamt att de undersöker hur 

individer konstruerar sin sociala verklighet genom språk och diskurser. Fejes och 

Thornberg (2015, s 96) påpekar att de olika inriktningarna kan använda sig av något olika 

definitioner av begreppet diskurs, och att det är viktigt att använda just den definitionen 

som tillhör inriktningen som valts. Då de flesta diskursanalytiska inriktningarna har sin 

grund i socialkonstruktionismen verkar de på en makro- eller mikronivå, vilket påverkar 

hur diskurser och språkanvändning studeras (Burr, 2015, s 17).  

 

Den diskursiva psykologin är en diskursanalytisk inriktning som fokuserar på diskurser på 

en mikronivå. Inom denna inriktning studerar man hur individen använder språk i 

vardagliga interaktioner och de språkliga diskurser (även kallade tolkningsrepertoarer) som 

används som resurser inom interaktionen. Språkets funktion och performans är av centralt 

intresse inom den diskurspsykologiska inriktningen (Burr, 2015, s 18) 

Den foucauldianska diskursanalysen är en inriktning som verkar på en makronivå och som 

fokuserar på språkets relation till makt och hur diskurser producerar individens subjektivitet 

inom diskursen (Burr, 2015, s. 191). Således studerar den foucauldianska diskursanalysen 

hur tillgängliga breda diskurser producerar individen inom diskursen, och hur individens 

handlingsutrymme och identitet påverkas av detta (Burr, 2015, s. 20). Det finns även 

inriktningar som kombinerar en grundlig analys av språket med en analys av historiska och 
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kulturella diskurser. Ett exempel är den kritiskt diskursiva psykologin, och denna 

diskursanalytiska inriktning kommer att utgöra denna avhandlings teoretiska och 

metodologiska utgångspunkt och kommer därmed att presenteras i samband med 

analysmetoden.    

 

3.3 Forskningsfrågor och syfte med avhandlingen 

Mitt syfte med denna avhandling är att undersöka hur handledare på barnhem talar om och 

konstruerar säkerhet i bemötandet av barn och unga i sitt arbete. Jag har valt detta ämne då 

jag specifikt vill belysa handledarnas perspektiv och konstruktion av sin säkerhet, då det 

redan existerar mycket forskning på barns och ungdomars säkerhet på barnhem (Smith, 

2020). Jag vill även bidra till forskningsfältet genom att undersöka säkerhet diskursivt inom 

en finländsk kontext, då diskursiv forskning på säkerhet i en nordisk kontext är få, och då 

handledares syn på sin säkerhet redan undersökts ur ett kvantitativt perspektiv i Finland (se 

Tiili & Koukkanen, 2021).   

 

Det är relevant att undersöka handledares arbetssäkerhet ur ett diskursivt perspektiv, 

eftersom Turner och Gray (2009) och Simpson (1996) hävdar att arbetssäkerhet kan ses 

som ett intersubjektivt fenomen, som konstrueras och rationaliseras fram i interaktion med 

andra människor. Talat språk kan också ses som en social handling (Burr, 2015, s. 10–11), 

och därmed kan handledarnas konstruktion av säkerhet leda till handlingar som har 

konsekvenser. Ur ett diskursivt perspektiv är det även relevant att undersöka de makro- och 

mikro diskurser som möjliggör hur handledarna kan konstruera sin säkerhet i arbetet, och 

eventuella hot mot den. Mina forskningsfrågor är följande:  

 

1.  Hur konstruerar handledare som jobbar på barnhem sin säkerhet i bemötandet 

av barn och ungdomar? 

2. Förekommer konstruktioner av hot mot säkerheten, exempelvis arbetsvåld eller 

klientvåld? Hur hanterar handledarna i så fall våld i arbetet? 
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3. Hurudana subjektspositioneringar påbjuds handledarna i konstruktionen av deras 

säkerhet i arbetet? Hurudana effekter har handledarnas konstruktion av säkerhet och 

de subjektspositioneringar de påbjuds? 

 

Jag har valt att enbart undersöka handledarnas perspektiv på sin säkerhet i arbetet, då det är 

handledarna som dagligen arbetar med de barn och ungdomar som bor på barnhem. Jag har 

därför valt att exkludera chefer, förmän eller andra anställda (exempelvis 

familjehandledare) som inte arbetar med barnen och ungdomarna på en daglig basis. Jag 

har även valt att fokusera på konstruktionen av säkerhet i just bemötandet av barn och unga, 

då handledarna främst arbetar med barnen och ungdomarna i sitt arbete. Således beaktar jag 

inte exempelvis föräldrars påverkan på konstruktioner av säkerhet i denna avhandling.  

 

Orden trygghet och säkerhet kommer att användas som synonymer i denna avhandling, 

men ordet trygghet kommer användas i kontexter där handledarna beskriver sin individuella 

konstruktion eller upplevelse av trygghet. I avhandlingen kommer ordet säkerhet användas 

oftare, då avhandlingen relaterar till arbetssäkerhet.  

 

Jag har även valt att använda könsspecifika namn, då deltagaren själva har fått specificera 

sitt genus i sina personuppgifter. Det har även varit relevant att beakta kön i denna 

undersökning, då det visade sig påverka handledarnas konstruktion av sin säkerhet. 
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4 METOD OCH DATAINSAMLING 

I detta kapitel kommer jag att presentera avhandlingens metod och material. Jag kommer att 

använda en diskursiv metod för att undersöka hur handledare på barnhem konstruerar sin 

säkerhet, och potentiella hot mot den i bemötandet av barn och unga i deras arbete. Jag 

kommer även undersöka hurudana effekter handledarnas konstruktion av säkerhet har på de 

subjektspositioneringar de påbjuds. Jag kommer att noggrant beskriva och redogöra för 

insamlingen av data, analysmetod och analys, forskningsetiska principer samt reflexivitet i 

detta kapitel.  

 

4.1 Den kvalitativa metoden 

Denna avhandling tillämpar en kvalitativ ansats.  Den kvalitativa metoden är enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 17) är svår att definiera exakt, då den innefattar många 

olika metoder för att samla in data. Ett viktigt kännetecken är att kvalitativa metoder utgår 

från studiesubjektets perspektiv. Forskarens närvaro är även påtaglig, då tolkningsarbetet 

främst utförs av forskaren. Alvesson och Sköldberg (2008) betonar att det viktigaste med 

kvalitativ forskning är att anta ett reflexivt perspektiv till det man undersöker.  

 

Kritik som riktats mot kvalitativ forskning i allmänhet är att resultaten är svåra att 

generalisera statistiskt och att materialet oftast är mindre än inom kvantitativ forskning 

(Fejes & Thornberg, 2015, s. 270). Fejes och Thornberg argumenterar ändå att kvalitativ 

forskning har mycket att bidra med, då kvalitativ forskning kan generaliseras på andra sätt 

exempelvis genom situerad generalisering. Fejes och Thornberg (2015, s. 272) menar att 

kvalitativ forskning bidrar med gestaltningar (tolkningar, begrepp eller mönster) av olika 

fenomen, som sedan kan identifieras i andra kontexter. Igenkännandet av mönster eller 

fenomen i andra kontexter blir således generaliseringen inom kvalitativ forskning.  

Jag har valt att använda en kvalitativ metod i denna avhandling, eftersom en kvalitativ 

ansats kan bidra med kunskap och förståelse kring handledarnas egen syn och konstruktion 

av säkerhet i sitt arbete, vilket inte studerats i tillräcklig utsträckning tidigare.   
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4.2 Kritisk diskursiv psykologi  

Eftersom diskursanalysen kan ses som en metodologi och mer omfattande än bara en 

analysmetod, är det viktigt att även presentera den kritiska diskursiva psykologins 

metodologiska utgångspunkter (Wiggins, 2016). Kritisk diskursiv psykologi (CDP) är en 

typ av diskursanalytisk tradition och inriktning som intresserar sig för den alldagliga 

interaktionen och det språk och tal som används, samtidigt som den sociala historiska och 

kulturella kontexten interaktionen befinner sig i beaktas (Wiggins, 2016, s 45). Enligt 

Wiggins (2016, s. 45) definieras diskurser inom CDP som en skärningspunkt mellan det 

alldagliga och det kulturella. Enligt Edley (2001) innebär detta att CDP vidkänner att 

individers tal och språk utgår från resurser som är historiskt tillgängliga för dem, men att 

individer även väljer vilka resurser de slutligen använder i de dagliga interaktionerna. Edley 

(2001) poängterar att alla konstruktioner och resurser inte är jämställda, vilket begränsar 

individens möjligheter att handla eller relatera till något.  

 

Kritisk diskursiv psykologi utvecklades av Margaret Wetherell och Jonathan Potter, som 

även anses vara utvecklare av den diskursiva psykologin. (Wiggins, 2016, s 46). CDP 

utvecklades för att fylla den lucka i diskursiv forskning som existerar mellan studier på 

diskursers makrokontext (exempelvis foucauldiansk diskursanalys) och individens 

diskursiva agentskap (exempelvis diskursiv psykologi). Potter och Wetherell (1987), och 

senare Nigel Edley, ifrågasatte de tidigare diskursanalytiska perspektivens snäva och 

ensidiga syn på diskurser, som inte beaktande mikro- och makroperspektivens växelverkan 

med varandra (Wiggins, 2016, s 46). CDP kan enligt Wiggins (2016) således ses som en 

sammansättning av foucauldiansk diskursanalys och diskursiv psykologi, för att kunna 

beakta de aspekter som de två diskursanalytiska perspektiven förbiser. Genom att analysera 

materialet på två nivåer kan man enligt Locke och Budds (2020) få en mer fullständig 

helhetsbild av fenomenet som undersöks.  

 

Kritisk diskursiv psykologi (CDP) och diskursiv psykologi (DP) påminner om varandra, 

men har enligt Wiggins (2016) bestämda skiljetecken.  CDP fokuserar på vad som sägs i 
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texten och relaterar det till en större kontext, medan DP starkare intresserar sig för språkets 

sekventiella aspekter. CDP fokuserar på mönster som förekommer i text och tal, och hur 

dessa ord och mönster speglar allmänna sociala betydelser inom den aktuella kontexten.   

(Wiggins, 2016, s. 45) 

 

Enligt Locke och Budds (2020) finns det tre grundprinciper som är viktiga att ha i åtanke då 

man utför en kritisk diskurspsykologisk analys. Den första principen innebär att diskurser 

är med och producerar individers tankar och föreställningar omvärlden, men även att 

individen aktivt kan skapa sin omvärld med hjälp av olika diskurser. Individen ses således 

som både en produkt av diskurser, och som en producent av dem (Edley, 2001). Den andra 

principen är att diskursen är situerad, eller bunden till en viss kontext och inte går att 

separera från den. Det är även viktigt att ta i beaktande hur en situerad diskurs produceras 

retoriskt av talaren och hur argument produceras retoriskt, och vilka olika versioner av 

diskurser det möjliggör. Den tredje och sista grundprincipen är att tal är 

handlingsorienterat, och man då intresserar sig för hur individer hanterar ansvar, eller 

agentskap i interaktioner och hur de använder sig av det i interaktionen. (Locke & Budds, 

2020.)  

 

Enligt Wiggins (2016) undersöker kritisk diskursiv psykologi tre huvudsakliga koncept: 

tolkningsrepertoarer (Potter & Wetherell, 1987), subjektspositioner (Davies & Harré, 1990) 

och ideologiska dilemman (se Billig et al. 1988). Tolkningsrepertoarer kan beskrivas som 

koherenta sätt att tala om ett fenomen eller objekt, och kan ses som ”konversationens 

byggstenar” (Edley, 2001) De är lingvistiska resurser som kan användas i den vardagliga 

interaktionen (Edley, 2001, s 198). Potter och Wetherell (1987) har introducerat konceptet 

inom socialpsykologisk forskning, och tolkningsrepertoarer består ofta av metaforer och 

talesätt (Wetherell & Potter, 1988, s 172) Wiggins (2016, s 45) menar att 

tolkningsrepertoarer kan beskrivas som mönster inom en diskurs, individer kan använda sig 

av många olika repertoarer i en interaktion som även kan vara motstridiga. Dock är vissa 

tolkningsrepertoarer mer dominanta inom en kulturell och historisk kontext än andra.  
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Subjektpositionering beskrivs av Edley (2001, 210) som en ”position inom en 

konversation” och baserar sig på Davies och Harré (1990) teori om positionering. 

Subjektspositioner binder samman tolkningsrepertoarens bredare kontext med 

konstruktionen av självet. Individen subjektspositionernas inom CDP genom tillgängliga 

tolkningsrepertoarer inom en viss kontext (Edley, 2001.) Individen påbjuds olika 

subjektspositioner inom en tolkningsrepertoar. Subjektspositioneringarna innefattar 

kunskap om hur individen förväntas relatera till sig själv och den sociala verkligheten, samt 

hur individen förväntas handla inom tolkningsrepertoarens ramar. Individen kan inte fritt 

välja sina subjektspositioner, men kan välja om hen accepterar eller motsätter sig dem. 

Individen kan antingen identifiera eller disidentifiera sig med en påbjuden 

subjektspositionering. Subjektspositioneringen har konsekvenser som sätts i rörelse vid 

positioneringen av subjektet. (Davies & Harré, 1990; Öhman, 2008.)  

 

Ideologiska dilemman kan beskrivas som motstridiga principer och praktiker, som 

framkommer som diskurser inom samhället och som antas vara allmänt accepterade (eng: 

commonsense). Ideologiska dilemman skiljer sig från ett dilemma, då dilemman ofta 

innebär att individen måste fatta ett beslut som har olika konsekvenser (Billig et al. 1988) 

Ideologiska dilemman innefattar att det existerar motstridiga värderingar i en individs 

utsaga som inte nödvändigtvis kräver ett beslut av individen. Dessa kan utgöra ett explicit 

dilemma, vilket innebär att individen är medveten om de motstridiga värderingarna och 

teman som framkommer i utsagan, men individen kan även vara omedveten om utsagans 

motstridiga natur (implicita dilemman) (Billig et al. 1988, s. 22). Ett ideologiskt dilemma är 

i allmänhet socialt konstituerat inom en diskurs, och kan således inte lösas av individen 

själv, men individen kan navigera de dilemman som uppstår och således hantera dem 

(Billig et al. 1988, s.147–148) 

 

4.3 Den kvalitativa forskningsintervjun  

Datainsamlingsmetoden för denna avhandling består av den kvalitativa forskningsintervjun 

(mer specifikt den semistrukturerade intervjun). Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s 19) 
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är en forskningsintervju ett samtal som har någon typ av struktur och som har ett syfte. Den 

kvalitativa forskningsintervjun kan enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 33) ses som ett 

hantverk, där forskaren måste öva sig i att utföra en kvalitativ intervju. Den kan även ses 

om en social produktion av kunskap, där forskaren och intervjupersonen aktivt skapar 

kunskap genom den relation som uppstår under intervjun. Slutligen kan en kvalitativ 

forskningsintervju ses som en social praktik, där intervjun ses som en situerad interaktion. 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 33–35, 66.) Det sistnämnda konceptet är vanligt inom 

diskursiva studier, och då ser man intervjupersonens utsaga som en diskursiv redogörelse.  

 

Den semistrukturerade forskningsintervjun (även kallad halvstrukturerade intervjun) 

innebär att forskaren har en intervjuguide med olika teman som skall behandlas och förslag 

till färdiga frågor. Den skiljer den sig från en strukturerad intervju då forskaren har 

möjlighet att ställa frågorna i olika ordning och att ställa följdfrågor vid behov. Den 

semistrukturerade intervjun kan ses som både ett vardagligt och professionellt samtal, där 

målet är at låta intervjupersonen tala fritt om sina upplevelser och vardag, men där 

forskaren även fokuserar på specifika teman och ställer öppna frågor om dem. (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s 45–48.) Då man utför en semistrukturerad intervju skall man sträva till 

en deskriptiv intervju där intervjupersonen noggrant får beskriva sitt perspektiv och 

upplevelse, samtidigt som forskaren är öppen för de svar hen får och ställer specifika 

följdfrågor. Det är även viktigt att göra intervjusituationen till en interaktion mellan 

forskare och intervjuperson och att intervjupersonen upplever intervjusituationen som 

positiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47–49.) Kvale och Brinkmann (2014, s. 51–53) 

påpekar att det även är viktigt att forskaren är medveten om den maktasymmetri som 

uppstår i ett intervjusammanhang. Båda parter påverkas av situationen, och det är således 

viktigt att forskaren reflekterar kring hur detta påverkat produktionen av materialet.  

 

Användning av intervjuer som material inom kvalitativ forskning är omdiskuterat. De finns 

de som ställer sig kritiska till intervjuer då de anses vara för “konstgjorda” jämfört med 

andra metoder (till exempel gruppintervjuer eller observation) för att kunna undersöka 

verkliga interaktioner eller situationer (Kvale & Brinkmann, 2014, s 347). Olakivi (2018) 
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argumenterar ändå för intervjuer som material, då alla forskningsmetoder till någon grad är 

konstgjorda, eller påverkas av forskarens närvaro. Olakivi (2018) argumenterar för att 

själva intervjusituationen inom socialkonstruktionistisk forskning ses som en interaktion, 

där forskaren är med och producerar kunskap med intervjupersonen. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) betonar även att det inte alltid är möjligt att utföra exempelvis intervjuer i 

fokusgrupper (exempelvis under COVID-19 pandemin), och att semistrukturerade 

intervjuer då kan vara det lämpligaste sättet att samla in material.  

 

4.4 Datainsamling och material 

Den utförda undersökningen baserar sig på data som insamlats inom projektet Främjande 

av social och mänsklig hållbarhet i institutionellt boende, som är ett projekt som utförs som 

ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan. Projektet 

utförs inom äldreomsorgen, mentalvården och barnskyddet och har som syfte att studera 

hur social och mänsklig hållbarhet kan främjas inom institutionella boenden i Finland. Den 

här undersökningen baserar sig på insamlat material från organisationer inom barnskyddet i 

södra Finland, och sammanlagt utfördes 25 intervjuer med chefer, handledare och andra 

anställda inom organisationerna. Avhandlingens material består av 17 intervjuer med 

handledare som arbetade på barnhem. Intervjuerna utfördes digitalt under maj till augusti 

månad 2020. 

 

Deltagarna rekryterades med hjälp av de deltagande organisationerna. Två organisationer 

inom tredje sektorn utgör kontexten för denna avhandling. Ett av barnhemmen består av två 

mindre enheter medan det andra barnhemmet har flera enheter och avdelningar. Båda 

barnhemmen är belägna i södra Finland. Förmännen på barnhemmen försedde anställda 

med information gällande projektet. De anställda fick sedan själva avgöra om de ville delta 

i studien. Allt som allt ställde 25 personer upp på intervju. Medelåldern för urvalet i denna 

undersökning (17 intervjuer) var 38 år, och deltagarna hade arbetat på barnhem från 3 

månader till 25 år. Av deltagarna var 9 män och 8 kvinnor och några exempel på 
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yrkesbenämningar bland deltagarna var socionom, sjukskötare samt ungdoms- och 

fritidsledare.  

 

Intervjuerna utfördes av två projektledare samt tre progradu skribenter. Personligen utförde 

jag 5 av 25 intervjuer. Vid intervjuerna använde jag en färdig intervjuguide (se bilaga 1a 

och 1b) som utformats av projektledarna, och som tidigare hade testats inom både 

mentalvården och äldreomsorgen med enbart små justeringar, och ansågs således lämplig 

att använda även inom banskyddskontexten. Intervjuguiden redigerades något för att vara 

mer lämplig inom en barnskyddskontext (exempelvis byttes ordet klient ut till barn och 

ungdomar).  

 

Innan intervjun inleddes presenterade jag undersökningens syfte och samlade in deltagarnas 

personuppgifter som ålder, utbildning, arbetsförhållandets längd samt arbetshistoria. 

Intervjuguiden innefattade sex olika teman (Kategoriserade från A-F) som tangerade olika 

aspekter av handledarnas arbete. Följande teman behandlades i intervjuerna: (A) arbetet och 

arbetets organisering, (B) bemötande av barn och ungdomar, (C) ett gott boende och 

arbetets kvalitet, (D) förenandet av arbetet och det övriga livet, (E) ork i arbetet samt (F) 

framtiden. Vid intervjun strävade jag till att låta de intervjuade till största mån tala fritt om 

ett tema och att som intervjuare inte styra intervjun allt för mycket, då detta är en viktig 

komponent i den semistrukturerade intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna var till 

mesta dels kortfattade (exempelvis fråga A 1. Berätta om ditt arbete), men kunde följas av 

färdiga följdfrågor för att främja deltagarens svar (exempelvis fråga B 16. Upplever du ditt 

arbete som tryggt? På vilket sätt? På vilket sätt inte?). Jag ställde även egna följdfrågor om 

jag upplevde att det behövdes, eller om jag ville veta mer om ett ämne. Intervjuerna 

utfördes under maj och juni månad 2020 via Microsoft Teams videosamtal. På grund av 

COVID-19 pandemin kunde intervjuerna inte utföras personligen. Intervjuerna utfördes på 

deltagarnas modersmål, finska eller svenska.  

 

För att garantera att deltagarna var informerade om studien och dess syfte, hade deltagarna 

försetts med information gällande studien på förhand per e-post innan intervjun ägde rum, 
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och tillbetts att bekanta sig med materialet på förhand. Jag kontaktade deltagarna via 

Microsoft Teams, där de fick en inbjudan till videomötet via e-post dagen innan 

intervjun. Innan intervjun påbörjades sammanfattade jag informationen i bilagorna, och jag 

informerade deltagarna om sin rätt att avbryta intervjun eller medverkan i studien när som 

helst, studiens konfidentialitet och deltagarnas anonymitet. Deltagarna hade även möjlighet 

att ställa frågor gällande projektet eller intervjun innan själva intervjun ägde rum. Jag 

frågade även deltagarna om deras samtycke för att banda in intervjun. Alla deltagare gav 

sitt samtycke till detta.  

 

För att försäkra mig om deltagarens informerade samtycke då intervjun var digital, bad jag 

deltagaren printa ut samtyckesblanketten (se bilaga 2.) hen fått per e-post för att läsa, 

underteckna och vidarebefordra till sin förman. Jag frågade även för säkerhets skull om 

deltagarnas informerade samtycke under den inspelade intervjun. Intervjun spelades in med 

hjälp av Microsoft Teams inspelningsfunktion. Intervjuerna omvandlades sedan till en 

ljudfil som sedan användes under transkriberingen. Intervjuernas videomaterial raderades 

för att garantera deltagarnas anonymitet. Intervjuerna transkriberades från juni till 

september 2020. Några utmaningar som framkom under intervjuerna var tekniska problem. 

Uppkopplingen kunde variera, och ibland kunde ljudet eller videon bryta något. Under 

dessa stunder avvaktade man, och fortsatte intervjun när uppkopplingen var bättre.  

 

4.5 Analysmetod 

I detta kapitel kommer en praktisk redogörelse för hur jag utförde min analys att 

presenteras.  

Likt många diskursiva metoder så har den kritiskt diskursiva psykologin inte haft någon 

specifik analysguide då det kommer till analysen av material (Locke & Budds, 2020). 

Locke och Budds (2020) har därför utarbetat en analysguide som kan hjälpa forskaren att 

utföra sin analys. I denna undersökning har jag valt att använda Locke och Budds (2020) 

modellguide som stöd för min analys, men jag har även använt mig av Wetherell och Potter 

(1988) som stöd vid analysen av tolkningsrepertoarer och Davies och Harré (1990) för 
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analysen av subjektspositioneringar. Då Locke och Budds (2020) modellguide inte 

innefattar ideologiska dilemman, har jag valt att integrera Billig et al. (1988) samt 

Goodman (2017) vid analysen av ideologiska dilemman. 

 

Locke och Budds (2020) modell består av sex steg.  De föreslår att man närmar sig 

analysen på följande sätt: (1) Bekanting med materialet, (2) identifiering av diskursiva 

konstruktioner, (3) identifiering av tolkningsrepertoarer, (4) identifiering av 

subjektspositioner, (5) identifiering av ideologiska dilemman (min egen tolkning) och 

diskursiva prestationer och (6) praktik. Analysen har följt de föreslagna stegen, men även 

pendlat mellan dem. Således har analysen inte följt en linjär struktur, utan överlappat under 

analysens gång.  

 

4.5.1 Steg 1. Bekanting med materialet 

Det första steget av analysen är enligt Locke och Budds (2020) en grundlig bekanting med 

materialet där en initial första kodning görs. Jag började med att läsa igenom en del av mitt 

material (fem intervjuer) och bekantade mig med det. Jag bekantade mig mer grundligt med 

frågor gällande säkerhet, men läste igenom intervjuerna i sin helhet. Jag utförde först en 

initial kodning av intervjun i en separat kopia av intervjun, där jag markerade ord och 

uttryck gällande säkerhet i handledarnas svar i ett Microsoft Word dokument. Jag kodade 

deskriptivt och markerade även olika ord och uttryck med färger. Då den initiala kodningen 

var klar plockades relevanta delar av intervjuerna ut och sammanställdes i ett skilt Word 

dokument. Resten av mitt material (12 intervjuer) kodades deskriptivt i Atlas.ti, och 

relevanta citat plockades ut och sammanställdes med resten av mitt material som sedan 

lästes igenom i sin helhet. Några deskriptioner jag använde mig av var bland annat ord och 

uttryck som ”säkerhet”, ”osäkerhet”, ”våld”, ”personlig säkerhet” och ”hot om våld”. 

 

4.5.2 Steg 2. Identifiering av diskursiva konstruktioner  

Steg två i analysen är att identifiera diskursiva konstruktioner. Diskursiva konstruktioner är 

olika teman som konstrueras fram i materialet. Här ligger fokuset på vad språket och texten 

gör, och hurudana konstruktioner som framkommer om ämnet (i detta fall säkerhet) (Locke 
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& Budds, 2020). Det sammanställda materialet lästes igenom och diskursiva konstruktioner 

identifierades genom att fokusera på teman som framkom i texten och vad de gjorde med 

texten. Tre huvudsakliga diskursiva konstruktioner identifierades: säkerhet som en 

balansering mellan våldssituationer och ett hot om våld, säkerhet som något som 

produceras genom fortgående arbetspraktiker och säkerhet som skapad genom 

organisatoriska resurser.  

 

4.5.3 Steg 3. Identifiering av tolkningsrepertoarer 

Locke och Budds (2020) tredje steg av analysen innefattar identifiering av preliminära 

tolkningsrepertoarer i materialet. Genom att fokusera på vad de diskursiva konstruktionerna 

försöker åstadkomma i interaktionen så kan man hitta potentiella tolkningsrepertoarer.  Här 

använde jag mig av Wetherell och Potters (1988) beskrivning av tolkningsrepertoarer. I 

praktiken läste jag igenom materialet och sökte efter ett igenkännbart sätt att tala om eller 

beskriva säkerhet. Jag försökte även finna variationer i konstruktionen av säkerhet, då det 

enligt Wetherell och Potter (1988) ofta vittnar om en existerande tolkningsrepertoar. Jag 

identifierade till slut 4 huvudsakliga tolkningsrepertoarer: våldsrepertoaren, individuella 

säkerhetsrepertoaren, relationsrepertoaren och resursrepertoaren. Dessa kommer beskrivas i 

mer detalj i resultatkapitlet.   

 

4.5.4 Steg 4. Identifiering av subjektspositioner  

Som fjärde steg skall subjektspositioner som möjliggörs eller begränsas av 

tolkningsrepertoarerna identifieras (Locke & Budds, 2020). Jag fokuserade på hur de olika 

tolkningsrepertoarerna framställde handledarna, men även hur handledarna framställde barn 

och ungdomar inom tolkningsrepertoarerna. Här använde jag även Davies och Harré (1990) 

som stöd vid analysen. Subjektspositioneringar kan identifieras genom att titta på 

autobiografiska aspekter inom en utsaga, och fokuserade på hur individen uppfattade sig 

själv eller andra, och hur de sedan positionerade sig själva och andra. Jag fann 2 

dominerande subjektspositioner för handledarna; den utsatta och maktlösa handledaren 

inom våldsrepertoaren och den säkra och förstående handledaren inom individuella 

säkerhetsrepertoaren och relationsrepertoaren. Jag identifierade även 2 dominerande 
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subjektspositioner handledarna tillskrev barn och ungdomar: den våldsamma ungdomen 

och den utsatta och psykiskt illamående barnet och ungdomen.  

 

4.5.5 Steg 5. Ideologiska dilemman och diskursiva prestationer 

Locke och Budds (2020) femte steg innefattar ett fokus på vad som är diskursens 

handlingsorientering, med andra ord hur de olika diskursiva analysaspekterna sammansätts 

för att uppnå olika effekter inom interaktionen. Här går man således ner på mikronivå för 

att undersöka hur individen använder ord och begrepp för att påverka interaktionen. Här 

valde jag även att inkludera analysen av ideologiska dilemman, då de visade sig vara 

centrala i mitt material. Således identifierade jag ideologiska dilemman med stöd av Billig 

et al. (1988) och relaterade dem till tidigare aspekter av in analys (tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioneringar) och undersökte hurudana effekter de hade på interaktionen. För att 

identifiera dilemman fokuserade jag på motsägelsefulla tolkningsrepertoarer eller 

spänningar mellan dem. Jag sökte även efter eventuella motargument som kunde 

förekomma inom en utsaga. Jag letade även efter en argumenterande monolog eller 

diskussion där handledarna argumenterade för eller emot säkerhet. Genom detta 

identifierade jag två dominerande och explicita ideologiska dilemman; Säkerhet mot 

osäkerhet samt egna säkerheten mot empati mot barnens utsatthet. Dessa redogörs mer 

genomgående i resultatkapitlet.  

 

4.5.6 Steg 6. Praktik 

Det sjätte och sista steget i Locke och Budds (2020) analysguide är praktik, där alla delar 

av analysen sammanställs och innebörden av resultaten övervägs. Vad som åstadkoms av 

användningen av olika tolkningsrepertoarerna och identifieringen eller disidentifieringen av 

subjektspositioneringarna. Här kopplar man samman analysens mikroaspekter med större 

ideologier och samhällsdiskurser. Detta har jag praktisk gjort inom diskussionskapitlet i 

min avhandling.  
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4.6 Forskningsetiska principer samt reflexivitet 

Innan resultaten av analysen presenteras kommer forskningsetiska principer samt 

reflexivitets begreppet redogöras för. Då man utför forskning är det viktigt att ha 

forskningsetiska principer i åtanke, vilket innebär att den kunskap som samlats in under 

studiens gång har uppnåtts på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. I denna undersökning har all 

data samt personuppgifter som behandlats inom forskningsprojektet följt forskningsetiska 

delegationens (TENK) forskningsetiska riktlinjer för hantering och förvaring av 

personuppgifter. (Forskningsetiska delegationen [TENK], 2012.) 

 

Alla projektforskare som var involverade i projektet undertecknade ett sekretessavtal innan 

materialinsamlingen inleddes för att garantera att alla känsliga uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna blev informerade om undersökningen och dess syfte. All data 

gällande projektet (transkriberingar, blanketter, övriga anteckningar) har förvarats separat 

och utom räckhåll för utomstående. Informerat samtycke upprättades både skriftligt och 

muntligt (på grund av intervjuns digitala format) innan intervjun inleddes. Deltagarna 

informerades även om rätten att avbryta intervjun när som helst. Deltagarna blev även att 

informerade om konfidentialitet och materialets användning.  

 

Intervjuerna delgavs en kod för att garantera anonymitet i ljudmaterialet och 

transkriberingarna. Organisationens namn, personers namns och annan info som skulle 

kunna identifiera deltagarna har tagits bort under transkriberingen. I avhandlingens 

resultatkapitel har pseudonymer använts i vid citeringen för att garantera deltagarnas 

anonymitet samt principen för att undvika eventuella negativa konsekvenser för deltagarna. 

Efter att undersökningen är utförd kommer material som innehåller deltagarnas 

personuppgifter, samt ljudinspelningar från intervjuerna att förstöras tryggt. Det enda som 

kommer att sparas är de transkriberade anonymiserade intervjuerna för framtida 

forskningssyften. 
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Begreppet reflexivitet innebär att forskaren är medveten om sin egen påverkan och roll i sin 

undersökning. Reflexivitet (även kallad reflektiv forskning) beskrivs av Alvesson och 

Sköldberg (2008, s. 20) på olika sätt beroende på metod och forskningsfält, men alla 

beskrivningar uppmärksammar att det finns en komplexitet kring relationen mellan 

kunskapsprocessen, kontexten och kunskapsproducentens involvering, och att detta måste 

beaktas. Även språkliga, teoretiska, politiska och sociala aspekter kan ses som 

sammanvävda inom en tolkning av ett empiriskt material (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

20) Inom diskursiv forskning ses forskaren inte som fristående från diskursen, och kan inte 

analysera den utan att ta sig själv i beaktande. Även forskaren är en del av diskursen, och är 

en medproducent inom den. Undersökningen som görs är med och producerar diskursen, 

men är samtidigt även en produkt av en diskurs som möjliggör och begränsar hur 

verkligheten produceras. (Bolander & Fejes, 2015 s. 94.) Således är det viktigt att jag som 

forskare ser mig själv som en del och en medproducent i de tolkningsrepertoarer, 

subjektspositioneringar, ideologiska dilemman samt bredare diskurser som framkommer i 

handledarnas utsagor. Det är även viktigt att beakta att analysen utgör en tolkning av 

handledarnas utsagor (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 20) som kan påverkas av min egen 

bakgrund som socialpsykolog, men även av mina egna erfarenheter som praktikant och 

sommararbetare (med handledare som arbetstitel) på ett barnhem.  

 

Det är även viktigt att jag som forskare beaktar ämnets känslighet, då säkerhet och 

våldupplevelser kan vara känsliga och svåra saker att tala om för handledarna. Det är även 

viktigt att beakta arbetets kontext, där handledarna arbetar med barn och ungdomar i en 

utsatt ställning, och som redan till en viss del är stigmatiserade i samhället (Calheiros, 

Garrido, Lopes, & Patrício, 2015). Således är det inte avhandlingens syfte att bidra med 

ytterligare stigmatiserande bilder av barnhem och barn och ungdomar, utan att lyfta fram 

handledarnas konstruktioner på sin säkerhet och existerande diskurser kring säkerhet inom 

barnskyddet.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer avhandlingens resultat att analyseras och tolkas. Kapitlet kommer 

inledas med en presentation av kontexten, där handledarnas arbete på de aktuella 

barnhemmen i Finland presenteras. Sedan kommer diskursiva konstruktioner att 

presenteras, följt av en analys av tolkningsrepertoarer handledarna använder och 

subjektspositioneringar som påbjuds inom tolkningsrepertoarerna. Till sist kommer 

ideologiska dilemman som förekommer att analyseras och tolkas.  

 

5.1 Handledarnas arbete och dess betydelse för dem 

Att arbeta som handledare på ett barnhem i Finland innefattar många olika arbetsuppgifter. 

Den främsta arbetsuppgiften handledaren har är att vara till hands för barnen och 

ungdomarna som är placerade på barnhemmet. Handledaren ser till att vardagen löper på, 

och hjälper barnen och ungdomarna att hantera och sköta sin vardag med skola, hobbyer 

och andra vardagliga sysslor. Handledarna strävar till att upprätthålla en så hemlik miljö 

och känsla som möjligt på barnhemmet. Handledaren Robin beskriver sina arbetsuppgifter 

på följande sätt: 

 

”(...) Alltså arbetet måste innehålla allt som hör till vardagen, alltså hos oss bor ungdomar som är 

14-17 år. Min huvuduppgift i mitt jobb är mina egenvårdade, alltså jag har två ungdomar som jag 

så att säga har ansvar för, det vill säga att jag sköter saker som hör till deras vardag. Kontakt med 

familjen. Även till skolorna och andra sammarbetspartners. Det kan  fast vara ungdomspsykiatrin 

eller sådana. Och sen sådana vardagliga saker, som matlagning, städning, och att umgås 

tillsammans. Allt sånthär, som nu hör till vardagen, alltså-.  Vi har ett sånthär syfte här, att det är 

liksom ett hemlikt barnhem, alltså så hemlikt som det bara kan vara på ett sånthär ställe. Det är det 

jag försöker göra här varje dag.” – Robin  

 

Robin beskriver ovan att arbetsuppgifterna varierar från att umgås med ungdomarna till att 

vara i kontakt med myndigheter och föräldrar. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att få 

vardagen att löpa så smidigt som möjligt och att skapa en hemtrevlig miljö för ungdomarna 
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att trivas i. Han beskriver även hans huvuduppgift som att ta hand om de ungdomar han är 

egenvårdare till.  

 

Handledarna ser sitt arbete som viktigt, och barnen och ungdomarna och deras välmående 

är en prioritet för dem. Det är viktig för handledarna att veta hur barnen och ungdomarna 

mår, och erbjuda stöd åt barnen och ungdomarna om de behöver det. Kristiina beskriver 

hennes mest betydelsefulla arbetsuppgift i citatet nedan: 

 

”Barnens välmående, det kommer alltid först för mig liksom att (Paus), att se barnets psyke och, 

och dedär måendet, att finns där någonting som irriterar och så vidare, att vad är det och sen så 

diskuterar och pratar man om det, så, det är de jag brukar utgå ifrån mm.” – Kristiina  

 

För handledaren Kristiina går barnen och ungdomarnas psykiska hälsa först, och hon tar sig 

tid att fråga och tala med barnen och ungdomarna om deras känslor och mående. Hon 

försöker upptäcka irritation, och förse barnen med en miljö där de kan diskutera och prata 

om sina problem eller känslor.  

 

Trots att handledarna beskriver sitt arbete och arbetsuppgifter som betydelsefulla och 

viktiga upplever handledarna även arbetet som tungt och utmanande. Arbetet innehåller 

både goda och dåliga sidor. Handledaren Jonas beskriver sitt arbete på följande sätt nedan:  

 

”Det är så, det känns, arbetets innehåll känns som ett tveeggat svärd att å ena sidan så är det 

väldigt trevligt hur varierande detta arbete är. Att du kan göra väldigt många olika saker och 

väldigt många olika personligheter både hos ungdomar och anställda. (...) Och ibland gör man 

liksom jätte roliga saker ibland så att man inte ens förstår att man ens är på jobb. Och sen å andra 

sidan så finns det tunga sidor i dethär arbetet. Ibland väldigt allvarliga saker, rop om 

självmordsförsök eller tankar åt det hållet. Från användning av droger till våldssituationer (...)” – 

Jaska 

Jaska beskriver sitt arbete som ett tveeggat svärd, där arbetet som handledare å ena sidan är 

varierande och roligt. Å andra sidan innefattar arbetet en annan sida, där handledarna måste 

hantera svåra situationer som självmordsförsök, drogmissbruk och våldssituationer. Således 
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beskrivs arbetet som handledare som väldigt varierande, med både trevliga och tunga 

aspekter.  

Handledarna lyfter även upp barnens och ungdomarnas situation i sina utsagor. Barnen och 

ungdomarna handledarna arbetar med är omhändertagna eller omplacerade på barnhem. 

Många av dem har således upplevelser av en otillräcklig eller skadlig hemmiljö. 

Handledarens uppgift är att förse barnen men en tillförlitlig och säker miljö, där barnen kan 

vara sig själva och känna sig trygga. Handledaren Stina beskriver barnens och 

ungdomarnas situation samt hennes roll i deras liv i citatet nedan:  

”Då det är frågan om ett klientel, unga som är omhändertagna och omplacerade, då har de i 

princip haft dåliga hemförhållanden eller var de nu sen har varit innan de kom till oss. Att det, att 

man kan hjälpa och att först och främst att få ungdomens tillit och de, att om man ens lite kan 

hjälpa med dendär självsdestruktiviteten, så det är redan ett stort steg. Och sen en sån liksom-, om 

man nu tänker på ungas (psykiska) illamående, att det är verkligen, som jag just sade, att dendär 

tilliten och de, att ungdomen kan öppna sig för dig och lita på dig, att ett sådan trygg tillvaro åt 

denhär ungdomen. Det är det viktigaste.” – Stina  

Stina beskriver barnens och ungdomarnas utsatta situation, och att det därmed är viktigt att 

hon stöder och hjälper dem. En tillitsfull och öppen relation beskrivs som viktig. Hon 

nämner även att många ungdomar och barn tampas med psykiskt illamående och 

självdestruktivitet, och att Stinas viktigaste uppgift är att hjälpa barnen och ungdomarna 

hantera sitt mående, och att förse barnen med en trygg och säker omgivning som möjligt.  

Som man kan se i denna kontextualisering av barnhemsverksamheten har handledarna 

varierande uppgifter, där arbetet kretsar kring barnens välmående och trygghet. Dock har 

många av barnen och ungdomarna erfarenheter av instabila hemförhållanden och tampas 

även ofta med psykisk ohälsa. Därmed innehåller handledarnas arbete utmaningar som kan 

variera i allvarlighetsgrad. Handledarna betonar barnen och ungdomarnas trygghet och 

säkerhet, men hur konstruerar de sin egen säkerhet inom en varierande och utmanande 

arbetskontext? I de följande kapitlen kommer handledarnas konstruktion av sin säkerhet att 

analyseras.  
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5.2 Konstruktioner av säkerhet i arbetet som handledare 

Handledare på barnhem konstruerar sin säkerhet på många olika sätt, och konstruktionen av 

säkerhet i deras arbete med barn och unga är komplex. Det finns tre huvudsakliga 

diskursiva konstruktioner på säkerheten i handledarnas utsagor: (1) säkerheten som en 

balansering mellan våldssituationer och ett hot om våld, (2) säkerhet som producerad i 

fortgående arbetspraktiker och (3) säkerheten som skapad genom organisatoriska resurser. 

Dessa konstruktioner kommer presenteras i början av varje kapitel för att tydliggöra 

sambandet mellan diskursiv konstruktion, tolkningsrepertoar och subjektspositioneringar.  

Inom den första diskursiva konstruktionen konstrueras säkerhet som en balansgång mellan 

våldssituationer och hot om våld. Säkerheten konstrueras som kopplad till osäkerhet i form 

av klientvåld. Handledarnas säkerhet konstrueras som varierande från dag till dag och 

interaktion till interaktion. Säkerheten konstrueras som en balansering mellan verkliga 

våldssituationer och ett mer abstrakt hot om våld, som handledarna ska relatera till och 

hantera i sitt arbete. Denna diskursiva konstruktion konkretiseras genom användningen av 

våldsrepertoaren och subjektspositioneringar av handledare som utsatta och maktlösa och 

barn och ungdomar som säkerhetsrisker.  

5.2.1. Våld och hot om våld inom barnskyddet (våldsrepertoaren) 

Då handledarna talar om sin säkerhet i arbetet framkommer konstruktioner av våld i deras 

utsagor. Våldssituationer och hot om våld framkommer i majoriteten av handledarnas 

utsagor och konstrueras som ett reellt men även som ett abstrakt hot mot handledarnas 

säkerhet. Handledaren Rafael illustrerar detta i citatet nedan: 

1”Det [våld] har varit (paus) tidigare mer vanligt på grund av hurdana ungdomar som har vari här 
(paus). 

2 Det kunde vara då på den tiden dagligen (paus). Alla dagar i veckan. (paus) 

3 Nuförtiden (paus) handlar de mera om, om att en ungdom kan vara elak i pratet 

4 och på de sättet beter sig opassligt, så jo. ” – Rafael  
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Rafaels utsaga är illustrativ för hur många handledare konstruerar säkerheten som 

varierande från verkliga våldssituationer innefattande fysiskt våld, och ”enbart” ett 

närvarande hot om våld (i detta fall i form av verbala kommentarer). Säkerheten 

konstrueras som varierad och situationen påverkar således konstruktionen av säkerhet för 

handledaren Rafael. 

Ett sätt som våldet närvarar i arbetet är verkliga våldssituationer. Med våldssituationer 

menas situationer där fysiskt våld riktats mot handledarna eller där ett aktuellt och reellt 

våldshot kräver fysiska ingripanden av handledarna. Våldssituationer beskrivs som ett 

relativt sällan förekommande fenomen av handledarna, men att de ändå inträffar i arbetet.  

Handledaren Kenneth beskriver de våldssituationer han har upplevt under en lång karriär 

inom barnskyddet i citatet nedan: 

1 ”(...) man har försökt knivhugga mig, jag har blivit slagen med ett boboll slagträ,  

2 en klädhängare, en planka, blivit påkastad med stenar, slagen, sparkad,  

3 fått avföring kastat på mig ((suckar)) (paus) allt möjligt.” – Kenneth 

Kenneth talar här om våldets närvaro i form av fysiskt våld och våldssituationer. I Kenneths 

konstruktion förekommer olika former av grovt fysiskt våld (rad 1 och 2), men att han även 

blivit utsatt för förnedrande handlingar (rad 3). Detta konstruerar bilden om våldssituationer 

och som ett allvarligt hot mot Kenneths säkerhet och även hans hälsa.   

En annan aspekt av våld som är mer förekommande i handledarnas utsagor är hotet om 

våld. På grund av att verkliga våldssituationer ibland förekommer, existerar ett ständigt hot 

om våld i handledarnas dagliga arbete. Handledaren Klara illustrerar detta i citatet nedan:  

1” Just nu känner jag, känner jag mig säker, men det är också på sätt och vis en typ av illusion, 

2 att det är som att, att hotet om våld alltid är närvarande för oss inom brandskyddsarbetet,  

3 då det är så överraskande situationer, överraskande ungdomar och reaktioner men att (...).” – 

Klara  
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Klara konstruerar sin säkerhet som en illusion då ett hot om våld alltid är närvarande i 

hennes arbete (rad 1 och 2). Således konstruerar hon sin känsla av säkerhet som en 

inbillning, som inte stämmer överens med en konstruktion där Klara arbetar med ett 

ständigt närvarande hot om våld. Hot om våld kopplas till oförutsägbara aspekter som Klara 

inte kan kontrollera (rad 3). Hotet om våld konstrueras här som en abstrakt aspekt, där 

Klara talar om en allmän närvaro av hot om våld i arbetet. 

Handledaren Elmer däremot illustrerar hotet om våld och en ständig beredskap han upplevt 

i det praktiska arbetet i citatet nedan: 

1 ”Nå jag minns, att någongång- jag minns att någongång i början hade jag mer sådana 

2 skräckscenarion  och något sånt, att vågar jag vända ryggen till eller något,  

3 att kommer det då en kniv i ryggen någonstans ifrån eller någo liknande skräckscenarion, 

4 men sen ju mer jag jobbade destu mer sen liksom glömde jag-  

5 eller på så vis, att jag inte känner någon rädsla så kan man säga nog så att…” – Elmer    

Elmer konstruerar här hot om våld som kopplat till skräcksenarion om våldssituationer (rad 

2), och som resulterar i en ständig beredskap på att hantera våldssituationer, även om inget 

aktuellt hot existerat i stunden (rad 3). Hotet om våld är ändå något som handledarna vänjer 

sig vid (rad 4). Elmer betonar att han fortfarande är medveten om hotet om våld, trots att 

det inte längre framkallar rädsla hos honom (rad 5).  

Sammanfattningsvis konstrueras våldssituationer och hot om våld som ett primärt hot mot 

säkerheten, som handledarna inte alltid kan kontrollera. Även andra studier har visat att 

våld och hot om våld närvarar i handledares arbete med barn och unga (Heron & 

Chakrabarti, 2002; Smith et al. 2017). Likt Stanford (2008) konstruerar även handledarna 

våldets närvaro som en oundviklig risk i arbetet som inte kan kontrolleras till fullo. Därmed 

accepteras våldets och våldshotets närvaro i arbetet i handledarnas konstruktioner av våld 

som ett säkerhetshot.  
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5.2.1.1 Subjektspositionering av handledare: utsatta och maktlösa subjekt 

Inom våldsrepertoaren påbjuds handledarna en subjektspositionering som utsatta och 

maktlösa subjekt. Samtidigt rekonstruerar handledarna också denna subjektsposition då de 

använder våldsrepertoaren. I citaten nedan illustreras denna subjektspositionering: 

1 (...) att ännu har jag inte fått några slag liksom ordentligt men ( ) 

2 att det har inte kommit men just sen det att tänk om det sen kommer någon dag,  

3 att det är just det att frustrationen överkrider en viss tröskel 

4  och det är en tillräckligt knivig situation (…) 

5 att nå joo att det finns ju arbetssäkerheten, alltså såsom läkartjänster 

6  men om din syn sen förstörs föralltid så värmer det inte väldigt mycket” – Elvira  

Här subjektspositioneras handledaren Elvira som utsatt och maktlös, då hon känner att 

risken att hon någon dag blir utsatt för våld finns och att hon inte kan påverka våldets 

förekomst i arbetet (rad 2). Hon är rädd för att bli allvarligt skadad för livet (rad 6), och 

uttrycker frustration över hennes utsatta position i arbetet (rad 3). Kort sagt kunde man 

tolka detta som att handledarna konstrueras som utsatta och maktlösa i sitt arbete och Elvira 

identifierar sig med denna subjektsposition. Detta gällde även ca hälften (7) av 

handledarna. 

Vissa handledare disidentifierar sig med den påbjudna subjektspositioneringen, även om de 

upplevt hot om våld eller verkliga våldssituationer. Exempelvis handledaren Kristiina 

illustrerar en disidentifiering med den påbjudna utsatta och maktlösa subjektspositionen då 

hon tillfrågas om upplevelser av våldssituationer i citatet nedan:  

1 ” Det har jag inte egentligen, om det bara är barnets aggression eller irritation,  

2 vad blir det av det (...) för att han/hon[barnet] mår dåligt, 

3 att jag tar det inte personligt [våld eller osakligt beteende] mm.” – Kristiina  

Handledaren Kristiina disidentifierar sig med en utsatt och maktlös subjektspositionering 

genom att hävda att hon inte upplever aggressioner som ett hot (rad 1 och 3), trots 
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erfarenheter av dessa (rad 1). Således kan detta tolkas som att en viss utsatthet och 

maktlöshet rekonstrueras som närvarande i arbetet, men är inte nödvändigtvis en 

subjektspositionering som handledarna identifierar sig med, vilket Kristiina illustrerar ovan.  

Andra studier har även erhållit liknande resultat där främst en utsatt subjektsposition 

tillskrivs handledare eller socialarbetare (Andersson, 2020; Stanford, 2008). Denna analys 

visar att inte alla handledare identifierar sig med en utsatt och maktlös subjektsposition, och 

kan även välja att disidentifiera sig med den genom att argumentera att de inte upplevt 

våldssituationer enligt deras tolkning av våld och säkerhet (Simpson, 1996) eller tar våldet 

personligt.   

5.2.1.2 Subjektspositionering av barn och ungdomar: som säkerhetsrisker 

Barn och ungdomar subjektspositioneras av många handledare som en säkerhetsrisk i 

konstruktionen av säkerhet. Handledaren Rafael illustrerar subjektspositioneringen som risk 

i citatet nedan: 

1”Så det här, (paus) och jag skulle säga att det påverk-, det (paus) som påverkar att hur trygg jag 

2 känner mig det är dels (paus) kan vara att har ungdomen benägenhet till att bli  

3 fysiskt aggressiv (…)” – Rafael  

Rafael positionerar ungdomarna som en säkerhetsrisk, då han relaterar sin egen trygghet 

(rad 1) till fysiskt aggressivt och våldsamt beteende som ungdomarna kan utöva (rad 2 och 

3). Således är Rafaels trygghet direkt kopplad till ungdomarna.  

Även handledaren Stina subjektspositionerar ungdomarna på ett liknande sätt i citatet 

nedan:  

1 ” (...) Men exempelvis skulle det här naturligtvis vara möjligt att hamna in i något liknande 

2 [våldssituation] här, till exempel ett överfall eller att ungdomen är aggressiv eller våldsam. ” – 

Stina 
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Stina subjektspositionerar här ungdomar som en allmän säkerhetsrisk inom 

barnhemskontexten, då möjligheten för att råka ut för våld eller misshandel av en ungdom 

som handledare finns i arbetet (rad 1och 2).  

Sammanfattningsvis konstrueras våldssituationer och hot om våld som ett primärt hot mot 

säkerheten, som handledarna inte alltid kan kontrollera. Inom våldsrepertoaren påbjuds en 

utsatt och maktlös subjektpositionering som en del handledare identifierar sig med, medan 

andra handledare disidentifierar sig med den. Detta resulterar i att handledarna relaterar till 

våldets närvaro i arbetet på olika sätt, och handlar enligt detta. Inom våldrepertoaren 

subjektpositionerar handledarna barnen och ungdomarna som en säkerhetsrisk. Andra 

studier har även erhållit liknande resultat (Stanford, 2008). 

 

5.3 Säkerheten som producerad i fortgående arbetspraktiker 

Jag tar nu steget vidare i detta kapitel och diskuterar hur handledare relaterar till våld och 

hanterar våld som säkerhetshot. 

Inom den andra diskursiva konstruktionen som förekommer i handledanas utsagor 

konstrueras handledarnas säkerhet som producerad i fortgående arbetspraktiker handledarna 

utövar i sitt dagliga arbete. Säkerheten växlar, men handledarna kan genom fortgående 

arbetspraktiker och en hantering av säkerhetshot producera säkerhet i arbetet. Detta sker på 

två sätt: genom individuella och relationella arbetspraktiker som handledarna använder för 

att producera säkerhet och hanterar hot gentemot den. Tolkningsrepertoarer som 

konkretiserar detta är den individuella säkerhetsrepertoaren och relationsrepertoaren. 

Subjektspositioneringar som påbuds inom dessa tolkningsrepertoarer är den säkra och 

förstående handledaren, medan barnen och ungdomarna tillskrivs en utsatt och psykiskt 

illamående subjektspositionering.  
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5.3.1 Den individuella produktionen av säkerheten (individuella 

säkerhetsrepertoaren) 

Säkerhet konstrueras som någonting handledaren som individ själv hanterar och arbetar för. 

Handledarens individuella säkerhet kan delas in i två delar: (1) någonting som hanteras 

eller skapas genom fysiska eller kroppsliga egenskaper (kroppsbyggnad), eller (2) något 

som produceras genom handledarens person, och reaktioner på hot. En individualisering av 

säkerhet sker i användningen av denna tolkningsrepertoar. Handledaren Elvira 

individualiserar sin säkerhet genom sina fysiska och kroppsliga egenskaper i citatet nedan:  

1 ”(…) och att jag är 185 (cm) lång och håller på med sport att de, att jag upplever att min längd  

2 (skratt) är till nytta, men det är  ju bara en egenskap, som man självklart inte kan önska sig”-  

Elvira 

I citatet beskriver Elvira sin fysiska längd samt atletiska förmåga som en egenskap som 

skapar säkerhet för henne (rad 1). En stark och lång kropp hjälper också henne hantera 

säkerhetshot. Elvira betonar att de fysiska och kroppsliga egenskaperna inte är någonting 

man kan önska sig, vilket konstrueras den fysiska och kroppsliga hanteringen och 

produceringen av säkerhet som mycket individuell (rad 2).   

Även handledaren Kenneth använder denna aspekt av den individuella 

säkerhetsrepertoaren, men konstruerar här sin manskropp som en aspekt som hjälper honom 

skapa säkerhet och hantera eventuella säkerhetshot.  

1”(…) att jag är en stor man, nå en stor man, och det att man på sätt och vis får vara ganska, 

2 fastän dehär  fysiska hotet är betydligt, så backar jag på sätt och vis inte  

3 eller behöver jag inte backa undan (…).” – Kenneth  

Kenneth konstruerar individuella fysiska och kroppsliga egenskaper som könstillhörighet 

och kroppslängd (rad 1) som ett sätt att hantera säkerhetshot och skapa säkerhet för honom.  

För det andra används den individuella säkerhetsrepertoaren för att konstruera säkerhet 

som någonting som skapas och hanteras genom handledaren som person. Ett annat exempel 

på den individuella säkerhetsrepertoaren som betonar handledarens person är utsagor som 
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konstruerar handledarna som orädda eller modiga, eller att de inte tar åt sig av hotfulla 

kommentarer eller situationer.  

Handledaren Stina använder den individuella säkerhetsrepertoaren på detta sätt i citatet 

nedan:  

1 ”(…) Att jag upplever det inte detta-, jag vet inte-, jag har aldrig riktigt varit rädd för ungdomar. 

2 Jag har trots allt jobbat på en våldsammare enhet,  

3 och där jobbat enbart nätter, och dehär-, jag har inte kunnat,  

4 kanske är jag en modig typ men jag har inte kunnat vara rädd.” – Stina  

I citatet ovan skapar handledaren Stina säkerhet genom att hänvisa till hur hon är som 

person. En individualiserad säkerhet sker i hennes upplevelse av arbetet (rad 1). Hon 

konstruerar sig själv som en modig och orädd person (rad 4) som inte är rädd trots 

erfarenhet av våldsamma och hotfulla situationer (rad 2).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att säkerheten konstrueras som någonting 

individuellt av många handledare, och att både kroppsliga egenskaper och handledarens 

person hjälper handledarna att kontinuerligt producera säkerhet i sitt arbete, och hantera 

situationer där säkerheten är hotad. Säkerheten i arbetet konstrueras som individualiserad 

hos majoriteten av handledarna och är på så vis en del av handledarens praktiska 

arbetspraktiker.  

5.3.2 Relationer som skapare av säkerhet och trygghet (relationsrepertoaren)     

Utöver den individuella säkerhetsrepertoaren konstruerar handledarna säkerhet och trygghet 

som någonting som skapas i relationer med andra människor i det dagliga 

arbetet. Säkerheten skapas med andra ord relationellt på två sätt: (1) genom handledarnas 

relation till barnen och ungdomarna, och (2) relationer till kollegor och andra medarbetare.  

För det första konstrueras säkerhet som någonting som skapas och upprätthålls genom 

goda relationer till barnen och ungdomarna handledarna arbetar med. Genom att aktivt lära 

känna barnen och ungdomarna de arbetar med och veta hur de reagerar i olika 
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situationer kan handledarna praktisera säkerhet. Handledaren Klara konstruerar säkerhet 

som relationell arbetspraktik på följande sätt:  

1 ”Att man kan bara inställa sig till det [våldssituationer] på ett annat sätt, (...) 

2 alltså så att man känner igen situationen, 

3 känner igen tecknen i ungdomen som kan leda till sådant [våldssituationer].  

4 Så blir de färre sådana situationer, då man känner igen dem. ” – Klara  

Klara konstruerar säkerhet som någonting hon kan påverka. Hon kan inställa sig på ett 

annat sätt till våldssituationer, och då agera på ett lämpligt sätt (rad 1). Klara använder 

kunskap som hon fått genom relationen till barnen och ungdomarna för att förutse 

potentiellt våldsamma situationer, och använder kunskapen för att minska risken för 

våldssituationer (rad 3 och 4).  

En god relation och tillit konstrueras även som ett sätt att skapa säkerhet. Handledaren 

Stina använder denna aspekt av relationsrepertoaren på följande sätt i citatet nedan:   

1 ”(…) men jag litar på det att det hjälper att tala [med ungdomen], (…) 

2 För att när du får ungdomarnas tillit så gör de ingenting [våldsamt mot handledaren](…)” – 

Stina  

Stina konstruerar relationen som viktig för att producera säkerhet. Genom att tala med 

ungdomen kan Stina hantera en potentiellt våldsam situation, och jobba för att upprätthålla 

säkerhet (rad 1). En god relation och tillit mellan handledare och ungdom fungerar som en 

förebyggande arbetspraktik mot våld, och strävar till att skapa och upprätthålla säkerhet.   

En annan aspekt av relationsrepertoaren är handledarnas förståelse och empati för 

barnen och ungdomarna. Trauma och psykisk ohälsa är någonting många av barnen tampas 

med, och det är handledarnas uppgift att stödja och hjälpa barnen genom goda 

relationer. Handledarna ser på våldsamt och aggressivt beteende ur barnens perspektiv, och 

skapar förståelse för dess orsaker. Handledaren Kristiina beskriver trauma och det psykiska 

illamåendets koppling till aggressivitet och våld i citatet nedan:  
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1 ” Stundvis är det[arbetet]nog [tungt], om det är mycket fasthållningar 

2 eller om det är ett aggressivt barn, då känns det [tungt],  

3 men det grundar sig i att nu är det denhär tiden, 

4 och barnet går själv igenom, sitt eget problem, och den smärtan, och dendär dåliga måendet 

(…).” – Kristiina  

I Kristiinas citat ovan konstrueras trauma i form av smärta och psykisk ohälsa som orsaken 

till aggression och våld (rad 3 och 4). Således konstrueras våldet och aggressionen som 

en coping -mekanism som barnen och ungdomarna använder, och som handledarna måste 

kunna hantera.    

Kollegor och relationen till dem fungerar även som en relationell arbetspraktik för 

att kontinuerligt producera säkerhet. Kollegorna konstrueras som viktiga för att 

upprätthålla säkerhet i arbetet av majoriteten av handledarna. Med hjälp av 

kollegor försäkrar sig handledarna om att de kan upprätthålla säkerhet, men även hantera 

våldsamma situationer om de bryter ut.  Handledaren Linus illustrerar detta i citatet nedan:  

1” (…) Jo till det, att vi kan-. Att vi i arbetsgemenskapen talar öppet, 

2 så vi har en naturlig säkerhet.” – Linus  

Ovan illustrerar handledaren Linus hur en öppen och tillitsfull relation (rad 1) till 

kollegorna bidrar till att skapa säkerhet i arbetet (rad 2). Säkerhet produceras således i 

relation till kollegorna och skapar säkerhet för den individuella handledaren.   

Handledaren Kristiina beskriver hennes och kollegornas åtgärder för att producera säkerhet 

genom hantering av våldssituationer i fortgående arbetspraktiker som en gemensam insats i 

citatet nedan:   

1”(…) sen när det är fasthållningar och så att det är utmaningar,  

2 då så är vi [kollegiet]på något sätt alla och vet, att du är där, jag är här,  

3 och om det är något och barnet börjar uppföra sig på ett sådant sätt, så då är vi till hands direkt, 

4 och vi vet, att kollegan finns som säkerhet, vad som än händer.” – Kristiina  
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Kristiina konstruerar produktionen av säkerheten som en gemensam insats, där kollegorna 

vet var de har varandra om våldsamma situationer uppstår (rad 1 och 

2). Kollegorna konstrueras som ett pålitligt skydd i hanteringen av våldsamma situationer 

(rad 4). Kollegorna konstrueras som speciellt viktiga i situationer där säkerheten är hotad, 

som våldssituationer.   

För att sammanfatta konstrueras säkerhet som någonting som produceras och kontinuerligt 

arbetas för genom fortgående mellanmänskliga arbetspraktiker. Relationer är 

viktiga i arbetet som handledare, och är även viktiga för att upprätthålla och producera 

säkerhet för handledarna och i arbetet i allmänhet.  

5.3.2.1 Subjektspositionering av handledare: som säkra och förstående subjekt 

Inom individuella säkerhetsrepertoaren och relationsrepertoaren påbjuds handledarna en 

säker och erfaren subjektspositionering, vilken en stor del av handledarna identifierar sig 

med då detta är en önskvärd subjektsposition (Öhman, 2008). Handledarna konstrueras som 

säkra individer i sitt arbete. Dessa säkra subjektspositioner illustreras i Kristiinas citat 

nedan: 

1 ” Jo det är nog säkert, man behöver aldrig någonsin vara rädd då man kommer till jobbet,  

2 man behöver inte heller vara nervös, inget sånt (…).” – Kristiina   

I citatet ovan identifierar Kristiina sig med den påbjudna subjektspositioneringen som den 

säkra individen som påbjuds inom den individuella säkerhetsrepertoaren (och även i 

relationsrepertoaren). Identifikationen möjliggör att Kristiina kan relatera till sig själv som 

säker i sitt arbete, som inte känner rädsla eller nervositet inför sitt arbete. En säker 

subjektspositionering möjliggör att Kristiina kan utföra sitt arbete utan nervositet.   

En annan aspekt av denna subjektspositionering är den förstående handledaren. 

Handledaren Kenneth subjektspositioneras som förstående inom relationsrepertoaren i 

citatet nedan: 

1 ” (…) men man måste bara tänka att de är sjuka och kastar nu sen ändå, 

2  till en viss gräns förstår jag även deras symptom.” – Kenneth  
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Kenneth identifierar sig här med en förstående subjektspositionering (rad 1), genom att han 

förstår anledningarna bakom ett utåtagerande beteende (rad 2).  

För att sammanfatta påbjuds handledarna en mer önskvärd subjektspositionering inom 

individuella säkerhetsrepertoaren och relationsrepertoaren. Här påbjuds en säker och 

förstående subjektspositionering, som handledarna ser som positiv och identifierar sig med. 

Detta skiljer sig från andra studier på ämnet (se Stanford, 2008), där säkra 

subjektspositioneringar inte har påbjudits eller getts utrymme i studien.  

5.3.2.2 Subjektspositionering av barnen och ungdomarna: som utsatta och psykiskt 

illamående 

Handledarna konstruerar även barnen och ungdomarna som utsatta och även som personer 

med psykisk ohälsa. Handledaren Jaska talar om barnen och ungdomarnas utsatthet och 

psykiska illamående nedan: 

1 ” Jag tror nog att, vissa av ungdomarna någongång, 

2  som har varit här varit väldigt [psykiskt] sjuka.  

3 Mått väldigt dåligt [psykiskt]och utåtagerat kraftigt.” – Jaska 

Jaska ger ungdomarna en subjektspositionering som psykiskt illamående individer. Då 

ungdomarna mått dåligt (rad 2 och 3) har de även uppvisat mer symptom och agerat mer 

utåt, vilket positionerar barnen och ungdomarna som maktlösa i hanteringen av sitt eget 

mående (rad 3).   

 

För att sammanfatta kapitlet kan handledarna påverka sin säkerhet genom den individuella 

säkerhetsrepertoaren samt relationsrepertoaren. De påbjuds inom dessa tolkningsrepertoarer 

subjektspositioneringar som säkra och förstående individer, som kan relatera och hantera 

våld och osäkerhet på olika sätt i sitt arbete. Barnen och ungdomarna konstrueras även som 

utsatta och psykiskt illamående, där de inte kan kontrollera sitt mående och då är i behov av 

stöd och empati.   
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5.4 Säkerheten som skapad genom organisatoriska resurser  

I den tredje diskursiva konstruktionen konstrueras säkerheten som skapad genom 

organisatoriska resurser. Säkerhet produceras genom organisatoriska resurser som 

handledarna erbjuds och har tillgång till för att skapa säkerhet. Resurserna konstrueras även 

som viktiga i hanteringen av våldssituationer. Resursrepertoaren används för att 

konkretisera organisationens bidrag till skapandet av säkerheten. Inom denna 

tolkningsrepertoar påbjuds handledarna inte en subjektspositionering.  

I de tidigare kapitlen har tolkningsrepertoarer och subjektspositioneringar behandlats på en 

mikronivå genom att analysera hur säkerheten konstrueras och hanteras på en individuell 

och mellanmänsklig nivå. I följande kapitel kommer organisationens roll i skapandet av 

säkerhet att analyseras, och således förflytta analysen till en mesonivå.   

5.4.1 Organisatoriska resurser i produktionen av säkerhet (resursrepertoaren)  

Handledarna kopplar även konstruktioner av säkerhet till organisationen och de resurser 

som handledarna har till förfogande för att kunna förebygga våld och hantera 

våldssituationer. Organisationen förser handledarna med resurser som används i 

handledarnas konstruktion av säkerhet.  

En organisatorisk resurs handledarna använder för att konstruera säkerhet är 

personalutbildningar och kunskaper. Organisationen ansvarar för personalens skolning, och 

förser handledare med utbildningar de behöver för att kunna hantera våld i arbetet.  

Handledaren Simon talar om kunnig personal som en resurs i citatet nedan:  

”Det att man vet att det finns annan personal som också kan [arbetet], så att det skapar såndär 

säkerhet.” – Simon  

Simon konstruerar här en kunnig personal som en resurs som bidrar till att skapa säkerhet. 

Således är inte bara antalet anställda en nödvändighet, utan även att de anställda ska vara 

kunniga och veta hur arbetet skall utföras, exempelvis hantering av våldssituationer.  

En annan resurs som framkommer i handledarnas utsagor är olika hanteringsstrategier som 

handledarna använder för att hantera våldssituationer. Några konkreta hanteringsstrategier 



52 

 
som handledarna använder som resurser är bland annat fasthållning eller olika riktlinjer 

som ingår i arbetssäkerheten. I citatet nedan beskriver handledaren Jaska MAPA- 

utbildningen, som är en officiell utbildning alla handledare måste gå för att få utföra 

fasthållningar: 

1 ”Jo vi har, vi har MAPA utbildningar, det är liksom sånahär fasthållnings utbildningar men de är 

2 liksom (paus) de är liksom med jämna mellanrum att skulle det nu vara en eller två gånger i året  

3 (…) så att de officiella utbildningarna ordnas sedan med vissa intervall 

4 att där lär man sig senast sen hur dehär fasthållningarna fungerar” - Joonas 

Handledaren Jaska beskriver i citatet ovan säkerhetsskolningar som en huvudsaklig 

organisatorisk resurs för att hantera hot och skapa säkerhet. Detta är en utbildning som 

ordnas med jämna mellanrum (rad 2 och 3) och konstrueras således som viktig att 

upprätthålla.  

Handledaren Eeri beskriver även organisationens riktlinjer om arbetssäkerhet som en resurs 

hon kan använda sig av i hanteringen av våldsamma situationer i citatet nedan: 

”Och arbetssäkerheten såklart liksom hur man skall agera i vilken situation (…)” – Eeri  

”Och sen det, att vi sen på natten har dendär vaktknappen alltså en sådan som man bär runt 

halsen. ” – Eeri  

Handledaren Eeri talar i första citatet om arbetssäkerheten i form av riktlinjer som en 

organisatorisk resurs som finns tillhands vid hantering av våldssituationer. Eeri nämner 

även vakttjänster som en annan resurs som hon har tillgång till under nattskift vid 

hanteringen av hotfulla situationer (andra citatet). Således har organisationen och dess 

resurser en viktig roll i skapandet av säkerhet genom att handledarna kan använda dessa 

resurser för att hantera hot mot säkerheten.    

Handledarna talar också om brister i organisatoriska resurser (bland annat på grund av 

COVID-19 pandemin) som kopplade till ett hot mot säkerheten.  Handledaren Linus 

beskriver hur pandemin bidragit till brister i MAPA-utbildningen i följande citat: 
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1 (...) men där är de, att det som uteblivit nu här under coronaviruset, 

2 så är exempelvis fasthållningsutbildningen.  

3 Och dessa utbildningar har uteblivit helt och vi har personer som inte exempelvis  

4 gått dessa och vet hur man gör en säker fasthållning, en naturlig fasthållning.” – Linus  

I citatet ovan förklarar Linus att en utebliven MAPA-utbildning leder till en brist i 

utbildningen av fasthållningar. Många nya handledare har således inte tillgång till denna 

resurs. Linus konstruerar således brister i organisatoriska säkerhetsresurser som ett hot mot 

handledarnas säkerhet.  

Brist på tillgänglig personal lyfts även fram som ett hinder vid skapandet av säkerhet, och 

således om ett hot mot säkerheten. I citatet nedan illustrerar Linus detta: 

1”Och sen också det, att när det är denhär peronal mängden som vi har, så ibland så finns det inte 

2 tillräckligt anställda, exempelvis om man tänker på på vissa situationer [våld- och 

krissituationer].” – Linus  

Brist på personal (rad 1 och 2) konstrueras av Linus som någonting som skapar luckor i 

säkerheten. Att inte ha tillgång till tillgänglig och tillräcklig personal som organisatorisk 

resurs hotar handledarnas säkerhet.  

Sammanfattningsvis konstrueras handledarnas säkerhet som beroende av organisatoriska 

resurser. Olika hanteringsresurser hjälper handledarna att skapa säkerhet i arbetet. 

Organisatoriska resurser konstrueras som viktiga för skapandet av säkerhet, men även som 

någonting som inte alltid är tillgängliga vilket bidrar till en mer hotad säkerhet. Många av 

resurserna är dessutom hanteringsresurser, och bidrar således inte till förebyggandet av våld 

i arbetet.  
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5.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta alla komponenter som analyserats hittills används en sammanfattande 

tabell. I Tabell 1 presenteras de diskursiva konstruktionerna, tolkningsrepertoarerna och 

subjektspositioneringar och hur de samverkar med varandra. I kolumn ett (första till 

vänster) ser man den diskursiva konstruktionen av säkerhet som en balansgång mellan 

våldssituationer och ett hot om våld, där handledarnas säkerhet konstrueras som hotad. 

Denna konstruktion konkretiseras genom handledarnas användning av våldsrepertoaren 

som lyfter fram våldets närvaro i arbetet. Inom våldsrepertoaren påbjuds handledarna en 

subjektspositionering som utsatta och maktlösa subjekt, då de inte kan kontrollera 

förekomsten av våld i sitt arbete. Handledarna tillskriver även barnen och ungdomarna 

subjektspositioneringen som en säkerhetsrisk inom våldsrepertoaren, då det är barnen och 

ungdomarna och deras våldsamma beteende som konstrueras vara en risk för handledarna. 

I kolumn två (mitten) kan man se den diskursiva konstruktionen av handledarnas säkerhet 

som producerad i fortgående arbetspraktiker. Detta konkretiseras av den individuella 

säkerhetsrepertoaren (där handledarna producerar säkerhet individuellt i arbetet genom 

individuella aspekter) samt genom relationsrepertoaren (där relationer till barn och unga 

samt kollegor producerar säkerhet och verkar förebyggande mot våld). Inom dessa 

tolkningsrepertoarer påbjuds handledarna en säker och förstående subjektspositionering då 

handledarna upplever sig själva som säkra (trots arbetets utsatthet) och är förstående för 

barnens och ungdomarnas situation. Handledarna tillskriver barnen och ungdomarna en 

utsatt och psykiskt illamående subjektspositionering, som behöver handledarnas empati och 

stöd för att hantera sina känslor.  

I kolumn tre (längst till höger) kan man se den diskursiva konstruktionen av säkerheten 

som skapad genom organisatoriska resurser. Handledarna konkretiserar denna konstruktion 

genom att använda resursrepertoaren i sin utsaga, där handledarna har tillgång till olika 

resurser (exempelvis kunnig personal, fasthållningsutbildningar) för att kunna hantera våld 

och skapa säkerhet i arbetet. Inom denna tolkningsrepertoar påbjuds handledarna ingen 

subjektsposition men kan ses som mottagare av organisatoriska resurser för att hantera våld 

och skapa säkerhet i arbetet.  
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Tabell 1: Sammanfattning av diskursiva konstruktioner, tolkningsrepertoarer och subjektspositioneringar
S

u
b

je
k

ts
p

os
it

io
n

er
in

g

 Handledarna: Utsatta och maktlösa
- Handledarna kan inte kontrollera 
förekomsten av våld
- Finns handledare som identifierar sig med 
SP
- Finns de som disidentifierar sig
Barn och ungdomar: som säkerhetsrisker
- Risk mot handledarnas säkerhet pga 
våldsamt beteende

Handledarna: säkra och förstående
- Kan påverka hur de relaterar till sin säkerhet och våld i arbetet, förstående 
för barnen och ungdomarna och våldets förekomst
- Majoriteten av handledarna identifierar sig med SP
Barn och ungdomar: utsatta och psykiskt illamående
- I behov av handledarnas stöd och hjälp p.g.a att de inte kan hantera sina 
känslor och psykiska mående

Handledarna endast mottagare av resurser, ingen 
påbjuden subjektspositionering

Säkerheten som skapad genom organisatoriska 
resurser
- Organisationen förser handledarna med resurser för att 
skapa säkerhet och hantera säkerhetshot och våld
- Organisationen bidrar till säkerheten på en meso nivå

Relationsrepertoaren
- Säkerhet produceras genom 
relationer i arbetet
- Relationer till barnen
- Relationer till kolleger
- Verkar förebyggande mot våld 
och hot om våld

Tabell 1: Sammanfattning av diskursiva konstruktioner, tolkningsrepertoarer och subjektspositioneringar

D
is

k
u

rs
iv

 k
on

st
ru

k
ti

on Säkerheten som en balansering mellan 
våldssituationer och ett hot om våld
- Säkerheten växlar mellan verkliga 
våldssituationer och ett allmänt hot om våld
- Säkerheten konstrueras som hotad av våld

 Säkerheten som producerad i fortgående arbetspraktiker
- Säkerheten produceras kontinuerligt i arbetet
- Handledarna producenter av säkerhet i sina subjektspositioner
- Skett individuellt och relationellt 
- Säkerhetshot hanteras och förebyggs kontiuerligt i arbetet

T
ol

k
n

in
gs

re
p

er
to

ar

 Våldsrepertoaren
- Dominerande tolkningsrepertoar
- Innefattar både verkliga våldssituationer 
och ett ständigt närvarande hot om våld
-  Används för att lyfta fram våldets närvaro 
i arbetet

 Individuella säkerhetsrepertoaren
- Säkerheten individualiserad
- Handledaren producerar säkerhet och 
hanterar säkerhetshot genom individuella 
aspekter (t.ex. kroppslängd och genus)

 Resursrepertoaren 
- Organisatoriska resurser viktiga för säkerheten
- Resurser den individuella handledaren och 
arbetsgemenskapen kan och ska användas vid 
hantering av säkerhetshot
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5.6 Ideologiska dilemman i konstruktionen av säkerhet  

Hurudan effekt har handledarnas konstruktion av säkerheten och de subjektspositioneringar 

de påbjuds? Som analysen av tolkningsrepertoarer och subjektspositioneringar visar är 

dessa stundvis motsägande, och kan med andra ord ses som ideologiska dilemman (Billig et 

al. 1988). Ideologiska dilemman är mycket förekommande inom handledarnas utsagor, och 

kommer således att analyseras och presenteras utförligt nedan.   

5.6.1 ”Jag känner mig säker, men...” – Säkerhet mot osäkerhet 

Ett ideologiskt dilemma som framkommer i handledarnas konstruktioner av säkerhet är 

spänningar mellan konstruktioner av säkerhet (exempelvis individuella 

säkerhetsrepertoaren) och osäkerhet (se våldsrepertoaren). Å ena sidan konstruerar 

handledarna säkerhet genom att använda tolkningsrepertoarer där säkerhet produceras i 

arbetspraktiker, men å andra sidan förekommer det även tolkningsrepertoarer där våld och 

osäkerhet betonas. Vissa handledare använder främst tolkningsrepertoarer där säkerhet 

produceras och hanteras, medan andra handledare mer betonar tolkningsrepertoarer 

gällande våldssituationer och hot om våld. Många handledare pendlar mellan olika 

tolkningsrepertoarer om säkerhetsskapande och våld (Billig et al., 1988).  

Handledaren Jaska illustrerar i citatet nedan detta pendlande mellan tolkningsrepertoarer 

och subjektspositioneringar:  

1 ” Nå jag upplever inte att jag är i fara på det jobbet. [jobbet som handledare] 

2 Att här finns inte sådana ungdomar som skulle kunna, eller nog kan de, 

3 men jag tror inte att de skulle göra något som skulle var väldigt skadligt för min hälsa. 

4 Att på det sättet upplever jag inte detta arbete som osäkert, eller att jag upplever det inte som  

5 farligt. Men jo det här är nog på många sätt ett väldigt osäkert arbete.  
6 Att det finns nog ändå ett ständigt hot om våld där på avdelningen. 

7 Och att sånthär fysiskt som psykiskt våld, att det är nog riktigt fortgående där 

8 det psykiska och sen är risken för fysiskt våld ändå där dagligen. 

9 Att på det sättet så upplever jag det inte, det är lite svårt att svara på den frågan, 
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10 att jag upplever det inte som farligt men på samma gång (paus) så är det trots allt inte säkert 
heller (...) – Jaska 

Jaska pendlar här mellan olika tolkningsrepertoarer och subjektspositioneringar. Jaska 

pendlar främst mellan den individuella säkerhetsrepertoaren (rad 1 och 4) och 

våldsrepertoaren (rad 2, 5, 6, 7 och 8). Som illustreras i citatet ges våldsrepertoaren mer 

företräde i Jaskas utsaga, och blir den dominerande tolkningsrepertoaren. Jaska använder 

även relationsrepertoaren (rad 3). I citatet kan man se att Jaska konstruerar barnen och 

ungdomarna som säkerhetsrisk på rad 2. I citatet kan man även se att Jaska påbjuds en 

säker subjektspositionering inom individuella säkerhetsrepertoaren och relationsrepertoaren 

och att Jaska identifierar sig med den påbjudna subjektspositioneringen (rad 1, 3 och 4). 

Jaska påbjuds även en utsatt och maktlös subjektspositionering inom våldsrepertoaren, som 

Jaska har svårt att hantera. Jaska disidentifierar sig inte med subjektspositioneringen, men 

har samtidigt svårt att identifiera sig med en subjektsposition som är motstridig med den 

redan säkra och erfarna subjektspositioneringen han identifierar sig med.  

Det ideologiska dilemmat uttrycks på rad 9 och 10, där individuella säkerhetsrepertoaren 

och våldsrepertoaren och en säker och utsatt subjektspositionering ställs emot varandra (rad 

10).  Jaska illustrerar i detta citat ett explicit dilemma (Billig et al., 1988, s. 22) där han 

själv tydligt uttrycker ett dilemma och är medveten om de motstridiga 

tolkningsrepertoarerna han använder och de motstridiga subjektspositioneringarna han 

påbjuds.  

Det finns individer som lyckas sammanföra detta dilemma på ett smidigt sätt, där 

tolkningsrepertoarer våld och osäkerhet och en produktion av säkerhet existerar samtidigt 

som jämställda argument. Handledaren Robert illustrerar nedan hur han hanterar det 

ideologiska dilemma som uppstår: 

1 ”Nå nog är det (arbetet) ganska tryggt nog, 

2 men sen finns det ju-, att nog finns det ju sina faror också,  

3 det kan hända förstås så-, jaa, så emellan kan det ju vara våld och saker som flyger, 

4 men nog är det (arbetet) tryggt för det mesta.” - Robert  
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Robert pendlar mellan individuella säkerhetsrepertoaren (rad 1 och 4), våldsrepertoaren 

(rad 2 och 3) vilket skapar ett ideologiskt dilemma. Robert lyckas dock navigera dilemmat, 

och argumentera för arbetets säkerhet (rad 4). Robert påbjuds även en säker och erfaren 

subjektspositionering som han identifierar sig med (rad 1 och 4), samtidigt som han 

disidentifierar sig med en utsatt och maktlös subjektpositionering som påbjuds inom 

våldsrepertoaren (rad 2 och 3). Robert illustrerar dock ett mer subtilt ideologiskt dilemma 

som är framkommande i många handledares utsagor, där de inte nödvändigtvis är medvetna 

om det ideologiska dilemma som uppstår.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att handledarna använder tolkningsrepertoarer som 

är motstridiga, och som skapar ideologiska dilemman hos många handledare. Säkerheten 

konstrueras som ambivalent, då handledarna kan skapa och uppleva säkerhet, men att det 

även existerar ett ständigt hot om våld och våldssituationer. Denna konstruktion resulterar i 

att ett ideologiskt dilemma uppstår mellan värderingar och ideologier kring säkerhet och 

trygghet och ideologier kring osäkerhet och våld i arbetet. Figur 1 används nedan för att 

illustrera det ideologiska dilemmat säkerhet mot osäkerhet.  

Figur 1. Ideologiskt dilemma 1. Säkerhet mot osäkerhet

I Figur 1 ovan representeras dilemmat säkerhet mot osäkerhet. De två cirklarna 

symboliserar tolkningsrepertoarerna individuella säkerhetsrepertoaren (vänster) och 

våldsrepertoaren (höger). Den svarta pilen i mitten symboliserar det ideologiska dilemmat 
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säkerhet mot osäkerhet. De böjda svarta pilarna symboliserar pendlingen mellan de två 

tolkningsrepertoarerna som är motstridiga i handledarnas utsagor.  

5.6.2 Den egna säkerheten mot empati för barnens utsatthet 

Handledarnas konstruktion av säkerhet blir även komplex då barnen och ungdomarna 

beaktas. Inom våldsrepertoaren konstruerar handledarna barn och ungdomar som en 

säkerhetsrisk mot handledarna som måste hanteras. Relationsrepertoaren konstruerar barn 

som utsatta och som psykiskt illamående, som handledarna måste stödja och hjälpa. Dessa 

subjektspositioneringar konstruerar motsägelsefulla bilder av barnen och ungdomarna, som 

även handledarna måste förhålla sig till i den egna konstruktionen av sin säkerhet. Detta 

leder till att handledarna upplever ett ideologiskt dilemma (Billig et al. 1988). 

Handledaren Robin illustrerar nedan hur han använder motstridiga tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioneringar för att konstruera säkerhet i samma utsaga, men även relatera till 

barnen och ungdomarnas påverkan på säkerheten. För att underlätta analysen har utsagan 

spjälkats i två citat nedan: 

1 ”Det har varit väldigt rastlöst och liksom våldsamt, för ungdomarnas del (...) där har varit 

2 många sådana [våldsamma] ungdomar, och vi blev tvungna att föra dem till sina rum, för att  

3 lugna ner sig-, som sedan tog [ungdomen] en sådan liksom-, 

4 hotade sedan med kniv att döda och sånthär, 
5 alltså skrek sen, att det här är väldigt tunga situationer och de brukar för det mesta-, 

6 Sådana bemötanden, att där kan man alltid sen fundera över att hur skulle det kunna skötas 

7 så att de inte skulle bli så oroliga, men det är alltid väldigt svårt sen.” – Robin  

I Robins första citat används våldsrepertoaren för att belysa våldsamma situationer i arbetet 

(rad 1, 2, 4 och 5) och komplexiteten att förhindra och hantera dessa situationer (rad 6 och 

7). I detta citat är våldsrepertoaren dominerande, men här förekommer även 

resursrepertoaren på rad 2 och 3. Här subjektspositionernas ungdomar som en säkerhetsrisk 

(rad 1, 2 och 4) då Robin arbetar under våldshot, och där en utsatt och maktlös 

subjektspositionering påbjuds honom (rad 4, 5, 6 och 7). Robin identifierar sig med den 

utsatta och maktlösa positioneringen på rad 6 och 7. Inom denna diskursiva kontext påbjuds 
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barnen och ungdomarna subjektspositionen som säkerhetsrisker inom våldsrepertoaren, då 

våldssituationen konstrueras som ett hot mot Robins säkerhet, och där han som handledare 

inte har kontroll över situationen. Detta bidrar till ett upplevt dilemma hos Robin (rad 6 och 

7). 

Robins utsaga fortsätter med en pendling till relationsrepertoaren och individuella 

säkerhetsrepertoaren: 

7 ” Det beror mycket på ungdomen, och på gruppen, och på hur det har varit tidigare, 

8 att de [våldssituationerna] kan bero på någonting som hänt hemma på veckoslutet 

9 eller någonting som hänt för en vecka sen. 

10 Men att sådana [svåra bemötanden] är väldigt liksom tunga, att de är sådana som man blir  

11 och tänker på, att ungdomen har mått väldigt dåligt i den situationen,  

12 och där har man kanske inte hemskt mycket haft möjlighet att hjälpa.  

13 Annat än genom att bara vara där som vuxen, sätta sig in i situationen på ett sådant sätt,  

14 att man visar åt ungdomen att allt är okej, hen kan lita på dig om hen vill. 

15 Dethär är trots allt tunga situationer som händer. Ganska mycket i det här arbetet.” – Robin  

Här producerar Robin relationsrepertoaren som balanserande argument (Billig et al., 1988, 

s 91) för att förminska de tidigare våldsrepertoarens dominerande status, och ge 

relationsrepertoaren företräde (rad 7, 8, 9, 11 och 14). Individuella säkerhetsrepertoaren 

framkommer även på rad 13. I detta citat subjektspositioneras barnen och ungdomarna som 

utsatta (rad 7, 8 och 9) och psykiskt illamående (rad 11). Robin identifierar sig även med en 

säker och förstående subjektsposition inom den individuella säkerhetsrepertoaren (rad 13) 

samt inom relationsrepertoaren (rad 14). Robin verkar trots detta ha svårt att acceptera sin 

säkra och förstående subjektspositionering, då han inom våldsrepertoaren identifierat sig 

med en utsatt subjektspositionering som resulterade i att han inte kunde hjälpa ungdomen 

under den rådande våldssituationen (rad 12). Dock identifierar sig Robin med den påbjudna 

säkra och förstående subjektspositionen som påbjuds inom relationsrepertoaren och 
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individuella säkerhetsrepertoaren då den möjliggör ett alternativt sätt att relatera till och 

agera i den rådande situationen (rad 13 och 14). Inom relationsrepertoaren (och även den 

individuella säkerhetsrepertoaren) kan Robin beakta ungdomens psykiska ohälsa och 

utsatta subjektspositionering.  

Ett ideologiskt dilemma uppstår på rad 10, 12 och 15, då värderingar och ideologier kring 

handledarens egen säkerhet (och i detta fall även utsatthet) ställs mot värderingar kring 

relationen och omsorgen av barnen och ungdomarna. Våldssituationer blir en 

skärningspunkt för dessa värderingar, där handledarna konfronteras med sin egen utsatthet 

och maktlöshet, men även med två motstridiga subjektspositioneringar av barnen och 

ungdomarna vilket resulterar i ett ideologiskt dilemma.  

Barnen och ungdomarna konstrueras av handledarna som en säkerhetsrisk, men samtidigt 

som utsatta och psykiskt illamående i behov av hjälp. Handledaren måste trots en utsatt och 

maktlös subjektspositionering handla i den pågående situationen, som till viss del 

möjliggörs av identifiering med en säker och förstående subjektspositionering inom andra 

tolkningsrepertoarer. Handledarnas egen utsatthet och maktlöshet konstrueras som oviktig 

framom ungdomens utsatthet och psykiska mående. Konstruktionen av barnen och 

ungdomarna som både säkerhetsrisker och som utsatta och psykiskt illamående blir även 

problematisk, då dessa olika positioneringar påverkar hur handledarna bemöter barnen och 

ungdomarna i dessa situationer. Handledarna ser båda subjektspositioneringarna samtidigt, 

vilket försvårar handledarnas handlande och bemötande. 

 Nedan används Figur 2 för att sammanfatta och illustrera det ideologiska dilemmat 

handledarens egen säkerhet mot empati mot barnens utsatthet.  
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Figur 2. Ideologiskt dilemma 2. Handledarnas egen säkerhet mot empati mot barnens utsatthet  

 

I Figur 2 ovan representeras dilemmat handledarnas egens säkerhet mot empati för barnens 

utsatthet. De två cirklarna symboliserar tolkningsrepertoarerna våldsrepertoaren (vänster) 

och relationsrepertoaren (höger). Den svarta pilen i mitten symboliserar det ideologiska 

dilemmat. De böjda pilarna symboliserar pendlingen mellan de två tolkningsrepertoarerna 

som är motstridiga i handledarnas utsagor.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att handledarnas konstruktion av sin säkerhet i 

arbetet med barn och unga är komplex och motstridig, då ideologiska dilemman existerar i 

konstruktionen. Handledarna pendlar mellan mer än bara två tolkningsrepertoarer inom de 

två dilemman som uppstår, men för att förtydliga figurerna symboliseras enbart de 

tolkningsrepertoarer som är direkt motstridiga i figurerna ovan. Här kan man även se hur 

säkerheten rationaliseras och argumenteras fram (Gergen, 1999; Simpson, 1996) Det kan 

även konstateras att resursrepertoaren lyser med sin frånvaro inom dessa dilemman, vilket 

kan tolkas som att handledarna konstruerar produktionen av säkerhet och hantering av våld 

som individuell och som deras ansvar. Organisationens ansvar ifrågasätts inte i lika stor 

grad, vilket delar likheter med Haudankoskis (2019) resultat.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna avhandling har varit att analysera hur handledare på barnhem konstruerar 

sin säkerhet i bemötandet av barn och ungdomar. Resultaten visar att handledarnas 

konstruktion av säkerhet är mångsidig och komplex då det existerar spänningar mellan 

olika konstruktioner av säkerhet i arbetet. Å ena sidan konstrueras säkerheten som en 

balansgång mellan våldssituationer och ett ständigt närvarande hot om våld, och således 

förekommer hot mot handledarnas säkerhet. Den här våldsrepertoaren dominerar i 

handledarnas utsagor och konstruerar utsatthet och maktlöshet i handledarnas arbete.  

Å andra sidan konstruerar handledarna även sin säkerhet som någonting som skapas i 

fortgående arbetspraktiker, samt genom organisatoriska resurser. Säkerheten kan 

konstrueras och användas som en individualiserad säkerhetpraktik samt som relationella 

arbetspraktiker för att producera säkerhet och hantera säkerhetshot. Säkerheten konstrueras    

även som resurser handledarna erhåller från organisationen, förutsatt att dessa resurser är 

tillgängliga för handledarna att använda.  

De mest centrala resultaten visar att det uppstår ideologiska dilemman. Detta som effekt av 

handledarnas konstruktion av säkerhet och de subjektspositioneringar de själva påbjuds och 

tillskriver barn och ungdomar. Handledarna tampas med ideologiska dilemman där ideologi 

och värderingar kring säkerhet ställs mot osäkerhet och våld. Handledarna försöker 

rationalisera och argumentera för sin säkerhet, men det lyckas inte alltid. Samtidigt är 

handledarnas hotade säkerhet och utsatthet problematisk, då handledarnas utsatthet i en 

våldssituation inte kan gå före barnens och ungdomarnas utsatthet och psykiska mående. 

Värderingar och ideologi kring handledarnas egen säkerhet ställs mot värderingar kring 

barnets och ungdomens utsatthet och behov av stöd. I dessa situationer prioriterar 

handledarna barnets och ungdomens utsatthet över sin egen utsatthet och 

relationsrepertoaren ges mest utrymme.  

Breda och allmänna samhällsdiskurser som påverkar handledarnas konstruktion av sin 

säkerhet går att urskilja i materialet, och dessa bidrar även till att det finns ideologiska 

dilemman i utsagorna. Enligt Steckley och Smith (2011) är diskurser om barnomsorg och 
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barnskydd viktiga inom en barnhemskontext, och handledarnas arbetsuppgifter och 

handlingsmöjligheter bestäms och möjliggörs inom dessa diskurser. Handledarna förväntas 

skydda och stöda utsatta barn och ungdomar (Steckley & Smith, 2011.) Samtidigt existerar 

det även risk- och kontrolldiskurser, där handledarna kontinuerligt förväntas utvärdera 

risker i arbetet och kontrollera vardagen och oväntade situationer. Detta för att säkerhet 

skall kunna garanteras för barnen och ungdomarna men även för kollegor och handledaren 

själv. Dessa diskurser inrymmer även påbjudna subjektspositioneringar för barnen, där de 

inom en omsorgs- och barnskyddsdiskurs konstrueras som utsatta, medan en riskdiskurs 

kan konstruera dem som en risk för sig själva och andra.  

Våldssituationer utgör en kritisk skärningspunkt för diskurser var spänningar uppstår 

(Steckley & Smith, 2011). Detta drabbar handledarna på ett konkret sätt. Handledarna 

påbjuds olika subjektspositioneringar och handlingsmöjligheter inom de olika diskurserna. 

Vid en våldssituation måste handledarna välja hur de skall hantera och relatera till 

situationen. Risk-, säkerhets- och kontrolldiskurser möjliggör vissa förväntade 

handlingsmöjligheter för handledarna, och omsorgs- och barnskyddsdiskurser andra 

handlingsmöjligheter. (Steckley & Smith, 2011.) Således påverkar historiska och sociala 

diskurser hur handledarna kan konstruera sin säkerhet, och hur de kan handla inom de olika 

konstruktionerna.   

Denna avhandling bidrar med en nyanserad bild av säkerhet i arbetet som handledare. Likt 

andra studier inom området framkommer det att det förekommer hot mot handledarnas 

säkerhet (i form av våld och hot om våld) i denna avhandling (Andersson, 2020; Heron & 

Chakrabarti, 2002; Smith et al. 2017; Tiili & Koukkanen, 2021). En utsatt och maktlös 

subjektspositionering påbjuds handledarna vilket även förekommit i andra studier 

(Andersson, 2020; Stanford, 2008) och handledarna beskrivs ofta som utsatta även i andra 

studier (Heron & Chakarabarti, 2002; Smith et al. 2017). Bland resultaten kan man även 

hitta en riskförstärkande tolkningsrepertoar i form av våldsrepertoaren, och riskdämpande 

tolkningsrepertoarer som individuella säkerhetsrepertoaren, relationsrepertoaren och 

resursrepertoaren (Scott & Tretheway, 2008).  
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Det som däremot skiljer denna avhandling från tidigare studier om säkerhet och våld inom 

barnskyddet är att handledarnas individuella handlande lyfts fram, och att de själva är 

aktiva producenter av sin säkerhet. Vissa handledare disidentifierar sig med en utsatt 

subjektspositionering, och emotsätter sig således en utsatt och maktlös 

subjektspositionering.  

Denna avhandling visar även att handledarna identifierar sig med en säker och förstående 

subjektsposition, som exempelvis inte återfinns i andra studier (exempelvis Stanford, 

2008). Däremot delar det likheter med Scott och Trethewey (2008) resultat om en 

identifikation med en positiv arbetsidentitet som modiga problemlösare bland brandmän. 

Således rekonstruerar inte alla handledare sig som utsatta, utan betonar en identifikation 

med en säker och förstående subjektsposition.  

Barnen och ungdomarna lyfts även fram i denna avhandling till skillnad från andra 

finländska studier på ämnet (Haudankoski, 2019; Tiili & Koukkanen, 2021). Då det 

kommer till subjektspositionering av barnen och ungdomarna erhåller denna studie 

liknande resultat som Stanford (2008) och Steckley och Smith (2011), då de positioneras 

som både säkerhetsrisker och som utsatta men även som personer med mental ohälsa. Även 

här uppstår spänningar mellan barnens och ungdomarnas och handledarnas 

subjektspositioneringar. Dock ges barnen och ungdomarnas utsatthet och speciellt psykiska 

mående mer utrymme i handledarnas utsagor i denna undersökning än i Anderssons (2020) 

studie. Här betonas även omsorgsdiskurser framom risk- och kontrolldiskurser av vissa 

handledare då de hanterar våldssituationer, till skillnad från Steckleys och Smiths (2011) 

prognos att risk- och kontrolldiskurser riskerar att få överhanden.  

Denna studie bidrar även till forskningen genom att uppmärksamma organisationens 

påverkan på individens säkerhet, vilket visat sig vara viktigt för anställdas säkerhet (Shier 

et al., 2019; Vogus et al., 2016). Organisatoriska resurser konstrueras i denna avhandling 

som en viktig del av säkerheten. Trots detta är det viktigt att nämna att det är den 

individuella handledaren som förväntas kunna använda dessa resurser. Följaktligen så 

förblir handledarens säkerhet och hantering av säkerhetshot väldigt individualiserad, trots 
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organisationens stöd. Dessutom är många av de organisatoriska resurserna 

hanteringsresurser (exempelvis fasthållningsutbildningar och riktlinjer), som enbart kan 

användas för att hantera en våldssituation, inte för att förebygga dem. Med tanke på att 

många handledare i Finland inte anser sig ha skolning och kunskap att hantera 

våldssituationer (Tiili & Koukkanen, 2021) är det oroande att dessa hanteringsresurser 

konstrueras som viktiga för att producera säkerhet och hantera säkerhetshot. Därför skulle 

det vara viktigt att organisationerna ser över sina säkerhetspolicyn gällande våld och 

hantering av våldssituationer. Framförallt skulle det vara viktigt att prioritera en 

säkerhetskultur där säkerhet prioriteras på många nivåer och där förebyggande åtgärder 

prioriteras (Bloom & Farragher, 2013). Även Haudankoski (2019) efterlyser mer 

förebyggande åtgärder.  

Något som denna studie även lyfter fram är de spänningar som råder mellan olika 

diskursiva konstruktioner, tolkningsrepertoarer och subjektspositioneringar som finns i 

handledarnas utsagor. Liknande resultat har erhållits i andra studier (Andersson, 2020; 

Stanford, 2008; Steckley & Smith, 2011) men denna studie har fokuserat på specifikt 

ideologiska dilemman. Konstruktionen av säkerhet rationaliseras och förhandlas fram av 

handledarna, och de måste argumentera för sin säkerhet (Gergen, 1999; Simpson, 1996). 

Det uppstår problem då det inte går att rationalisera fram säkerhet utan att osäkerhet 

framkommer.  

Dominerande diskurser kring barnskydd inrymmer inte aspekter där en handledare kan 

uppleva utsatthet av barn och ungdomar som de förväntas vårda och skydda. Detta kan 

kanske förklara varför handledare måste rationalisera fram sin säkerhet och åsidosätta 

potentiella faror (Simpson, 1996). Enligt Billig et al. (1988, s 147–148) reflekterar 

ideologiska dilemman nutida samhällsdiskurser, och således kan individen själv inte lösa 

ett socialt konstituerat dilemma, enbart navigera bland dem. Därför skulle det vara viktigt 

att våld och arbetssäkerhet skulle behandlas på en organisatorisk och samhällelig nivå för 

att hantera den problematik som många handledare upplever i sitt arbete.  

Denna studie bidrar med en nyanserad bild av handledares konstruktion av sin säkerhet. 

Studien bidrar även med ett kvalitativt samt diskursivt perspektiv på arbetssäkerhet inom en 
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finländsk kontext. Med hjälp av ett brett intervjumaterial framkommer en komplex och 

nyanserad konstruktion av säkerheten. Detta skulle eventuellt inte ha förekommit med 

andra metoder (exempelvis kvantitativ enkätstudie), och således har intervjuer fungerat väl 

som metod för denna studie. Det diskursiva perspektivet har tillåtit en djupgående analys av 

handledarnas konstruerade verklighet genom att beakta motstridigheter, variationer och 

tystnader i handledarnas utsagor (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 332). Det kritiskt 

diskurspsykologiska perspektivet har även fungerat väl i detta material, då den tillåtit för en 

individnära men även samhällelig analys av materialet. (Locke & Budds, 2020).  

 

Trots detta har avhandlingen även begränsningar. Dessa begränsningar har beaktats under 

studiens gång, och utgör således inte brister i den aktuella studien. Insamlingen av 

materialet kan ha begränsat materialets djup, då intervjuguiden som användes omfattade 

handledarnas arbete i sin helhet. En mer specifik intervjuguide med fler specifika frågor 

gällande säkerhet kunde eventuellt gett materialet mer djup eller variation. Kontexten för 

denna studie är barnhemsenheter i södra Finland, och kan således se annorlunda ut i andra 

typer av barnskyddskontexter (exempelvis fosterfamiljer eller familjehem) eller i andra 

kontexter. Det existerar även andra typer av hot mot säkerheten i arbetet som handledare 

(exempelvis brandsäkerhet eller hotfulla föräldrar) men i denna avhandlings material 

konstruerades våldssituationer och hot om våld i bemötandet av barn och ungdomar som 

det dominerande säkerhetshotet. Denna studie har även fokuserat på handledarnas 

säkerhetskonstruktioner i arbetet, och inte säkerhet som tangerar deras privatliv. 

 

Då detta är en diskursiv och socialkonstruktionistisk studie är det viktigt att beakta att 

resultaten enbart anses vara en reflektion av handledarnas verklighet, och inte en verklig 

representation av den (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 330; Fejes & Thornberg, 2015, s 

111). Däremot ser ett socialkonstruktionistisk och diskursivt perspektiv på språk som en 

social handling, som har konsekvenser (Burr, 2015, s. 10–11). Hur handledarna talar om 

säkerhet påverkar därmed hur de handlar. Att våld och hot om våld konstrueras som en del 

av arbetet, kan leda till att handledarna eventuellt inte tar upp det eller ifrågasätter det. 

Subjektspositioneringen av barnen och ungdomarna som antingen säkerhetsrisk eller som 
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utsatta påverkar eventuellt hur handledarna handlar och interagerar med dem. En 

subjektspositionering av barn och ungdomar som utsatta och med mental ohälsa kan leda 

till ytterligare acceptans av våld och hot om våld i arbetet. 

 

 Även om handledarnas konstruktion av säkerhet är intersubjektiv, kan det ha konsekvenser 

för hur de relaterar och handlar i praktiken vilket även påverkar barnen och ungdomarna 

(Burr, 2015; Simpson, 1996). Därför skulle det vara viktigt att handledarna har möjlighet 

att se på barn och ungdomar som både potentiella säkerhetsrisker, och som utsatta med 

psykisk ohälsa. Detta för att på bästa sätt bemöta både barnen och ungdomarna i sin 

utsatthet, men även för att värna om handledarnas säkerhet utan att det uppstår spänningar. 

Här skulle organisationen och dess resurser vara viktiga för att stöda handledarna vid 

hanteringen av ideologiska dilemman. Det skulle vara viktigt att handledarna får hantera 

sina motstridiga konstruktioner av barnen och ungdomarna utan att det leder till ytterligare 

stigmatisering av barnen och ungdomarna (Calheiros et al., 2015). 

 

Framtida forskning kunde undersöka konstruktionen av säkerhet inom 

barnskyddskontexten ytterligare, och exempelvis undersöka hur säkerhet konstrueras inom 

organisationen av chefer och förmän och om de skiljer sig från handledarnas konstruktioner 

av säkerhet. Man kunde även undersöka organisatoriska resursers påverkan och roll i 

konstruktionen av säkerhet på arbetsplatsen ytterligare. Detta för att se hur de kunde 

användas för att hjälpa handledarna hantera och skapa säkerhet i arbetet. Det skulle även 

vara viktigt att på en organisatorisk nivå diskutera och vidare studera de ideologiska 

dilemman som existerar kring arbetssäkerhet inom barnhemverksamheten i Finland och hur 

dessa kan hanteras genom stöd från arbetsgivare och andra beslutsfattare. Det skulle även 

behövas mer kvalitativ och empirisk forskning gällande säkerhet i arbetet inom en finländsk 

kontext överlag, i syftet att undersöka nyanser av säkerhet eller osäkerhet. Vidare kunde 

dylik forskning belysa potentiellt underliggande orsaker till säkerhetsproblematiker på 

barnhem i Finland. Framtida forskning kunde även i högre grad undersöka hur 

organisationer kan stöda handledare i deras arbete i att utöva god omsorg för barn och unga 

på barnhem. 
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BILAGOR 

Bilaga 1a. Intervjuguide Finska 

Sosiaalisen ja inhimillisen kestävyyden edistäminen asumisyksiköissä  

A. Oma työ ja työn organisointi (oma tilanne ja kokemus työstä) 

1. Kerro mitä teet työksesi. 
2. Miten kuvailet tyypillistä päivääsi töissä? 
3. Teetkö vuorotyötä? 
4. Miten paljon voit vaikuttaa työhösi ja sen organisointiin? 
5. Osaatko nimetä jonkin ammatillisen viitekehyksen joka ohjaa työtäsi?  
6. Millaiseksi koet nykyisen tilanteesi työssäsi?  
7. Koetko työsi sisällön mielekkääksi? 
8. Miten ymmärrät työsi tarkoituksen? Mikä tuntuu erityisen tärkeältä? 
9. Koetko työsi raskaaksi? Mikä työssäsi on erityisesti raskasta? 
10. Miten koet, että muut näkevät työsi (esim. yhteiskunnallinen keskustelu)? // Miten 

koet tämän ja miten se vaikuttaa sinuun? Jos ei vaikuta: Mistä luulet että tämä 
johtuu? 

11. Onko työssäsi tapahtunut muutoksia ja ovatko ne vaikuttaneet sinuun jollain 
tavalla? Millä tavalla?  

B. Asukkaiden kohtaaminen  

12. Miten kuvailisit hyvää lapsen/ nuorten kohtaamista?  
13. Kerro jostain kokemastasi onnistuneesta lapsen/ nuorten kohtaamisesta esim. viime 

viikon aikana? Mitä tapahtui, miten itse toimit?  
14. Kerro jostain kokemastasi hankalasta lapsen/ nuorten kohtaamisesta esim. viime 

viikon aikana? Mitä tapahtui?  
15. Miten käsittelet hankalia kokemuksia? Koetko että sinulla on riittäviä työvälineitä 

niiden käsittelemiseen? Koetko saavasi organisaatiolta riittävää tukea lasten 
/nuorten kohtaamisiin?  

16. Koetko työsi turvalliseksi? Millä tavalla? Millä tavalla et? 
17. Oletko kokenut työssäsi väkivaltaa tai epäasiallista kohtelua? 

C. Hyvä asuminen ja työn laatu  

18. Kerro organisaationne käytännöistä liittyen lasten ja nuorten arkeen: nukkumaan 
menoon, heräämiseen, syömiseen, ulkoiluun ja hygieniaan liittyen? Mikä toimii? 
Mikä ei toimi? 

19. Kerro lääkitykseen liittyvistä käytännöistä? Kuinka paljon lapset/ nuoret käyttävät 
lääkkeitä? Mikä vaikutus lääkkeillä on lasten/nuorten hyvinvointiin ja 
toimintakykyyn? Miten lasten ja nuorten lääkkeiden käyttö vaikuttaa työhösi? 



79 

 
20. Mitkä toimintatavat edesauttavat laadukkaan työn tekemistä? Mitkä toimintatavat 

estävät laadukkaan työn tekemistä?  
21. Mistä tiedät tekeväsi onnistunutta ja hyvää työtä?  
22. Mitä toivoisit pystyväsi tekemään paremmin? Mitä siihen vaadittaisiin/tarvittaisiin? 

Mitä pitäisi olla vähemmän?  
23. Koetko saavasi tarpeeksi tukea hyvän/laadukkaan työn tekemiseen?  
24. Miten kuvailisit hyvää asumisyksikköä? 
25. Miten laatua mitataan ja arvioidaan työssäsi?  
26. Käytättekö teknologiaa (tek. laitteita) apuna työssä? Miten teknologiat edesauttavat 

tai estävät laadukkaan työn tekemistä? 

D. Työn ja muun elämän yhdistäminen  

27. Kerro työelämän ulkopuolisesta elämästäsi. Mikä on sinulle merkityksellistä ja 
tärkeää? 

28. Kuinka usein ajattelet työn ulkopuolisia asioita työaikanasi? Miten? 
29. Kuinka usein ajattelet työasioita vapaa-aikanasi? Miten? Minkälaisia tunteita 

työasioiden ajatteleminen sinussa herättää?  
30. Miten työstät tunteitasi? Tarjoaako työnantaja siihen tukea?  
31. Minkälaisena koet työn ja muun elämän yhdistämisen? Mikä siinä on vaikeaa? 

Mikä toimii hyvin?  
32. Koetko että tässä on tapahtunut muutoksia esim. elämäsi aikana? (Siis miten näet 

työn ja muun elämän yhdistämisen) 
33. Koetko että sinulla on riittävästi keinoja työn ja muun elämän yhdistämiseen? Miten 

työnantajasi tukee sinua tässä? 

E. Työssä jaksaminen 

34. Oletko koskaan, satunnaisesti tai usein stressaantunut työssäsi tai väsynyt työstäsi?  

Jos kyllä:  

35. Mikä johti tilanteeseen? Kerro lisää. 
36. Miten stressi/väsymys ilmenee? Mikä siihen auttaa?  
37. Voitko puhua asiasta työpaikallasi/esimiehillesi? Miten työnantajasi ja työyhteisösi 

suhtautuvat asiaan? Helpottavat/vaikeuttavat asiaa?  
38. Oletko tarvinnut terveyspalveluja työkykysi säilyttämiseen? Millainen on ollut 

työterveyshuollon rooli? Kerro lisää.  

Jos ei: Mistä luulet että tämä johtuu? (Että et koe/ole kokenut stressiä tai 
väsymystä työstäsi) 

- Kysymykset 36 ja 37 voidaan myös kysyä, jos haastateltava vastaa ei 
kysymykseen 33. 
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F. Tulevaisuus  

39. Minkälaisena koet oman organisaatiosi/toimialan kehityksen tulevaisuudessa?  
40. Minkälaisena koet omat mahdollisuutesi työelämässä tulevaisuudessa? Miksi?  
41. Minkä roolin toivoisit teknologialla ja digitalisoinnilla olevan tai ei olevan 

lastensuojelualalla tulevaisuudessa? 
42. Kuinka toivoisit yhteisön ja yhteiskunnan suhtautuvan sinuun ohjaajana 

tulevaisuudessa? 

 
Kysymyksiä? Kommentteja? 
 
 
Kiitos haastattelusta. Voinko tarvittaessa palata joihinkin kysymyksiin lähiaikoina, jos 
tarvetta ilmenee. 
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Bilaga 1b. Intervjuguiden Svenska 

Främjande av social och mänsklig hållbarhet i institutionellt boende 

A. Det egna arbetet och arbetets organisering (den egna situationen och 
erfarenhet av jobbet) 

1. Berätta om ditt arbete. 
2. Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag? 
3. Jobbar du i skiften/gör du skiftesarbete? 
4. Hur mycket kan du påverka ditt arbete och hur det organiseras?  
5. Kan du nämna någon professionell referensram som styr ditt arbete?  
6. Hur upplever du din situation på jobbet just nu?  
7. Upplever du innehållet i ditt arbete som tillfredställande? 
8. Vad upplever du att meningen med ditt jobb är? Vad känns speciellt viktigt? 
9. Upplever du ditt arbete som tungt? Vad är speciellt tungt i ditt arbete? 
10. Hur upplever du att andra ser på ditt arbete? Hur upplever du deras uppfattningar 

och hur påverkar det dig? (t.ex. samhällsdebatter) Om inte: Vad tror du det beror 
på? 

11. Har det skett förändringar i ditt arbete och har de påverkat dig på något sätt? Hur? 

B. Bemötande av boende 

12. Hur skulle du beskriva ett gott bemötande av barn och ungdomar?  
13. Berätta om ett lyckat bemötande med ett barn/ en ungdom som du upplevt t.ex. den 

senaste veckan. Vad hände och hur agerade du?  
14. Berätta om ett svårt bemötande av ett barn/ en ungdom som du upplevt t.ex. den 

senaste veckan. Vad hände?  
15. Hur hanterar du svåra bemötanden med barn och ungdomar? Upplever du att du har 

tillräckliga arbetsredskap för att hantera dem? Upplever du att du får tillräckligt med 
stöd från din arbetsgivare för bemötanden med boenden?  

16. Upplever du ditt arbete som tryggt? På vilket sätt? På vilket sätt inte? 
17. Har du upplevt våld eller osakligt beteende i ditt arbete? 

C. Ett gott boende och arbetets kvalitet 

18. Berätta om organisationens rutiner som berör barnen och ungdomarnas vardag: om 
att gå sova, vakna, äta, gå ut och hygien. Vad fungerar väl? Vad fungerar inte? 

19. Berätta om medicineringens rutiner. Hur mycket mediciner använder barnen och 
ungdomarna? Vilken effekt har medicinerna på de deras välmående och 
funktionsförmåga? Hur påverkar barnen och ungdomarnas medicinering ditt arbete?  

20. Vilka praktiker/rutiner förbättrar ett arbete av god kvalitet? Vilka praktiker/rutiner 
hindrar ett arbete av god kvalitet?  
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21. Hur vet du när du utför ett gott arbete?  
22. Vad önskar du att du kunde göra bättre? Vad skulle behövas eller krävas för det? 

Vad behövs det mindre av?  
23. Upplever du att du får tillräckligt med stöd för att utföra ett arbete av god kvalitet? 
24. Hur skulle du beskriva en god boendeenhet? (organisation, eller enhet inom 

organisationen) 
25. Hur mäts och evalueras kvalitet i ditt arbete?  
26. Använder ni teknologier som hjälpmedel i arbetet? På vilket sätt förbättrar eller 

begränsar teknologierna ett arbete av hög kvalitet? 

D. Förenande av arbetet och det övriga livet  

27. Berätta om ditt liv utanför arbetet. Vad är meningsfullt och viktigt för dig?  
28. Hur ofta tänker du under arbetstiden på saker utanför ditt jobb? Berätta mera. 
29. Hur ofta tänker du under din fritid på arbetsrelaterade saker? Berätta mera. Hurdana 

känslor väcker dessa tankar?  
30. Hur hanterar du de här känslorna? Stöder din arbetsgivare dig i detta?  
31. Hur upplever du förenandet av arbete och det övriga livet? Vad är svårt? Vad 

fungerar väl?  
32. Upplever du att det skett några förändringar i hur du ser på förenandet av arbete och 

det övriga livet? T.ex. under ditt liv? 
33. Upplever du att du ha tillräckliga verktyg för att förena arbetet och det övriga livet? 

Hur stöder din arbetsgivare dig här? 

E. Ork i arbetet 

34. Har du varit tillfälligt eller ofta stressad på arbetet eller trött p.g.a. ditt jobb?  

Om ja:  

35. Vad ledde till situationen? Berätta mera. 
36. Hur tar stressen/tröttheten sig uttryck? Vad hjälper mot den?  
37. Kan du tala om saken på jobbet eller med din förman? Hur förhåller sig din 

arbetsgivare och arbetsgemenskap till saken? Hjälper eller försvårar det saken?  
38. Har du behövt hälsovårdstjänster för att upprätthålla din arbetsförmåga? En hurdan 

roll har arbetshälsovården haft? Berätta mera.  

Om nej: Vad tror du det beror på att du inte känner dig trött eller upplever stress 
p.g.a. ditt jobb? 

- Fråga 36 och 37 kan också ställas om respondenten svarar nej på fråga 33. 
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F. Framtiden  

39. Hur ser du på den framtida utvecklingen i din egen organisation eller i sektorn för 
barnskydd? 

40. Hur ser du på dina egna möjligheter i arbetslivet i framtiden? Varför?  
41. Vilken roll önskar du att teknologier och digitalisering skall ha eller inte ha i 

framtidens barnskydd?  
42. Hur önskar du att allmänheten och samhället skall bemöta dig som handledare i 

framtiden? 

 

Frågor? Kommentarer? 
 
(Finns det något som vi nu inte talat om och som du skulle vilja föra fram?) 
 

Tack för intervjun! 

Kan jag återkomma till frågorna inom en snar framtid i fall det skulle uppstå ett 

behov för det? 
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Bilaga 2. Blankett om informerat samtycke 

Sosiaalisen ja inhimillisen kestävyyden edistäminen asumisyksiköissä 

Tausta 
Tutkimme asumisyksikköjä lastensuojelu-, mielenterveys- ja ikääntyneiden hoiva-aloilla. Tutkimus pureutuu 
erityisesti palveluntuottajien (asukkaiden, työntekijöiden ja johdon) näkökulmiin sosiaali- ja terveysalan 
kehityksestä. Keskitymme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviin kysymyksiin, kokemuksiin hyvästä 
asumisesta sekä palvelunkäyttäjien kohtaamisiin. 

Tutkimusprojekti toteutetaan Helsingin yliopiston ja Hankenin välisenä yhteistyönä (2019-2022). 
Työnantajaorganisaatiosi on myöntänyt tutkimukselle tutkimusluvan. 

Aineisto kerätään haastatteluiden muodossa tutkimuskäyttöön. Tutkimuksen kautta muodostuu neljä erilaista 
aineistoa: ääninauhoitteet, litteroidut haastattelut, taustatietolomake sekä osallistujien suostumukset. 
Aineisto arkistoidaan Helsingin yliopistolla lukitussa kaapissa.  Aineistoa käsitellään ehdottoman 
luottamuksellisesti eikä henkilötietojasi näy muille kuin tutkimuksesta vastaaville tutkijoille sekä 
haastattelijalle, joilla on vaitiolovelvollisuus. Henkilöllisyyteesi tai työnantajaorganisaatiosi eivät ole 
tunnistettavissa aineiston analyysissa ja tutkimuksen raportoinnissa. Helsingin yliopiston ja Hanken 
projektitutkijat ja maisteriopiskelijat suorittavat analyysin. Henkilötietojesi käsittely noudattaa Helsingin 
yliopiston tietosuojaohjeistusta. 

Osallistuminen on vapaaehtoista ja sinulla on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä 
vaiheessa tahansa. 

Suostumus 
Täten annan suostumukseni tutkimuksen osallistumiseen sekä henkilötietojeni käyttämiseen seuraaviin 
tarkoituksiin: tutkimukseen työstä, työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta, kokemuksista hyvästä asumisesta 
sekä palvelunkäyttäjien kohtaamisesta. Seuraavia henkilötietoja käsitellään: työnantajaorganisaatio, nimi, ikä, 
sukupuoli, ammatillinen tausta ja koulutustausta, työ ja työsuhteen kesto. Tutkimusryhmä käsittelee lisäksi 
luottamuksellisesti haastattelussa keskusteltuja asioita ja muita minun itse antamia tietoja. Henkilökohtaisia 
tietojani säilytetään seuraavasti: ääninauhoite seitsemän vuotta, litteroitu haastattelu arkistoidaan pysyvästi 
ilman henkilötietojani (tätä ja tulevia tutkimuksia varten), taustatietolomake kolme vuotta sekä tämä 
suostumus niin kauan kun henkilötietojani käsitellään. 

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tutkimukseen liittyen vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi. 
Ota yhteyttä: Tutkija Beata Segercrantz, puh: +050 4488832, beata.segercrantz@helsinki.fi. 

Päivämäärä ja paikka: __________________________________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

___________________________   ____________________


