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ID-nr och namn

Bakgrund och nuvarande befattning

#1 Sara

Utbildning: Socionomexamen.
Befattning: Familjerättssekreterare.
Tidigare erfarenhet: Socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, mottagningsenhet
samt ungdomsenhet, arbetskonsulent och skolkurator.

#2 Farida

Utbildning: Kurser i socialt arbete, miljöterapi, kriminologi och traumamedveten
omsorg.
Befattning: Ungdomsbehandlare på HVB-hem.
Tidigare erfarenhet: Kontaktperson för ungdomar mellan 13-21 år och
familjebehandlare.
Utbildning: Socionomexamen.
Befattning: Skolkurator för låg- och mellanstadiet.
Tidigare erfarenheter: Socialsekreterare på ungdomsenheten, projektledare,
bemanningsföretag.
Utbildning: Socionomexamen.
Befattning: Skolkurator för högstadiet.
Tidigare erfarenheter: Socialsekreterare på familj- och ungdomsenheten samt
ekonomiskt bistånd och familjerättssekreterare.

#3 Anja

#4 Margareta

#5 Emma

Utbildning: Socionomexamen.
Befattning: Socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten.
Tidigare erfarenheter: Biståndshandläggare på äldreenheten, ungdomspedagog och
kurator inom kyrkan, skolkurator samt behandlare på HVB-hem.

#6 Greta

Utbildning: Socionomexamen.
Befattning: Skolkurator och samordnare för elevhälsan i kommunen.
Tidigare erfarenheter: Socialsekreterare på familj- och ungdomsenheten.

#7 Linnéa

Utbildning: Socionomexamen.
Befattning: Socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten.
Tidigare erfarenheter: Inga.

1
2

INTERVJUGUIDE
1. Presentation av respondent
a.
b.

Tidigare erfarenheter inom socialt arbete? Hur många år har du arbetat inom yrket?
Nuvarande arbetsuppgifter? Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats?

2. Betydelsen av att arbeta relationsskapande för barn och unga
a.
Hur skulle du vilja beskriva relationsskapande arbete?
b.
Har du något exempel på när du har märkt att det relationsskapande arbetet har gett
resultat?
c.
Tycker du att det är viktigt att arbeta relationsskapande? Varför?
3. Att arbeta relationsskapande
a.
Hur arbetar du för att skapa en god relation med ett barn?
b.
(Vilka tycker du är de viktigaste komponenterna för relationsskapandet med barn och
unga?)
c.
Tycker du att det är någon skillnad på hur du arbetar relationsskapande beroende på
barnets ålder? På vilket sätt?
d.
Använder du dig av särskilda metoder i ditt klientarbete? Vilken/vilka i sådana fall?
Hur tillämpar du dessa?
e.
Vad tycker du att du behöver för förutsättningar för att kunna skapa relationer med
barnen?
4. Kopplat till självmedvetenhet och självreflektion
a.
Vilka är barnen du möter? Hur tror du att barnen du möter upplever situationen/mötet
här på din arbetsplats?
b.
Hur märker du det? Hur hanterar/tacklar du det?
c.
Hur gör du för att barnet ska förstå dig? Hur gör du för att barnet ska bli mer bekvämt,
mindre nervöst etc.?
d.
Kan du minnas något möte där du märkt en positiv förändring hos barnet genom ditt
bemötande? Varför tror du att ditt bemötande bidrog till en positiv förändring? Vad gjorde du för
att detta skulle ske? Vad gjorde barnet?
5. Organisatoriska förutsättningar för att kunna arbeta relationsskapande
a.
Vad gör det lätt eller svårt att arbeta relationsskapande på din arbetsplats?
Varför/varför inte isåfall? (T.ex. kollegor, chef, specialisering, hög personalomsättning som
påverkar klient, kompetensutveckling)
b.
Hur kan din arbetsplats underlätta era möjligheter för relationsskapande med barnen?
c.
Ser du någon skillnad på möjligheterna till relationsskapandet inom de olika
yrkesområdena du har varit i?

IDnr

Kategorier

Definition av relationsskapande

Avstånd

s. 2 “Så det är ju väldigt bra som skolkurator, för man kan ju liksom
glida runt i verksamheten som all personal utan att det är något
konstigt liksom och kunna få kontakt med eleverna på det sättet.

Tillgänglighet

s. 3 “Ja jag tänker att det är A och O som skolkurator. Då behöver
man... det var liksom mitt mission när jag började jobba som
skolkurator, att inte sitta och ruva på rummet med en grå yllekofta” …
“vad är viktigt? Ja men det är ju faktiskt att få en relation och att vara
ute i verksamheten och att det i sin tur genererar till att man kan ha de
här samtalen och också att man blir godkänd hos eleverna, att man inte
är någon anonym, konstig person.”

#1

s. 4 “... beskriva vad min roll är och att vara tydlig och beskriva
uppdraget tydligt och vad det finns för farhågor och förväntningar på
mig och vad jag kan göra och vad jag har för förväntningar och
farhågor kring barnen. Det är jätteviktigt att vara tydlig kring rollen
tänker jag.”

Tydlighet, spegling

s. 4 “Det finns liksom ingen standardmall om vad som sker i rummet,
jag försöker anpassa mig efter den personen som är i rummet och vad
jag har för förväntningar av en elev som är hos mig, att man är tydlig
med det, att man är rak och tydlig med det och pratar om det och
bemöter saker som kommer upp”.
s. 6 “Jag tänker att bemötandet med barnen är ju redan när man går ut
i receptionen, ‘hej, välkommen’... och prata kanske om vardagliga
saker. /.../ det måste också vara genuint och äkta.”

Gemensamma symboler

Kontinuitet

Förändringsprocess

Omedveten process

s. 6 “Jag tror jag visar det genom mitt kroppsspråk och hur jag pratar
med barnen.” “... att jag tittar de i ögonen och visar ett intresse, att jag
följer de i det dom berättar, att det är viktigt, att man går in och
sammanhangsmarkerar, att man går in och bekräftar. Att man följer de
i processen för att också se om jag har förstått det rätt, ‘är det så här
du menar?’. /.../ Viktigt med barn att träffa de flera gånger, speciellt
här. Att man följer upp…”
s. 7 “Förändringsprocessen… /.../ Sen kan man hålla på och jobba med
evidens och allt möjligt, det är jättebra, man kan inte hålla på och
flumma.
s. 7 “Sen tror jag inte det är något specifikt jag kanske gjort, utan att
jag kanske synliggjort den personen /.../ att få möjlighet att sätta ord
på tankar och känslor /.../ tillåtande klimat /.../ hjälpa personen att se
helheten /.../ Utan att man är som ett stöd...”
s. 8 “Att vara nyfiken och intresserad och låta barnet berätta om sig
själv och vem den är och vad den kan tänkas behöva och önskar. Att
utforska, vara nyfiken och utforska och vara intresserad. Genuint
intresserad,
det
är
mycket
viktig.
… att vara genuint intresserad och nyfiken, det ser barn på en gång om
man är eller inte.

Självmedvetenhet, “Me”

Oavsett ålder, faktiskt. Det spelar ingen roll om du är fem eller femton,
de ser det på en.
Att den blir sedd för dem dom är. Att man är intresserad av precis den
unika individen, det spelar ingen roll [ang. ålder].”
s. 9 “Att bekräfta de, att vara genuint intresserad, att inte ha en massa
fördomar och förväntningar /…/ Men att också att vara trygg.”
s. 9 “... det vet man inte alltid [hur man ska bemöta dem] men att man
kan sätta ord på det också. /.../ visa att man är genuint intresserad och
vara tydlig /.../ att de [barnen] är högst delaktiga i vad som händer i
deras liv /…/ att man inte gör något bakom deras rygg, det är öppna
kort och det finns ingen egen agenda.”
s. 9-10 “Jag skriver ju alltid arbetsanteckningar, och då frågade han
‘vad skriver du? Jag har aldrig fått reda på vad någon skriver om mig’.
Och det var ju jättebra att han sa det, då hade vi ju en
överenskommelse att varenda gång som han hade varit hos mig så
skulle han få läsa igenom allting /.../ Men också att han också såklart
var välkommen när som helst”

Självmedvetande
+ etik

s. 10 “... jag visade att jag var intresserad och vi träffades och hade
möten och han fick godkänt av honom [sin kontaktperson] att han fick
berätta om hur hans livssituation har sett ut /.../ … men vi hade kontakt
på telefon efter det och han kom och besökte skolan och så.”
“När den här incidenten hände, när mamman hade tagit sitt liv… det
var ju liksom, alla samlades ihop på en gång och ‘du ska komma till
skolan imorgon, vad kan vi göra? Du kan ligga på soffan utanför mig
och sova’. Alltså att agera på en gång…”
s. 10 “Men att vi hade möte på en gång, vad kan vi göra, vi styrde upp.
Och det blev liksom en vändning också.”

Socialiseringsprocess
Kontinuitet
+ nätverk

Förändringsprocess

Nätverk

Gemensamma symboler

Process ständigt pågående

s. 10 “... jag visade stöd genom att vi hade samtal och att jag blev en
viktig person för honom… att hålla ihop hela hans nätverk, kontakt
med pappan som gick lite fram och tillbaka. /.../ … det var en viktig
grej att jag kunde återinföra att ‘jag har träffat din mamma och jag vet
att hon tyckte väldigt mycket om dig och att hon var väldigt
kärleksfull’”.
s. 11 “Jag vet att vi satt och klickade hem böcker från Adlibris och
såhär självhjälpsböcker om när någon tar livet av sig, och satt och
googlade om det och läste tillsammans. Det var också ett sätt för mig
att visa att jag bryr mig verkligen om dig, och vi hjälps åt. /.../ Vi
utforskar, vad kan vi göra tillsammans för att det ska bli bättre? /.../
och jag sa liksom att ‘ja men vad bra, men då vet du att den finns, du
kan komma och låna den när du vill’ /.../ att hela tiden bekräfta.”
s. 13 “Jag tänker att en del av processen startar ju redan i rumme när
man är med barnet /.../ att jag sammanfattar och utvärderar mötet och
också ge det till barnet. ‘Ja men det här, ris och ros’, att öppna upp för
det och prata om det. /.../ att man behöver vara ödmjuk och öppen och
det spelar ingen roll hur många år man varit i yrket, man får ha ett sånt
här mantra i huvudet att man aldrig blir fullärd heller.
“Att hela tiden jobba processinriktat /.../ men att verkligen tänka att
det inte är prestige, att man inte är fullärd. Och också hela tiden få
spegling av eleverna /.../ ‘Jag är inte perfekt och felfri, hur ska vi göra

Självmedvetenhet

för att det ska bli bättre? /.../ Och det gäller ju på alla nivåer och i alla
grupper. /.../ Och med lärarna…”

Social interaktion

s. 15 “Och jag har en vision att jag alltid ska ha uppföljningssamtal
med alla barn, jag ska träffa de minst två gånger.”
“Att använda tavlan, konkretisera, framtidsfokus, ‘vad händer?’
Mycket tydligt. Så det är väldigt likvärdigt [hur man jobbar med barn
vs. vuxna].”

Nätverk

IDnr Kategorier

Definition av relationsskapandet enligt den professionella

#2

s. 1 “Stötta de”...”Och då träffas man utanför skolan, möter upp de på
stan, tar en fika, aktiverar de. Sakta men säkert försöker man motivera
de inom ett området”.

Gemensamma
(språkbruket)

symboler

Ärlighet
Genuint intresse

Socialiseringsprocess

Förändringsprocess

s. 2 “För det första så bryr jag mig, jag är inte där för att jag får betalt,
jag bryr mig. Jag vill att det ska gå bra. Och sen kommunikation är
jätteviktigt tycker jag, att jag kommunicerar. Ärlighet är superviktigt
och de känner av det direkt om du är ärlig eller inte. Säg att jag ska
göra någonting, så måste jag leverera liksom. Du vet allting är såhär...
om jag säger ‘vänta ge mig fem minuter så kommer jag’, till en
ungdom. Då måste jag gå om fem minuter, jag måste släppa det jag
gör för annars du vet, de här ungdomarna, de har svårt för tillit, de har
svårt... du vet de har haft vuxna som verkligen har svikit de. Så jag
måste vara ärlig, om jag säger fem minuter så är det fem minuter
liksom. Så att, kommunikation, lyssna. Jag tycker att man ska bemöta
dem med låg affekt du vet, förstår du? Om de är upprörda, så ska jag
inte gå upp i varv och skrika och ha mig. Men det är klart, jag kan
också bli arg, det kan man ju bli, det har jag blivit *skratt*. Men alltså,
låg affektbemötande. Och väldigt såhär, lyssna in, förstår ni vad jag
menar?”
s. 3 “Och folk hade haft honom... han hade varit där sen han var 15, så
när jag kom in så var han 18. Tre år, och det hade gått åt helvete,
personal in, personal ut, det är liksom... ingen pallade med det, och
hans vänner du vet var kriminella, det var det ena och det andra, ja
skitjobbigt ärende. Så kom jag in och så... jag glömmer aldrig det här
alltså, så satt vi på ett möte, han var ju arg och han ba ‘snälla, vad fan,
vem är hon?!’. Han var skitirriterad, ‘nej jag vill inte, jag vill inte’. Jag
ba ‘men jag kommer göra så gott jag kan, vi ska börja med det
viktigaste för dig nu, okej? Du säger att du har varit här i tre år, och
ingen har gjort något’. Han ba ‘ja, det är ingen som gör någonting, du
vet’. Jag ba ‘okej, vad är det viktigaste för dig frågade jag honom’. Vi
satt i ett socmöte du vet, och han ba ‘Jag har inget ID-kort’ säger han
till mig. Jag ba ‘okej, vi går och fixar det nu, vi avslutar, vi hinner!’.
Klockan är.. jag kommer inte ihåg om det var till banken, eller nått
sånt ställe, men ja vi hinner vi springer. Han ba ‘abo, okej’.
“... jag tänkte att det här är ingen lätt ungdom, så jag måste erbjuda
något som han verkligen vill ha, och jag måste göra det bra, så att han
litar på mig. Förstår ni hur jag tänker? Så vi sprang där liksom, vi
sprang och svettades och så gjorde vi det. Så hade han leg för första
gången liksom. Någonting som personalen hade haft problem att
planera med honom, så fort dom säger ja men vi möts där, vi möts
efter skolan, vi gör det, då har han liksom duckat, men nu kunde han

inte göra det. Vi drar och gör det nu liksom, och då kände jag liksom..
ja han fick tilliten till mig där.”
s. 3 “ Jag gav han inget val tror jag, för det första, jag utmanade honom.
För att det var liksom, på plats. Jag sa, jag frågade vad det viktigaste
var. ”
Gränssättning

Delaktighet

Självreflektion, interaktion

Icke-dömande bemötande

Gränsdragning, tydlighet
Trygg bas

Gränsdragning, tydlighet

Socialiseringsprocess

Tillgänglighet

Ärlighet

s. 4 “Jag ställde krav, utmanade, en liten utmaning, men samtidigt, att
jag är här för och hjälpa dig liksom.”
s. 4 “... de [personalen på praktikplatsen] litade inte på honom så han
fick inte göra någonting, så han har känt sig oduglig i två år i princip.
Jag var såhär... ‘han ska inte vara kvar här, vi betalar er för att ni ska
motivera honom till att göra något nyttigt och känna sig viktigt, och ni
gör inte ett skit.’ ”
s. 4 “Jag brukar fråga i slutet av ärendet, hur de tycker att det har gått,
vad de har fått för känsla, eller är det någonting jag kan jobba på, tänka
på till nästa gång? Det de alltid har sett, det de har uppskattat mest av
allt, det är humor och att jag är lugn. Jag går liksom inte igång enkelt.
Det ska mycket till för att jag ska bli rubbad, de kan komma och säga
att ‘jag är med barn’, jag ba ‘ja okej, då får vi lösa det liksom, det här
ska bli bra’. Jag går inte i affekt, någonsin. Så de har gillat att jag alltid
är lugn och stabil och rolig brukar de säga, har humor. Det har hjälpt
liksom.”
s. 5 “Sätter gränser, struktur, ger tydliga ramar, vi jobbar ju med
miljöterapi i vårat boende. Så det är liksom, allting är planerat, du ska
upp klockan 7, du ska iväg, du ska käka frukost, du ska iväg till skolan,
du ska sköta din skola, du ska komma hem, du kanske har städområde,
alltså jag är... jag är fyrkantig faktiskt när det gäller regler. /.../ Ja men
jag har tydliga ramar, jag är förstående, lyssnar, men det finns gränser
och det finns saker som jag kräver också, som de ska göra.”
s. 5 “Enkelt, tydligt, rak, som jag sa förut liksom, när jag säger att jag
ska göra något så gör jag det. Men sen samtidigt har jag också krav på
de, på att de ska känna sig nyttiga. Jag är enkel i mitt språk, nu gör vi
såhär och det är såhär det kommer bli och jag brukar säga såhär att jag
kommer alltid vara ärlig mot dig men det finns vissa saker jag kommer
anmäla till socialtjänsten om du gör...”
s. 6 “Så jag väntar in de, men jag kan liksom... om någon ungdom
liksom sitter och kollar på tv så kan jag gå ut och sätta mig där, och
typ vad kollar du på? Ja jag kollar på det här. Jaha, vad intressant. Så
kan vi börja snacka om programmet. Eller på kvällarna, min grej är att
alltid vara uppe på övervåningen i köket, jag håller till i köket liksom.
Jag brukar liksom sätta på te, dricka te, du vet hålla på att torka ytor,
jag gör mig själv tillgänglig liksom, då kan de komma och ba ja hon
är här, de ba ja du vet, så börjar de snacka liksom. Men jag är inte sån
du vet knackar och ba kom ut och prata med mig nu! Så jag är
närvarande och jag gör mig synlig, de ser att jag är där ute, jag sitter
inte inne på personalrummet liksom.”
s. 6 “Alltså handledning, jag kan inte ta ut min frustration på de, de
har det jobbigt... de ska inte vara ansvariga för mina känslor liksom.
Men, ibland tycker jag att det är nyttigt att bli arg, om någon har gjort
något förjävligt liksom, då ba ‘fan, vilket jävla beteende liksom, det
där var riktigt, riktigt illa gjort liksom.’ Jag kan säga till dig att de som

Symbolisk
interaktionism
angående beteende (kritiserar
beteendet och inte personen)

Gemensamma
symboler
(kram)
Rollövertagande (“jag förstår
dig”, “du kan skilja på rätt
och fel”)
Kritiserar beteende och inte
person
Bekräftar,
gemensamma
symboler (rätt och fel)

jag har pratat med efter liksom, de har sagt att de har känt att ‘det här
vill jag inte göra om liksom’.”
s. 7 “...han hade flippat i skolan, och slagit sönder datorer och grejer,
och jag var hans kontaktperson, så när han kom hem, man är
kontaktperson också till de i behandlingshemmet. Så när han kom hem
så gav jag honom en kram, typ såhär.. jag tänkte att ‘fan det där måste
ha varit jobbigt för dig liksom, att du inte kunde hålla inne ilskan’. Och
han ba ‘ja’. Och jag ba ‘ja det var inte bra att du gjorde så, för nu är du
avstängd liksom, från skolan, du vet det va?’. Han ba ‘ja’. Jag ba ‘vi
pratar lite senare’. Så kom han senare, jag kommer ihåg att vi gick ut
på balkongen, så sa jag till honom ‘jag ska säga en sak till dig, vet du
vad som är bra med dig’, han ba ‘vad?’, jag ba ‘du kan skilja på rätt
och fel, det är inte många som kan det och det är inte alla som kan det,
men du kan göra det, det har jag sett, så vad tycker du, det du gjorde i
skolan, var det rätt eller fel?’, han ba ‘det var fel såklart’, jag ba ‘du
ser, så du har egentligen ett val liksom, och det är du bra på, för det
där kan du.’”

Självmedvetande och sätta sig
s. 14 “Utan att gå in för mycket utifrån mig själv, jag försöker gå
in i andras sits
utifrån den personens perspektiv. Typ jag vet att jag den här personen
blir lätt stressad till exempel, förstår du? Då försöker jag göra det lite
Rollövertagande
enklare, så att han eller hon klarar sig i stressade situationer, så jag
utgår utifrån de men lite såhär hur jag skulle känna, om jag skulle
Empati genom att utgå från känna mig trängd, så jag kan känna empati, verkligen fan alltså, det
här är skitjobbigt för den här personen. Det är jätteviktigt.”
sig själv (“Me”)

Genuint
intresse,
förändringsprocesser
Gemensamma symboler

Självmedvetande

Socialiseringsprocess

Självmedvetande
Utgå från andras “Me”
Förändringsprocessen
konstant

IDnr Kategorier

s. 15 “Du kan inte jobba med människor om du inte verkligen brinner
för det. Jag brinner ju för det! Jag gillar att vara med unga människor,
att se processer och att vara en del av någonting. Och det har vi alla
gemensamt.”
s. 16 “Jag vill inte låta som någon supermänniska, men jag har faktiskt
inte det [fördomar], jag tror jag är sån privat också, jag vet att vi alla
har vår skit, det finns ingen jävel som är perfekt, vi kämpar liksom för
och klara oss. Så jag tror inte jag går in med den inställningen. Det är
klart om någon ungdom sitter där såhär med tatueringar här [i ansiktet]
och sitter och stirrar på mig, så kan jag tänka att ‘vad ska det bli av det
här?’ Men inte att jag dömer personen i sig.”
s. 16 “Oja, alltså jag är svart och jag är kvinna så du kan tänka dig. När
jag jobbade med ensamkommande till exempel, de har jättesvårt,
många hade svårt för kvinnor. Och det fick man ju verkligen jobba
med. Liksom ‘du är i Sverige älskling och allt inom socialt arbete,
alltså du kommer träffa många kvinnor, det är nästan inga män här
bara så du vet.’”
s. 17 “Alltså jag har ju bemött fördomar, jag tänker själv när jag kom
till Sverige, jag var 7 år gammal, aldrig sett en vit människa, och aldrig
blivit N-ordet. Det där fick jag ju liksom, kämpa ganska mycket tyvärr,
och blev retad mycket för min hudfärg. Så jag tror jag har sympati men
samtidigt, när någon bemöter mig med fördomar så har jag också en
förståelse tror jag, att det här är den personens erfarenhet som har gjort
att... men man kan bryta det, jag tror inte att det är hugget i sten, att
såhär kommer det alltid var.”
Definition av relationsskapandet enligt den professionella

#3
Nätverk

Nätverk

Avstånd (tillgänglighet)

s. 2 “ Ja det har de ju inte riktigt koll på, så ibland är det ju... det har
ju vi pratat mycket om också, att man jobbar mycket med
ångestreducering av vuxna. För när barnet då tas om hand och får en
insats, då blir de vuxna som finns kring barnet lugnare, och då mår ju
barnet bättre. Så den där sekunda effekten är väl egentligen viktigare
än det samtalet jag för här med barnet.”
s. 2 “Ja, jag har ju bara yngre barn. Men mellanstadiet kommer ju
själva. Jag jobbar väldigt mycket med konflikthantering, alltså att följa
upp och reda ut och dokumentera konflikter. Det hamnar ju ofta på
mitt bord för lärarna gör väldigt mycket men är ju uppbundna i
lektioner. Jag jobbar ju väldigt mycket med konsultation eller vad man
ska säga, stöd till pedagogerna, utifrån min profession, alltså utifrån
elevernas sociala situation, deras liv och sammanhang, hur lärare kan
bemöta elever, vad vi behöver göra kring elever, hur vi, liksom, kan
hjälpa elever. Och det gör man ju dels inom elevhälsan då, där man
har liksom socialarbete-professionen, men också mycket i
korridorerna, väldigt mycket skulle jag säga. /.../ Ja dels så skapar man
ju såklart relationer med eleverna [i korridorerna], om jag sitter här då
är det ingen elev som vet vem jag är, då känner de inte mig. Och dels
så pratar man ju mycket med lärarna kring eleverna. Det är ju inte bara
i bestämda forum vi gör det utan det är ju väldigt mycket i
korridorerna, att man söker upp varandra.”
s. 2 “För mig betyder väl det [relationsskapande] att vara delaktig där
eleverna finns då, och personalen såklart för det är ju ett
relationsskapande även med personal, för det vinner ju eleverna på, att
vi kan samarbeta.”
S. 3 “När de faktiskt söker hjälp, att försöka finnas till hands då, och
kan jag inte just då så hänvisa till någon annan eller säga nej jag kan,
att inte liksom, stoppa. Utan att försöka finnas till hands”

Tillgänglighet

Sätta gränser

Rollövertagande

s. 3 “Namn, att veta vad eleven heter, så att den blir en person. Hälsa,
småprata lite, sådär, om man inte känner en elev som jag kanske skulle
behöva känna, eller behöva närma mig. Försöka såhär när jag möter
eleven prata såhär ‘hur mår du, hur är det?’ Se eleven liksom. Och sen
där får man ju också vara snabb att om eleven själv söker kontakt att
man finns tillgänglig då för och visa att... och sen också visa att de kan
lita på, om vi pratar, att de vet om det är något jag behöver
vidarebefordra, varför jag gör det och till vem, och det här behöver jag
inte vidarebefordra till någon, att de vet att jag inte gör det. /.../ Att det
här med att vara noga med elevernas förtroende, det är ju också viktigt
för relationen, att de vet att de kan lita på mig liksom. Men mycket att
försöka lyssna på de, och försöka vara rättvis, att liksom lyssna på de
och försöka höra deras version och försöka kanske ge de, liksom, men
också såhär att jag förstår att ‘den blev upprörd om du gjorde sådär’,
man måste ju också sätta gränser, man kan inte bara lyssna på eleven
men ändå lyssna på deras uppfattning av situationer. För när du väl har
skapat en relation det är ju då också du kan säga såhär att ‘men vet du
det där var ju inge bra gjort, varför gjorde du så?’”
s. 4 “I början ställer jag inte så mycket frågor utan pratar på mest för
att de ska vara trygga i sammanhanget och de får prata om det de vill
och jag följer det samtalet så att... ja särskilt med de yngre. De äldre
vet ju lite mer, varför de kommer hit kanske, då får man vara tydligare
med det.”

Skillnaden mellan åldrar

Tydlighet i rollen

Nätverk

Skapa allians

Rollövertagande

Gemensamma symboler

s. 5 “Nej men såhär att man är, en snäll person som liksom, jag ställer
ju inte så mycket krav, jag försöker vara snäll, jag försöker vara
peppande och stöttande, tänker jag är viktigt. Jag behöver ju, jag
hamnar ju sällan i positioner där jag behöver skälla på de eller ställa
krav på de. Det behöver ju lärarna, de behöver ju sätta gränser på ett
annat sätt för de har ju ett annat uppdrag. Men jag behöver ju inte göra
det. Utan jag kan bara vara på deras sida liksom och det är väl det jag
försöker göra för att de ska slappna av i sammanhanget och veta att
jag vill hjälpa de. /.../ Jag försöker vara väldigt tydlig från början, att
jag är det, och det får man nog påminna dem om också ibland. Och att
jag säger att jag... ja men att det är en hjälp, att jag pratar inte om
anmälningar till socialtjänsten utan jag säger att jag kanske behöver
prata med någon annan om jag inte räcker till för och hjälpa dig. Och
jag kanske behöver prata med rektorn eller läraren eller någon annan
person liksom, och dina föräldrar och så. Och det behöver man kanske
också ta upp längs vägen och ‘ja är det här något dina föräldrar vet
om?’”
s. 6 “Föräldrar är oftast svårare, barnen går det oftast bra på. Men
föräldrarna har man ju inte alltid samma relation med, men där är det
samma sak, de ska vi ju inte glömma att skapa förtroende med
föräldrarna, att skapa en allians. Att inte gå i klinsch med föräldrar
utan att lyssna in de, visa att ‘vi tycker om ditt barn, vi bryr oss ditt
barn, ditt barn är fantastiskt, men, vi ser de här svårigheterna som vi
tillsammans behöver hjälpa ditt barn med’, att alltid lägga fram det så.
s. 6 “Jag brukar släppa fort då, om de inte vill vara här... jag brukar ju
säga att man får pröva ett begränsat antal gånger, man får prova tre
gånger, tycker man inte att man vill komma behöver man inte. /.../ Nu
är det ett barn som sa att jag vill inte komma till dig och jag visste
inte... jag vill leka med min kompis och då vet inte jag så ‘här vill hon
det just då?’ Men då har hon sagt igen ‘jag vill inte komma längre’,
‘nej men det behöver du inte’. Och så frågade jag om det är någonting
jag har gjort som du inte tyckte om för så kan det ju vara, att man har
frågat om saker som de liksom tycker blev obehagligt eller så. Men
hon har liksom inte varit arg på mig, eller... hon hälsar väldigt glatt,
hon pratar i korridorerna, så då tänkte jag att det har nog inget med
mig att göra men det kan också ha med tiden att göra, för hon ska
komma efter skoltid på fritids, och det kan ju vara att då vill hon hellre
leka, så det kan vara det att hon inte vill komma då. Men då sa jag att
då släpper vi det, för då har hon sagt väldigt tydligt att jag vill inte
komma till dig. Då släpper vi det så får vi se om hon kanske ångrar
sig, för att en kompis till henne vill komma till mig, då kanske hon
också vill sen. Så det tror jag är bästa sättet att vinna tillbaka dem, att
följa det de vill, till viss del.”
s. 8 “Och det handlar nog mycket om person också, i just min
profession, gör det ju det. Ibland är jag så matt och trött och så tänker
jag att varför är jag det? (skratt). Tycker såhär jag bara heltidsarbetat
som alla andra, men jag tror att man... lärare använder ju också sig
själva men jag använder ju mitt innersta väldigt mycket i relation till
människor liksom, att ibland kan jag känna att det kan bli lite tröttande,
när det är det hela dagen, när det inte blir någon paus liksom. Det var
en tanke jag fick härom dagen så det var en ganska ny tanke det här
att man liksom använder sig själv som verktyg väldigt mycket.”
s. 10 “Vi är socionomer, vi tycker att det här är jätteviktigt men det har
ju kommit mer och mer, med det här lågaffektivt bemötande,
förhållningssätt, relationellt liksom, det är... det har ju kommit mycket

Självmedvetande
sig själv i arbetet)

(använda

Social interaktion

Motreaktion till hårdare tag

Att bli sedd

Sätta ord på känslor

Förklara vuxenvärlden

Rollövertagande

Rollövertagande

Självmedvetande

mer in i skolan. Vi pratar jättemycket om det här med
relationsskapande nu för att… /.../ Det är iförsig lite... ja... det är
intressant, för det är ju lite såhär emot den här andra trenden där det
ska vara hårdare tag i skolan, med betyg och liksom det skulle jag väl
säga är trenden i skola för det är det som hörs väldigt mycket i media
och politiker och sådär. Så det är ju på ett sätt att det här har kommit
in på sitt spår... det här med relationer och så vidare.”
s. 10 “Och han [en föreläsare] pratar också om relationer och hur
viktiga de är, när man sitter där och är ensam och utsatt att någon
faktiskt ser än, även om det är en mattant som ser vid ett tillfälle att ‘ja
hur är det med dig? Är du hungrig? Här, kom ska du få lite extra!’
Alltså den lilla, att det kan göra väldigt mycket om man är en utsatt
elev som tycker att varje dag är vidrig, varje sekund är vidrig i skolan.
”
s. 11 “Nej men man förklarar teorin och andras reaktioner för barnen
och förklarar deras egna inre liv, ångest, ja ångest okej, då benar man
upp, det här jobbar man ju väldigt mycket med, det här med
ångestrelaterad problematik, att förklara vad är ångest? Hur uppstår
ångest? Och vad händer i kroppen vid ångest? Och det är samma sak
med eleverna, okej du känner såhär, varför tror du att du gör det? Vad
är det som har hänt? Vad kan det här vara relaterat till? Hur ska vi
bemöta och ta hand om den här känslan? Hur ska vi göra för att få bort
den om den stör dig? Alltså så gör man ju också mycket. Man förklarar
vuxenvärlden väldigt mycket som kurator.”
s. 12 “Nej förstå varför andra gör som de gör? För det blir lättare och
förhålla sig det då, om jag får en förståelse för varför andra människor
gör som de gör. Och när busschauffören är skitotrevlig och jag blir
bara förbannad, sen visar det sig att den busschauffören har sitt barn
på sjukhuset och håller på och opererar för cancer, ja då får ju jag en
större förståelse för att han faktiskt var jävligt arg och ledsen, och det
visar sig i då att han vreser till mig, till exempel. För barn förstår ju
kanske inte alltid det, och om man kan hjälpa dem att förstå varför...
ja varför kunde inte den här läraren lyssna på dig just då tror du? Att
de tänker på det, ja men okej, det var för att läraren skulle... ja men då
är jag ju inte lika kränkt längre, om jag förstår att ja men läraren
pratade ju med en annan elev så att det var därför den inte kunde
lyssna. Alltså att försöka, ja, förstå och se det. Tänker jag kan hjälpa
de med det. ”
s. 12 “ Jag tycker jag gör det [självreflekterar i arbetet] hela tiden,
ibland blir man såhär fan kan inte jag vara som alla andra människor
och bara "skit i de där, de är dumma i huvudet", och så gör man vad
man själv vill. För jag tycker man gör det... man reflekterar väldigt
mycket över sin egen roll, ‘vad har jag påverkat den här situationen?
Vad har jag för inverkan på det här? Varför reagerar jag så här? Är
det... okej, nu tycker jag såhär, men alla andra tycker såhär, hur viktigt
är det här då liksom? Eller behöver jag tänka om? Är jag verkligen’
liksom... och ‘om det här är så viktigt för mig, hur för jag fram det till
de andra och för och få med mig de, jag tycker jag gör så hela tiden,
tänker på det. Det här fungerade inte, varför gjorde det inte det? Varför
ville inte den här eleven komma? Vad beror det på? Är det tiden? Är
det innehållet? Är det jag?’ Ja men det tycker jag att jag tänker
jättemycket på, mycket gör man ju det på sin egen kammare, såklart.
/.../ Jag hoppas ju, jag har inte tänkt så mycket på det [självreflektion],
men jag hoppas ju att det kan förbättra min förmåga till
relationsskapande för att jag också kan få en ökad förståelse för

situationen, eller för andra individer och då påverkar ju det hur jag,
hur jag väljer att skapa en relation med den här eleven. Om jag märker
såhär, att när jag gör så här så funkar det inte alls, då behöver jag göra
på ett annat sätt och förhålla mig på ett annat sätt till den här eleven
för och vinna med den eleven och skapa en relation med eleven. Så
förhoppningsvis så kan ju självreflektionen göra att jag förbättrar min
förmåga att skapa relationer och förändrar sättet jag skapar relationer
på.”
Rollövertagande

Självmedvetande

s. 13 “Utan här måste jag... här var jag tvungen att fundera över. Och
det är ju också väldigt nyttigt för mig och sätta ord på, och fundera
över vad jag faktiskt gör, för ofta hinner man ju inte med det heller,
och så gör man ju... ja men när man har jobbat fjorton år då kör man
ju mycket på rutin. Och min kollega har ju jobbat ännu längre, och kör
ju ännu mer på rutin tror jag. Hon kör mycket mer på känslor än vad
jag gör, jag kör lite mer på struktur tror jag. Vi är lite olika där. Jag
kör nog också på känsla, såklart men man kör ju mycket på erfarenhet
och då reflekterar man ju inte över de där sakerna och det är
jättespännande att göra det.”

Självmedvetande

Idnr

Kategorier

#4
Tillgänglighet
Icke-dömande bemötande

Gemensamma symboler (mål)

Rollövertagande

Rollövertagande

Definition av relationsskapande
s. 2 “Det betyder att man ska finnas för eleverna, man ska... dels måste
man visa sig, man måste finnas här på plats. Sen så är det viktigt att
man ser eleven och inte bara själva handlingen, vad eleven gör utan att
man ser igenom handlingen och inte dömer personen, utan man kan se
handlingen och ändå bekräftar och uppmuntra personen.”
s. 2 “Det är för att man ska akta sig för att nedvärdera och kränka. Man
får betona att ‘det där som du gör nu är inte okej, jag vet att du kan
bättre’. Och sen pratar man mycket om att man utgår från att eleven
vill lyckas, vill ha ett bra liv, klara sin skola. Att alla har samma mål
och att man måste, ja hjälpa eleven att hitta någon strategi. Och
försöker peppa, motivera och säga att ‘ja men är du så är på läraren,
men läraren, det är dens jobb. Du är här en kort tid och du ska få ut det
mesta möjliga av det här, hur kan du hantera det här?’ Så att man
verkligen liksom försöker motivera eleven.”
s. 2 “Det kan vara, om man träffar elever till exempel som har det
jättetungt och inte har ett språk och inte har förmåga att sätta ord på
vad en är bekymrad för, då kan man bara visa att ‘jag ser dig. Du kan
komma in till mig om du bara vill sitta här, du behöver inte prata, du
kan sitta bara i stolen och vila en stund.’ /.../ Och sen, ja det vi sa förut
då, att inte kränka utan att... visa respekt mot barnet. Att inte kränka...
för det…”

Respekt

Icke-dömande bemötande

s. 3 “Ja, till en början med så måste man visa... det handlar om att ställa
öppna frågor och lyssna, och inte... inte gå in i, för om man går in i
och uppför sig liksom illa mot ett barn att man kanske höjer rösten,
man dömer, man kränker då får man ju det tillbaka. Det vet man ju,
det är sådant som är allmängiltigt. Så att det gäller ju att visa... sen tar
det tid för vissa barn, och sen är det också så att för vissa barn så måste
man också visa att man är vuxen och vara bestämt. Ibland är det bra

att säga så här ‘nej men nu är det så här". Och det är också att skapa
förtroende, att ‘du är ett barn och nu måste jag faktiskt göra den här...
insatsen eller prata med dina föräldrar.’ Så ibland får man ju
anpassa…”

Gränssättning

s. 3 “... ibland får man också ta ansvaret och vara en tydlig vuxen, det
är också att hjälpa barnen genom att sätta gräns, och visa och vara
ärlig, alltså att vara uppriktig! Utan att kränka men säga ‘jag ser det
här, du är barn, jag är vuxen, det här måste jag ta hand om.’"

Ärlighet

s. 4 “Ja, det är klart att det är... med yngre barnen då jobbar man genom
föräldrar mycket mer. /.../ och så vet man också att ungdomar är ju på
väg till att bli vuxna självständiga så man jobbar ju på ett annat sätt.”

Gränssättning

s. 7 “För att det får man ju fram i samtalet med en elev, att man frågar...
om en elev är hitskickad till exempel på samtal och går med på det så
frågar man... man försöker pendla in om eleverna själv har någon
insikt... och hur den ser på sin situation. Så försöker man använda olika
metoder, det här med sekulära frågor, skalfrågor... man försöker
pendla in vad eleven har för mål, tror eleven att den klarar det här
själv? Vem behöver den hjälp av? Vem kan hjälpa? Skolan? Är det
någon hemma? Och så får man en bild av... och det kan skilja
jättemycket från någon i sjuan och någon i nian, det kan ju vara... alltså
mognaden kan ju skilja fem år. Det är därför det är viktigt att lyssna in
vad eleven behöver. /.../ Jag menar om en elev självskadar sig till
exempel, eller man får reda på... då kanske man måste bygga upp ett
arbete med föräldrarna också. Eller om en elev bara vill prata allmänt
om livet och pojkvänner, kompisar... då får man göra det på egen hand.
Så man får lyssna in, så. Så det är bra att man är förtrogen med
uppdraget.”

Rollövertagande
Vuxenblivandet

Rollövertagande

s. 7 “En del har blivit arga, jag har ju haft elever som har berättat för
mig att ‘jag äter min mammas medicin’ till exempel, ‘jag tar
jättemycket tabletter’. Och då säger jag till eleven att ‘men det där låter
inte bra, det där låter jätteriskabelt.’ Eller det här med
självmordstankar och så kan jag säga till eleven att "men nu när jag
hör det här blir jag bekymrad, vi måste prata med dina föräldrar." Och
så säger jag till eleven att ‘du får vara med när jag ringer, du får vara
med på mötet’, men då har det hänt att eleven inte kommer och blir
jättearga på mig, men att föräldern kommer och säger ‘åh herregud
vad bra’. Ja ni förstår att jag kan inte... jag måste ha koll på det här och
varför, för om det händer något och jag inte hade berättat, då hade jag
verkligen känt att jag hade brutit mot mina etiska principer.”

Ärlighet

Nätverk

Dubbla karaktär
bundenhet)

Åldersskillnad

Nätverk

Nätverk

(regels. 8 “... och nu pratar man jättemycket om att kamrater ska kunna gå
till oss och be om hjälp. De ska inte heller bära, utan de kan också
komma till oss och säga ‘det är en kompis här som mår jättedåligt, vad
ska vi göra?’ Och då måste man ju säga till de eleverna att ‘men jag
tar över, ta med dig kompisen hit så handskas vi med det’.”
s. 9 “Jag tänker att, att den vuxne måste visa att det är pratbart att prata
om bekymmer på olika sätt. Att det är... när man ställer frågorna så
öppnar man upp att det är okej att prata om det också, och att man
hjälper dem att få en struktur på livet... och att man kan generalisera
att de inte är ensamma.”
s. 10 “Nej men det är också att man har respekt, att man frågor "hur
ska vi göra när vi träffas?" Det handlar också att man inte hämtar barn
i klassrum utan man... vi brukar byta mobilnummer med varandra så

Vuxenroll

Vuxenroll

Struktur

Respekt

Gränssättning

Rollövertagande
Respekt

Gränssättning

att man skriver så här ‘nu kan ni komma’ eller man bokar tid med dem.
/.../ Men om ni pratar om eleverna som själva vill komma, nej men då
visar man respekt till hur man ska, liksom man sätter en tid så att
eleven vet ‘ja men du är sedd nu, vill du ha en ny tid eller vill du ha
det om en vecka? Eller vill du höra av dig?’ frågar man, så att inte
eleven känner så här ‘åh nu är jag liksom…’, att de ska känna att de
kan komma. Och det är det här med att sätta ramar som det alltid är
med sådant här behandlingsarbete... efter barnens mognad, viktigt med
det där, alltså ‘vill du träffas här?’ Den här flickan vars bror är svårt
sjuk till exempel, hon vill ju ha en tid i veckan för då vet hon... att när
hon vill komma, och vet också att hon inte vill sitta här för hon tycker
det är jobbigt när det är oväsen i väntrummet. Så träffas vi på ett annat
ställe. Så det är också ett sätt att visa respekt då.”
s. 10 “Sätta ramarna för kontakten, och så frågar jag också att ‘är det
okej att om du och jag sms:ar med varandra om du inte kan eller jag
blir sjuk så kan vi liksom sms:a’ och ‘ja’ då har vi den kontakten. Så
jag gör jättemycket på, hur ungdomen, hur mogen den är. Vissa
kommer inte fast jag vet att det är ett jättebehov, och då frågar jag
‘men får jag ha dina sms för då måste jag påminna dig’ och liksom
då... man avtalar liksom, på olika sätt efter mognaden. Ja...”
s. 11 “... jag minns inte om det var någon speciell samtalsmetod utan
där tror jag det var just mötet, att vi faktiskt lyssnade, gav tid och gick
hem [till flickan] och såg med egna ögon, alltså... och sen i och med
att vi var hemma så kunde man- och vi tog emot flickan utan att döma
henne också. Så att... det var väl någon sorts förståelse, relation, helt
enkelt... ibland vet man inte varför det sker liksom, något under
egentligen [skratt]. Men alltså jag tror att det var så pass, ändå... ja, att
det var kontakten helt enkelt.”
s. 12 “Nej men kanske ha den makten att göra, ‘vad vill jag? Vad vill
jag? Jag vill också ha ett liv, jag vill ha en egen... jag vill ha en
utbildning, jag vill ha egen lägenhet, jag vill ha ett jobb. Jag är, får
liksom mitt liv’... och det är väl det som man hjälper barn att sätta ord
på.”

Svårdefinierat
Rollövertagande
Självmedvetande

Idnr

Kategorier

#5
Gränsdragning
Dubbla
karaktär
(professionell vs. personlig)

Definition av relationsskapande

s. 2 “Sen är det ju också jätteviktigt att man inte blir en för viktig
person i deras liv. För att jag finns ju bara där i fyra månader och sen
under insatsen, men jag kan inte heller bli en, alltså den personen som
de helst vill prata med. Utan jag måste... man måste, det
relationsskapande arbetet åt två håll. Att det blir en bra relation men
att den inte blir för viktig, för klienten.”
s. 2 “Alltså det är jättesvårt att inte bli för viktig. Tycker jag. Och det
är någonting jag jobbar ganska aktivt på att inte liksom bli, men jag
tycker att det är jätteviktigt att man sätter upp ramar för ungdomen/.../

Och att när de ringer en och vill prata om saker, att man liksom lyssnar,
men att man också hänvisar”
Nätverk

Gränssättning

Nätverk

Tillgänglighet, välja strider

s. 2 “Det är väldigt viktigt att utforska nätverket, och göra en typ, det
finns ju en typ av nätverkskarta som är rund, där man placerar folk
som är viktiga, såhär, längst in och längre ut och längre ut i cirkeln.
Och att kolla på den kartan och ba ja men finns det några här utanför
som vi kan plocka in, som du kan ta närmare, som kan veta om de här
sakerna?/.../ och sen att när utredningen är slut, att man har ett
avslutsmöte, och säger att nu är vi klara här, nu försvinner jag från dig,
och ha en bra överlämning till exempelvis ungdomsbehandlare eller
kontaktperson och liksom göra upp det där ganska tydligt, det är ju så
det verkligen bör gå till.”
s.4 “jag säger ju kanske nej om de bara dyker upp på min arbetsplats
och vill träffa mig, då säger jag ju nej. För det funkar inte, att hålla på
så och det är ju också en sånhär gränssättning. Men annars så, vill de
träffa mig och prata om någonting, då träffar jag de.”
s. 5 “Samverka. Samordna, ja alltså ni har ju hört det här tiotusen
gånger i er utbildning, men man är spindeln i nätet. Alltså om det ska
samverkas så förväntas det att det är vi som gör det litegrann.”
s. 7 “Ja, men också att de inte blir för förbannade på mig. Alltså, för
att jag inte, för att jag ställer in möten hela tiden. Alltså för ibland
handlar relationsskapande om att skapa en bra relation, och ibland så
handlar det bara om att inte få en dålig relation. Alltså så kan jag känna
ibland.”
s. 7 “Och att säga det [att föräldrarna måste förändra något samt att
man känner oro över deras barn] på ett bra sätt och där tycker jag såhär,
att skapa en bra relation i det läget, det kan jag tycka är liksom... man
kan inte förvänta sig att en förälder vill ha en så bra relation med mig
då utan då är det bara att den inte ska vara dålig.”
s. 8 “alltså framförallt så tror jag att det handlar om att visa ett intresse
i deras liv och notera saker.”

Genuint intresse (ärlighet)

Ärlighet

Ärlighet, tydlighet

s. 9 “Om någon, om jag upplever att någon känner någonting så, det
är som elefanten i rummet, alltså man måste bara nämna det”
s. 9 “Man kan inte hålla på och relationsskapa innan de vet vad oron
gäller, för de är så himla nervösa när de blir kallade till socialtjänsten
så du kan inte börja med att ba "ja vad kul, spelar du fotboll?". För de
ba "säg vad det gäller!!!". Alltså de är ju skitnervösa liksom.”

Respekt

s. 9 “Att vara liksom ödmjuk och lyhörd inför att människan man
möter kan känna jättemycket olika saker, och ta upp det tror jag är...
alltså ska man ha ett bra möte så måste man verkligen göra klart de
känslorna, tänker jag. För annars kommer den personen inte tänka
annat än på att den är arg eller ledsen eller, liksom, utan man måste ta
upp det.”

Rollövertagande, tydlighet

s. 9-10 “Hon [hennes kollega i mötet med barn upp till 13 år] berättar
vilka vi är, och så säger hon "och anledningen till att jag jobbar med
det jag gör, det är för att jag vet att det finns jättemånga barn som inte
har det så bra, och det tycker inte jag om. Så jag och min kollega, vi
jobbar med det här för att vi vill att alla barn ska ha det bra." Och det
brukar jag tycka, alltså kan avväpna en svår situation ganska

mycket/.../För att då pekar man också lite på mig som person, då blir
jag inte bara en, ja men läskig person som man bara hört talas om,
sockärringen liksom. Utan man blir mänsklig på ett annat sätt kan jag
tycka.”

“Mänsklighet”

s. 10 “Och sen tror jag att till en ungdom kan du säga att du vill hjälpa
den men den kommer inte tro dig ändå. Alltså ibland tror jag iallafall
att det är så, utan det är något man måste visa.”
s. 11 “Men att när du går in och träffar individen så är det viktigaste
då att lyssna på vad den har och säga, för de flesta fördomar kommer
att försvinna om du bara lyssnar. Så det brukar jag väl göra, att såhär,
gå in och veta om att jag har troligtvis fördomar, eller försöka
identifiera de, men att veta att alla människor är individer och allting
stämmer inte in på varandra och fördomar är bara fördomar och det
gäller att veta om att de inte stämmer.”

Handlingar

Fördomar, självmedvetande

Idnr

Kategorier

Definition av relationsskapande

s. 1-2 “Jag skulle säga att det är vikten av hela mitt arbete. Att skapa
dels relationer med pedagogerna så att de känner sig trygga och i
bemötande, få rätt verktyg, för det är ändå mentorerna som jag tycker
ska ha själva relationen och skapa kontakten med eleven. Men jag
försöker ju, jag är ju väldigt mycket ute i verksamheten, hoppar in lite
här och där i klasser, är i korridorerna ibland utifrån hur jag hinner,
äter med ungarna, ja, finns liksom i... de vet vem jag är tror jag. Och
att man liksom avdramatiserar sin roll på något sätt”

#6
Nätverk

Gemensamma
rollövertagande

symboler,

Gränsdragning

Humor

Humor, rollövertagande

s. 2 “Att man försöker hitta någon likhet med den där eleven, att det
inte blir så uppradat, att man liksom lär sig vilket språk, vad verkar de
förstå? Då försöker jag liksom använda dens ord, jag kanske, ja men
försöker liksom prata, jag skiter egentligen i om jag pratar fotboll två
tillfällen med någon, om jag märker att det behövs för att liksom /.../
Få in det andra tredje gången.”
s. 2 “Där är det jätteviktigt tycker jag att man avgränsar sig ändå, för
att annars skulle man ha... man blir insyltad, och det blir, syftet blir
inte så tydligt då. Så att jag försöker vara jättenoga med det, att hålla
mina, bestämma från början hur många samtal”
s. 2 “sen tycker jag att humor är ett jätteunderskattat verktyg i
verksam... alltså jag använder jättemycket humor /.../ ett jätte...
verkligen avdramatiserande verktyg”
s. 2 “Ja man sitter och pratar om och så kanske den har jättesvårt att se
sin del i... och så försöker man beskriva det utifrån någon annan
händelse eller en social serie eller någonting. Ja men så gör man det
lite roligt, och kanske härmar den eller beskriver hur den har betett sig
eller sagt rätt ut. De kan ofta se det då, och verkligen skratta själva åt
sig själva, på ett gott sätt. “
s. 3 “Ja och att man genom humorn ändå kan, ja det kanske är
fruktansvärt ibland och man vill känna det som att man vill dö ibland,
men det finns tillfällen då man... förstår ni? Då man ändå kan, på något
sätt, skämta lite om den allvarliga situationen liksom.”

Avdramatisera

Tillgänglighet

s. 3 “Ja, men just det där att man kanske antingen får man göra något
som är ganska banbrytande eller också får man liksom ha ett tålamod
och inte vara för pushig på utan bara finnas”
s. 3 “Så att nånstans så är ändå relationen det som är, jag vet inte, man
kommer ingenstans utan relationen. Tycker inte jag.”
s. 4 “så att också vara noga med att få in de och liksom, det räcker,
bara se de varje dag och säga att gud vad bra att du är här idag, ja men
liksom, såhär enkla saker. Det behöver inte vara så psykologiskt alltid,
utan bara medmänniska liksom.”

“Mänsklighet”

Ärlighet

Rollövertagande,
självmedvetande

s. 5 “För då kanske man har byggt det förtroendet att ja men, nånstans
vill du ha hjälp, du berättade det ändå för mig, och då återgår jag till
det att jag ändå alltid är noga med att förklara vad jag måste göra med
vissa saker de berättar “
s. 6 “jag tycker de svåraste är de som är super, inom autismspektrat
och verkligen tänker sig för vad är det jag säger? Hur tolkar den det
här? Där man själv måste jobba väldigt mycket på hur och liksom kolla
har den tolkat mig rätt? Har jag tolkat den rätt? Att man avslutar och
kollar en sammanfattning, vad har vi pratat om? För det är ju väldigt
många elever i varje klass som har diagnoser liksom.”
s. 8 “men isomorfier. Såhär likheter, jag älskar det, att hitta likheter att
börja prata om. För på nått konstigt sätt, ja men det kan vara vad som
helst, det kan vara nån grej nån har på sig, som man bara vet ja men
det är det. Så kan man liksom börjar prata om nånting. Sen försöker
jag att verkligen tänka på orden, ännu mer här faktiskt eftersom det är
så mycket med språket, många är ju nyanlända, det är ju väldigt viktigt
att man har fattat varann rätt på nått sätt, och förväntningar liksom”

Gemensamma symboler

Självmedvetande

Gränssättning

s. 10 “att liksom att överhuvudtaget mer tänka, jag vet faktiskt
ingenting, och jag träffar den här personen utifrån det här, soc träffar
utifrån sitt, BUP utifrån sitt, och ibland när man är på de här SIPmötena så låter det som att alla äger sanningen och även om BUP har
träffat den här eleven tre gånger så säger de att nej det var såhär och
såhär och såhär, och skolan gör såhär såhär såhär. Jag tycker att det
viktigaste är att ha fokuset på barnet, jag är här för barnet. Jag vet
aldrig egentligen någonting utan det är, jag ska ställa vettiga frågor
och försöka få den att fatta själv, komma fram till själv. Det är väl
liksom, jag tycker väldigt många får för sig att döma och tror de vet
allt. Jag vet inte, jag tror jag är tvärtom, jag vet ingenting känner jag
men ändå får man väl försöka komma fram till någonting. “
s. 12 “jag kan inte förändra världen, men jag kan göra det bästa jag
kan”

IDnr Kategorier

Definition av relationsskapande

#7

s. 1 “Och det tror jag är ganska basen i relationsskapande, att det
händer saker i familjer, det pågår liksom våld eller vad som helst...
men att fokusera på individen och vad som skulle kunna ligga bakom
istället för att... om vi vid varje utredning som tolk (?) pratade om

Fokus på beteende och inte
person

Rollövertagande

Rollövertagande

Genuint intresse

Gränssättning, ärlighet

Bedömning

Ärlighet, “mänsklighet”

våldet som förekom hemma så skulle vi aldrig komma någon vart.
Utan mer prata om 'vem är dem? Och vill de ha det så här?'”
s. 2 “Men just bekräftade och lyssnade bara på henne, och försökte att
inte försvara det vi höll på med, den process vi var i på socialtjänsten.
Utan mer... ja men som sagt, bekräfta och förstå, eller på något sätt
visa förståelse och ändå förmedla att 'det här är inte för att vara taskiga,
vi gör inte det här för att liksom sätta dit någon eller förstöra någons
liv' utan 'det här är för att vi försöker skydda ungdomen', för att den
väg ungdomen gick på var liksom inte bra. Så ändå förmedla, försöka
förmedla att vi bryr oss, att jag bryr mig, jag som handläggare men
också institutionen socialtjänsten eller myndigheten, så…”
s. 2 “Jag informerar väldigt, väldigt tydligt om vad jag har för
skyldigheter till att börja med. /.../ Så att jag försöker att vara
jättejättetydlig med att jag kan inte hålla på några hemligheter./.../ och
så försöker jag vara ganska flexibel i... om det har råkat berätta
någonting, så gör jag en bedömning huruvida det är av värde för mig
eller för vårdnadshavarna att veta den informationen.”
s. 3 “Och där försöker jag alltid... tänka mig in i hur det är för dem att
vara här, speciellt för att vara väldigt väldigt laddat, det kan vara att
mycket av skulden för det som inte fungerar ligger på dem. Och
försöker att prata med dem om deras styrkor och lyfta fram vad de
faktiskt kan göra.”
s. 3 “utan jag försöker att vara ärlig och liksom spela på min egen
mänsklighet ganska mycket. Jag är inte felfri och jag är inte... jag är
inte myndigheten, jag är en enskild person som utför ett arbete. /.../ Så
jag försöker hitta någon form av gråzon där lite mellan det jag kan
göra i mitt arbete och förmedla de tydliga ramar vi har samtidigt som
jag försöker förmedla vem jag är, vad jag står för”
s. 3 “Men att... jag inte försöker gå in i argumentation kring vad som
är sant och inte är sant, utan mer låter det vara, jag tänker mer att det
är ett symptom på någonting som händer, när de säger osanningen.
Och jag är inte någon domare. Det är en helt annan sak om jag
upplever att de medvetet spelar med mig. Men då tänker jag ofta att
grunden finns för att vi ska kunna prata om det som händer.”

Pragmatism?

Rollövertagande

Rollövertagande

Att bli sedd

s. 4 “att vi försöker prata liksom... vad kan vara, 'vad är det jobbigaste
i den här situationen för dig? Och vad skulle vara det värsta dina
föräldrar svarade på om du sa så här?' Att vi försöker ändå bryta ned
det lite.”
s. 4 “Jag tror att det handlar mycket om känslan av att bli hörd, att det
är det viktigaste, det är viktigare än att de inte är ledsna. För att man
kan vara ledsen väldigt länge, det kan... vi träffar ju ungdomar med
depressioner eller ångestproblematik eller så där, och jag försöker
alltid liksom säga till mig själv och liksom, ha med det in att jag är inte
lösningen. Och jag ska inte heller bygga för för bra relation, för det
blir problematiskt när jag måste släppa, för det måste jag. Så att... det
blir en balans lite där…”
s. 6 “för jag anser att det är inte integritetskränkande att gå in för
mycket, och behöver vi läsa föräldrarnas journaler ja då får vi ju
begära in dem, men vi måste samtidigt vara medvetna om vilken...

Dubbla karaktär

vilket integritetsbrott det egentligen är, vi måste ha diskuterat det, vi
kan inte göra det liksom... på måfå.”
Respekt

IDnr Kategorier
#1

Social interaktion

Etik

Socialiseringsprocess

Betydelsen av relationsskapandet
professionella (varför?)

med

barnet

för

den

s. 3 “Jag tänker att det är A och O som skolkurator. /.../ … också att
man blir godkänd hos eleverna, att man inte är någon anonym, konstig
person. /.../ … slå hål på alla de där fördomarna och farhågorna /.../ då
vet de att de fått svaren liksom [på förväntningarna]. Och att det inte
är så farligt liksom. Man kan skoja och prata om det liksom.”
s. 4 “... visa att man är en helt vanligt person och att man är
mänsklig…”
“... Barnen som jag träffar här kommer ju inte frivilligt så här blir det
ju extra viktigt med bemötande och beskriva vad min roll är och att
vara tydlig och beskriva uppdraget tydligt och vad det finns för
farhågor och förväntningar på mig och vad jag kan göra och vad jag
har för förväntningar och farhågor kring barnen.”
“... så barnet ska få information och att de får vara delaktiga och de
kan komma med mycket idéer och hälsningar till föräldrarna hur de
önskar att deras situation ska förändras och hur de vill ha det.”
s. 6 “... jag tänker att barn ser på en gång om man inte är på riktigt. /.../
… just för att det är ett ganska stort motstånd att komma hit, eller
liksom, att man har mycket farhågor /.../ så man hjälper de att ta
tillbaka det [de sagt] också. /.../ … barn behöver ibland höra saker flera
gånger, så att man är väldigt tydlig med att det inte finns kravbilder på
dem.”
s. 7 “... men att få en relation är liksom A och O i det hela. Att man lär
sig samspela och så. /.../ och ska vara den som ska stå för regler och
ordning, då måste man ju också ha en relation med eleverna. Annars
kan man bara slänga det i sopan, för de kommer ju inte lyssna ett skit
på det du säger. Så har du inte en relation kan du inte heller stå och rya
på de sen på fotbollsplanen när de ska gå in och rasten är slut, det
funkar inte. Så det är verkligen A och O.”
s. 7 “Utan att man är som ett stöd och att man hjälper de spegla hur det
blir.”
s. 8 “Så att det betyder jättemycket. /.../ Att den blir sedd för den dom
är. Att man är intresserad av precis den unika individen, den spelar
ingen roll [åldern på barnet].”

Nätverk

Etik

s. 9 “... så är de ganska avlastade när de går härifrån. /.../ superviktigt
att de blir sedda för det de är och för det de är som personer.”
“För att också bygga broar och ge information till barn om att det kan
vara bra att prata med andra. /.../ att de är högst delaktiga i vad som
händer i deras liv.”
s. 10 “Så jag tror det betydde jättemycket att verkligen se honom och
prata om känslor och att vi körde med öppna kort.”
s. 11 “... att jag hade kunnat sett det [hans relation med mamman] och
kunde synliggöra det för honom. /.../ och det var en framgångsfaktor

tror jag, i det relationsbaserade arbete med honom, att vi hade träffats
tidigare och att jag hade suttit ned med de tillsammans och haft möte.
Och sen tror jag att under den här processen, att jag hjälpte honom hela
tiden att sätta ord på känslor.”
Kontinuitet

s. 12 “Och att det ändå blev under resans gång att han var väldigt
omtyckt och att han kramades och var känslig.”
“Det hjälpte nog jättemycket... [förändringen] han fick en nystart hos
oss. /.../ att han verkligen fick se att vi fanns där för honom. Att det var
ett helt team som fanns där för honom och inte gav vika.”

Förändringsprocess

Nätverk

IDnr Kategorier

Betydelsen av relationsskapandet
professionella (varför?)

#2

s. 1 “Det är inte så svåra fall, det är liksom någon som behöver en
vuxen, en förebild kan man säga, en vuxen kompis. Men som ändå
sätter gränser och vägleder.”

Gränsdragning

Trygg bas

med

barnet

för

den

s. 2 “Det är egentligen A och O. Om man ska jobba med människor
överhuvudtaget, men framförallt ungdomar. Om du ska stötta de och
motivera de liksom, få de och vilja ta del av deras egen utveckling du
vet, så måste du skapa relation och det kommer med trygghet, ärlighet,
att man alltid är stabil, för att ibland kan ungdomen vara liksom...
överallt... jag vill göra det och det och det och stressar upp sig själv.
Men du måste vara den stabila punkten, alltid, och dra tillbaka
ungdomen liksom. Så det är trygghet, stabilitet, skulle jag nog säga.”
s. 5 “Alltså, du vet, du kan inte motivera någon om du inte riktigt har
en relation, förstår du?De ska känna sig positiva inför att liksom, vara
del i sitt eget liv.”

Socialiseringsprocess, “Me”

Socialisering
(olika
förutsättningar),
gemensamma symboler

Social interaktion

s. 7 “Om du ljuger för din chef, eller för dina kompisar, du vet det är
ingen som kommer ta dig på allvar, så varför ska jag göra det? Så jag
kan liksom direkt säga att jag har aldrig ljugit för dig, men du har ljugit
för mig, hur tror du det känns? Spegling liksom, jag speglar de. Hur
tror du det får mig att känna?”
s. 9 “Grejen är den att, för mig är det inte åldern, alla är olika. Varenda
en liksom. Det som funkar med den ena kanske inte funkar med den
andra liksom, så man måste känna in, tror jag. En 13-åring till exempel
kanske är intresserad av spel, då kanske jag sätter mig ner och ba ‘kan
inte du lära mig spela? Jag vet inte hur man gör liksom, kan inte vi
spela ihop?’, så möter jag honom där.”
s. 10 “Du kanske inte behöver jobba på att bli väckt på morgonen
liksom, nu fixar du det här, nu behöver inte vi, nu tar vi bort det här
från planen. Så de är delaktiga liksom. Och sen lär de sig samspel, för
du vet, de måste ta hänsyn, de är tio personer, så de måste ta hänsyn
till andra människor också, och någonting man inte får glömma är att
det här är deras hem, det är min arbetsplats, men det är deras hem. Så,
det måste man respektera liksom, att jag kommer in till deras hem.”

s. 13 “Nej men det är ju, du sätter ju värde på en människa om du sätter
dig ner och lägger ner tid på den personen. Alltså du säger ju liksom,
att du betyder något, du räknas.”
Respekt

Tid

Självmedvetande
Avstånd (tillgängligheten)
Gräsrotsbyråkraterna

Utgå från andras verklighet,
“Me”, Förändringsprocess
konstant

IDnr Kategorier
#3

Nätverk

Avstånd (tillgänglighet)

Uppfostran
Rollövertagande

Förändringsprocess

Lyssnandet

s. 13 “... det får de att känna sig värdefulla. Hon är inte bara en sån
som sitter på kontoret, de vet vem hon är, vad hon heter, att hon har en
son och en dotter och de vet också om mig, att jag är singel att jag inte
har barn. Att man pratar. De känner sig sedda. Man kan liksom, inte
bli såhär privat och berätta om sina problem, men man kan säga att ja
när jag var 16 så tänkte jag också så. Att man har tid för att prata och
tid för att lära känna personen är viktigt tror jag.”
s. 14 “.... men vi som är på golvet är de viktigaste för det är vi som
skapar de här känslan av sammanhang du vet. För ungdomarna.”
s. 17 “‘Och du är från Afghanistan jag vet det, men nu jobbar vi
tillsammans och så får vi se vad det blir av det här men det kommer
nog bli bra.’ Jag kan liksom tänka mig in att i hans värld har han aldrig
suttit med en kvinna, bara hans mamma, så jag måste sätta mig in i
hans tankesätt. Så jag tror jag har lärt mig att sympatisera med båda
sidorna, och sen veta att alla människor kan förändras. Hela tiden.
Hela tiden. ”
Betydelsen av relationsskapandet
professionella (varför?)

med

barnet

för

den

s. 3 “Och det vinner ju skolan som organisation på [relationer mellan
personal], men att finnas med där eleverna är, kanske till exempel var
med på rastvakter, var med på friluftsdagar, försöka lära sig så många
elevers namn som möjligt. Jag kan absolut inte alla elevers namn, men
många liksom. Att det är viktigt att kunna vad de heter. Att synas, att
vara en person, att man inte är den där kuratorn som sitter inne bakom
ett skrivbord med knytblusen, som ingen riktigt vet vem det är.”
s. 3 “... med en elev, du kan också markera tydligare till en elev som
du har en relation med, då kan du ju bli arg och säga att ‘vet du nu blir
jag jättebesviken och arg på dig’. Det kan du ju inte säga till en elev
du inte känner. /.../ Jag skulle säga att det är grunden i mitt arbete, det
är ju det jag gör och det är ju det jag ska förväntas kunna. Om du inte
är bra på det som skolkurator då vet jag inte hur du ska kunna sköta
jobbet, nej men på riktigt liksom.”
s. 4 “Jag ska ju hjälpa eleverna med olika saker, det är ju syftet med
mitt jobb här, att i långa loppet så är ju syftet att, allt syfte i skolan är
att de ska klara skolan bättre och i mitt fall är det att de ska må bättre
för och kunna klara skolan bättre. Och för att de ska kunna må bättre
och för att jag ska kunna hjälpa de och motivera dem till kanske att
göra förändringar eller till att prata om det som är svårt eller vad det
nu är som kan vara ett hinder för de, då behöver dom ju ett förtroende
för mig och vi behöver ha en relation för att ha ett förtroende. Så det
där tänker jag att det är ju grunden i allt det jag gör. /.../ De kommer
ju till exempel och tycker såhär... att nej jag vill inte gå på BUP för de
är jättekonstiga, de sitter bara och ba ‘hmmm’, och då tänker jag att
BUP är ju mycket duktigare än mig men de lyssnar på mig, de lyssnar
inte på BUP, då är det skitsamma. För då hör de det jag säger för det
kanske är något som de kan ta till sig medan de på BUP är redan, nej
men de har ingen relation med de och då har de inget förtroende för
det de säger och hör inte fastän det är bra grejer. Så att jag tänker att,

Förtroende

Förändringsprocess

Tillit, förtroende

Socialiseringsprocess

Skapa allians

Rollövertagande

Ärlighet

där spetsar det ju till sig lite, det här med relationen, hur viktigt det är,
för då går de till en person som de har förtroende för och en relation
med och då kan det, även om det är.. ja är det en lärare som inte alls
kan socialt arbete eller psykisk ohälsa, så är det den gör viktigare än
det det någon som är professionell för det gör.”
s. 4 “Den [positiva] förändringen kan vara svår att se, den förändringen
kan också vara något som kommer sen. Jag har ju fått kommentarer
från tidigare elever såhär, att man hjälpte till mycket och så. Att de
tyckte att du fanns verkligen där för oss under vår skolgång och
liksom, du lyssnade på oss och vi visste alltid att vi kunde lita på dig.
Såna kommentarer har jag ju fått och då har det ju uppenbarligen varit
en förändring men jag har ju inte sett den, i mitt direkta arbete. /.../
Och sen har vi ju också elever som kanske, det här när de är väldigt i
affekt, och så kommer de till mig för de vet att... ja men de behöver
prata med någon just där och då och då är det väl bra att de söker upp
mig. Och det gör de ju för att de litar på mig och vi har en relation, och
ibland kan man ju ta ner de från den affekten och så kan de gå tillbaka
och fortsätta sitt arbete i klassrummet eller kanske till och med gå och
lösa en konflikt på ett bättre sätt eller så. Det är ju en direkt
förändring.”
s. 5 “Och sen så ser man ju också, jag har en elev nu i årskurs två och
i början så kom hon tio minuter och så satt hon och ritade och så
pratade hon... hon babblade liksom om allt möjligt och jag lät henne
göra det. Jag tänkte ju att vi behöver ju skapa en allians här hon och
jag, vi behöver ju skapa en förtroendefull relation i att hon ska komma
till mig, ‘varför ska hon göra det? Vad ska vi prata om? Vad kan jag
ställa för frågor?’ /.../ Jag tror att hon liksom började fatta vad hon
skulle göra här, jag vet inte riktigt varför, att det inte var något farligt,
att jag inte ska lägga mig i eller gräva eller döma eller ställa frågor
som hon inte vill prata om eller sånt. Jag tror att det, ja men ‘nej okej
hon kommer inte att börja gräva och ställa obehagliga frågor om något
jag inte vill prata om.’”
s. 6 “...jag gjorde bort mig en gång i början att jag inte talade om för
en ungdom att vi gjorde en anmälan. Och han blev arg och det hade
han ju all rätt i världen att bli. Och det var det han blev arg på, inte att
jag gjorde en anmälan utan att jag inte hade sagt någonting, och det
hade han helt rätt i.”
s. 13 “... nu förstår jag ju att ni [intervjuarna] är intresserade av det här
för att ni har valt att studera relationsskapande arbetssätt men jag
tycker att det är ju grunden. Det går inte annars, det är väl det jag skulle
vilja... ja men få ut. Nej men så att, ja hur viktigt det är. Det är
relationen som är hjärtat i att kunna göra någonting överhuvudtaget
tror jag. Det är jätteviktigt att ha relationen, för alla som jobbar med
människor.”
s. 13 “Ja, oavsett om du jobbar inom vården, lärare, kurator, vad du är
liksom, så... och när du inte är bra på det då kraschar du ju med folk
hela tiden, och i skolan blir det värre när du kraschar med folk, vare
sig kollegor eller elever, de lyckas ju inte de som inte kan det här, de
som inte förstår det här, de får ju bara konflikter med eleverna,
eleverna gör ju inte det de vill... de vill ju inte göra någonting som dom
ska. /.../ Så det är ju, nej men det är verkligen superviktigt för och
kunna jobba, att ha en god förmåga och skapa relationer med... och
sitter du på socialtjänsten så sitter du på en jävligt svår position när du
är en myndighet och ska fatta obehagliga beslut, då måste du kunna ha

Förståelse

relationer med människor för att de ändå ska någorlunda komma med
på banan eller inte känna sig kränkta och överkörda iallafall. Det... du
kanske inte kan ha målet att ni samarbetar så, men man kan ha målet
att de tycker såhär ‘ja, soc är bara skit, men handläggaren var i alla fall
trevlig’ liksom. Ja men ‘då har jag iallafall lyckats med det för att jag
har fattat ett beslut som de inte var överens med’ liksom.”

IDnr Kategorier

Betydelsen av relationsskapandet
professionella (varför?)

#4

s. 2 “För relationsskapandet är det som gör att vi blir till. Att vi finns,
att vi blir sedda och att det går att motivera. Sen behöver det inte vara
jag, det är klart att... att det ofta kan vara kuratorn om det är elever som
är väldigt svåra så kan det hända att lärarna inte orkar hantera det. Så
att... det är jätteviktigt att peka på det, att varje elev måste ha någon,
som de kan vända sig till.”

Självmedvetande
Vikten av minst en vuxen

Förtroende, tillit

Att bli sedd

Rollövertagande

Självmedvetande
Självkänsla

Nätverk

Förtroende

med

barnet

för

den

s. 2 “Och visar man det där förtroendet att ‘du kan sitta här bara’, så
plötsligt så kan de berätta också vad det handlar om. /.../ Och det är
viktigt att veta det, för då kan man få en berättelse att ‘ja min mamma
är psykiskt sjuk, det är jättehemskt hemma hos mig’ och så plötsligt
får man liksom förståelse, för varför det barnet... är så udda eller mår
så dåligt.”
s. 3 “... det måste ju betyda väldigt mycket att man blir sedd och
förstådd. Sen, i vissa fall kan det betyda också att man kan göra en stor
insats... och de här barnen, alltså det är några elever som man hjälper
väldigt mycket som man kan bekräfta på det sättet, och det betyder
jättemycket. /.../ Men för de som verkligen har behov så kan det betyda
nästan alltså livsavgörande tror jag. Att man... att man blir bemött, och
att... man kan hitta sin egen väg, liksom i framtiden.”
s. 3 “... vissa barn som kanske har dåligt självförtroende inte vill stå
inför klassen och sådär. Det kan vara ibland att... och det har ju visat
sig när man har jobbat med barn och ungdomar, det kan vara barn som
har missbrukande förälder hemma, och då kan man behöva ha den här,
alltså att man behöver redovisa på ett annat sätt inför klassen för man
har dåligt självförtroende. Och då får man en chans att bygga upp det.
Och bli sedd, och då klarar man det, man klarar av skolan och man
klarar av att gå ut i livet och få en partner. Att man får hjälp att hitta
sina egna mål i livet och inte bara fastna i föräldrarnas liv utan att man
hittar sin egen värld. Och då måste man ju få backning för det, och
säga "det här fixar du och du kan växa i det här" och så. Att skolan tar
hänsyn till, skolan ska ju inte bara ta hänsyn till det pedagogiska, utan
även till hela barnet, om den har andra svårigheter till exempel med
självförtroende och det här med att stå inför en klass och klara av...
och då ska vi ju bygga på det också. Och det kan ju, sånt kan ju vara
livsavgörande, att man klarar skolan. Eller om man har en förälder som
är psykiskt sjuk och man tror att man är ensam i hela världen och hur
ska man klara det här... jag har haft barn som har sjuka föräldrar som
har vetat att de kommer inte klara sig så länge. Och de kan också må
jättedåligt i skolan förstås. Och kan man öppna upp det och prata med
föräldern och man kan föra en plan om vad kommer hända när
föräldern inte finns mer, liksom var ska du bo och vem kan hjälpa till.”
s. 4 “Men man kommer ju ingen vart om man inte har ungdomen med
sig, för då kan den plötsligt säga ‘stopp, jag vill inte, det där hittar du

på’ eller alltså... så det gäller ju att bygga på att ha ungdomen med sig
för annars så... ja kommer man inte så långt.”

Vuxenrelation

Att bli sedd

Gemensamma symboler

Nätverk

Tid

Helhetssyn

Att bli sedd

Rollövertagande

Självmedvetande
Gränssättning, nätverk

Etik (inkludering)

Vuxenroll, ärlighet

Dubbla karaktär (stöd vs.
kontroll)

Gemensamma symboler

s. 5 “Jag tänker att det [relation med en vuxen för barnet] betyder
jättemycket när man tänker tillbaka, både här och nu, men speciellt
sedan efter kanske när man lämnar här också känna att... jag tror att
det också... ger en känsla av att man duger och att någon har haft en
relation för mig... att jag finns. jag har ju sett elever här som jag tror
faktiskt också klarat sig, eller "överlevt" om ni förstår vad jag menar
symboliskt, för att det har funnits en lärare som har burit dem genom
skolan. Och det är de mest utsatta eleverna som har det så. Och det
betyder jättemycket. En kille som gick ut här från skolan då i årskurs
nio, en lärare som hade jobbat jättetight med honom, sen när han hade
gått ut upptäckte vi att han hade satt ett litet foto av sig själv ovanför
katedern, så han visste, han ville inte bli bortglömd. Så han ville att
när läraren skulle titta upp då satt han där uppe i taket! Alltså det är så
symboliskt. Jag kan säga att där var det avgörande för livet, att det
fanns en lärare, och att vi jobbade i team runt eleven så då stöttade jag
läraren, jag fanns också med. Men läraren var den som var närmast.
Och de eleverna glömmer man inte, och de glömmer inte oss heller!
Så där... så det är verkligen olika styrka på betydelsen av relationen
men... och det är är ju mest viktigt också för lärarna att de ser sina
mentorselever och att det finns tid till det. /.../ Men det är väldigt bra
om man har en som kan se en sorts helhet, eftersom att... man pratar
ju mycket om hur ungdomar mår, så det är bra om någon har en helhet
och stöttar dem i det, om man får önska så. ”
s. 6 “... om man bara har den negativa synen på en elev, då blir det ju
ingen relation och då blir det krig. Då blir det bara krockar. /.../ Man
går den här pendeln mellan att man försöker också se vad det är för
sorts elev. Är det en mogen elev, och det har inte bara med åldern att
göra, för att få förtroende och så är det jätteviktigt att man är
respektfull... att man... att man lyssnar på eleven, att man inte bara
kommer med pekpinnar utan att man lyssnar. Och man kan öppna upp
och man kan generalisera olika problem med livet. Man kan visa på
olika vägar, man kan försöka lyfta det som fungerar och inte gå med
på de generaliseringar om att ‘allting bara är skit’ utan att det också
finns bra saker, öppna upp för bra saker. Det hjälper att dem att se att
det är mycket som är lika för alla. Att ‘du inte är ensam om detta, så
här kan tonårstiden vara’. Att ja, öppna upp och försöka stärka det som
är... men är det en väldigt omogen ungdom då kanske man får jobba
mer på andra sätt, kanske mer att stötta föräldrarna och också
normalisera och säga ‘det är så här det är’ och hur man kan sätta gräns
så... så det ser olika ut.”
s. 8 “Att hon också fick vara med när jag ringde föräldern, lyssna på
samtalet. Hon var inbjuden att vara med sen när föräldrarna kom, och
sen valde den här ungdomen att inte vara med, men jag tänker ändå att
jag gjorde ändå det rätta. /.../ Man måste vara en vuxen person med
sunt förnuft. Och det gillar ungarna, de vet ofta ändå när man säger
‘det här måste jag göra’, då förstår dem det. För annars är man heller
ingen förtroendefull vuxen om man inte gör någonting åt det, men det
gäller att försöka motivera och säga att ‘det här du berättar för mig
låter så pass att jag vet att någon i din familj behöver veta detta och
stötta dig hemma, och jag kan hjälpa dig att ta kontakt’ och då säger
de ofta ‘ja tack’ för de vill ju bli sedda.”
s. 9 “... och våra elever jämför sig hela tiden med andra. Det är det
man gör hela tiden. Och det är viktigt då att förstå det, att det är lika

Självmedvetenhet,
rollövertagande

Avlastande

för alla, och det kan också hjälpa dem att hitta vägar. Så då kan man
prata om det här med, ja, hur man... vilka mål man har och hur man
har det och var man vill... och också i denna kursen, hur människor
fungerar. Hur man fungerar i grupp. Det här, ni vet, att om någon blir
utsatt i skolan att... kanske inte törs säga ifrån och ingripa för alla är
lika rädda, alla vill tillhöra gruppen. Det är mycket sådana
generaliseringar man kan göra.”
s. 10 “Ibland när man pratar med eleverna som själva kommer och vill
prata, då är det på ett sätt att det är jätte... då ser man att det är skönt
för dem, att det liksom avväpnar, att det är... avlastande, att det är
väldigt skönt. Sedan kan det vara skämmigt att kompisar ser, att det är
lite pinigt.”

Rollövertagande

Självmedvetenhet
Förändringsprocess

Att bli sedd

Självmedvetenhet,
rollövertagande

Förtroende, nätverket

Självmedvetande

Självkänsla, att bli sedd

s. 10 “... jag har ju ett minne av en elev som jag hade som gick ut nian
här för några år sedan, inte så länge sedan. Men som inte hade gått i
skolan på, hon hade nog inte gått till skolan ordentligt under hela sin
skoltid, utan hade en enorm skolfrånvaro. Både låg-, mellan- och
hög[stadiet] som liksom ingen kom åt riktigt. Men henne träffade jag...
och förstod att det fanns sjukdom i familjen, det fanns missbruk i
familjen, det var så mycket tungt för den här... familjen. Så då erbjöd
jag mig att gå hem, så jag tog hem specialpedagogen så vi gick hem
och träffade föräldrarna, och blev bjudna liksom på kaffe och macka
och... det uppskattades jättemycket. Och det här var en elev sedan som
öppnade upp sig och berättade att... så här är det hos mig. Så att... vi
träffade socialtjänsten och vi var allihopa samlade, vi pratade... vi
liksom, det som det ledde till, med den här eleven, var att hon började
faktiskt plugga i nian, hon fick sina betyg. Och hon sa så här ‘wow,
jag är den första i min familj som har utbildning och jobb.’ Och det
var häftigt, kan jag säga. Och det tror jag var för att hon satte ord på
hur det var hemma. Och det var jättetungt, det var verkligen tungt, men
hon ville ändå ha hjälp. Och det var också respekt mot föräldrarna, så
där var det bra, alltså vara... socionom tänker jag. För att... att man kan
handskas med sådana situationer, att man inte nedvärderar, för där
hade vi bra kontakt med föräldrarna fast det var svårt liksom.”
s. 11 “... ja hon blev, hon blev ju sedd, och jag tror att det var att hon
blev sedd. Och kunde lägga, alltså hon kunde lägga ifrån sig det hon
hade inuti sig, hela den här tunga situationen med sin familj och sin
mamma som var sjuk och så... och som då tog olika mediciner för att...
du vet det var så mycket. Att hon kunde sätta ord på det och kanske
lägga det utanför sig och se att ‘det här hör inte till mig utan min
mamma är sån och sån och sån, och bla bla bla... men här är jag, och
jag får säga det, och jag kan säga det, och det är inget konstigt med
det.’ Och då kunde hon liksom satsa på sig själv och få ett hopp och
hitta sig. Så det kanske var det att vi... ja, jag tror det, att det var det.
För där kom man nära liksom, och kunde stötta i det. Jag tror att det
var det.”
s. 12 “Och att mamman, alltså förtroendet för oss också. Tänker att...
jag var på socialtjänsten och hade gjort en orosanmälan på... mamman
och... hela fam- när jag kom dit höll jag på att svimma, hela släkten
var där, alla syskonen och hela familjen så att jag bara ‘wow!’ Och
pratade öppet om ‘hur ska vi göra för att hantera det här?’ Och det var
häftigt. Och det visade att de också hade ett hopp, ett förtroende och
ett hopp... och att de förstod också att det här är någonting som, ‘det
ligger inte på mig utan det är mamma som är sjuk liksom och gör så
här, det är inte mitt fel, det är inte mitt fel’...”

s. 13 “... men jag tror just det där att självkänslan, att den blir naggad
i kanten när man har föräldrar... som inte fungerar. Så är det så viktigt
att bli sedd, att man har någon sorts förståelse och att någon tror på en
att man ska lyckas, jag tror att det är det. /.../ Ja eller bekräfta alltså,
‘så här är det’, för att man behöver sätta ord på... och det vet man ju
barn som har föräldrar som inte fungerar, eller som har ett missbruk,
att man behöver... det därför man har sådana barngrupper tänker jag
också... men vi har ju inte så mycket sådant på den här skolan, det kan
ju vara andra saker här. Att man tror på en framtid för barnen, att de
ska få... att de ska lyckas med sin utbildning, att de ska få jobb,
lägenhet, familj…”

IDnr Kategorier

Betydelsen av relationsskapandet
professionella (varför?)

#5

s. 1 “Alltså jag tycker att det är jätteviktigt att man har en relation. Jag
jobbar framförallt med ungdomar och framförallt med unga kriminella
killar, har jag liksom profilerat mig in litegrann på. Där är det... om du
man vill att de ska prata med en, om man vill komma in, alltså,
innanför den här "jag är tuff, jag hänger med coola kids och jag vet
massa om knark och gatan och blabla", så om du vill komma innanför
det så är det asviktigt att du får en förtroendeingivande relation”

Självmedvetande

Gränssättning

Kontinutitet

Förändringsprocess

Rollövertagande

med

barnet

för

den

s. 3 “ja men att jag höll honom om ryggen är väl lite fel, alltså han
hade ju gjort fel, men jag, jag satte kanske lite gränser för skolan också,
för hur de kan tilltala honom och hur de får prata med honom, eller
får... men hur de pratade med honom, alltså jag markerade litegrann
och lyssnade på honom och tröstade honom när han var ledsen, och
efter det så gick det mycket bättre.”
s. 3 “Vi har haft en väldigt lång process han och jag, där han har liksom
inte velat ha hjälp överhuvudtaget /.../ Och när vi skulle, alltså under
hela den här perioden så har han alltid bara tackat nej till saker /.../ och
sen var det under ett möten är jag frågade samma fråga igen att så här
‘hur tänker du att vi ska gå framåt? Hur tänker du att ditt liv ska bli?’
och han ba ‘jag vill bli lyckad’, och då frågade jag honom ‘men hur
blir man lyckad då?’ och så svarade han att ‘då tar man hjälp när man
får det, och man ber om råd till vuxna människor’/.../ Och det var ett
sånt enormt framsteg och så pratade vi litegrann om det och då pratade
vi litegrann om hans och min relation och han kände att han kunde lite
på mig och att det jag sa betydde något, att det var värt någonting. Han
hade testat mig i fem månader eller fyra, eller hur lång tid det nu tog,
men sen landade han i att han kunde lita på mig. Och då gick han med
på att liksom ta emot hjälp och är påväg till BUP nu och går hos en
ungdomsbehandlare så där tror jag att relationen var, alltså väldigt
avgörande, för att vi ens skulle få in en insats överhuvudtaget,
faktiskt.”
s. 3-4 “Och att jag då kunde, i hans och min relation, bemöta honom
på ett sätt som jag märkte funkade, för han har aldrig på något sätt varit
aggressiv mot mig och om han har hotat mig då har jag satt ner... alltså
då har jag markerat direkt men på ett lågaffektivt sätt och varit väldigt
öppen och ärlig med honom om det och sagt att "om du säger såhär,
tänker du att... är det här ett riktigt hot, för då måste jag ringa polisen
eller hur tänker du?". Och jag tror att det har betytt jättemycket för
honom att jag har stannat kvar, att jag inte har backat, att jag inte har

blivit rädd och att jag har bemött honom på ett sätt som har fungerat
bra för den personen han är. Alltså väldigt mycket. Det var ju en
process att hitta det. Men vi kom ju dit.”
Kontinuitet

Tillgänglighet

Gemensamma symboler

Social interaktion

Dubbel
karaktär
(professionell vs. privat)

s. 8 “att om de ska kunna våga komma till mig som skolkurator och
prata med mig, då måste de veta vem jag är, för om jag bara sitter där
nere i mitt lilla källarkontor typ (skratt), då kommer de ju inte våga gå
dit. Utan jag måste vara ute i klasserna, jag måste visa mig, jag kanske
måste spela lite boll med de/.../ Men för att de ska våga prata med mig,
det är så det är överallt alltså, att ha en relation till någon är ju grunden
för att det ska fungera tänker jag, det funkar ju inte annars, det är helt
värdelöst. Då kommer personen bara sitta där och säga vad den... i alla
fall på socialtjänsten, har du ingen relation då kommer den bara säga
vad den tror att du vill göra, och det låter jättebra (skratt). Och då
kanske man inte kommer åt problemet.”
s. 9 “jag såg att en av mina ungdomar hade en halstatuering och jag ba
"wow, det där är ju det sjukaste jag sett, det måste gjort jätteont!" och
sen pratade vi om tatueringar i en tio minuter och kom in på andra
saker som han tycker var roligt, så att vi och tjötade om det ett tag
innan man kände att han slappnade av litegrann och fick nosa på mig,
vem jag var. Så det gör jag väl, att bara intressera mig.”
s. 11 “alltså när man skapar en relation så handlar det ju jättemycket
om att hitta ett sätt att samspela på som funkar för båda. Jag som
person är superpeppad och engagerad och glad hela tiden men alla jag
träffar kommer inte att matcha med det. Då hade jag anpassat mig. /.../
Så att vi kan skapa någonting utifrån den personens personlighet. Men
också tror jag att det är viktigt att tänka på hur man uppfattas när man
faktiskt ska ta de här tuffare konversationerna /.../ Och då måste man
också växla lite från den här fina relationen man har haft och då är det
ju ganska viktigt att tänka på att man måste, i den situationen uppfattas,
inte som socialsekreteraren som man nödvändigtvis har en bra relation
med, eller alltså, det är viktigt också. Men att man också kan uppfattas
som allvarlig eller seriös, alltså att det blir liksom, tuffare. På ett sätt.
Och det är en pendling.”
s. 12 “Men det finns ingenting som är så viktigt som att ha en relation,
eller att jobba relationsskapande tycker jag, i socialt arbete. Men det
finns inte heller någonting som är lika jobbigt som att jobba
relationsskapande för det kräver jättemycket tålamod och det kräver
också att man själv kan lägga bort känslorna av att bli kränkt, eller av
att bli personligt förolämpad, och gå över det och gå in i något
professionellt relationsskapande, och det är svårt det, men det är så
jävla värt det i slutändan. För man kommer ingenstans annars”
s. 12 “Ibland kan inte just en själv skapa relation med en person. Så är
det bara. Då kan det vara bättre att en kollega tar över ärendet. Det är
helt okej, och kan bli så mycket bättre för individen”

IDnr Kategorier
#6

Informell kontakt

Betydelsen av relationsskapandet
professionella (varför?)

med

barnet

för

den

s. 3 “då kollade jag var den bodde och så tänkte jag att nej men gud
det är ju där jag hoppar av bussen, alltså det tar mig 4 minuter extra att
hoppa av bussen och ringa på dörren. Och så kom jag hem dit och sen
hämtade jag den ungen i en veckas tid på vägen till jobbet, och sen...
nu hade jag tur, jag menar inte att det behöver vara, göras att man kom

Kontinuitet

Självmedvetande

till skolan. Men den ungen är fortfarande sån som ibland, i perioder,
är hemmasittare, men som hela tiden håller kontakten med mig då, och
det är inget som tar lång tid utan det är mer bara såhär "du fixar det
här idag, ska jag gå iväg och möta dig nånstans?".”
s. 10 “Om jag visste att jag skulle göra något fruktansvärt mot någon,
alltså vara elak mot någon, ja men då bestämmer jag ju vem utav mina
vänner berättar jag det här för? Inte den kanske som är mest dömande.”

IDnr Kategorier

Betydelsen av relationsskapandet
professionella (varför?)

#7
Allians

s. 1 “Men att... jag tror att det var väldigt väldigt avgörande i det
ärendet, att vi... att vi hade den här relationen vi hade och att vi hade
jobbat med varandra länge. Och just det, vi jobbade med varandra, vi
jobbade inte mot varandra.”

Gränsdragning

s. 4-5 “och vi pratar ganska mycket om det här med att inte göra sig
själv oumbärlig. För att vi vet ju inte hur morgondagen ser ut,
någonting kan hända, jag kan bli sjuk och om man har en ungdom då
som bara vill prata med mig, eller föräldrar för den delen också, men
framför allt för ungdomarna kan det vara lite känsligare. Så sätter jag
de i en sits som inte är okej.”

Socialiseringsprocess

s. 5 “Men jag tror att det är positivt för dem när de kan se att vi kan
samtala med varandra. Att vi kan jobba tillsammans. Många av de här
ungdomarna kommer ju från hem där relationerna inom familjen inte
kanske är de bästa heller, och om deras vardag är ganska präglad av
konflikter i olika former så blir det ju problematiskt om jag och min
kollega inte kan samverka med de som är runt ungdomen.”

Rollövertagande

Kontinuitet

Självmedvetande

Tillgänglighet

med

barnet

för

den

s. 6 “Och jag vill inte vara sådan, alltså så... jag vill inte att mina
klienter som jag träffar ska gå därifrån och känna 'vad fan var det där
för person?' Eller känna att jag försöker sätta mig över eller så, vi är
inte experter, vi är inte några magiker, vi kan inte presentera... alla
lösningar på problemen, och då ska vi inte framställa oss så heller. Det
tror jag är jätteviktigt, och det har i alla fall jag lärt mig utifrån mina
egna kontakter.”
s. 8 “Jag tror att det blir lättare att söka kontakt med en person när man
vet vem det är, när man har träffat den flera gånger förut, man har fått
saker förklarat, man har liksom en känsla av... att man kontaktar
handläggaren och inte socialtjänsten. Det blir, man kanske kan...
koppla bort lite vad det är jag står för eller vad handläggaren står för
när man har en relation till varandra och sen upplever ju jag att det är
så mycket lättare att prata om jobbiga saker när man har en relation.”
s. 8 “Och jag tror att... det blir liksom samma känsla för ungdomarna,
att det är skönt att veta vem man får prata med när man kommer till
oss, så. Att de kan skicka ett sms och liksom 'hörru du X, nu behöver
jag, kan vi boka en tid?' eller så, de vet vem och det är ingen
automatiserad telefonsvarare eller liksom... det är jag eller min kollega
eller så, det är någon som de har träffat förut. Så trygghet, precis,
stabilitet.”

IDnr Kategorier
#1

Specialiseringsgrad

Hög arbetsbelastning

Avstånd

Organisatoriska förutsättningar för relationsskapandet enligt den
professionella (när? Problem?)
s. 1 “Då var det organiserat så att man tog emot allt inom
socialtjänsten, men vartefter tiden gick så blev barn och ungdom en
egen mottagning, och vuxenenheten fick en egen mottagning, men när
jag började så tog vi emot allt. Men sen slutade jag där, det var ganska
hög arbetsbelastning.”
s. 1-2 “De [friskolan] har ju ett annat koncept och en annan
utlärningsstil, det ser ju väldigt annorlunda ut jämfört med en
kommunal skola. Jamen, man jobbar med individer på ett annat sätt,
det är inte klassrumsbaserad undervisning, man är ute mer i
workshops… /.../ Så det är ju väldigt bra som skolkurator, för man kan
ju liksom glida runt i verksamheten som all personal utan att det är
något konstigt liksom och kunna få kontakt med eleverna på det
sättet.”
s. 2 “Jo men nackdelar [med friskolans org] är ju att det är väldigt stort
ansvar på eleven, att eleven har en bra mentor, har mycket stöd
hemifrån och det är många barn som är olika… har särskilda behov
som börjar på den skolan och det är bra på många sätt för att man kan
individanpassa och göra liksom… /.../ Så det är väl nackdelen, och blir
det så att det liksom svajar i organisationen då får man också som
kurator väldigt mycket jobb hos sig…”

Handlingsutrymme

Nätverk

Hög arbetsbelastning

Standardiserade metoder
Nätverk

s. 2 “... jag har fått liksom, fria tyglar att göra mycket i mitt jobb och
jag har alltid känt att jag har en rektor som står bakom mig och
liksom… jobbar nära tillsammans. Men däremot har det väl varit lite
upp och ner med själva elevhälsoteamet, att det inte alltid funnits en
skolsköterska på plats /.../ lite upp och ned med speciallärare och det
blir sårbart på en gång, när liksom inte alla finns på plats, då blir det…
det har varit mycket på mina axlar och liksom tillsammans med
rektorn, vi har gjort mycket, speciallärarnas uppgifter och så.”
s. 2 “... vi hade ju handledning, hos en KBT-terapeut /.../ vi hade både
handledning i elevärenden, hur vi skulle jobba som kuratorer, men sen
hade vi också en teoretisk bit i det där vi skulle lära oss kring KBT och
hur man kan jobba ihop med barn och ungdomar i skolans värld.”
s. 3 “... när lärarna var stressade då gick det ut över eleverna, och det
gick sen på mig. /.../ Då är det bra att ha ett nära samarbete med rektorn
eftersom det är den ytterst ansvariga.”

Specialiseringsgrad

s. 4 “Den stora skillnaden är ju att som skolkurator så kommer ju de
flesta barn frivillig. /.../ Barnen som jag träffar här [familjerätten]
kommer ju inte frivilligt så här blir det ju extra viktigt med
bemötande… /.../

Intresseorientering

s. 4 “Ja, samarbetssamtal, vi erbjuder ju frivilliga samarbetssamtal,
och det är ju för separerade föräldrar som kan gå på det, där vi pratar
kring frågor om vårdnad, boende och umgänge. Där föräldrar inte är
överens, vi fungerar ju som medlare, vi är alltid två… /.../ och där
erbjuder vi ju också barnsamtal som sagt… /.../ Men sen jobbar vi ju
också på uppdrag av tingsrätten...”

Intresseorientering (BBIC)

Nätverk

s. 5 “... så där ska vi skriva utredningar och inhämta uppgifter, skriva
en riskbedömning, lämna förslag på beslut, vad vi tror är till barnets
bästa kring då frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.”
s. 5 “Men i skolan är det ju också mycket kontakt med föräldrar, lärare
och så vidare. Och ju längre man har varit i tjänst i samma skola så
ökar också föräldrakontakterna och lärarkontakterna och allt. Men här
blir det att man behöver vara tydlig med föräldrarna, vad pratar vi med
er om och vad är uppdraget med er, och vad kommer jag att prata med
Pelle och Lisa om? För det här är ju barn som ofta är i kläm mellan
sina föräldrar.”
s. 6 “Även om man inte behöver vara privat behöver man ändå vara
personlig.”

Dubbla karaktär

Resurser

Nätverk

Nätverk

s. 8 “Så att det betyder jättemycket [med kontinuitet i
vuxenrelationerna] och det skulle behövas mycket mer resurser i
skolan, mycket mycket mycket mer. Och mycket mer utanför också.
Jag jobbade ju mycket med att samverka med fritidsgårdar, fältare och
våran närpolis och mycket i skolan, socialtjänsten… för att liksom
bygga broar, att det ska finnas ett stort… ja men många vuxna. Och
även lärarna, hur viktiga är de? De är jätteviktiga.”
s. 9 “Utan också bygga broar, att utforska och vara intresserad, vem
barnen kan vända sig till, vilka andra vuxna som finns i deras nätverk
och också informera om att det finns skolkuratorer på skolan, hur det
ser ut på barnets skola, skulle det kunna vara ett alternativ, eller finns
de andra? För att också bygga broar och ge information till barn om
att det kan vara bra att prata med andra.”
s. 12 “... det var absolut inte bara jag som hade den här kontakten med
hans nätverk. Det är klart vi hade mycket kontakt men han hade också
nära kontakt med rektorn i skolan och han hade jättebra kontakt med
sin mentor. /.../ [skolan] hade ett öppet arbetsklimat och inte dömande.
Och liksom så här ‘nu är du välkommen här, och de reglerna gäller här
och så här jobbar vi’. /.../ Att det fanns ett helt team som fanns där för
honom och inte gav vika.”

Nätverk

s. 14 “Att man blir mer asocial när man är ledig kanske (skratt). Man
orkar inte (skratt). Det är väl den största nackdelen.”

Hög arbetsbelastning?

s. 14 “Så där [familjerätten] gäller det att vara strukturerad, effektiv,
boka in alla barnsamtalen på en gång, så att det inte rinner ut i sanden
och man inte hinner med. Så man jobbar mot tiden.”
s. 15 “... skulle jag inte vara strukturerad och effektiv och boka in och
planera verkligen, då skulle jag inte hinna med på samma sätt.”

Tid, regel-bundenhet

Regel-bundenhet

Intresseorientering (BBIC)

s. 15 “Det är att vi har ett sånt klimat. Att vi jobbar mycket med
barnrättsperspektivet. Just nu har vi två här som är barnrättsombud på
arbetsplatsen, så det ska liksom förankras på alla plan. /.../ Så det är
klimatet som är över hela stadsdelsförvaltningen som underlättar ens
arbete. Det är inte så att jag behöver skrika att jag vill ha det här och
det här, utan så är det. Det är liksom övergripande i hela verksamheten,
så här jobbar vi. Det gör ju jättemycket. Det är ingen som ifrågasätter
arbetet man gör. /.../ Ja och det är ju tydliga förutsättningar då, eller
det skapar ju förutsättningar för att kunna ha ett relationsbaserat
arbete. Just utifrån att vi jobbar med barnrättsperspektivet, att vi har
kontinuerliga dialoger kring vad som är barnets bästa, hur ska man

beakta det? /.../ Vi pratar om det, för- och nackdelar när vi ska skriva
förslag till beslut. Det genomsyrar hela verksamheten på alla plan.”

Institution

Reflektion

EBP

Självmedvetande,
självreflektion

s. 16 “För att jag inte klarar av kontroll, jag behöver känna mig fri och
självständig i det arbete jag gör, och det är viktigt att jobba
relationsskapande. Och det passar inte mig att inte få jobba
relationsskapande med klienter. /.../ Vi har jobbat lite med enkäter,
men vi försöker få det mer strukturerat, att det blir mer evidensbaserat,
att det blir en brukardelaktighet. /.../ … och det har jag ingenting emot,
att det genomförs kontroller och speciellt från de klienter vi möter…
‘ja men hur är samtalen? Pratar vi om rätt saker? Skötte sig
samtalsledaren?’ Alltså det är ju jättebra, att det är någon som ger
feedback kring det arbete man gör. /.../ Ja, att man får det men också
att det kan vara bra att någon utifrån håller på och granskar oss. Vad
vi gör och inte gör. Varför vi gör så och så vidare, så att vi kan utveckla
det.”
s. 17 “Jättebra, det behövs ju mer evidens, det är ju oftast att det saknas
och att det ibland kan bli så strukturerat och uppstyrt och att man
behöver hitta balans. /.../ … det behövs mer[EBP] inom området,
absolut. Det skulle vara hjälpsamt många gånger.”
s. 17 “Nej men om jag tänker om det blir liksom, kontroll uppifrån, att
‘nej nu får ni dra ner på barnsamtal, det här har ni inte tid med, ni har
tydliga uppdrag från tingsrätten, ni ska vara sekreterare till de’. Ja men
lite så, då hade det varit helt befängt. /.../ Om vi bara skulle jobba på
uppdrag av tingsrätten. Då skulle jag inte vilja vara kvar.”

IDnr Kategorier

Organisatoriska förutsättningar för relationsskapandet enligt den
professionella (när? Problem?)

#2

s. 2 “Ja då har jag direktkontakt med socialtjänsten, så det här är
liksom... det är socialtjänsten som brukar anställa mig som
kontaktperson. De har jag jobbat med när jag jobbade med det som
hette speciallösningar, så de hör fortfarande av sig nu 10 år senare
liksom, när de har någon ungdom som är lite svårare än vad de har
liksom...”
Dubbla
karaktär
(professionell vs personlig)

s. 5 “Professionell, ja, men lite av sig sig själv måste man ge, lite av
sin personlighet liksom.”

Nätverk
Dubbla
karaktär
(professionell vs personlig)
Regel-bundenhet

s. 8 “Vi brukar ha nätverksmöten. /.../ Jag är ärlig, de vet att jag har en
professionell roll. Så att jag försöker inte prata över de, men jag är
liksom, jag är ändå, det här är mitt jobb och jag är här av en anledning,
så direkt från början så vet de att jag har skyldighet att rapportera saker
och såhär.”
s. 9 “För att de flesta som jobbar inom socialt arbete liksom... nu låter
jag såhär, men de vill väl du vet. De vill hjälpa folk, så det har man ju
gemensamt, så jag tycker det [samverkan mellan olika aktörer] brukar
funka bra tycker jag.”

Intresseorientering

s. 9 “Det är jätteviktigt, det är egentligen jätteviktigt [samverkan
mellan olika aktörer]. För du vet, socialtjänsten i princip bestämmer
vart de ska bo, pengar, ibland bestämmer de hur ofta får träffa sina

föräldrar, förstår du? Eller att de inte får träffa sina föräldrar, så det är
klart att det finns några som blir the bad guys i allt det här.”
s. 10 “ Ja precis, så man lär sig att ta del, alltså att vara en del av sin
egen process och sin egen behandling. Man är liksom med i allt.
Socialtjänsten har ju vårdplan, och sen skriver vi ju tillsammans, jag
och ungdomen, alltså utifrån socialtjänstens vårdplan, en
genomförande plan, och där lägger vi upp delmål och sen slutgiltiga
mål, och det kan vara olika områden inom fritidssysselsättning, skola,
jobb, känslomässigt, typ saker som de själva vill jobba på.”

Struktur

Samverkan mellan personal,
regel-bundenhet

Hög personalomsättning

EBP

s. 11 “Om någon i personalgruppen inte kan säga nej, eller typ släpper
för mycket på ramarna, så blir jag kanske den som säger till alla att nu
stänger vi av allting, datorer, tar bort wifi, nu ska ni slappna av. ‘Nej
men när Johan jobbar, då gör han inte sådär’. Så du vet de vuxna måste
liksom, man måste tänka lite lika, och väldigt konsekvent. /.../ Det blir
för konfrontativt, ‘varför gör du såhär? Du är ju dum i huvudet, när de
andra gör såhär?’ Så man måste liksom hålla samma linje. Sen är man
ju olika som människor, men man måste försöka vissa grejer, att det
här gör vi, det här släpper inte vi på, för det här är viktigt.”
s. 12 “Det är klart. Det finns ingen struktur, folk gör på olika sätt, de
kanske inte känner till reglerna, du vet om du bara går in ett pass, du
kanske inte följer rutinerna. /.../ Men alltså varför ska de anstränga sig
och lära känna någon om det är ny personal, tänk dig själv, du är
hemma, någon ny kommer varje dag liksom. Typ såhär, som du inte
vet, vem är det här liksom? Så det är jätteviktigt och det brukar vi
liksom, ja vi brukar försöka ha samma vikarier, och där brukar vi prata
med ungdomarna och säga ‘ja va tycker du’ liksom?”
s. 12 “Alltså olika anknytningsteorier... [lång paus]... du vet när man
har gjort det så länge, det här teoretiska du vet, måste jag... får jag
tänka på den frågan lite?”
s. 13 “Tid! Att jag har tid. För det är det viktigaste, man ska liksom
inte stressa igenom det. Ibland kan det vara sådär, att det är jättemycket
att göra, massa möten, polisen, alltså det är massa skit liksom. Då
tänker jag att man borde ta in lite extra, så att... ja mer personal ibland.
Och tid, att jag har tid att sätta mig ner.”

Tid
s. 13 “ Inte alltid. Men jag har en bra chef faktiskt, hon är helt
fantastiskt och hon har jobbat länge, har jättelång erfarenhet. Lite från
den gamla skolan. Men jo, hon värdesätter det väldigt mycket. Och
hon är så som person att om en ungdom har gjort något, gjort sönder
TV till exempel, så kan hon ba möt mig i det här cafét, du vet hon gör
tid för de, och hon är chefen. Så hon ba ‘möt mig, vi tar en fika, och
vi ska fan snacka om ditt jäkla beteende’, du vet, [skratt]”
Tid

s. 14 “Alltså kontaktmannaskap, alltså jag gör ju det för skojs skull,
jag får nästan inte betalt liksom, så det är det bara relationen och jag
gillar att se resultat utifrån relationen.”
s. 14 “Satt in mer personal. Mer kunnig personal, med rätt kompetens
liksom. /.../ Ja personalen, alltså som i min grupp, vi stöttar varandra
och backar upp varandra, alltid. Så vi har en jättestabil... ja vi har känt
varandra länge, men jag har varit med där det har varit jättedålig
stämning. Men chefen, ledaren, måste också, för hon ska ju vägleda
arbetet. Men ja, absolut chefen är viktig...”

Intresseorientering

Förändringsprocess

Resurser

Samverkan bland personal

s. 15 “Men det får man jobba på, man måste vara öppen också. Man
kan inte vara dömande, för du väljer inte din arbetsgrupp, det är inte
som när du väljer din partner, så man måste hitta styrkor hos andra.
Jag kanske är bättre på det här, jag får alltid ta de jobbigare samtalen
för att jag fixar det, jag är bra på det. Men den här personen kanske är
bra på att följa med på något viktigt möte där det behövs något typ av
stöd, eller någon ligger inne på psykakuten, då kanske den här
personen fixar den typen av situation. Så man använder varandras
styrkor. Men alltså den här arbetsgruppen, vi älskar varandra. Och vi
är jätte, jätteolika och det är olika åldrar, och det är liknande.. alltså
alla har, en är samtalsterapeut, en är socionom, två är beteendevetare
och en behandlingspedagog.”
s. 17 “Jag skulle vilja säga att det kommer vara jättejobbigt och ni
kommer tänka att vad fan blev jag inte ekonom för, men jag lovar det
att det är så värt det. Och apropå att ni valde relation - om du inte
skapar en relation med ungdomar framförallt så kommer du inte
komma någon vart, så det är superviktigt”

IDnr Kategorier

Organisatoriska förutsättningar för relationsskapandet enligt den
professionella (när? Problem?)

#3

s. 1 “Och där [på socialtjänsten] var det ju erfarna människor men de
föll ju av den ena efter den andra, så efter ganska kort tid så var man
ju en av de som har jobbat där längst. Typ. För de var sjukskrivna och
nej men ni vet ju hur det är, eller ja, var då, på många
handläggningsgrupper. Det är väl fortfarande samma problem på
många grupper, att det är väldigt stor personalomsättning och folk blir
sjukskrivna och sådär, och sen är det ju ganska högt tryck liksom.”

Hög personalomsättning

Struktur
Tydliga arbetsuppgifter

Nätverk

Tydliga arbetsuppgifter

Avstånd (tillgänglighet)

Avstånd (tillgänglighet)

s. 7 “ Om vi inte har en tydlig ärendegång och lärarna inte vet var de
ska vända sig och kuratorn inte går och få tag på, inte är tillgänglig
och alltid finns i gemensamma sammanhang, då får ju inte barnen det
stödet. Eller om vi inte klarar att samarbeta med föräldrarna då blir det
ju många insatser som barnen inte får, och allt som blir kvar blir ju
bara tvång. /.../ Så där tänker jag att det är jätteviktigt att vi kan
samarbeta och att lärarna också tycker såhär att ‘åh vi har en kurator
som kan finnas som stöd för eleven’. Är inte jag, eller har inte jag ett
bra samarbete med lärarna då vänder de sig ju inte... då tänker de ju
inte på det som en insats. Och samma sak alla insatser i skolan.”
s. 8 “Det måste finnas tydliga arbetsgångar, hur man ska göra för att
liksom få insatser, alltså en tydlig elevhälsoplan, hur man ska göra för
att få ett visst stöd till eleven. En tydlig organisation och så, men sen
tänker jag att det hänger ju mycket på en själv också, man kan ju som
kurator välja att sitta på sitt rum eller så kan man vara väldigt
tillgänglig.”
s. 8 “Ja men det kan vara lite dränerande att liksom finnas tillgänglig
för alla hela tiden och det kanske lärare också känner men de har ju
ändå en mer begränsad tillgänglighet för de har inte ett känsloregister
som de arbetar med, jag arbetar ju med känslor, med ångest, med
liksom ledsenhet, alltså det är ju det man gör som kurator. /.../ Man får
nog vara mer aktsam i sin yrkesprofession som kurator och
socialarbetare och jag tror att, ja för lärare har ju liksom.. de ska
undervisa, sen är det klart att de får jättemycket, det är ju läraren som
är nummer ett för barnen, det är den de vänder sig till i första hand, de

Klientifiering?

Dubbla
karaktärer
(professionell vs. personlig)

Tid

Nätverk, samverkan

Nätverk, samverkan
Arbetsmiljö

Socialiseringsprocess

MI

KBT

Struktur

flesta barnen. Särskilt på lågstadiet. Så den får ju ta väldigt mycket av
barnens mående också, men det kan ju forsla vidare liksom. Men de
får ju ta det, de är ju första porten liksom. Såklart väldigt mycket, när
barn mår dåligt liksom. Men jag tror de har lättare liksom, de har ett
klassrum och förhålla sig till och de har en läroplan att hålla sig till.
Så på så sätt kanske det är lättare att skilja mellan profession och sig
själv liksom. Och som socialarbetare så är ju det en diskussion man
för väldigt mycket, att man inte tar med sig jobbet hem och hur gör
man...”
s. 9 “Där [på låg- och mellanstadiet] funkar den organisationen väldigt
bra, det funkar inte lika bra på högstadiet har jag förstått. Inte alls
skulle jag säga. /.../ För att de verkar inte riktigt ha de diskussionerna
i arbetslaget och då vet jag inte om det beror på... ja de säger att de är
lite för många, de säger att de inte har tid, jag frågade vad är det ‘vad
ni pratar om?’ ‘Det är annat skit.’ ‘Ja vad är de då?’ Ja och då tror jag
att de planerar verksamhet ganska mycket och så blir det inte så
mycket elevprat eller så.”
s. 9 “Jag tror att det blir lättare för dem att få stöd. Få det stöd de
behöver. De faller inte mellan några stolar. Om vi kan samarbeta, för
då får vi kännedom om eleven och alla kan göra sitt och bidra på sitt
sätt. Till exempel om en elev mår dåligt och så vet bara läraren det,
ingen annan vet det eller ser det hos eleven. Och då får den ju varken
stöd i sitt skolarbete som den kanske behöver, eller stöd socialt som
den behöver, eller stöd utifrån eller kanske inte ens föräldrar vet om
för läraren pratar inte med de kanske. Utan då blir den en isolerad
företeelse. Och då sitter de ju bara där, då händer det liksom
ingenting.”
s. 10 “Och sen handlar ju det [hur relationen mellan personalen
påverkar barnet] om... det blir det ju för eleven men sen handlar det ju
om arbetsmiljön liksom. Om vi inte kan skapa relationer med varandra
och inte visar hur man gör det och vi ska inte prata med varandra i
personalen, det blir ju jättekonstig stämning, vi har ju barn här liksom.
Ja det kan de väl göra ett kontor där de är själva om de vill det, det
spelar ingen roll men vi har ju barn i våran verksamhet hela tiden. Vi
måste ju visa hur man gör det här.”
s. 10 “Det som jag kanske använder en del, om man ska säga såhär,
om jag ska säga teoretisera mitt arbete, vad jag faktiskt gör, MI jobbar
man ju såklart mycket efter. Jag kan ju inte säga att jag är en MI-coach,
jag jobbar ju inte rent MI. Men med influenser därifrån, såklart. Och
det är ju någonting som vi har fått, vi har haft en föreläsning om MI,
hur man jobbar med det, ja vad är det liksom? Så det kan man ju säga
kommer ifrån organisationen liksom att så här...”
s. 11 “Sen jobbar man ju i skolan, vi jobbar ju KBT-inriktat, vi håller
inte på med några psykoanalyser, utan det är ju beteende vi jobbar
med, att förändra beteenden, förändra icke... alltså att ta bort icke
oönskade beteenden och stärka önskade beteenden, dvs. gå på din
lektion, gör det du ska, lek med dina kompisar på rasterna, typ. Ja men
så, det gör ju välmående elever, så det är ju det som är målet för alla,
att de ska klara sin skola och klara att vara på lektioner. /.../ Jag jobbar
ju med, nu minns jag inte vad teorierna heter, men mycket såhär
lösningsfokuserat. Att stärka det som fungerar, plocka upp det som
fungerar, ge mer av det, peppa, hitta deras egna motivation och peppa
det. Ja... vilka personer finns kring eleven som eleven tycker om, hur
kan vi använda de? Alltså, att se det, det är väl lösningsfokuserad

Lösningsfokuserat

Psykoedukation

Avstånd (tillgänglighet)

teori... Så det jobbar jag mycket med. Tycker jag. Om jag tänker såhär,
om jag ska försöka sätta ord på... ja men teoretisera det praktiska
arbete jag gör. Sen jobbar man ju mycket med, ja det visste inte jag att
det hette så, jag blev väldigt stolt när jag lärde mig det ordet. För då
kändes det väldigt professionellt, jag jobbar med psykoedukation
(skratt).”
s. 14 “Här är det ju en helt annan sak, du är ju med... jag är ju med
eleverna, jag träffar dem varje dag liksom. Där träffar du på kallade
möten så det någonting helt annat. Och sen tror jag många ungdomar
i och för sig tycker att de har en bra relation med sin socialsekreterare
så om de kanske träffar de flera gånger och så. För det var ju också,
det är ju det som är skönt på ungdomsmottagningen, de kommer på
sina bokade tider och är motiverade till att prata om det de ska prata
om och till och ha sitt samtal, men du träffar de bara där och då och de
kan när som helst välja att inte komma igen, du ser inte... du kan inte
följa upp någonting, du ser liksom inte... här ser ju jag nästa dag, ‘ja
men kom imorgon! Ja men kom nästa vecka så följer vi upp det här.’”

Kontinuitet

IDnr Kategorier

Organisatoriska förutsättningar för relationsskapandet enligt den
professionella (när? Problem?)

#4

s. 1 “... liksom en av de tydligaste arbetsuppgifterna det är ju att när
man samverkar med socialtjänsten och gör... orosanmälningar. Det är
det som förväntas av en, om man säger så, tydligt.”

Tydlig arbetsuppgift

Nätverk

Maktkamp

Nätverk

Tid

Gräsrotsbyråkrati

Tid

Hög arbetsbelastning
Resursbrist

Avstånd

s. 5 “Men det är ju bra om läraren och elevhälsan kan samarbeta
förstås. Så att man inte motverkar varandra. För det är ganska lätt hänt
att, det har jag varit med om, att om en elev hamnar i någon sorts
kollisionskurs med sina pedagoger, och sen hittar mig till exempel
eller hittar sin skolkurator då kan det också bli lite maktkamp emellan.
/.../ Så där gäller det att man ser en helhet, så kuratorn har ett ganska
tufft jobb där, för man kan ju inte hamna i koalition med lärarna heller.
För då får ju eleven ingen hjälp.”
s. 6 “Så egentligen är det de här små nätverken där man jobbar hela
tiden, där det sker riktiga möte/.../ Det är svårt att jobba själv, då kan
ju jag inte hjälpa eleven. Så då funkar det bäst, det är när man har
liksom, någon lärare med sig som också ser elevens problematik.”
s. 13 “Ja, det är ju att det är en skola... det är svårt att få tid. Eleverna
har sina lektioner... inte alltid lätt att få ihop. Samtidigt så, om man
vänder på det, är det ju också något som underlättar, tänker jobbar man
på Soc eller BUP träffar man inte barnen, så det är ju också den
positiva sidan, att de kan komma nu när jag tänker efter, så kan man
ju vända på det. /.../ Utmaningen här är ju att här träffar man ju alla…
/.../ Så att skapa de här enskilda stunderna, det får man jobba för. Men
det för att det är skola också, och det är lektioner och det är korta
raster... så det är så här luncherna, eller man får ta olika lektioner, så
att... ja, det är för och nackdelar i skolan! [skratt]”
s. 14 “Ja, jätte. Just nu är det [arbetsbelastningen] jättehögt. /.../ Och
det är för att det är elever med så stora behov i klassrummen här... så
att våra resurspedagoger som ska vara ute i korridorerna och stötta
elever, de får vara med på lektionerna. Så just nu är vi inte, är det
ganska tufft här. För att det finns, vi vill ha den här platsen där de här
eleverna, när de inte mår bra, när de kommer till skolan och inte orkar

Tid

gå på lektion för de inte har sovit på natten och kanske har ångest och
mår dåligt. Då har de ju ingenstans att gå, utan då sitter de i vårt
väntrum här ute, och kommer akut och kansk- då blir vi ju störda i vårt
arbete vi ska planera, kommer efter med det.”
s. 15 “Det skulle finnas mer tid åt att, åt för lärarna, det är schem- jag
tycker det handlar om schemaläggning, jag tycker det handlar om att
lärarna ska ha inte så korta raster mellan lektionerna, jag tror de har
fem minuter nu.”

IDnr Kategorier

Organisatoriska förutsättningar för relationsskapandet enligt den
professionella (när? Problem?)

#5

s. 5 “Alltså det är ju jättebra när alla pratar med varandra och det är
också skönt för alla egentligen att slippa säga samma sak tiotusen
gånger”

Metod
Nätverk

Tid

Tid

Byråkratisering

Idnr

s. 5 “Och att vi jobbar ju med en metod som heter Signs of Safety. Om
ni har hört talas om den kanske? Och där är det ju väldigt mycket fokus
på nätverket och det finns en enorm fördel med det, och det är för att
då kan man också jobba relationsskapande i nätverket, för att nätverket
finns kvar, men vi försvinner, och det måste finnas någon kvar som
kan liksom, upprätthålla allt det här, att de kan göra det tillsammans,
att man gör en liten planering”
s. 6 “men det som gör det svårt är ju, alltså organisatorisk, att man har
kanske ganska lite tid, att vi organisatoriskt har det lite problematiskt
med personal och hur många det är som jobbar, sjukskrivningar och
såna saker. Så att man jobbar väldigt mycket med väldigt många hela
tiden.”
s. 7 “jo men det som påverkar framförallt blir ju att jag kanske inte
hinner göra klart alla saker i tid. Alltså, och att man kan glömma saker.
Eller tappa saker på vägen för att det kommer upp något som är ännu
viktigare i den stunden och då för man bortprioritera./.../ det finns ju
vissa arbetsuppgifter som är väldigt, väldigt krävande och som tar
mycket extremt tid, till exempel om du ska genomföra en placering för
en ungdom, då är det ju inte bara såhär ‘ja men tack och hej, nu får du
åka till ett HVB-hem’. Utan det kan ju ta fan en vecka att bara hitta ett
HVB-hem, att åka runt och besöka olika ställen och förhandla pris och
få godkännande av klienten och då faller ju rätt mycket av det andra”

Tid

s. 7 “Men det blir ju också besök som ställs in och som skjuts upp, jag
vet att jag hade en familj som jag träffade idag för första gången sen
förhandsbedömningen och vi skulle liksom bara ha ett möte och sen
stänga utredningen, det var liksom ingen oro, utan det var bara en
snabbutredning eller vad man ska säga. Och jag tror att den
orosanmälan kom in och inleddes i februari, alltså, det är ju för att jag
inte har hunnit träffa de. Och där ryker ju verkligen relationen och då
handlar det ju jättemycket om att lyckas ha en bra relation med någon
fast man ställt in tre möten liksom, och det är en utmaning.”

Tid

s. 8 “Nej men jag skulle ju behöva mer tid. Verkligen.”

Kategorier

Organisatoriska förutsättningar för relationsskapandet enligt den
professionella (när? Problem?)

#6
Samverkan

Tid

s. 1 “Jag tycker ändå att det fungerar bra, alltså inte såklart att det
hakar i alla led och inte i det här området på ett sätt eftersom, dels
tycker jag att, rent om man tar skolpersonal så byts det väldigt mycket,
folk orkar inte liksom. Och sen om man då tar kontakter med
socialtjänsten då är de också så väldigt tung belastade och har också
många inhyrda konsulter. Det känns som att alla, och BUP också, alla
är så hårt ansatta så att man hela tiden får prioritera liksom. Så man
kan göra en anmälan om en misshandel som för mig då liksom är akut,
det kan ta jättelång tid innan man får en återkoppling.”

Handlingsutrymme

s. 3 “jag måste bara tillägga att inom skolkuratorns värld har vi ju
egentligen, de som jag, som gillar det, har ju en väldig lyx, för jag kan
faktiskt utforma... jag måste ju göra självklart mina uppdrag, men
utöver det kan man väldigt mycket jobba lite på det sättet man faktiskt
vill för det finns inte så tydliga ramar som för en skolsköterska”

Gränsdragning

s. 4 “men jag får liksom hela tiden aktivt påminna mig att det här ska
inte jag gå in i, det här är inte mitt uppdrag,”

Nätverk

s. 4 “man måste ju verkligen jobba med mentorerna, alla lärare, för
man är ju så många lärare på högstadiet, det är ju liksom inte bara en
alltså.”

Tid

s. 6 “Det är väl tiden tror jag [som försvårar relationsskapande]

Tid

s. 7 “Ja för att det finns väldigt mycket man måste dokumentera kring
varje... det är mycket anmälningar, det är mycket sånt där tråkigt som
tar väldigt lång tid. Så det där att jobba som jag sa innan,
förebyggande, det känns väldigt, som egentligen är med relationen och
hinna med liksom, så är det svårt.”

Rolltydlighet

Handlingsutrymme

s. 7 “Mer kanske styrning från ledningen, att våga ställa mer krav på
mentorerna utifrån vad är mentorns uppdrag? /.../ Och jag tycker också
de ska ha mer stöd, så är det, för de går en utbildning och tror att de ba
ska vara pedagoger men det är ju inte så”
s. 8 “Men där blir det också så himla viktigt i min profession att
ledningen har ett tydligt ledarskap och mål, syfte med vad var och en
har för uppdrag. Lite så. Allt hänger ihop.”
s. 13 “Soc. De är lättare dels för att man har en så tydlig ramvärld, vad
är det liksom man ska göra, sen blir det kanske svårt och kunna få fram
ett innehåll i sin utredning och framförallt få igenom och, vi säger att
man tycker att föräldrastöd behövs som... det är det beslutet blir säger
vi. Ja, då kanske det är föräldrar som inte vill, för allt är ju ändå
frivilligt, det mesta liksom blir ju det. Så att, mm. Nej jag tycker soc
var... och plus att man kunde stänga dörren. Alltså i en skola är man
ju, det rycks ju och kommer och händer och lipar, både elever och
lärare liksom.”

IDnr Kategorier

Organisatoriska förutsättningar för relationsskapandet enligt den
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#7

s. 6 “Ja... det som gör det svårt är det organisatoriska utifrån... hur
många ärenden man har, och hur mycket tid man har över till de
faktiska klientbesöken.”

Tid

Erfarenhet

s. 6 “det som förenklar det är väl också samtidigt den handledning vi
får, de utbildningar vi får så att de går liksom emot varandra lite och
de relationerna vi knyter till varandra. Och erfarenhet, definitivt
erfarenhet. Jag är starkt troende av att man behöver på något sätt ha
gått igenom någon typ av svårighet i sitt liv eller haft någon typ av
kontakt så... det behöver inte vara liksom med sig själv eller det kan
ha varit en bästa vän eller någon klasskamrat eller någonting, men jag
tror att man behöver... på något sätt ha varit i kontakt med svårigheter
i sitt liv för att orka detta arbete.”

Tid

s. 7 “Ja, men kanske lite mer bedömning kring vad det är för
utbildningar de kan säga är obligatoriska. Jag förstår vikten med de
flesta möten och utbildningar och sådant där vi har, men jag tycker
ändå att man ibland behöver göra en bättre avvägning kring huruvida
'kan vi spara det här till nästa termin eller behöver vi ta det nu?'”

Arbetsmiljö

Personalomsättning

s. 7 “jag tror att... det som absolut behövs mest inom socialtjänsten det
är bra arbetsvillkor och personal som är villiga att stanna och kämpa
för att vi ska ha det bra allihopa liksom.”
s. 7 “Ja alltså, jag tror ju att det blir jävligt trist för de som är frekventa
besökare att träffa olika personer varje gång. Att behöva byta
handläggare, att behöva förklara samma sak igen, att liksom börja om
processen på nytt ganska ofta /.../ Det kanske är det som är problemet,
att det finns ingen trygghet, det finns liksom ingen stabilitet i
personerna runt omkring.”
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