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Arbetsvillkor för  
personal inom  
HVB – barn och unga 
Inledning 
Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till olika verksamheter inom det 
socialpedagogiska området. Det handlar till exempel om daglig sysselsättning eller om 
boenden som riktar sig till barn och unga, personer med olika former av funktionsnedsättning 
eller missbruk. 

Denna PM redovisar resultaten för 250 tillfrågade inom verksamhetsområdet HVB- barn och 
unga. Såväl ålder som könsfördelning är jämn. Arbetsgivarna kan vara både kommuner och 
privata aktörer. Nästan 60 procent har högskoleutbildning. 

Resultaten redovisas enskilt för verksamhetsområdet och i relation till totalen, samtliga 
svaranden. 

Frågorna handlade i huvudsak om arbetsvillkor för personalen och Visions medlemmar. 
Några frågor är relaterade till kvaliteten i verksamheten och hur arbetsvillkoren påverkar 
brukarnas trygghet och möjlighet att få sina behov tillgodosedda.  

Bakgrund 
Antalet barn och unga som får någon form av heldygnsinsats inom den sociala barn- och 
ungdomsvården fortsätter att öka. Ensamkommande barn och unga står för en stor del av 
denna ökning. Totalt handlar det om närmare 30 000 barn och unga (upp till 20 år) per år och 
rör sig då om både jourhem, familjehem och hem för vård eller boende (HVB).  

Under 2012 placerades närmare 7500 barn på HVB. Av dessa var ca 3500 ensamkommande 
flyktingbarn och ca 4000 barn bosatta i Sverige. 

Vision ser det som ytterst angeläget att dessa barn, som samhället har tagit ett särskilt ansvar 
för, får bästa och tryggast möjliga omsorg. Boendena och personalen ersätter hemmiljön 
under en längre eller kortare period. Personalens arbetsvillkor är direkt avgörande för deras 
möjlighet att uppmärksamma och tillgodose varje barns enskilda behov. 

 

 



Resultat 
Trivsel 
Generellt sett trivs majoriteten av personalen inom HVB- barn och unga med sina arbeten. De 
rekommenderar gärna andra att börja på deras arbetsplats.  

Personalomsättning 
Drygt 25 procent anser att personalomsättningen är hög. 

På frågan om vad de tror att de arbetar med om två år är det omkring var tredje som uppger att 
de kommer att arbeta kvar på sin nuvarande anställning.  

Cirka 17 procent uppger att de troligen har en annan anställning hos en annan arbetsgivare.  

Ensamarbete 
Fler än två av tre (68 procent) arbetar ensamma ibland eller alltid. Verksamheterna inom HVB 
och boenden pågår av naturliga skäl dygnet runt, året runt. Närmare hälften är under dessa 
perioder av ensamarbete ensamt ansvariga för 5–9 barn. Drygt 28 procent är ansvariga för upp 
till 29 brukare.  

Trygghet, hot och våld 
  Jag känner mig 

trygg, fri från hot 
och våld. 

Jag har blivit 
utsatt för hot eller 
våld från brukare. 

Vi har väl kända 
rutiner/strategier 
för att hantera 
situationer med 
inslag av hot eller 
våld. 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
HVB, barn och unga 54,4% 45,6% 62,6% 37,4% 77,4% 22,6% 

 

Totalt sett har över hälften av de svarande blivit utsatt för hot och våld på arbetsplatsen (54,5 
procent). Trots det uppger fler än var femte svarande att de saknar rutiner/strategier vid hot 
och våld.  

Utveckling 
  Jag fick tillräcklig 

introduktion för 
att komma in i 
arbetet på ett 
tillfredsställande 
sätt 

Jag har tillgång till 
regelbunden 
handledning av 
extern 
handledare 

Jag får den 
kompetensutveckling 
jag behöver för att 
utföra arbetet på ett 
tillfredsställande sätt 

Har du avstått 
från erbjuden 
kompetensutvec
kling de senaste 
två åren? 

  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

HVB, barn och unga 70,8% 29,2% 74,7% 25,3% 62,6% 37,4% 9,7% 90,3% 
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Bemanning och lokaler 
 Mängden 

personal är 
anpassat efter 
antalet brukare 

Antalet brukare 
är anpassat 
efter lokalernas 
förutsättningar 

Personalutrym
met är anpassat 
efter 
verksamhetens 
storlek 

Om jag är 
sjuk/vårdar sjukt 
barn ersätts jag 
av vikarier i 
tillräcklig grad 

Om jag har 
semester 
ersätts jag av 
vikarier i 
tillräcklig grad 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
HVB, barn och 

unga 
69,9% 30,1% 82,6% 17,4% 60,9% 39,1% 78,5% 21,5% 84,3% 15,7% 

 

Kvalitet i verksamheten 
  Varje brukare har en 

behandlings-, 
genomförandeplan 
eller motsvarande 

Verksamheten har 
resurser för att ge 
tillräckligt stöd till 
samtliga brukare 

Verksamheten  
är trygg för 
brukarna 

Det förekommer att 
brukare far illa på 
grund av brister i 
verksamheten  

  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
HVB, barn och 

unga 
97,9% 2,1% 63,7% 36,3% 82,6% 17,4% 26,8% 73,2% 

 

Får en bra skolundervisning – HVB, barn och unga 

 

Får en bra förberedelse för vuxenlivet – HVB, barn och unga 
 

 

    

 

 

 

15,5% 

21,5% 
63,0% 

Instämmer inte

Varken eller

Instämmer

8,6% 

18,9% 

72,5% 

Instämmer inte

Varken eller

Instämmer
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Får tillräckligt med stöd med läxorna – HVB, barn och unga 

 

Min arbetsplats har en bra samverkan med brukarnas grund- eller gymnasieskola 
– HVB, barn och unga 

 

 

 

 

 

 

16,8% 

23,2% 60,0% 

Instämmer inte

Varken eller

Instämmer

81,3% 

18,7% 

Ja

Nej
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För frågor, kontakta:

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg 
kristina.folkesson@vision.se
08 789 63 83 

 

Presskontakter

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48

Nina Odermalm Schei, presschef
nina.odermalmschei@vision.se
073 056 70 33

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i 
privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter 
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns 
inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.  
Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Arbetsvillkor för  
personal inom HVB – 
barn och unga


	Inledning
	Bakgrund
	Resultat
	Trivsel
	Personalomsättning
	Ensamarbete
	Trygghet, hot och våld
	Utveckling
	Bemanning och lokaler
	Kvalitet i verksamheten
	Får en bra skolundervisning – HVB, barn och unga
	Får en bra förberedelse för vuxenlivet – HVB, barn och unga
	Får tillräckligt med stöd med läxorna – HVB, barn och unga
	Min arbetsplats har en bra samverkan med brukarnas grund- eller gymnasieskola – HVB, barn och unga


