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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine how the work with young people at home to care and 

accommodation (HVB) are organized in a municipality outside Karlstad and how the staff 

perceive emotions in the workplace. The issues that are discussed are based on the concepts of  

social ties, emotional labor, roles, shame and pride. The number of people who are fleeing in 

the world is today about 51 million. There has not been this high since World War II. The  

Swedish Migration Board calculated that about 7,000 of these people were unaccompanied 

children and came to Sweden in 2014. Since 2005, there has been a high increase of young 

people who have been in institutions and one reason of that is the number of unaccompanied 

children. To find out where, when and how relationships are created on the HVB are issues 

that I have chosen for my study. Relationships are established through the energy-creating 

rituals between people and is a process that requires a shared sense that is developing between 

them. The staff has many different parts to consider in the process of creating a relationship 

with the youth.  These young people may initially not know the language, they have no 

parents in Sweden and they are seeking for protection. The results show that two of the 

interviewees think that they deliberately are changing their attitudes at work compare to at 

home while the other two, feel that they can be themselves. The roles that the interviewees are 

experiencing at the workplace with the children are being a friend, sister, and mother. In the 

analysis, I have come to the conclusion that social ties towards young people and staff are 

created, but not as much as it could be.  For rituals to happened and social ties to be created, 

there must be at least two people. A lot of staff time is administrative tasks and sleeping jour. 

In the conclusion, I carry a discussion of whether these HVB act as a home for the youth or 

not. Finally, there is a reflection on my own research and a perspective of new studies. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetet kring ungdomarna på hem för vård- och 

boende (HVB) är organiserat i en kommun utanför Karlstad och hur personalen upplever 

emotioner i arbetslivet. De frågor som diskuteras utgår från begrepp som sociala band, 

emotionellt arbete, roller, skam och stolthet. Antalet människor som är på flykt i världen 

uppgår till ca 51 miljoner. Det har inte varit så högt sedan andra världskriget. Av dessa 

beräknar Migrationsverket att ca 7000 ensamkommande barn ska komma till Sverige under 

2014. Sedan 2005 har en kraftig ökning skett av ungdomar som blivit institutionsplacerade 

och en orsak till det är de ensamkommande barnen. Var, när och hur skapas relationer på de 

HVB som jag har valt för min studie? Relationer sker genom de energiskapande ritualer som 

upprättas mellan människor. Det är en process som kräver att en gemensam känsla utvecklas 

mellan dem. Personalen har många olika delar att förhålla sig till i relationen till ungdomarna. 

Ungdomarna kan från början inte språket, de har inga föräldrar i Sverige och de söker skydd. 

Resultatet visar att två av intervjupersonerna anser att de medvetet ändrar förhållningssätt på 

arbetet medan de andra två tycker att de kan vara sig själva. De roller som intervjupersonerna 

säger sig inta i arbetslivet är kompis, syster och mamma. I analysen har jag kommit fram till 

att det skapas sociala band gentemot ungdomar och kolleger men inte i så stor utsträckning 

som det individuellt skulle kunna finnas möjlighet till. För att ritualer ska uppstå och sociala 

band skapas måste man vara minst två personer. Mycket av personalens arbetstid är 

administrativt och sovande jour. I slutsatsen för jag en diskussion om huruvida dessa HVB 

fungerar som ett hem. Tillsist görs en reflektion kring den egna forskningen och perspektivet 

på nya studier. 

 

Nyckelord: HVB, relationer, roller, sociala band, skam och stolthet. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt att fördjupa mig i ämnet människor som arbetar på HVB som tar emot 

ensamkommande flyktingbarn. Det är ett samarbete som sker mellan flera instanser men det 

faktiska arbetet med barnen sker på HVB, som är en institution som på kommunens uppdrag 

erbjuder boende. HVB står för hem för vård eller boende. Definitionen för HVB är enligt 1 § i 

socialtjänstförordningen: 

 

 ”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt.”1  

 

1.2 Ungdomens situation 

Det kan ta flera månader att vänta på beslut i asylutredningen och beslut angående ålder. Om 

Migrationsverket anser att ungdomen är över 18 år efter att ha varit på åldersbedömning 

skrivs ungdomen upp i ålder. Ungdomen flyttar till ett flyktingmottagande för vuxna och 

kontakten med personalen på boendet upphör. Om ungdomen får avslag på sin asylansökan 

och inte beviljas uppehållstillstånd börjar ofta en procedur med överklagan, vilket kan ske till 

två instanser. Överklagan sker genom att god man frågar ungdomen om denne har för avsikt 

att överklaga och därefter lämnas besked till det offentliga biträde som har utsetts av 

Migrationsverket att företräda ungdomen under asylprocessen. Först lämnas överklagan till 

Migrationsdomstolen och senare om det behövs till Övermigrationsdomstolen. Det tar ofta 

lång tid och ungdomen får leva ytterligare flera månader i ovisshet. Under denna tid måste 

ungdomen förbereda sig på att återvända till sitt hemland. Från det att Migrationsverkets 

slutgiltiga beslut om avslag börjar gälla har ungdomen fem månader på sig att lämna landet.2  

 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-

20019_sfs-2001-937/#K3 2014-12-09 
2 www.migrationsverket.se 2014-11-24 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-20019_sfs-2001-937/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-20019_sfs-2001-937/#K3
http://www.migrationsverket.se/
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1.3 Flyktingar 

Antalet människor som är på flykt i världen uppgår till ca 51 miljoner. Det har inte varit så 

högt sedan andra världskriget. De främsta orsakerna är kriget i Syrien och 

konfliktupptrappningen i Irak. Dessa konflikter har bidragit till att antalet asylsökande till de 

industrialiserade länderna ökade kraftigt under det första halvåret 2014. Sverige är 

tillsammans med Tyskland och Frankrike ett av de tre största mottagarländerna i Europa. 

UNHCR (FN:s flyktingorgan) bedömer att antalet asylsökande kan komma att bli upp till 700 

000 under 2014, vilket skulle vara den högsta siffran till industriländerna på 20 år. Av dessa 

beräknar Migrationsverket att ca 7000 ensamkommande barn ska komma till Sverige.3 Den 20 

november 1989 antog FN barnkonventionen där artikel 22 säger att ensamma flyktingbarn ska 

få samma skydd som vilket barn som helst som tillfälligt eller varaktigt berövats sin 

familjemiljö.4 Stress är en faktor som i många fall kan förklara den ökande psykiska ohälsan 

bland migranter. Flyktingar kan ha utsatts för händelser som orsakar stress såväl före som 

under och efter migrationen, vilket påverkar deras psykiska hälsa. Trauma, tortyr och 

separation och att leva i ovisshet samt förföljelse och diskriminering kan påverka hälsan 

negativt, liksom längden på asylprocessen. Asylsökande barn med familj eller 

ensamkommande barn har oftast utsatts för svåra traumatiska upplevelser.5 

 

1.4 Migrationsverket och Kommunens ansvar 

Migrationsverket är den myndighet som först och främst ansvarar för mottagandet av det 

asylsökande barnet. 

 

Verket vidhåller sin tidigare bedömning att Sveriges roll som primärt mottagarland i Europa 

för ensamkommande barn och ungdomar kommer att fortsätta att stärkas. I jämförelse med 

föregående prognos har antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar från 

Somalia och Syrien ökat samtidigt som antalet från Eritrea och Afghanistan kvarstår på höga 

nivåer. Antalet ensamkommande barn väntas därför fortsätta öka under nästa år, en 

bedömning som också görs mot bakgrund av en förväntad ökning av den totala 

asylmigrationen från Syrien och Eritrea.6 

                                                 
3 Migrationsverkets prognos 2014‐11‐04 (P5‐14) 
4 unicef.se/barnkonventionen  2014-12-24 
5 http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard 

2015-01-02 
6 Migrationsverkets prognos 2014‐11‐04 (P5‐14) 
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När ensamkommande barn började strömma in till Sverige för tio år sedan handlade det om en 

siffra som låg runt 388 barn per år. 2015 är planeringen att det kommer över 8000 barn. 

Siffran ökar stadigt. Från 1 januari i år fick kommunerna större ansvar att bereda platser.7 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ser att när en kommun har blivit anvisad att ta emot 

ett barn ska det anses att det barnet bor i den kommunen vilket anges i 1 § i socialtjänstlagen 

(SoL). IVO konstaterar att lagen om mottagandet av asylsökanden (LMA) har trätt i kraft. Om 

det sker förändringar ska kommunerna kontinuerligt rapportera förändringar i boendet. Det är 

avgörande för att Migrationsverket ska kunna hitta lediga platser för ensamkommande 

flyktingbarn och att systemet ska fungera.8 

 

1.5 Sammanfattning 

Jag vill undersöka hur arbetet på HVB är organiserat i en mindre kommun utanför Karlstad. 

Det är ett arbetsområde som är mycket aktuellt i samhällsdebatten. Det strömmar in 

ensamkommande barn till Sverige och siffran ökar stadigt. Jag har med bakgrundsfakta om 

flyktingar i världen och en del om Migrationsverkets och kommunens ansvar för att få en 

bredare bild av flyktingmottagandet. Ungdomens situation beskriver vilka händelser och 

känslor personalen handskas med. Det är relevant att studera hur personalen upplever sitt 

arbetsliv då det är många olika delar att ta hänsyn till. Det är olika nationaliteter och olika 

kulturer som samsas under samma tak. Ungdomarna har inga föräldrar närvarande och söker 

skydd och trygghet i Sverige. Deras hem blir på institutioner som tar emot ensamkommande 

barn. Det är intressant ur ett sociologiskt perspektiv därför att de som bor och arbetar på HVB 

samverkar i något som betraktas som ett hem. Det förs dagligen diskussioner i samhället om 

invandring och trycket på HVB är stora. Tidigare var det vanligt att barn placerades i 

familjehem. Familjerna som tar emot barnen öppnar sitt hem för att låta den som placeras bli 

en del av familjelivet och vardagen. HVB som institution bedrivs yrkesmässigt enligt 1 § i 

socialtjänstförordningen. Jag vill undersöka hur personalen upplever emotioner på sitt arbete. 

Skapas det trygga och stabila band som ett hem kan erbjuda på HVB som institution? 

 

 

 

                                                 
7 Ibid. (2014) 

 
8 Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar (2014), Migrationsverket 
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet är organiserat och hur individen hanterar 

emotioner i arbetslivet? Skapas det trygga och stabila band? För att uppnå syftet har jag utgått 

från en rad frågeställningar nedan. De frågor som studeras i denna studie är: 

 

 Hur är statusen i de sociala banden gentemot kolleger och ungdomar? 

 Vilka roller har individen i arbetslivet? 

 Hur upplever personalen gränsen mellan arbete och privatliv? 

 Finns det utrymmen för personalen att vara sociala utan närvaro av barnen? 

 Utför individen emotionellt arbete? 

 

1.7 Disposition 

Studien har en avgränsning där jag har valt att fokusera på personalens upplevelser i arbetet. 

Jag kallar barnen för ungdomar i uppsatsen eftersom de flesta är mellan 13 – 18 år. Personalen 

har själva valt att säga ungdomar. Jag är intresserad av emotioner i arbetslivet och därför har 

jag valt begrepp som sociala band, stolthet, skam emotionellt arbete och roller. Dessa teman 

ligger till grund för min intervjuguide. Intervjupersonerna presenteras kortfattat i metodens 

urval. Jag beskriver hur intervjuerna har gått till och på vilket sätt de bearbetats och senare 

analyserats. Jag har också med etiska överväganden och utvärderat studiens trovärdighet. 

Sedan följer resultatet där jag urskiljer delar ur berättelser från fyra kvinnor i personalen från 

tre HVB med olika inriktning i den aktuella kommunen. Analysavsnitt och slutsatser avslutar 

uppsatsen. 
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2.                          Tidigare forskning  

 

Jag vill studera hur placeringar på HVB är utformat i ett större perspektiv för att kunna sätta 

mig in i det lilla perspektivet. Vad säger lagen om boendeformer för unga som är placerade 

utanför det egna hemmet? Personalen som arbetar på HVB har socialtjänstlagen och 

institutionen för vård- och omsorg att förhålla sig till i arbetet. Jag har också valt att ha med 

tidigare forskning om personal som arbetar inom HVB i Haparanda vilket är en mindre 

kommun ungefär som den jag har besökt i studien. Det för att kunna jämföra hur arbetet är 

organiserat i en annan liten kommun i Sverige? 

 

2.1 Statens offentliga utredningar och socialtjänstlagen 

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare att göra en översyn av 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU). Den 19 juni 2013 

beslutade regeringen att komplettera utredningen med att se över boendeformer enligt SoL 

(socialtjänstlagen) och LVU och lämna över fler förslag än vad som finns idag.  Förslagen ska 

vara mot barn och ungas skiftande behov, god kvalitet och säkerställa kostnadseffektiviteten i 

verksamheten och tillgodose barns rätt till skydd. En viktig förändring är att barn ska få hjälp 

att behålla kontakten med sin familj och socialnämnden ska se över om det finns någon 

anhörig till barnet som denne kan bo hos. Sedan 2005 har en kraftig ökning skett av ungdomar 

som blivit institutionsplacerade och en orsak till det är de ensamkommande barnen. 

Socialtjänstens uppföljning och planering av vården har blivit bättre och barnrättsperspektivet 

har stärkts. Tillsynen av HVB har ökat. Socialnämnden ansvarar för placerade barn och 

ungdomar som är mellan 0-21 år. Familjehem och HVB är de former som lagen anger.9 

Utredningen slår också fast att begreppet vård används ofta liktydigt med behandling och 

föreslår att begreppet kan innefatta omvårdnad, fostran, stöd, tillsyn eller behandling. 

Utredningen förklara också att begreppet HVB har varit otydligt och föreslår istället att man 

benämner dessa boende som HOB (Hem för Omvårdnad och Behandling). HOB speglar 

bättre den omsorg av barn och unga som bedrivs på dessa boenden där personal finns 

tillgänglig i verksamhetens lokaler. Flertalet barn är idag placerade på institution men en del 

barn och unga är placerade i familjehem där det finns färre vuxna med insyn i verksamheten. 

                                                 
9 SOU 2014:3 Boendet utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga. Stockholm 2014 s.16 
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Det är lagstadgat att HVB ska kontrolleras på ett annat sätt. Det står i socialtjänstlagen att 

socialnämnden ska medverka till att de unga får god utbildning, god fostran, verka för att de 

får den sjukvård de behöver och lämna råd, stöd och hjälp till dem som arbetar kring barnet 

eller vårdnadshavare. Det står att socialnämnden ska samarbeta genom samtal med 

vårdnadshavare eller ställföreträdare kring den unga.10 Det finns krav på hur verksamheten på 

HVB ska vara utformad. Det som efter den 1 juli i år kommer att benämnas HOB kommer 

enlig 3§ i SoL bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att 

vistelsen i hemmet känns meningsfullt. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser 

som görs ska utgå från den enskildes behov och förutsättningar. Om den som bor på HOB 

drabbas av allvarlig sjukdom ska kontakt med anhöriga ske omgående. Minst två gånger om 

året ska inspektioner göras på HOB där i alla fall ett är oanmält. IVO kontrollerar att 

socialnämnden gör sitt arbete. 11 I början av 2000-talet beräknades 80% av alla placeringar 

vara i privat regi. Efter 2006 ser bilden annorlunda ut och hälften av all HVB-verksamhet är i 

kommunalt regi.12 De flesta kommuner använder sig av BBIC (barnets behov i centrum) för 

handläggning och dokumentation av barnet. Det är en mall för genomgång av 

genomförandeplan där bl.a. placering av skolgång står med. Förutom att ge struktur syftar 

BBIC till att stärka barnperspektivet och delaktighet för den unga och dess familj. För att 

uppnå goda resultat och effekter med unga som har beteendeproblematik ställs höga krav på 

personal, organisation, val av metoder etc. För ungdomar med svår beteendeproblematik har 

kognitiv beteendeterapi visat sig vara framgångsrik.13 Oavsett driftsform omfattas HVB av 

reglerna i 3 kap. 3§ SoL att insatserna ska vara av god kvalitet och att det ska finnas personal 

med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitén ska fortlöpande och systematiskt utvecklas 

och säkras. Ett HVB som tar emot barn under 18 år, får inte anställa någon utan att kontroll 

har gjorts i rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det följer av 1§ lagen (2007:171). Om inte 

detta efterföljs får IVO dra in rättigheterna att bedriva HVB. 

 

 

 

 

 

                                                 
10SOU 2014:3 Boendet utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga. Stockholm 2014 s. 38f 
11 SOU 2014:3 Boendet utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga. Stockholm 2014 s.97 
12 Ibid. s.98 
13 SOU 2014:3 Boendet utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga. Stockholm 2014 s.104 
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2.2 Personal på HVB 

Hur upplever personal och ungdomar hemmets mottagande i Haparandas kommun i en studie 

gjord under 2010? Artikeln är publicerad i Prema utvärdering och företagsutveckling i 

oktober 201114. I utredningen kom de fram till att det är bra om personalen har blandade 

kompetenser med olika utbildningar och annan erfarenhet. Det är viktigt att personalen får 

goda förutsättningar att genomföra ett bra arbete med ungdomarna, få ny kunskap och tydliga 

ramar för arbetet genom handböcker och nationella riktlinjer inom SKL (statens kommuner 

och landsting). Forskare lyfter betydelsen av att personalen i boendena har kulturell 

kompetens och är medvetna om den egna etniciteten och den självklarhet som finns inom den 

egna kulturen genom exempelvis att se vilka delar i den egna kulturen som präglat landets 

historia. Den kulturella kompetensen gör att personalen kan skilja vad i ungdomens beteende 

som är kulturellt betingat och vad som är individuellt samt möjliggör att personalen kan 

betrakta ungdomens kulturella kompetens som resurser. Enligt Rädda barnen ska personalen 

även ha kunskap och förståelse om flyktingskapet, migration och flyktingens situation ur ett 

politiskt och globalt sammanhang. De understryker även att personal skall ha kunskap om 

barn som har upplevt trauman, kännedom om lämpliga behandlingsmetoder som är anpassade 

utifrån flyktingbarns specifika utsatthet, utbildning om flyktingbarns behov. Det är viktigt att 

personal vid boendena både har extern handledning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.15 I 

Haparanda kommun finns tankar om att skilja asylboendet och PUT boendet, eftersom de i 

teorin arbetar med två olika målgrupper, som har olika behov. Personalen har i teorin olika 

ansvar för barn i PUT- och asylboendena, exempelvis kan de inte ”tvinga” asylsökande barn 

att gå i skolan, medan barn vid PUT boendet har skolplikt. Tanken är även att ungdomar som 

har fått PUT ska påbörja sin utvecklingsprocess i större utsträckning än barn i asylprocessen. 

Här ges olika besked. Å ena sidan påtalas de fördelar med gemensamt boende där de 

framhäver att det är viktigt att asylsökande ungdomar får skolundervisning, och att de inte vill 

skilja ungdomarna i praktiken så mycket, utan kunna behandla dem lika. Det finns även 

fördelar för personalens praktiska arbete med ett sammanlänkat boende, eftersom personalen 

på ett smidigt vis kan finnas till både för ungdomar i asylboendet och i PUT boendet. Å andra 

sidan framhålls att ungdomar i asylboendet kan drabbas av avslag på asylansökan, vilket leder 

till att alla ungdomar blir nedstämda och ledsna å sin kamrats vägnar. Även om personalen 

upplever förbättringar, poängterar de att HVB är en ung verksamhet och att det fortfarande 

                                                 
14 2011) Utvärdering av palettens mottagande av ensamkommande barn. Prema utvärdering & 

företagsutveckling 
15 (2011) Utvärdering av palettens mottagande av ensamkommande barn. Prema utvärdering & 

företagsutveckling s.10 
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finns perspektiv som kan utvecklas. De lyfter behovet av mer personal, för att undkomma den 

nuvarande tidsbristen. Många i personalen och även vissa av barnen säger att personalen har 

en stressig arbetssituation och hinner inte med att utföra sitt arbete på ett tillfredställande vis. 

”Tid” är en viktig faktor för att kunna erbjuda barnen så bra och individanpassade insatser 

som möjligt. 16 Personalgruppen har haft liten omsättning, vilket inneburit att majoriteten av 

personalen har varit med sedan boendet startade och beskriver att de känner sig trygga och har 

en bra kommunikation i gruppen. Varje barn har två kontaktpersoner, tanken är att de ska 

finnas som extra stöd och uppmärksamma ungdomarnas behov. I stort sett alla intervjuade 

ungdomar uppger sig ha god relation med sin kontaktperson och säger att de kan vända sig till 

sin kontaktperson om de är ledsna eller behöver hjälp med någonting. Många av barnen har 

valt ut en eller två i personalgruppen, som de tyr sig till lite mer och känner en starkare tillit 

till, vanligtvis är denne person även deras kontaktperson.17 

 

2.3 Sammanfattning Tidigare forskning 

Sociologi är en vetenskap som studerar samhällen och människor. Jag studerar människor 

som arbetar på HVB. Det är en verksamhet som breder ut sig i kommuner över hela landet. 

Jag tycker att det är intressant för min studie att se vad statens offentliga utredningar har 

kommit fram till i sin utredning och översyn av LVU och SoL placerade ungdomar. 

Personalen inom HVB har socialtjänstlagen att förhålla sig till. Sedan 2005 har en kraftig 

ökning skett av ungdomar som blivit institutionsplacerade och en orsak är de 

ensamkommande barnen. Intressant är att utredningen slår fast att begreppet vård är otydligt 

och föreslår att HVB byter namn till HOB (hem för omvårdnad och behandling). En tolkning 

är att utredningen har kommit fram till att arbetet handlar om omvårdnad istället för vård. Det 

är relevant att studera när jag analyserar resultatet. Det för att se hur arbetet är organiserat och 

om sociala band skapas. I ett omvårdnadsperspektiv kan man tänka sig att det naturligt skapas 

sociala band. Det är intressant att undersöka i svaren hur socialnämnden ger råd och stöd och 

hjälp till den som arbetar kring barnet. De flesta kommuner använder sig av BBIC. För 

ungdomar med svår beteendeproblematik har kognitiv beteendeterapi visat sig vara 

framgångsrik. Det ställs höga krav på personalens utbildning och erfarenhet. I den tidigare 

forskningen från Haparandas kommun beskriver de att det är bra om personalen har blandade 

                                                 
16 (2011) Utvärdering av palettens mottagande av ensamkommande barn. Prema utvärdering & 

företagsutveckling s.17 
17 (2011) Utvärdering av palettens mottagande av ensamkommande barn. Prema utvärdering & 

företagsutveckling s.22 
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och kulturella kompetenser. Att de har olika utbildningar och annan erfarenhet anser de 

meriterande. Det är viktigt att personalen får goda förutsättningar för att genomföra ett bra 

arbete med ungdomarna. De ska ha tillgång till handböcker med riktlinjer från SKL. De 

understryker att personalen ska ha kunskap om barn som upplevt trauman och ha kännedom 

om lämpliga behandlingsmetoder. Personalen ska ha tid för erfarenhetsutbyte. Forskningen 

har kommit fram till att tid är en viktig faktor för att arbetstagare ska känna att de har 

möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov och inte känna tidspress. Det är intressant för min 

studie att jämföra intervjupersonernas svar utifrån vad studien i Haparanda har kommit fram 

till. I Haparanda känner sig personalen trygga i gruppen och de flesta har varit anställda sedan 

boendet startade. Kolleger har en bra kommunikation. De har tankar på att skilja ungdomar 

som har PUT och de som är i asylprocessen åt för att strukturera upp arbetet. De poängterar 

att det är viktigt att alla ungdomar får skolundervisning. Eftersom kommunen i min studie 

nyligen har valt att skilja på HVB för ungdomar som har uppehållstillstånd och ungdomar 

som är i asylprocessen är det intressant att studera vilka tankar de har i den tidigare 

forskningen. Det saknas beskrivningar om emotioner och sociala band och därför är det 

viktigt att undersöka.  
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3.                         Sociologiska teorier 

 

3.1 Sociala band, stolthet och skam 

Det är viktigt att skapa sociala band för läkandet av svåra upplevelser. I vissa fall väljer vi inte 

själva våra relationer och vi har inte några egentliga alternativ än att skapa band med den vi 

har framför oss. Relationer sker genom de energiskapande ritualer som upprättas mellan 

människor. Det är en process som kräver att en gemensam känsla utvecklas mellan dem. 

Genom att hälsa på varandra visar vi att vi ser den andre och detta är en enkel form av att 

skapa sociala band. För arbetstagare emellan är det lättare att energiskapande ritualer uppstår i 

rum på en arbetsplats där de kan vara informella.18  Skapandet av sociala band är något som 

sker mellan individer, i relationen som uppstår kring händelser och i interaktionen dem 

emellan. I samhället skapas mängder av band mellan människor dagligen som befästs och 

förstärks eller istället försvagas och klipps. Att komma till en ny plats där alla andra känner 

varandra är en svår upplevelse. Människan har ett behov av att känna sig delaktig i den sociala 

världen. Det är en förutsättning för kreativitet och lusten att leva. Sociala band är de länkar 

som förenar oss med omvärlden, där vi blir bekräftade som individer vilket gör oss till sociala 

varelser. Om man inte möts som en fullvärdig människa i relationen med andra hotas de 

sociala banden. När banden är trygga och stabila stärks banden och vi känner oss stolta.19 Att 

känna sig stolt är ett uttryck för att man som individ har blivit positivt bemött och fått respons 

på sin sociala närvaro. Eller att någon annan har sett dig och fyllt dig med positiv energi. 

Vilket kan vara på det banalaste sättet genom en blick eller ett leende. Om den andre däremot 

inte visar att han har sett dig eller tittar på dig på ett ofördelaktigt sätt fylls individen istället 

av olust och skamkänslor.20 Skam handlar om att passa in i olika sociala miljöer. Skam 

påminner individen om sin otillräcklighet men kan också sporra till att kämpa för att trotsa 

sociala barriärer och gränser. Skam kan göra att vi känner oss osynliga och först när vi känner 

trygghet vågar vi visa oss utifrån oss själva. Skamkänslor kan också utgå från ideal som finns 

i samhället. När vi överträder en social gräns eller gör något dumt känner vi skam. 

Självuppfattningen är en konsekvens utifrån andras utvärdering om dig.21 Tomas Scheff en 

känd emotionssociolog säger att den sociala utvärderingen av självet sker kontinuerligt och är 

alltid närvarande och ger upphov till antingen skam eller stolthetskänslor. Känslan av skam 

                                                 
18 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.44  
19 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.55 f 
20 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.27 
21 Ibid. s.60 
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kan yttra sig som förlägenhet och förnedring och är ett smärtsamt uttryck för att ha blivit 

avvisad i någon form. På samma sätt kan känslan av stolthet och gemenskap yttra sig på 

motsatt vis när vi blir accepterade. 22 En allmän bild i det moderna samhället är att 

skamkänslor är sällsynt bland vuxna människor och något som yttrar sig hos små barn. 

”Skäms på dig” och peka med fingret är den vanligare bilden allmänheten har när vi pratar om 

skam. Tomas Scheff menar tvärtom att skam är oerhört vanligt och något som människor 

känner i interaktionen med andra människor dagligen något som symboliserar hur statusen ser 

ut i de sociala banden. Den allmänna bilden vi har av skam ingår i den socialisationsprocess 

som vi kallar uppfostring. Hos den vuxne individen pratar vi oftare om skuldkänslor. Tomas 

Scheff däremot menar att skamkänslan är den mest primära känslan människan har i 

interaktion med andra människor och något som vi döljer väl. Det är den vanligaste känslan 

och möjligen den viktigaste känslan trots att den är osynlig. Den är avgörande för hur vi 

skapar solidaritet och sociala band till varandra. Människor är från början programmerade att 

vara sociala, lyhörda och samspelta. Utvecklingen av ömsesidig glädje skapas genom samspel 

som ögonkontakt, leende och bekräftelse. När ett stabilt band har skapats känner båda parter 

stolthet. Anledningen till att skamkänslan är den viktigaste primära känslan är för att det är en 

funktion som sätter igång varningsklockor på att något hotar de sociala banden. Skam och 

stolthet yttrar sig när individen får uppmärksamhet för sin person. När vi tänker på vad den 

andre anser om oss kan det skapa känslor i form av förlägenhet och vi rodnar. Grunden för att 

skam är en social känsla är att vi tänker på hur vi föreställer oss inför andra och vad den andre 

tycker om oss. Vi kan känna skamkänslor när vi utvärderar våra handlingar i interaktionen 

med andra23. En annan beskrivning av skam och stolthet har den amerikanske sociologen 

Charles Horton Cooley (1864-1929) som säger när han pratar om skam och stolthet att det är i 

spegelglaset vi utvärderar vad den andre tycker om oss. Om vi känner stolthet stärks banden 

mellan oss. Han poängterar också att känslan fortsätter även då vi är ensamma. Vi bär med 

oss känslorna av att vara stolta eller skamsna24 När vi bär med oss känslan av stolthet har vi 

blivit bekräftade för något, vi har upplevt känslan av delaktighet i den sociala världen. Det är 

en förutsättning för att känna kreativitet och livslust.25 

 

                                                 
22 Scheff, T.J (1990) Microsociology, Discourse, Emotions, and Social Structure. The university of Chicago 

Press s. 71ff 
23Scheff, T.J (1990) Microsociology, Discourse, Emotions, and Social Structure. The university of Chicago Press 

s. 79f 
24 Ibid. s.82 
25 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.56 
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3.1.1 Ritualer 

När sociala band skapas sker det genom samspelet som uppstår i de ögonblick som vi umgås 

och en gemensam känsla uppstår. Genom samspel skapas en känsla av solidaritet, att vara lika 

varandra. Det är vi som är här som är i fokus. Randall Collins är en känd sociolog som har en 

teori om hur lyckade ritualer uppstår i fyra steg. Först måste människor fysiskt mötas och de 

måste ha en gemensam fokus. De måste ha uppmärksamheten riktad åt samma håll och bli 

intresserade av den gemensamma fokusen. Slutligen skapas en liknande känsla hos 

aktörerna.26 

 

3.1.2 Back stage  

Enligt den kände professorn i sociologi Erving Goffman (1922-1982) är det i de bakre 

regionerna som det finns möjlighet för arbetstagare att släppa loss. Det är där de främst kan 

skratta tillsammans och laddas med positiv energi. Det är där som arbetstagare kan umgås och 

lägga sina arbetsroller åt sidan. Där de kan vara mer informella med varandra. Denna form av 

umgänge är viktig för att personal ska trivas på sina arbeten.27 Där kan arbetskamrater koppla 

av, vara sig själv och vila. Goffman pratar mycket i termer av att vi spelar roller mer eller 

mindre i allt umgänge. Det finns förväntningar på hur vi ska agera utifrån olika positioner vi 

har i samhället. Vi vill inte tappa masken och blotta oss, vi vill istället skapa en trovärdig bild 

hos betraktaren. Vilka förväntningar vi har på olika aktörer är något som har skapats tidigare. 

T.ex. en socialarbetare förväntas vara human och empatisk medan en polis förväntas vara 

auktoritär.28 Varje sekund av en människas handlingar är en lång berättelse. Social 

sammanhållning som vi tar för givet måste återskapas i det dagliga livet. Goffman menar att 

vara social i en grupp kräver ett visst engagemang och det är inte enkelt. Det är som ett 

skådespel där aktören uttrycker sig som om det vore naturligt, som om aktören vore sig själv. 

Detta spel görs utifrån en medveten handling och därför menar Goffman att det är 

ansträngande att vara social. Vi spelar roller i allt vi gör. Främst spelar vi dessa roller när vi är 

på scenen. Dessa känslouttryck är ytliga och för Goffman är de betydligt vanligare än djupa 

ärliga känslouttryck. Frågan för Goffman blir istället med vilken kapacitet aktören och jaget 

uttrycker sina känslor.29 Det är skillnad på känsloregler och uttrycksregler och skillnaden 

                                                 
26 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.43 

 
27 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.44 ff 
28 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s. 38 
29 Hochschild, A R (2003) The managed heartcommercialization of human feeling, University of California 

Press, Ltd.  s.213 ff 
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mellan dessa regler är att känsloregeln styr hur vi känner och uttrycksregeln styr hur vi visar 

det vi känner. Det är tillåtet att inte tycka om en person men det är inte tillåtet att visa det 

inför personen frontstage på t.ex. en arbetsplats. Däremot kan det vara tillåtet att tycka och 

uttrycka vad man tycker backstage på arbetsplatsen.30  

 

3.2 Emotionellt arbete  

Den amerikanske kvinnliga sociologen Arlie Russel Hochschild blev intresserad av 

emotionellt arbete när hon som 12-åring såg när hennes föräldrar gick med i främlingshjälpen. 

Hon studerade alla som arbetade med människorna och tittade på deras leenden bakom olika 

diskar som delade ut matvaror. Hon började fundera på när dessa människor slutade att vara 

sig själva och gå in i ett skådespel. Hur relaterar människorna till hur de förväntas uppträda i 

olika sammanhang på arbetsplatsen.31 Känsloarbete som en dramaturgisk strategi visar att 

individen medvetet kan hantera känslomässiga uttryck eller omforma sina känslor för att 

passa motivet. Detta arbete kan yttra sig mellan tanke och handling, de sekunder man har för 

att kognitivt och medvetet ändra ett känslotillstånd för ett specifikt tillfälle. Detta 

känslomässiga arbete kan vara kostsamt för det egna jaget. Att hantera känslor är att aktivt 

försöka ändra redan existerande känslomässiga tillstånd. Vad är då en känsla? Enligt Arlie 

Russel Hochschild är en känsla biologisk och vår mest betydelsefulla egenskap. Som andra 

sinnen, syn, hörsel, smak och lukt är det ett sätt att bli varse om vår omvärld. Hon menar att 

det är avgörande för vår överlevnad som individ i en grupp. Känslor finns med i allt vi gör 

och Darwin menar att vi är förberedda på ett visst känslospel i olika sammanhang som t.ex. 

ilska är en förberedelse på att döda, kärlek är ett förspel till parning, avund ger en känsla av 

utanförskap, tacksamhet ger upphov till känslan att vilja ge tillbaka. Eftersom kroppen ger 

signaler utifrån dessa processer så menar Darwin att det finns ett förutbestämt biologiskt 

mönster för hur vi känslomässigt uppträder vid specifika händelser. Om vi då medvetet 

hanterar dessa känslomässiga uttryck kan vi säga att emotionellt arbete är ett arbete32. Vilka 

ansträngningar gör vi människor för att uppträda så som vi förväntas uppträda i sociala 

situationer. Vilket speglar känslan av hur vi borde känna. Hochschild pratar om att det finns 

skillnader i hur man förväntas vara utifrån kön. Kvinnor förväntas vara omhändertagande, 

                                                 
30 Olsson, Eva (2008) Emotioner i arbete – En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och 

arbetsvillkor, Karlstads universitetstryckeri s.173  
31 Hochschild, A R (2003) The managed heartcommercialization of human feeling, University of California 

Press, Ltd. preface 

 
32 Hochschild, A R (2003) The managed heartcommercialization of human feeling, University of California 

Press, Ltd. s. 229f 
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moderslik, fostrande och stödjande i relationer. De förväntas pumpa nära relationer med 

positiv energi.33  

 

3.2.1 Social inbäddning i relationer på arbete och privatliv 

Det finns en konflikt mellan familjeliv/privatliv och arbete vilket är känt sedan tidigare. Det 

gäller att få ihop livet som helhet och få ihop en önskad yrkeskarriär. Det svåra är att anpassa 

arbete med vardagsliv. Ett av problemen kvinnor och män har gemensamt i Eva Olssons 

studie om emotioner i arbete är att balansera karriärsambitioner mot familjesituationen. Det 

främsta kännetecknet på familjeorientering är att välja yrke och arbetstider som kan anpassas 

till familjelivet, att inte tycka att hemarbetet är en börda och att prioritera familjens behov och 

bortse från egna intressen. Både män och kvinnor planerar sin karriär i Evas studie, hur de ska 

gå vidare i yrket och att arbeta skift anses bra då barnen är små för då slipper de vara på 

dagis.34 

 

3.3 Individ i grupp  

Relationer är viktiga för oss, det är källan till glädje och sorg. Det är det som gör livet 

meningsfullt. Det allra viktigaste är nära relationer, att känna sig älskad, behövd, bekräftad, 

närhet och trygghet. Att få känna nära relation till en annan människa är den mest belönande 

situationen en människa kan hamna i. Man känner sig bekräftad, accepterad för den man är 

och upplever trygghet – allt det är oerhört viktigt för fysisk och psykisk hälsa. 

Kommunikation är att relatera till varandra och för att det ska fungera måste situationen, 

rollerna och relationerna vara definierade. För att knyta an till andra människor måste vi ha en 

förmåga till det, vi kan använda denna förmåga både negativt och positivt. Vi måste också ha 

en förmåga att skilja på jaget och andra för att inte smälta samman med dem och riskera att 

psykologiskt upplösas. Likaså som vi är beroende av andra för välmående så behöver vi också 

vara enskilda. I kärnan av alla relationer ligger skapandet av en balans mellan oberoende och 

beroende. Är vi extremt beroende gör vi allt för att bli omtyckta och accepterade vilket 

tvingar oss att hela tiden försöka vara andra till lags. I värsta fall leder till att vi agerar utifrån 

en personlighet som vi inte känner igen oss i. Motsatsen där vi är helt oberoende av andra, gör 

att vi sluter oss, gömmer oss, spelar roller och blir cynisk i relationer till andra. 

                                                 
33 Bendelow, Gillian och Williams, Simon J. (1998) Emotions in social life, Routledge 11 New Fetter Lane, 

London EC4P 4EE 
34 Olsson, Eva (2008) Emotioner i arbete – En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och 

arbetsvillkor, Karlstads universitetstryckeri s.118 ff 
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Utgångspunkten för ett mänskligt liv där medvetenheten för den egna identiteten är att vi vet 

vilken vi är, vi vet vad vi kan och att vi vet att vi är värdefulla.35 

 

”Vi har ett mycket grundläggande behov av att duga, att via andras ögon vara värda något i 

egna ögon och att vara älskade, dvs ha en positiv självbild. Vi har också ett stort behov av 

tillhörighet, att få vara en del av en större helhet, få tillhöra ett nätverk och känna att andra 

ser oss och räknar med oss. Det ger oss ett socialt värde, en spegling av oss själva. Att få 

vara med är att vara accepterad, att duga som man är.”36 

 

Vilken roll individen får i gruppen beror på vilken status gruppmedlemmen har för att utföra 

just den uppgiften. På en arbetsplats har vissa arbetstagare förmågan att visa större kunskaper 

för att utföra specifika uppgifter än andra och då givetvis större initiativförmåga. Dessa 

uppmuntras då att aktivt använda sina färdigheter. Om man inte har färdigheter att gå på för 

att utföra uppgifter brukar grupper gå på mer diffusa egenskaper som ålder, kön eller vilken 

status individen har i andra sammanhang. Olika roller och statusfördelning utifrån egenskaper 

och färdigheter skapar ordning i gruppen och gör att gruppen blir effektiv. Alla som tillhör en 

grupp har ett visst mått av inflytande bara genom att vara en del av gruppen. Det handlar om 

hur man utnyttjar sitt inflytande på ett effektivt sätt. Klimatet i gruppen fungerar bäst om det 

finns uttalad makt och att den är relativt jämnt fördelad i gruppen och att inflytande är baserat 

på kunskaper. En optimal maktfördelning beror på hur lyhörd man kan vara för varandra. En 

lyssnande inställning brukar vara framgångsrik för bättre beslut och en mer effektiv 

problemlösning.37 Att inneha ett visst mått av status innebär vilken ställning individen har i 

gruppen och på vilket sätt denne har möjlighet att påverka de andra i gruppen. Om de andra 

bemöter förslag och ideér från en gruppmedlem på ett positivt sätt återkommande brukar man 

se att denne har högre status och därmed stort inflytande på övriga gruppmedlemmar. Ju mer 

beroende andra är av en relation och ju mindre man själv är beroende av den andre ju större 

makt har individen i relationen. Det finns två sätt att titta på maktaspekten, dels utifrån ett 

dynamiskt relationsperspektiv och dels utifrån ett statiskt personperspektiv. Den första sker i 

gruppen utifrån roller och det andra perspektivet innebär förmågan att påverka andra 

människor utifrån individen själv, dvs vilken karisma personen äger. Det vanligaste för små 

grupper är det dynamiska perspektivet där mer samarbetsinriktade grupper har mest inflytande 

                                                 
35 Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp studentlitteratur Lund, s.59f 
36 Ibid.s.60 
37 Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp studentlitteratur Lund, s.61f 
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och påverkan på varandra. Inga beslut fattas utan att gruppmedlemmarna får vara med och 

tycka. Inga problem löses om inte de andra är med och kommunicerar. Inflytande och 

påverkan är avgörande för de flesta grupper när det gäller förändringar, anpassning, beslut och 

konflikthantering.38 För att effektivt skapa balans och kunna fatta beslut krävs att 

gruppmedlemmarna lyssnar på andras förslag och inte enbart håller fast vid sin egen 

ståndpunkt. Om man trots att ha lyssnat på vad andra har att säga ändå håller fast vid sin 

ståndpunkt måste man våga säga det. Man ska tillsammans i gruppen leta efter lösningar och 

vara medveten om att det kan ta tid att komma fram till gemensamma lösningar.39 Tidsbrist är 

ofta ett problem för dem som arbetar i vården. Det är oftast mindre tid för direkt arbete med 

vårdtagare, återhämtning och reflektion, lärande, utveckling och samspel för personalen. Tid 

är i vår moderna kultur den viktigaste enheten för effektivitet och produktivitet. Tid är det 

som lönearbetare relaterar till i frågor om arbete, hur krävande arbetet är och hur det inverkar 

på andra delar av livet.40 

 

3.4 Sammanfattning sociologiska teorier 

Mina teoretiska utgångspunkter för att tolka och förklara resultatet utgår från teorier om 

emotioner. Jag har valt att ha med sociala band, skam och stolthet för att undersöka var, när 

och hur relationer skapas. Statusen i de sociala banden är stabilare och tryggare om individen 

upplever stolthet. Jag har undersökt om den anställde har möjlighet att skapa sociala band på 

ett avslappnat sätt i rum på arbetsplatsen. Vilka roller har individen i sitt arbetsliv? Vi går in i 

roller i allt samspel enligt Goffman och det är intressant att studera vilka roller som individen 

medvetet tar när de är på arbetsplatsen. Vi spelar roller i allt vi gör och främst spelar vi dessa 

roller när vi är på scenen. Dessa känslouttryck är ytliga och för Goffman är de betydligt 

vanligare än djupa ärliga känslouttrycken. Detta skulle kunna vara en förklaring till att det kan 

vara svårt att skapa trygga och stabila band på HVB som bedrivs yrkesmässigt. Personalen 

befinner sig på scenen när de är på arbetsplatsen. Collins teorier om ritualer är aktuellt för att 

det är när de fyra stegen uppnås som ett tryggt och stabilt band skapas. För personal inom 

HVB är grupprelationer centralt och något som ligger i fokus både utifrån ungdomar och 

kolleger och därför har jag valt att ha med teorier om individen i grupp. Att arbeta på ett HVB 

                                                 
38 Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp studentlitteratur Lund  s.64f 
39 Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp studentlitteratur Lund, s.153 

 
40 Olsson, Eva (2008) Emotioner i arbete – En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och 

arbetsvillkor, Karlstads universitetstryckeri s.154 
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innebär daglig nära kontakt med andra människor som arbetar eller bor där. Det är många 

människor som samsas på en liten yta i de sällskapsrum som finns på HVB.  Det är intressant 

att studera hur personalen upplever gruppklimatet? Får individen bekräftelse i gruppen? Det 

är sådant som hör ihop med de sociala banden och om individen känner stolthet eller skam. 

Tomas Scheff menar att skam är oerhört vanligt och något vi känner i relationen till andra. 

Känslan är avgörande för hur vi har förmåga att skapa stolta och sociala band i samspel till 

varandra. Om individen får uppmärksamhet för sin person uppträder känslan av stolthet. 

Cooley pratar också i termer av skam och stolthet men menar att det är i spegelglaset som vi 

utvärderar vad den andre känner och att vi bär med oss den känslan när vi är ensamma. Scheff 

pratar mer om att känslan av skam och stolthet pendlar i varje minut i relationen med andra. 

Arbetet på HVB präglas dagligen av många olika möten där individer behöver omvårdnad, 

stöttning eller hjälp och utifrån det kan man tänka sig att känslor av skam och stolthet har 

förutsättningar att pendla i varje minut. Ritualer är viktigt då det är i lyckade sådana som 

stolta, stabila och trygga band skapas.  Hochschilds teorier om skådespel är intressant när man 

arbetar med människor i behov av omsorg. Hon säger också att kvinnor har förväntningar på 

sig att vara omhändertagande. Jag har med teorier om hur människor i arbetslivet hanterar 

balansen mellan arbete och privatliv. Det är intressant ur flera aspekter. Dels vilka 

motivationer och ambitioner de har med sitt arbete och dels hur de handskas med att barnen 

kommer utan föräldrar. Kvinnor förväntas pumpa nära relationer med positiv energi enligt 

Hochschild och de förväntas vara omhändertagande.  
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4. Metod 

 

För att utföra mitt forskningsarbete har jag använt mig av kvalitativ metod med en 

semistrukturerad intervjuguide som mall i mina intervjuer. Jag valde metoden för att jag vill 

fånga individens subjektiva upplevelser av emotioner på arbetsplatsen.  

 

4.1 Etiska aspekter 

Jag har intervjuat människor som har tystnadsplikt. Det är viktigt att tänka på att jag möter 

dem med respekt och inte ställer frågor som blir svåra att svara på utifrån tystnadsplikten. 

Eller ställer frågor som blir obekväma för intervjupersonen. Jag har utgått från fyra riktlinjer, 

vilka är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och nyttjandekravet41. Med det 

informerande samtycket har jag berättat för personen som blir intervjuad om syftet med 

undersökning, hur undersökningen kommer att användas och att intervjupersonen kan avbryta 

intervjun när den vill. Vilka som kommer att ta del av undersökningen är viktigt att berätta för 

intervjupersonen. Med konfidentialitet menas att data vi har fått in om intervjupersonerna som 

kan röja deras identitet inte kommer att avslöjas för någon.42 Deras namn kommer inte att 

nämnas i studien utan jag använder fiktiva namn och endast jag som har intervjuat personerna 

kommer att veta vilka de är. De kommer inte vara helt anonyma inför varandra eftersom 

möjligheten finns att de kan gissa vem som har sagt vad. Jag har meddelat konsekvenserna 

och sagt att data endast kommer att användas i denna arbetslivssociologiska studie. Deras svar 

kommer inte att användas i någon vidare undersökning än i denna studie. Jag berättade också 

för intervjupersoner att det inspelade materialet kommer att raderas när min examinator har 

godkänt arbetet. Jag har presenterat mig för intervjupersonerna och informerat om varför jag 

vill göra en studie om detta. Jag har noggrant sagt att intervjupersonen kommer att vara 

anonym och att denne när som helst kan avstå från att svara och avbryta sin medverkan. Ingen 

av intervjupersonerna visade sig tacka nej och ingen sade sig uppleva frågorna svåra att svara 

på utifrån tystnadsplikten. De verkade avslappnade och bekväma under intervjun vilket jag 

som forskare är tacksam för. 

 

                                                 
41 Vetenskapsrådet,  Elanders Gotab 
42 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, Lund  
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4.2 Urval och avgränsning 

Mitt urval i studien har varit att intervjua fyra kvinnor i en mindre kommun i Värmland. Jag 

valde att intervjua kvinnor därför att det först och främst arbetar fler kvinnor än män inom 

verksamheten i kommunen. Jag valde kvinnor därför att man kan tänka sig enligt Hochschilds 

tankar om känsloarbete att kvinnor har högre förväntningar på sig att skapa de trygga stabila 

sociala band som uppstår i omvårdnaden av barnet. I min undersökning har jag besökt tre 

HVB i kommunen. Ett av de boenden jag har med i studien är ett HVB som tar emot 

ensamkommande barn under asylprocessen. Ett annat är ett boende som tar emot 

ensamkommande barn mellan 13-15 år som har permanent uppehållstillstånd (PUT). Det 

tredje boendet är ett boende för ungdomar mellan 16-18 år som har PUT. Min avgränsning 

har varit att studera personalens emotioner i arbetslivet och hur arbetet är organiserat på 

arbetsplatsen. 

 

4.3 Genomförande av undersökningen 

För att utföra mitt forskningsarbete har jag använt mig av kvalitativ metod med en 

semistrukturerad intervjuguide som mall i mina intervjuer. Jag valde en strukturerad 

intervjuguide efter att jag hade gått igenom frågorna med min handledare och delat in dem 

under de teman som jag har valt för frågorna, organisering, roller, sociala band, back stage 

och stolthet.. Jag har ställt frågor och intervjupersonen har svarat på dem. Jag har lyssnat in 

vad intervjupersonen har sagt och spunnit vidare på vissa frågor. I stora drag har jag valt att 

hålla mig till de frågor jag har i intervjuguiden43. Jag började med att strukturera upp vad jag 

ville undersöka. Ganska omgående visste jag att det var personalen på HVB som jag ville ha 

med i min studie. Efter det började jag att skriva min inledning till studien och därefter har jag 

utfört intervjuerna under en tre veckors period. Intervjuerna varade i ca 30 minuter vardera 

och jag tycker att jag har fått ihop bra svar utifrån mina valda teman. Jag använde min Iphone 

4 vid alla intervjutillfällen och jag hörde tydligt vad som sades vid transkriberingarna. 

Intervjuerna har utförts enskilt i samtalsrum och på kontor på arbetsplatserna. Därefter har jag 

transkriberat materialet och det är då man kommer nära sitt material. Jag lyssnade i hörlurar 

vad som sades under intervjuerna och översatte det ordagrant. Jag har sedan strukit under det 

transkriberade materialet med olika färgpennor där olika färger har symboliserat mina olika 

teman. Underkategorier till mina valda teman har varit att utifrån organisering titta på om de 

tar med sig arbetet hem. När jag har undersökt roller har jag haft som underkategori att tittat 

                                                 
43 Bilaga 1 
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på emotionellt arbete. Jag har på ett bra sätt kunnat koppla mina intervjusvar till det jag har 

valt att undersöka i studien.  

 

4.4 Presentation av intervjupersonerna 

Elsa är en kvinna som lever som ensamstående med ett barn som bor hemma och är i tonåren. 

Hon har tidigare arbetat i skolan och har arbetat på nuvarande arbetsplats sedan starten i 

februari 2011. Det var det första HVB i kommunen och är ett boende som i nuläget ska inrikta 

sig på de ungdomar mellan 13-15 år som har PUT. Hon bor inte långt från sin arbetsplats. 

Hon ser sina arbetskamrater som en andra familj. 

 

Frida är en gift kvinna som har två små barn i förskoleålder. Hon bor i utkanten av 

kommunen. Hon är utbildad barnskötare och har arbetat på en förskola i Göteborg som är 

mångkulturell. Hon har arbetat som försäljningschef men tyckte inte att det arbetet var 

tillräckligt utmanande och fick chansen att börja inom HVB istället. Hon arbetar på ett 

nyöppnat asylboende i kommunen. Hon älskar sitt jobb. 

 

Anna är en kvinna som lever ensam och bor i utkanten av kommunen. Hon har arbetat som 

vikarie inom HVB i två år. Hon har nyligen tackat ja till en visstidsanställning från årsskiftet 

som hon ser fram emot. Vikariatet är på det HVB där de har ungdomar mellan 13-15 år som 

har PUT. Det är där hon har vikarierat mest och känner sig mest hemma. Där har hon sina 

”gamla kompisar”.  

 

Emma är en gift kvinna med tre barn som alla är i skolåldern. Hon bor inte i den aktuella 

kommunen. Hon har arbetat inom HVB i två år. Hon arbetar i nuläget på ett boende där 

ungdomarna har varit i Sverige flera år och de slussas ut till egna lägenheter. Hon är utbildad 

beteendevetare. Hemma har hon fullt upp med barn, man och hund. Hon säger att arbetet 

inom HVB är det mest trivsamma arbetet hon har haft. 
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4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I en kvalitativ undersökning använder man sig av tre olika kriterier för att fastlägga kvaliteten 

på undersökningen som man har gjort, där reliabilitet (tillförlitlighet), validitet (giltighet) och 

generaliserbarhet utgör de tre kriterierna.44  

 

Jag anser att undersökning håller en god validitet då jag strukturerat mina intervjusvar utifrån 

teman som ska ge svar på mina frågeställningar för att besvara syftet. Intervjupersonerna har 

varit avslappnade vid de intervjutillfällen som har genomförts och visat intresse för att svara 

på frågorna. Jag som forskare har varit uppmärksam på vad intervjupersonerna har haft att 

säga. Ljudkvalitén var mycket bra och jag hade inga problem att höra vad som sades vid 

transkriberingarna. Jag är nyfiken på att lära mig mer om området HVB. Generaliserbarheten 

är inte hög. Givetvis finns det lagar att förhålla sig till som jag har beskrivit i inledningen och 

tidigare forskning. Personal på HVB över hela landet har samma riktlinjer att förhålla sig till 

utifrån SoL, IVO och SKL. Vilka känslor individen har i sitt arbetsliv är såklart högst 

individuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap. Studentlitteratur AB, Lund s.57 
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5.                                 Resultat 

 

Jag har valt att presentera resultatet tematiskt där mina valda teman och begrepp står som 

rubriker för att sedan följas av utdrag från mina intervjupersoners svar. Efter varje avsnitt 

följer en analys. Jag avslutar uppsatsen med slutsats och slutord. 

 

5.1         Arbetets organisering 

 

5.1.1 En typisk dag 

Det framkom av alla intervjupersoner att tiderna de arbetar alltid innehåller arbete över natten. 

Arbetspassen kallas för H- och B-pass. På H-passet börjar man kl. 9 ena dagen och går av 

9.30 andra dagen och på B-passet börjar man kl.15 och slutar 9.30 nästa dag. Under dagtid 

arbetar de administrativt och det HVB för ungdomar mellan 13-15 år har en kvinna anställd i 

köket under dagarna. Elsa säger så här:  

 

”Det är dygnspass, antingen 9.30 eller också kan vi börja 15 och tills morgonen dagen efter. 

Vi är två per pass plus att vi har […] i köket. Det kan vara någon mer extra också men det är 

två behandlingsassistenter.”     

 

På HVB för äldre ungdomar arbetar Emma och berättar att det har börjat en ny 

verksamhetschef och att det arbetar två samordnare. Hon svarar på frågan om kontakten med 

samordnare så här: 

 

”Både och, när man jobbar H-pass. Ser dem på möten. Nu känner man samordnarna”. 

 

Boendet är i ett hyreshus och verksamheten disponerar ett trapphus. Emma beskriver hur 

ungdomarna bor: 

 

”Ja det är lägenheter där de bor tre och tre och två lägenheter där de bor två stycken. Nio 

killar allt som allt. Alla lägenheter är treor.”   
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De har en lägenhet som personalen disponerar med sovrum och kontor och de har en lägenhet 

som är gemensam för alla att umgås i och laga mat i och fungera sällskapsyta. Det är ok för 

ungdomarna att komma in i lägenheten som personalen disponerar och kontoret där 

personalen för det mesta befinner sig. Emma beskriver det så här: 

 

”Det här är personalens lägenhet med kontor och sovrum och här bredvid har vi 

gemensamma utrymmen. Datorer och tv-spel, men vi brukar mest vara i den här lägenheten.” 

 

På eftermiddagarna och på helgerna är de två behandlingsassistenter som arbetar samtidigt. 

Alla intervjupersoner svarade ungefär lika att en typisk arbetsdag börjar med överlämning där 

de som slutar berättar vad som hänt under dygnen som varit tidigare. Eftersom barnen normalt 

ska vara i skolan under dagen så arbetar personalen administrativt med dokumentation och 

beställningar av varor under denna tid. Alla intervjupersoner har sagt att det är när 

ungdomarna kommer från skolan som arbetet med matlagning, umgänge, samtal och främst 

läxläsning ligger i fokus. Emma säger så här: 

 

”Sen är det mycket läxläsning på kvällarna eftersom de går på gymnasiet. De klarar sig 

mycket själva. Lite träningar ibland och ibland får man köra men oftast tar de sig dit själva 

och de sköter maten själva. De klarar det mesta själva men får såklart råd från oss om de vill 

ha det och vi svarar på frågor som dyker upp. Men den mesta tiden läggs på stöttning med 

läxläsning nu.” 

 

Det är mycket samtal med dem för att de ska lära sig språket och det är samtal med tolk för att 

prata om allvarligare saker, om hur de mår och praktiska saker. De åker ut med dem på olika 

aktiviteter. Frida beskriver en typisk arbetsdag så här: 

 

”Man kommer 9 på morgonen och man kollar datorn hur gårdagen har sett ut. Mycket 

dokumentation på förmiddagen. Mycket läxläsning, träna på svenska språket. Om det t.ex. är 

någon som har varit och badat. Vi hittar på saker för att de ska komma ut. Mycket kontakt, 

samtal, vardagliga samtal. Hur mår du, hur har du det? Prata och finnas till för ungdomen.” 

 

 För att beskriva känslan av en typisk arbetsdag sa både Elsa och Anna i sina intervjuer i 

något svar om boendet att det var som ett vanligt hem. Elsa sa så här: 
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”Det börjar med överlämning, får reda på vad som har hänt dygnen tidigare. Ja sen innan 

ungdomen kommer hem sköter man lite dokumentation. Beställning av vissa grejer. Sen 

kommer ungdomarna hem och då är det ju dags för mat. Ja som ett hem helt enkelt. Lite 

samtal och åka ut med dem på olika grejer. Sen sover vi kvar tills nästa dag.” 

 

Anna sa så här på frågan om ungdomarna söker mycket kontakt: 

 

”Ja det gör de! Det är som ett vanligt hem.” 

 

5.1.2 Analys av en typisk arbetsdag 

Utifrån mina intervjupersoners svar har jag uppfattat att två behandlingsassistenter sover över 

i varsitt sovrum. De överlämnar till en behandlingsassistent som börjar kl. 9.30. Den andra 

behandlingsassistenten kommer kl.15. Jag vet att kommunen nyligen skiljt på boende med 

ungdomar som har PUT och boende med ungdomar som är i asylprocessen. I den tidigare 

undersökningen från Haparandas kommun för mottagande av ensamkommande barn hade de 

tankar på att skilja PUT och asylboende men verkar ha många betänkligheter kring det. De 

säger att de inte kan ”tvinga” asylsökande barn att gå i skolan. Tanken i Haparanda var att 

ungdomar som har fått PUT ska påbörja sin utvecklingsprocess i större utsträckning än barn i 

asylprocessen. De påpekar att det är viktigt att asylsökande ungdomar får skolundervisning. 

Enligt intervjusvaren som jag har fått går alla ungdomar i skolan och det är ingen som har sagt 

något om att de som är i asylprocessen inte ska gå i skolan. Läxläsning ligger i fokus vilket 

jag tolkar som att de går i skolan. Socialnämnden i kommunen ska ansvara för att den unga 

får god utbildning. Jag har kommit fram till att ungdomarna i kommunen har en betydelsefull 

vardag som SoL förespråkar. Jag förstår att ungdomarna blir inskrivna i skolan omgående för 

att på ett lättare sätt fylla dagarna. De flesta kommuner använder sig av BBIC för 

handläggning och dokumentation av barnet enligt tidigare forskning. Det är en mall för 

genomgång av genomförandeplan där bl.a. placering av skolgång står med. Förutom att ge 

struktur syftar BBIC till att stärka barnperspektivet och delaktighet för den unga.  Enligt mina 

intervjupersoner har socialsekreterare kontakt med alla de boenden jag har besökt minst en 

gång i månaden och alla unga är inskrivna i skolan. Jag uppfattar det som att gå i skolan och 

lära sig språket är en förutsättning för att hemmet (boendet) ska kännas meningsfullt. Alla 

mina intervjusvar vittnar om att ungdomarna är i skolan under dagen och då arbetar 

personalen administrativt. Problem som uppstår utifrån att ungdomarna går i skolan är att 

personalen måste tjata om att sköta skolan. För ungdomarna som bor på HVB blir det många 
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personer i personalen att ta hänsyn till. Jag kan utläsa ur svaren att personalen cirkulerar och 

att ungdomarna träffar olika personal under en vecka. När jag har undersökt hur arbetet är 

organiserat har jag kommit fram till att varje personal arbetar i genomsnitt två dygn på en 

vecka. Lärarna i skolan träffar ungdomarna fem dagar i veckan. Jag tycker att det ger en bra 

bild av hur viktigt det är för ungdomarna att de blir inskrivna i skolan precis som den tidigare 

forskningen från Haparanda säger. Jag har kommit fram till att personalen på HVB i min 

studie inte träffar ungdomarna och kolleger i så stor utsträckning som jag trodde. En del av 

arbetstiden innebär sovande jour och under dagarna administrativt arbete.  

 

5.2 Gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

Jag frågade om de tar med sig arbetet hem för att se hur de skiljer på arbete och privatliv.  

Alla intervjupersoner har svarat att de släpper arbetet när de är hemma. Anna och Emma 

tycker att det är individuellt och att en del har svårt att släppa arbetet och tar med sig det 

dygnet runt. Anna tänker sällan på arbetet på fritiden och tycker att det är viktigt att sära på 

det och säger: 

 

”Jag tror att det är lite upp till var och en. Vi är olika som individer. Vissa vill gärna ha med 

sig arbetet dygnet runt. Vissa kan inte släppa det. Det är som man är som person”.  

 

Emma säger att en del har större kontrollbehov än andra: 

 

”Det är olika personligheter, flera har mer kontrollbehov och har svårt att lämna över. Vi 

jobbar inte varje dag. Vi jobbar ungefär nio tillfällen i månaden. De har svårt att släppa 

också. De gör jobb hemma.” 

 

Emma har barn i skolåldern säger att det automatiskt blir lättare att skilja på arbete och fritid 

eftersom hon har fullt upp med körningar och läxläsning när hon är hemma. Hon säger: 

 

”Ja ibland men jag kan koppla bort och det är nog för att jag har ganska mycket själv hemma 

med ungdomar, körningar och läxläsning så jag måste koppla bort.” 

 

Emma säger att det är viktigt att ha en gräns mellan arbete och fritid men påpekar att hon 

tycker att gränsen inte behöver vara bestämd och säger så här: 
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”En del har ju mer en naturlig gräns. Det behöver inte vara en markerad gräns. Om någon 

tycker att det är ok att de kommer hem och fikar så tycker jag att det är ok.” 

 

Emma får då frågan om hon personligen tycker att det är ok och svarar så här: 

 

”Jag tycker det, om det sker naturligt. Jag ser dem på väg hem från skolan, då skulle jag 

kunna fråga om du vill följa med hem på fika och även träffa min familj. Men sen är det ju 

ändå så att man vill ju inte ha dem på facebook eller andra sociala medier. Det har vi nog 

sagt. Vi i personalen har pratat om det och där tycker vi lika allihop. Den gränsen vill vi ha.” 

 

Emma säger att hennes arbetstider passar med familjelivet och i framtiden kan hon tänka sig 

att söka tjänster som samordnare. 

 

”Just nu passar mina arbetstider mycket bra med det jag har där hemma, men jag tycker nog 

att den uppgiften som samordnare skulle vara mer givande. Sen kanske vidare också.” 

 

Elsa säger att det var svårare att skilja på privat och jobb i början men nu har hon inga 

problem med det och att även om det har varit kaos på arbetsplatsen så släpper hon det när 

hon går utanför dörren. Hon svarar på frågan om hon tar med sig arbetet hem så här: 

 

”Nej det gör jag faktiskt inte. När jag var ny kan man väl säga att det var lätt hänt, men inte 

så mycket ändå tycker jag. När jag går utanför dörren här, även om det har varit kaos här så 

släpper jag det.” 

 

Ingen av de ungdomar som de arbetar med har kommit hem till dem. Ungdomarna respekterar 

deras privatliv. Elsa säger så här på frågan om hon någon gång har fått besök av någon 

ungdom på sin fritid: 

 

”Det har jag ingen. De respekterar min fritid. Eftersom jag bor så nära här också. Jag bor ju 

ett stenkast härifrån och många vet ju vart jag bor. Men nej aldrig. Jag har aldrig sagt något 

men de respekterar det” 

 

Jag frågade om hon tycker att det är viktigt att markera om hon skulle få besök? 
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”Ja på nåt sätt skulle jag göra det. Det här är mitt privatliv. Vi ska ju arbeta professionellt 

med dem. Det är ju det vi är här för då. Men jag har ingen som har kommit på det sättet och 

ingen som har frågat heller. Javisst har man väl känt med vissa ungdomar, åh den här skulle 

få komma hem till mig. Men då ska man ju inte göra någon skillnad och vissa vill man ju inte 

ha hem. Så då får en ju dra allt över ett.” 

 

Elsa säger att hon har fått beröm av kolleger för att det är lätt att anförtro sig till henne. Hon 

poängterar samtidigt att det utifrån det är viktigt att skilja på arbete och privatliv. Hon 

berättar: 

 

”Så det är gött faktiskt. Det är jättegött! Men då är det också viktigt att man kan släppa det 

när man kommer hem också. För det är mycket tungt man får då. Det kan jag ju säga.” 

 

Frida säger också att hon släpper arbetet när hon går därifrån. Även om det är saker kvar att 

göra så tänker hon att det får nästa ta över som kommer. Om hon tänker på arbetet hemma 

någon gång så är det bara i positiva termer som vad denne ska göra nästa gång på 

arbetspasset. Hon poängterar också att om det skulle ha varit någon hetsig situation på jobbet 

så skulle hon inte ha några problem med att släppa det och gå vidare. Det har hon lärt sig från 

tidigare erfarenheter i yrke inom annan verksamhet. Hon har aldrig varit med i någon hetsig 

situation eftersom hon är väldigt pedagogisk till sin natur. Hon säger så här: 

 

”Jag släpper det när jag går härifrån, jag släpper alla måsten när jag går härifrån även om 

det är saker kvar att göra så tänker jag att det får nästa ta över [….]. Man får släppa och gå 

vidare.” 

 

Hon berättar att hon har som mål att läsa vidare till behandlingsassistent eller liknande.  

 

”Jag har som mål just nu att läsa vidare eftersom jag inte har behandlingsassistent eller 

liknande. Så just nu vill jag utveckla mig själv inom yrket så jag har tittat på 

integrationspedagog eller konsult.”  
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5.2.1 Analys av gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

Det har framkommit i mina intervjupersoners svar att det är relativt lätt att skilja på arbetsliv 

och privatliv och om de tänker på arbetet på sin lediga tid är det enbart i positiva termer. Den 

enda som uttalat tycker att gränsen inte behöver vara markerad är Emma som skulle kunna 

tänka sig att bjuda hem en ungdom på fika, om det föll sig naturligt. Hon arbetar på det HVB 

där ungdomarna har lärt sig språket och där de har lärt sig den svenska kulturen. Hon bor inte 

i den aktuella kommunen. En tolkning kan vara att dessa faktorer är en bidragande orsak till 

att hon svarar att hon tycker att gränsen inte behöver vara bestämd. Hon poängterar att de inte 

vill ha ungdomarna på facebook och där har Emma en markerad gräns. Det verkar som att alla 

i personalen har den gränsen enligt Emma. Emma och Frida svarar utifrån teorier om den 

sociala inbäddningen karriär och familj.  

 

Både män och kvinnor planerar sin karriär, hur de ska gå vidare i yrket och att arbeta skift 

anses bra då barnen är små för då slipper de vara på dagis.45 

 

Emma tycker att arbetstiderna passar ypperligt där hon är nu i livet och har ambitioner att gå 

vidare i karriären senare. Frida pratar också om att gå vidare inom yrket och hon är den som 

säger sig älska jobbet. Vilket jag tolkar som att arbetet passar utmärkt i kombination med två 

små barn. Utifrån de teorier som Hochschild har om att kvinnor förväntas vara 

omhändertagande och att ungdomarna kommer utan föräldrar, skulle det kunna tänkas vara 

svårt att släppa arbetet när de slutar sitt skift. Det verkar inte vara svårt för mina 

intervjupersoner att hantera balansen arbetsliv och privatliv. Frida poängterar att hon har lärt 

sig från tidigare erfarenhet i annan verksamhet att släppa saker och gå vidare. I den tidigare 

forskningen från Haparanda säger de att de tycker att det är meriterande med personal som har 

annan erfarenhet. För Frida verkar det vara en tillgång. Ingen av de ungdomar som de arbetar 

med har kommit hem till dem. Elsa som har jobbat länge har aldrig haft någon ungdom som 

har kommit hem till henne även om hon bor nära sin arbetsplats. Ungdomarna respekterar 

deras privatliv. En tolkning utifrån sociologiska teorier är att trygga, stabila och stolta band 

inte har skapats för att ungdomen ska känna att de kan eller vill hälsa på personalen på deras 

fritid. Det kan också tolkas utifrån teorier om balansen beroende – oberoende som står i 

teorierna om individ i grupp. Ungdomen är beroende av personalen men inte av 

privatpersonen.  

                                                 
45 Olsson, Eva (2008) Emotioner i arbete – En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och 

arbetsvillkor, Karlstads universitetstryckeri s.118 ff 
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5.3 Emotionellt arbete 

Frida berättar att hon har barn hemma och det kanske händer saker i skolan eller andra saker 

hemma som hon lämnar hemma. Precis som hon inte tar med sig jobbet hem tar hon inte med 

sig hemmet till arbetet. Ett intressant citat i intervjun med Frida utifrån Hoschilds tankar om 

känsloarbete är: 

 

”Jag är mig själv. Har jag en dålig dag så har jag en dålig dag. Ibland har man mycket 

energi och ibland har man lite energi. Så är det ju. Har det hänt något hemma så tar jag inte 

med det till jobbet. Det kanske har varit en konflikt eller hänt något med barnen i skolan. Det 

tar jag ju inte med mig till jobbet precis som att jag inte tar med mig jobbet hem. 

Ungdomarna ska inte behöva lida för att jag har en dålig dag”. 

 

Frida beskriver tydligt att hon utför känsloarbete när hon säger att hon inte tar med sig känslor 

som kan påverka omgivningen negativt på arbetsplatsen. Alla intervjupersoners svar vittnar 

också om att de utför emotionellt arbete mer eller mindre. Emma och Anna har sagt att de 

medvetet intar en roll på arbetet. Emma säger: 

 

”Ja verkligen, jag tänker på förhållningssättet. Jag tänker efter. Man kliver in i en 

professionell roll, man jobbar ju med människor så man är ju inte som hemma. Man skriker 

ju inte som bara den. Visst jag kanske säger något annat om 15 år.” 

 

Anna säger: 

”Man jobbar nästan som en extraförälder här. Det är klart att man måste hålla skenet uppe. 

Ungdomarna här har så mycket med sig så de behöver en trygg person. Jag biter ihop. Sällan 

sjukskriven. Jag tycker inte om att ta med mig mitt privata. Så professionell är man ju så att 

man kan inte sitta och gråta med en ungdom som har haft det jobbigt. Det går ju inte då har 

man nog valt fel uppdrag. 

 

Elsa sa att det är en roll att vara hård ibland och ibland vara mjuk, ge och ta och detta skapar 

de bästa förutsättningarna för att bygga relationer. Hon berättar också att hon är sig själv på 

jobbet. Hon kan gråta och visa känslor.  
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”Jag är jag, man kan gråta och visa känslor och det kan jag ju säga som den där första killen 

där vi grät väldigt mycket ihop. Och det kan jag ju visa för personalen också. Har det hänt 

något under ett arbetspass så följer vi alltid upp det med varandra. Vi är måna om varandra. 

Kollar hur det går och så. Jag vet först så var jag vikarie här och så var det nåt som hade 

hänt,….och jag var van skolans värld, där var det ingen uppföljning, så kom en hit och det 

hände nåt. Så sätter sig två kolleger ner med mig och frågar: - Hur känner du nu?” 

 

Elsa beskriver hur hon kan vara sig själv på arbetsplatsen och om det händer saker på arbetet 

som får henne att känna sig ledsen stöttar kolleger.  Elsa beskriver också hur hon ändrar sitt 

känslouttryck för att passa motivet. Hon spelar en roll för att få ut något av det. 

 

”Jaja och som jag säger de här som har anförtrott sig och är väldigt nära de har jag ju haft 

diskussioner med. De säger att du är den bäste, det går inte att prata med någon annan än 

dig. De menar på att de vet ju att jag blir arg också. Ge och ta, en går in i en roll. Man måste 

bygga en relation. Ibland kanske man måste vara jättehård i emellan åt för att det ska bli 

jättebra sen.” 

 

5.3.1 Analys av emotionellt arbete 

Alla har svarat på ett eller annat sätt att de kliver in i roller och deras svar vittnar om att de 

utför emotionellt arbete. Mina intervjupersoner slutar att vara sig själva och ändrar ett 

känslouttryck för att passa motivet när de kliver in på sin arbetsplats som Hochschild46 

beskriver.  Både Elsa och Frida säger att de är sig själva och speciellt Frida talar emot sig 

själv. Jag kan utläsa ur svaren att det är som Goffman påpekar att vi i all interaktion på ett 

eller annat sätt är i en roll, eller som Hochschild säger att när vi ändrar ett uttryck för att passa 

syftet utför vi emotionellt arbete. Som jag skrev i teoriavsnittet utifrån Goffman47 är social 

sammanhållning något som vi tar för givet och måste återskapas i det dagliga livet. Det är det 

som främst händer i allmänna utrymmen på de HVB som jag besökt. Det är det som händer i 

all interaktion människor emellan och de specifika tillfällen som intervjupersonerna har 

berättat om är middagar, samtal, dans, läxläsning och myskvällar. De speciella tillfällen när 

arbetsgruppen träffas på arbetstid är månadsmöten i form av APT. Elsa träffar sina kolleger på 

                                                 
46 Hochschild, A R (2003) The managed heartcommercialization of human feeling, University of California 

Press, Ltd.  s.213 ff 

 

 
47 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s. 38 
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fritiden för att fika. Goffman menar att vara social i en grupp kräver ett visst engagemang och 

det är inte enkelt. Det är som ett skådespel där aktören uttrycker sig som om det vore 

naturligt, som om aktören vore sig själv. Detta spel görs utifrån en medveten handling och 

därför menar Goffman att det är ansträngande att vara social. Vi spelar roller i allt vi gör. 

Främst spelar vi dessa roller när vi är på scenen. När personalen är på scenen är de på arbetet. 

Det enda stället på arbetsplatsen som innebär att inte vara på scenen i något sammanhang är 

sovrummet. Elsa och Frida anser sig kunna vara sig själva på arbetet. De känner att de är sig 

själva och är naturliga. Goffman beskriver att vara naturlig är också ett slags skådespel. Anna 

och Emma säger att de är medvetna om att de undertrycker känslor och hanterar dem utifrån 

sin roll som professionell arbetstagare. Annas svar verkar utgå från professionen som personal 

samtidigt som svaret också talar för en personlig relation utifrån att fungera extraförälder. Jag 

tolkar hennes svar som att hon tydligt måste ändra sina känslouttryck om det behövs när hon 

kommer till arbetet. Som jag förstår utifrån socialpsykologiska teorier ändrar vi uttryck för att 

passa motivet vilket alla intervjupersoner har beskrivit. Jag kan utläsa i Fridas svar att hon 

använder sig av emotionellt arbete då hon säger att hon lämnar det jobbiga hemma för att 

ungdomarna inte ska behöva lida för att hon har en dålig dag. Hon säger själv att hon är sig 

själv och att har hon en dålig dag så har hon en dålig dag men samtidigt ska inte det gå ut över 

ungdomarna. Vilket gör att hon talar emot sig själv. För att det inte ska gå ut över 

ungdomarna måste hon utföra emotionellt arbete. Hon måste ändra ett uttryck av en känsla 

hon har när hon kommer till arbetet. För att passa motivet säger Hochschild att individen kan 

utföra känsloarbete som en dramaturgisk strategi och omforma sina känslor. Elsa är den som 

säger att hon kan gråta öppet inför både ungdomar och personal på arbetet om det är något 

som har hänt. Hon är också den som säger att arbetskolleger är som en andra familj. Det 

vittnar om att statusen i de sociala banden är trygga. Elsa säger att hon gråter tillsammans med 

en ungdom som har det svårt och Anna säger att hon inte kan sitta och gråta tillsammans med 

en ungdom som har det svårt. Anna anser att professionen är att hålla tillbaka känslor. Elsa 

som visar känslor menar att det är det som gör att hon är sig själv på jobbet och att hon når 

fram till ungdomarna och skapar trygga stabila band. Hon beskriver relationen till kolleger 

och ungdomar mer i kapitlet om relationer.  
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5.4 Relationer   

Elsa säger att arbetsgruppen blir som en andra familj och hon umgås med sina arbetskamrater 

på fritiden. Hon beskriver relationen till sina kolleger både i privatliv och i arbetslivet: 

 

”Vi kan träffas och fika och så. Då är det ju privat och vi pratar inte så mycket jobb ändå.” 

 

”Vi har ganska lika inflytande. Jag tycker att vi är ganska jämna och vi tar tillvara på våra 

starka sidor. Jag kan ju säga, det här fixar inte jag.”  

 

Elsa tycker att det är viktigt att visa ungdomarna att de är som en stor familj eftersom de 

arbetar olika tider. Hon poängterar också att det kan ta tid att bygga upp relationer med 

ungdomarna medan det kan gå väldigt fort med vissa. Elsa har märkt av erfarenhet att de 

ungdomar som hon har fått starka band till inte behöver vara de ungdomarna som han har 

varit kontaktperson åt. Hon tycker snarare att det kan vara en fördel att ha en mer avslappnad 

relation. Elsa säger så här: 

 

”Den första som jag fick ett väldigt starkt band till var inte min kontaktperson och inte den 

andre heller kan jag säga. Särskilt den andre ville ha mig som kontaktperson men vi sa det att 

det är bättre att det är som det är för då har vi inte de samtalen. Utan då har vi en mycket 

mer avslappnad relation. Det är inte det här att vi sitter i tolkrummet och jag behöver inte 

tjata om att den ska sköta skolan och så.” 

 

Anna har vikarierat runt i två år och berättar att hon nu har ett kortare vikariat på asylboendet 

och säger så här om relationerna till ungdomarna där: 

 

”Här är det ju asyl bara, här är det en väldigt kortvarig relation och sen svischar de ju iväg. 

Man får hålla en väldigt professionell relation och inte bli för nära, men man får ju känna 

in.”   
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Om relationerna till kolleger säger hon: 

 

”Det är också svårt eftersom jag är vikarie och har visstidsanställning. När man är tillfälligt 

anställd som jag är, jag tror att man får se det som att det är tillfälligt. Det är svårt att kliva 

in och bli en del av arbetsgruppen.” 

 

Anna vill inte ta plats i gruppen för att hon är vikarie och hon håller en professionell relation 

till ungdomarna medvetet när hon arbetar på asylboendet utifrån att hon vet att kontakten 

kommer att vara kortvarig. Anna tycker att man kommer närmare de ungdomar som man är 

kontaktperson åt och säger:  

 

”Ja men det har en ju, det känner en…” 

 

Anna säger också att det finns de ungdomar som man aldrig kommer nära, så är det med 

relationer.  

 

Frida berättar att vardagliga samtal och att bemöta ungdomarna på ett pedagogiskt sätt är ett 

bra sätt att skapa goda relationer. Man måste tänka utanför ramarna och försöka att undvika 

ordet nej är ett bra tips som hon använder sig av mycket. Ibland måste man dock vara kort, 

rak och tydlig poängterar hon. Hon säger: 

 

”Man får tänka på att det är ett helt nytt ställe. En helt ny värld kan man säga för dem. Inte 

alls det de är vana med. Och så tror jag att man har bemött personen så som man tror är rätt 

och inte tänkt så mycket utanför ramarna. Som t.ex. att säga nej till personen så sparkar 

personen bakut. Så bara en sådan sak att tänka runt ordet nej och istället använda, jag 

förstår men det här går inte just nu.” 

 

Hon säger också att de har valt bort arbetet med att vara kontaktperson åt ungdomarna i 

hennes team. De har valt att arbeta utifrån två team där de är fyra i varje arbetsgrupp. Hennes 

arbetsgrupp har kommit fram till att det skapas relationer utifrån att ungdomarna känner att de 

kan vända sig till vilken personal som helst av dem. Annars kanske ungdomen tror att de 

endast ska prata med sin kontaktperson. Frida har märkt att det har blivit som två läger bland 
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ungdomarna från olika nationaliteter och för att skapa relationer utifrån hela gruppen väljer 

hon medvetet att ta med en ungdom från vardera grupp när hon åker ut på saker.  

 

”Vi har två team, personalgrupper, 4 stycken i varje och 4 stycken ungdomar. I ett team har 

vi kontakpersonen kvar men i vårt team har vi valt att inte ha det för att det lätt kan bli att 

ungdomen tror att man bara ska prata med sin kontaktperson.” 

 

Eftersom det HVB hon arbetar på är första anhalten för ungdomen tycker hon att det är extra 

viktigt att skapa känslan av trygghet och det gör Frida genom att vara fysisk med 

ungdomarna. Hon brukar dansa med dem på somalisk och afghansk dans. Ungdomarna får 

lära henne något. Hon poängterar hela tiden vikten av att vara pedagogisk för att skapa god 

stämning.  

 

”Jag brukar krama dem mycket , hand på axeln, prata mycket om deras hemland. Intresserad 

av ditt språk. Visa intresse. Hur säger man det här på ditt språk? Det är inte bara ungdomen 

som ska lära sig. Jag brukar dansa med dem och det tycker de är roligt.” 

 

Även i personalgruppen är det viktigt att lyssna på vad de andra har att säga. Frida är lyhörd 

och försöker förklara hur hon tänker och varför. Hon förklarar att den andre inte behöver hålla 

med. Det blir små konflikter hela tiden eftersom de arbetar på en liten yta och många timmar i 

sträck men de löser dem snabbt. Hon säger att mötas på mitten är ett bra sätt och säger: 

 

”Jag personligen hamnar inte i någon konflikt särskilt ofta för jag försöker förklara hur jag 

tänker och varför jag tänker som jag gör. Det behöver ju inte betyda att den andre håller med 

och då får den chansen att berätta hur den ser på situationen. Hur tänker du? Mötas på 

mitten.” 

 

Det är ett litet ställe och det är trångt och alla blir närmre varandra och då blir det också 

konflikter. Frida tycker att personalen har bra relation med god man som oftast kommer in till 

dem efter att de har träffat ungdomen och berättar lite om läget. Hon tycker att det är viktigt 

att ha en öppen dialog. Hon säger att hon upplever att det är en god dialog runt ungdomarna 

och att det är möten en gång i månaden med socialsekreterare. Frida säger: 
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”Mellan ungdomarna är det dagligen konflikter […]. Språk alla är nya för varann, nya 

kulturer, skolan, god man, advokat. Litet ställe, trångt.” 

 

På HVB för äldre ungdomar berättar Emma att de har en rutin på helgerna där de ska handla 

och laga mat tillsammans. De åker till Karlstad varje lördag och handlar. Hon säger: 

 

”Lördagar har vi en gemensam middag där de turas om att laga maten och vi åker till 

Karlstad och handlar varje lördag kl.14.[…] Sen hyr vi film och har lite mys och sitter och 

dricker dricka och chips till den. Vi sitter tillsammans.” 

 

De har som rutin att hyra film, köpa dricka och chips till den. Efter att de har ätit middagen 

myser de tillsammans med filmkväll. På söndagar kan det vara matchdag som personalen 

följer med och tittar på. En kille spelar badminton, en annan spelar basket och de andra spelar 

fotboll. Under veckan sker den största kontakten med ungdomarna i personalens lägenhet. 

Ungdomarna som har flyttat kommer och hälsar på. Emma säger att de har haft en relation 

med ungdomarna ända sedan de kom och det går ju inte att klippa banden totalt.  

 

”Man har en relation med dem som är på utsluss ända sedan de kom. Nu börjar de flytta ut i 

utsluss. Det är sådana som har flyttat och deras mammor har kommit hit. Det går ju inte att 

klippa banden totalt” 

 

 Emma säger om arbetsgruppen: 

 

”Jättebra, otroligt bra arbetsgrupp. Otroligt kompetenta, arbetslivserfarenhet, livserfarenhet, 

olika roller. Man får ta ett steg tillbaka ibland.” 

 

Hon tycker att det är lättare att skapa relationer med ungdomarna som bor där för att de har 

varit i Sverige ett tag, kan språket och vår kultur. Emma säger: 

 

”De här vet ju svenskan, tar sig an svenskan och de vet t.ex. vad lucia är”. 

 

Emma tycker inte att det spelar någon roll om de är kontaktpersoner eller inte åt ungdomarna 

för att skapa relationer. Hon säger att det beror på personligheter. Vissa är svårare att komma 

intill medan en del går att prata med.  
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5.4.1 Analys av relationer 

I min analys av mina intervjuer har jag kommit fram till att det mest relationsskapande på 

gruppnivå är middagar, månadsmöten och TV kvällar. Det som ger bäst förutsättningar för 

relationsskapande på individnivå utifrån kollega – kollega är samtal på kontor och mellan 

personal – ungdom är det läxläsning och enskilda samtal antingen som kontaktperson eller 

inte. Läxan skulle kunna vara det gemensamma fokus som är ett kriterium för att ett socialt 

band ska uppstå i en lyckad ritual men ingen av mina intervjupersoner har pratat om att de 

känner sig stolta för att de har hjälpt någon ungdom med skolarbete. Det verkar som att 

ritualer där personalen hjälper ungdomar som mår dåligt skapar de bästa förutsättningarna för 

att stabila och trygga band ska uppstå i relationer till ungdomarna. Vilket beskrivs i avsnittet 

om skam och stolthet. Emma, Elsa och Frida menar att vara kontaktperson inte behöver skapa 

bästa förutsättningar för att skapa trygga sociala band. De tycker inte att det spelar någon roll 

om de har ungdomen som kontaktperson eller inte för att komma närmare ungdomen. De 

tycker att det handlar mer om personlighet. Anna tycker också att det handlar mycket om 

personligheter men att det är självklart att de kommer ungdomarna närmare som de har som 

kontaktperson. Främst för att de då har samtal med tolk. Elsa säger tvärtom att det blir stelare 

när de sitter i tolkrummet. Utifrån teorier om karisma som Björn Nilsson48 pratar om är ett 

visst mått av karisma en bra förutsättning för individen att påverka andra och skapa goda 

relationer. Frida är den av intervjupersonerna som säger att hon aldrig hamnar i någon 

konflikt för att hon är pedagogisk till sin natur. Hon är ny på arbetsplatsen och känner sig 

trygg i relationen med kolleger. Hennes personlighet som pedagogisk verkar vara en fördel i 

relationer. En tolkning skulle också kunna vara att hon har ett visst mått av karisma. Hon 

skapar goda relationer till ungdomarna genom att vara fysisk med dem. Vilket jag tolkar Frida 

som att hon beskriver ett enkelt sätt att bekräfta någon. Som står i teorier om kommunikation 

är att kunna relatera till varandra och för att det ska fungera måste situationen, rollerna och 

relationerna vara definierade. Frida poängterar det pedagogiska i situationerna som det 

centrala. För att knyta an till andra människor måste vi ha en förmåga till det, vi kan använda 

denna förmåga både negativt och positivt.49 Frida har en förmåga att vara fysisk och 

pedagogisk med ungdomarna och hon använder det för att positivt knyta an till andra. På 

HVB väljer de inte själva sina relationer utan det är en eller två personal åt gången som 

                                                 
48 Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp studentlitteratur Lund  s.64f 

 
49Ibid. sid 55  
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arbetar med de ungdomar som bor på hemmet. Som intervjupersonerna beskriver är det inte 

alltid kontaktperson – ungdom som skapar de starka sociala banden. Det handlar mer om 

personligheter. Det verkar som att några team i min studie väljer att gå ifrån 

kontaktpersonssystemet. Ungdomarna ska inte behöva vänta tills nästa gång kontaktpersonen 

kommer för att prata om något särskilt eller personalen känna att den inte kan göra något för 

att det är kontaktpersonen som ska sköta det.  Eftersom personalen arbetar vid nio tillfällen i 

månaden håller jag med om att det blir konstigt om ungdomarna tror att det ska vara 

kontaktpersonen som ska lösa olika saker. Det ska vara den personal som arbetar vid tillfället 

som ska stötta och hjälpa ungdomen. Elsa sa att hon tycker att det är bra att visa ungdomarna 

att de är som en stor familj eftersom de arbetar på olika tider. Vilket jag tolkar som att hon 

tycker att ungdomen ska kunna vända sig till den som jobbar. I analysen av resultat och i 

jämförelse med teorier kan man säga att det inte är säkert att det skapas ett stabilt band bara 

för att man är kontaktperson. Det måste till att båda parter känner stolthet i relationen. Men 

för att en relation ska skapas måste två människor interagera och utifrån det ger 

kontaktpersonsuppdraget möjligheten. Det måste också till att en lyckad ritual som Collins50 

beskriver för att en gemensam känsla uppstår och att trygga och stabila sociala band skapas. 

Anna är den som har svarat utifrån mindre positiva känslor i relationen till gruppen och jag 

tolkar hennes svar som att hon ännu inte hunnit skapa trygga och stabila band. Hon ser sig 

som den som har rollen som vikarie och inte kliver in och blir en del av arbetsgruppen. Jag 

tolkar det som att hon känner sig mindre trygg i relationen till sina arbetskamrater än övriga 

intervjupersoner. I teorierna om sociala band står det att komma till en ny plats där alla känner 

varandra är en svår upplevelse. Människor har ett behov av att känna sig delaktiga i det 

sociala.51 I teorierna står det att vilken roll individen får i gruppen är beroende av de sociala 

banden. Vilken status de har. Något som är avgörande för vilken status individen känner har 

med inflytande, påverkan och beroendeställning att göra. Jag tolkar Annas svar som att hon 

inte känner sig delaktig i de processer som sker i arbetsgruppen. Hon tar ett kliv tillbaka. I 

teorier om individ och grupp52 står det att kärnan av alla relationer ligger skapandet av en 

balans mellan oberoende och beroende. Är vi extremt beroende gör vi allt för att bli omtyckta 

och accepterade vilket tvingar oss att hela tiden försöka vara andra till lags. I värsta fall leder 

till att vi agerar utifrån en personlighet som vi inte känner igen oss i. En tolkning av Annas 

försiktighet i gruppen är att hon vill vara de andra till lags. Det är naturligt att det kan ta tid att 

                                                 
50 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.43 
51 Johansson, T & Lalander;P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.55 f 
52 Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp studentlitteratur Lund, s.59f 
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skapa relationer och att känslan av att inte ta plats gör att man känner att man är inte är lika 

kreativ som man skulle kunna vara. Positivt är att hon snart ska börja på den arbetsplats där 

hon känner sig mer hemma vilket kommer att ge bra förutsättningar för att skapa relationer. 

Jag håller med mina intervjupersoner när de säger att mycket handlar om personlighet. Jag 

tolkar mina intervjusvar som att deras gemensamma personlighetsdrag är att vara 

eftertänksamma i relationer. De poängterar sin profession som arbetstagare och tänker efter 

innan de handlar. Tomas Scheff poängterar att människor från början är programmerade att 

vara social, lyhörda och samspelta. Utvecklingen av ömsesidig glädje skapas genom samspel 

som t.ex. ögonkontakt, leende och bekräftelse. När ett stabilt band har skapats känner båda 

parter stolthet.53 Jag tolkar Tomas Scheff som att han menar att alla människors personlighet 

är i grunden att vara sociala. Ju mer bekräftelse vi får för vår person bär vi med oss känslan av 

stolthet som Cooley påpekar. Relationsskapande är en naturlig del av människors samspel. 

Det är något som sker mer eller mindre varje dag på HVB. Många av de ungdomar som bor 

där har traumatiska upplevelser som de behöver bearbeta enligt Elsa och Fridas intervjusvar. 

Utifrån det och tidigare forskning kan man förstå att personalens utbildning är viktig och att 

personalen ska ha kunskap om lämpliga behandlingsmetoder. Elsa har nämnt CTS54 som 

hjälpcenter för ungdomar som mår dåligt och utifrån det förstår jag att hon vet vart hon ska 

vända sig. Det är viktigt att personalen ges goda förutsättningar att genomföra ett bra arbete 

med ungdomarna och de ska ha handböcker och riktlinjer från SKL. Ingen av 

intervjupersonerna har pratat om SKL, däremot pratar de om månadsmöten där samordnare 

och socialsekreterare är med.   

 

5.5 Roller 

Emma berättar att hon känner sig stolt över att arbeta i en kompetent arbetsgrupp. Hennes roll 

i arbetsgruppen är mer avslappnad än vissa andra där hon tycker att andra har större 

kontrollbehov än henne själv. Hon säger: 

 

”Jättebra, otroligt bra arbetsgrupp. Otroligt kompetenta, har arbetslivserfarenhet, olika 

roller. Man får ta ett steg tillbaka ibland. Olika personligheter.” 

 

                                                 
53 Scheff, T.J (1990) Microsociology, Discourse, Emotions, and Social Structure. The university of Chicago 

Press s. 79f 

 
54 Center för traumatisk stress, Karlstad 
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Det finns de som planerar allt i minsta detalj flera månader före. Hon tycker heller inte att det 

behöver bli möten om allt eftersom det är ungdomar de har att göra med. Hon säger att det är 

en hårfin balans mellan kontrollbehov och struktur. Jag tycker att det låter som att Emma har 

vissa betänkligheter när det gäller hur saker planeras på arbetsplatsen. 

 

”Det kan vara resor som planeras och det kan vara flera som har planerat och en del ska ju 

planera ett halvår innan och en del tycker att det är ok att bara boka och så löser vi det 

eftersom. Jag är en av dem.” 

 

Emma ser sig själv som den som har mammarollen eftersom hon har åldern och har barn 

hemma. Hon säger: 

 

”Jag har mammarollen eftersom jag är [..] år och har barn hemma. Det blir naturligt att 

kliva in i den rollen. 

 

Elsa säger att hon har rollen som den som kan busa med ungdomarna: 

 

”Jag kan busa med dem, det kan inte de här yngre tjejerna göra. Jag kan vara lekfull och bli 

ganska grov, rå i dialogen. En ung tjej kan ju inte göra det för det blir ju helt fel.” 

 

Jag tolkar Elsas svar om att kunna busa som att hon främst ser sig som kompis. Frida har 

också rollen som kompis. Hon säger att eftersom hon är yngst i arbetsgruppen så blir hon den 

personen som de kan prata om allt med. Hon tror att om man är äldre kan man inte prata om 

vissa saker. Frida poängterar att hon inte blir som en mamma för dem. Eftersom hon är ung 

fortfarande öppnar ungdomarna upp sig för henne och hon säger: 

 

”Det märks att de blir glada när jag kommer för det säger de. Vi tycker jättemycket om dig 

och tycker att det är roligt när du kommer. Vi har en väldigt bra relation. De känner att de 

kan prata med mig om allt, både negativt och positivt. Ja det är skönt både för dem och för 

mig.” 

 

Elsa som är äldst av mina intervjupersoner anser att hennes ålder är det som ger henne 

fördelar i relationer till ungdomarna och Frida tycker att hennes ålder är det som gör att hon 

har lättare för att skapa relationer. Hon beskriver det så här: 
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”Eftersom jag är bland de yngsta […]år gammal. Så blir jag en kompis. Fast inte kompis-

kompis utan mer en person som de kan prata om allt med. Är man äldre så kanske man inte 

känner att man kan prata om vissa saker. Jag blir ingen mamma för dem. Eftersom jag är ung 

fortfarande så öppnar de upp sig och vi har väldigt roligt tillsammans.” 

 

Det är intressant att båda ser sin ålder som något som ger fördelar i relationer. Jag anser att det 

viktigaste är att relationer skapar känslan av stolthet för att det ska skapas trygga och stabila 

band och utifrån det har ålder mindre betydelse. Annas roll gentemot ungdomarna är också att 

vara mer en kompis eller syster än en mamma och säger: 

 

”Jag är nog lite mer en kompis. Tror jag…eller syster som någon sa.”  

 

Anna har också sagt at hon har rollen som vikarie och extraförälder.  

 

5.5.1 Analys av roller 

De roller som intervjupersonerna säger att de har är kompis, syster och mamma. De har också 

uttryckt att de arbetar som extraförälder, och har roll som vikarie och att de har ett avslappnat 

förhållningssätt till arbetsuppgifter och är tillbakadragna i vissa situationer. De har sagt att 

HVB är som ett vanligt hem och att de är som en stor familj. De har sagt att de gråter med 

ungdomarna och kramar ungdomarna. Hur dessa roller och förhållningssätt går ihop med att 

inta en professionell roll som behandlingsassistent är intressant då alla har uttryckt att de 

jobbar professionellt med ungdomarna. En tolkning kan vara att rollerna som de intar är ett 

bevis för att HVB bör byta namn till HOB. Arbetet är mer inriktat på omvårdnad än vård som 

statens offentliga utredningar har kommit fram till. Ingen av mina intervjupersoner har pratat 

om att de vårdar ungdomarna. Om någon ungdom mår dåligt tar de kontakt med andra 

instanser som t.ex. center för traumatisk stress. För att inta en arbetsroll som är omvårdande är 

mamma, extraförälder och kramar något som känns naturligt. Det kan också vara Goffmans 

teorier om att vi alltid är i en roll eller Hochschilds teorier om emotionellt arbete. Skådespelet 

av att vara kompis, syster, mamma och extraförälder för ungdomen är det som är det 

professionella. Mina kvinnliga intervjupersoner har inte svarat i stor utsträckning att de intar 

en omhändertagande roll på arbetsplatsen som enligt Hochschild är könstraditionella. Det är 

endast Emma som uttalat säger sig inta modersrollen vilket Hochschild säger sig vara ett 

typiska kvinnliga drag. I teorier om roller säger Goffman att vi omedvetet spelar roller i 
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relationen till andra för att passa syftet. Både Elsa och Frida har visat att de är 

omhändertagande och pumpar nära relationer med energi när det behövs. Elsa beskrev 

kolleger som omhändertagande då hon var ny och hon säger att de tar hand om varandra om 

det har hänt något. Jag har tolkat mina intervjusvar som att ingen av dem uttalat har sagt att de 

har förväntningar på sig att vara omhändertagande. Emma är den som är i närheten av att 

svara utifrån att inte en omhändertagande roll utifrån kön när hon säger att hon naturligt intar 

rollen som mamma eftersom hon har åldern och barn hemma. En tolkning kan vara att hon 

intar rollen för att hon har de förväntningarna på sig. 

 

 

5.6 Skam och stolthet 

Anna är den av de fyra intervjupersonerna som direkt svarar på frågan om hon någon gång 

känner skam på arbetsplatsen. Hon säger: 

 

”Ja gud ja,…fast det går väldigt fort över när man möts av någon bra händelse.” 

 

 Hon tycker att det är mycket intryck och utbrister: 

 

”Ja det är jätteolika. Det är som en berg- och dalbana inom det här arbetet!” 

 

Emma funderade ibland på om arbetet inom HVB var något för henne när hon var ny. Hon 

tyckte att det var starka viljor som styrde vad som skulle göras och hennes förslag dög inget 

till. Emma säger om en tidig upplevelse i början när hon vikarierade på sin nuvarande 

arbetsplats: 

 

”Jaha, jag kan inte ens åka in till stadium och köpa det som behövs, badmintonracket. Jag 

duger inte ens till det. Det var andra som planerade saker.” 

 

Idag säger hon att hon aldrig har trivts så bra på någon arbetsplats. Hon anser sig vara snäll, 

lyhörd och flexibel. Hon tycker att hon är bra på att skapa god stämning på arbetsplatsen. Hon 

känner sig som en ”good guy” och tycker att hon pratar på ett sätt så att hon når fram. Hon 

säger: 
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”Jag är lyhörd, flexibel, jag känner nog att dom, i och med att jag anses som snäll, det blir en 

ganska bra stämning när jag jobbar. Jag kan nog känna att jag är mer en ”good guy”. Att jag 

pratar på ett så att jag når fram. Jag försöker tänka professionellt, så att man inte gör något i 

affekt. Det är väldigt lätt att man hamnar där eftersom man är som en stor familj. Men då 

måste man tänka efter. Nu har du gjort så här och då blir det en konsekvens men man måste 

ta ett kliv tillbaka.” 

 

 Hon försöker tänka professionellt och inte agera i affekt eftersom det är lätt att hamna där då 

man är som en familj. Hon vill söka vidare inom området och anser sig ha utbildning för att få 

högre tjänster. Emma säger: 

 

”Jag tycker om logistiken, jag skulle vilja fortsätta vidare till samordnare. Jag behöver ingen 

ytterligare utbildning. Just nu passar mina arbetstider mycket bra med det jag har där 

hemma. Men jag tycker nog att den uppgiften som samordnare skulle vara mer givande. Sen 

kanske vidare också.” 

 

Emma berättar att hon har varit vikarie och är sist anställd. Men hon säger att hon växer mer 

och mer och känner sig tryggare. Emma tycker själv att hon är väldigt bra på att samarbeta 

och behöver inte kliva fram och tycka så mycket. Hon säger: 

 

”Jag har varit den som är sist anställd och har tagit ett steg tillbaka. Men man växer in lite 

mer och mer. Men man blir ju mer och mer trygg. Jag är inte sådan som tar plats och 

behöver kliva fram och säga jag tycker så här och så här. Jag har lärt mig. Det är väl en 

styrka jag har, att jag kan samarbeta. Ganska flexibel, det kan ju vara för att jag tar ett steg 

tillbaka. Man tar en roll på ett annat vis.” 

 

Alla intervjupersoner beskriver hur de har startat inom verksamheten som vikarie och jag 

tolkar svaren som att Emma och Anna är de som har upplevt mindre positiva känslor utifrån 

det. Elsa berättar om ett tillfälle när hon kände sig stolt. Hon har ett starkt minne av en 

ungdom som hon hjälpte ur en svår depression. Hon blev fråntagen alla sina ordinarie 

arbetstider för att enbart arbeta natt med denna kille. Den här killen vände och hon fick 

honom att gå på kognitiv terapi. Motivationer som Elsa har i sitt yrke är att fortsätta vara en 

glädjespridare och bygga upp förtroenden och skapa trygghet. Hon berättar om sitt starka 

minne så här: 
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”Den största relationen var det när jag fick den där första ungdomen. Jag blev ifråntagen 

mina tider och jag fick jobba natt för att hand om en ungdom som var självmordsbenägen. 

Och då var det bara mig, det fanns ingen annan som kunde ta det. Så det vände och jag fick 

honom att gå till CTS. Där går de oftast och förstår inte vad de ska dit och prata. Men han 

gick dit och fortsatte. Han bor kvar i kommunen. Han har jag fortfarande kontakt med. Han 

har sin mamma här också. Jag fick åka med och hämta henne också. Så honom är jag ju 

faktiskt och hälsar på ibland.” 

 

I det här fallet där ett stabilt band skapades säger Elsa att hon hälsar på killen ibland. Ett 

stabilt socialt band skapades. 

 

Frida berättar också om en specifik händelse där hon kände sig stolt. Hon säger att de hade 

problem med en ungdom som hade sönder saker och var aggressiv. Frida berättar: 

 

Det var en ungdom som vi hade jättestora problem med som inte har velat gå i skolan. Den 

här ungdomen har haft sönder saker. Och varit aggressiv. Inte mot personal men mot saker. 

Den här personen vill inte vara här, vill inte vara med personal och vill inte vara på det här 

boendet. Efter att jag har börjat tänka till, möta den här ungdomen så har den här ungdomen 

vänt och han går till skolan och hjälper till på boendet, hjälper till att tolka, är glad och 

positiv, har stor respekt för personal och mig nu också. Men framförallt har han och jag en 

jättebra relation och det är jag jättestolt över. Jag är stolt över att den här personen tog sitt 

förnuft till fånga och blivit så bra och utvecklats som han har gjort.” 

 

Efter att Frida hade tänkt till kring den här ungdomen har hon fått honom att gå till skolan. 

Killen är idag glad och positiv och har stor respekt för personalen. Frida har en jättebra 

relation med honom och hon känner sig stolt över att han har tagit sitt förnuft till fånga och 

utvecklats som han har gjort. Ett stabilt band uppstod i ritualen. 

 

5.6.1 Analys av skam och stolthet  

Anna är den som säger sig uppleva skam på arbetsplatsen. Det är som en berg- och dalbana 

inom yrket och mycket intryck. Utifrån Scheffs teorier om skam och att känslan kan pendla i 

varje minut tycker jag passar bra med Annas resonemang om att det är som en berg- och 

dalbana. Emma uttrycker också att hon inte behöver ta plats. I Emmas svar kan jag utläsa 
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kopplingar till Cooleys55 beskrivning av spegelglaset och hur man bär med sig en känsla av 

skam. Hon upplevde negativa händelser i början av sin anställning som vikarie inom HVB. 

Hon kände att hon inte dög, att hon inte hade något inflytande eller kunde påverka beslut. Det 

var andra som bestämde. Hennes känsla går att tydligt koppla till teorier som Björn Nilsson 

diskuterar i sin bok individ och grupp. Betydelsen av att inneha ett visst mått av status 

beskriver vilken ställning individen har i gruppen och på vilket sätt denne har möjlighet att 

påverka de andra i gruppen. Om de andra bemöter förslag och ideér från en gruppmedlem på 

ett positivt sätt återkommande brukar man se att denne har högre status och därmed stort 

inflytande på övriga gruppmedlemmar.56 Utifrån det och Emmas beskrivning av händelsen 

när hon inte kunde åka till stadium och handla kan jag utläsa att statusen i de sociala banden 

till gruppen var svaga. Emma beskriver hur hon i relationen till ungdomarna skapar god 

stämning vilket jag tolkar som stolthet i hennes svar. Den av intervjupersonerna som tydligt 

svarar utifrån känslan av stolthet är Elsa. Hon är den som har varit på samma arbetsplats 

sedan starten och haft tid på sig att skapa sociala band. Elsa berättar om hur hon hjälpte den 

där första killen och hur hon fick honom att söka hjälp. Frida som är sist anställd och precis 

har börjat inom HVB i kommunen har förmedlat positiva känslor i alla sina intervjusvar. Inget 

i hennes svar vittnar om otrygghet i anställningen eller skam. Jag analyserar att Frida bär med 

sig den stolthet hon känt när hon har fått beröm av ungdomarna och att hon lyckats vända en 

svår situation till det bättre. Hennes självuppfattning är stärkt utifrån andras värdering om 

henne. Hon säger själv att hon är pedagogisk och att hennes sätt i interaktionen med kolleger 

och ungdomar är framgångsrik. Frida berättar tydligt hur hon gör för att skapa känslan av 

gemenskap när hon är nyfiken på ungdomarnas kultur och vill lära sig afghansk och somalisk 

dans. Jag tolkar hennes svar som att det inte enbart är hon själv som skapar gemenskap utan 

även att hon känner en gemenskap av att bli accepterad av ungdomarna genom att visa 

nyfikenhet för deras kultur. Hon säger att de har sagt att de längtar efter henne vilket tydligt 

visar stolthet i hennes svar. Hon säger också att hon vill läsa vidare inom yrket vilket också är 

ett tecken på kreativitet och stolthet. Utifrån teorierna har det sociala samspelet gett uttryck 

för att både Elsa och Frida som individer har blivit positivt bemött och fått respons på sin 

sociala närvaro. Någon annan har sett dig och fyllt dig med positiv energi. Vilket kan vara på 

                                                 
55 Scheff, T.J (1990) Microsociology, Discourse, Emotions, and Social Structure. The university of Chicago 

Press s. 82f 
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det banalaste sättet genom en blick eller ett leende.57  Som poängteras i boken vardagslivets 

socialpsykologi bär vi med oss känslan av stolthet när vi har vi blivit bekräftade för något, vi 

har upplevt känslan av delaktighet i den sociala världen. Det är en förutsättning för att känna 

kreativitet och livslust.58 Som Scheff påpekar är allt samspel människor emellan ett uttryck 

för stolthet eller skam. Hur vi upplever oss själva i gruppen och om vi blir bekräftade känner 

vi oss stolta. Om vi inte får bekräftelse hotas banden. Han menar också att känslan av skam 

eller stolthet är något som kan pendla i varje minut. Björn Nilsson säger att bekräftelse i 

relationer är källan till glädje och sorg. Det är det som gör livet meningsfullt. Det allra 

viktigaste är nära relationer, att känna sig älskad, behövd, bekräftad, närhet och trygghet. Att 

få känna nära relation till en annan människa är den mest belönande situationen en människa 

kan hamna i. Man känner sig bekräftad, accepterad för den man är och upplever trygghet – 

allt det är oerhört viktigt för fysisk och psykisk hälsa.59 Mina intervjupersoner berättar hur 

antingen avsaknaden av bekräftelse får dem att tvivla eller om de får bekräftelse gör att de 

känner sig stolta. Det medför också att de känner arbetet meningsfullt. Scheff poängterar att 

gemenskap och att känna sig accepterad skapar känsla av stolthet. Jag har analyserat att främst 

känslan av att vara accepterad och bekräftad är känslor som skapar trygghet för individen. En 

fast anställning är en sådan indikation. En annan indikation är att känslan av att vara viktig för 

någon och få bekräftelse för det framkallar emotioner av stolthet. Genom samspel skapas en 

känsla av solidaritet och att vara lika varandra. Det är vi som är här som är i fokus. Ritualer 

uppstår i fyra steg. Först måste människor fysiskt mötas och de måste ha en gemensam fokus. 

De måste ha uppmärksamheten riktad åt samma håll och bli intresserade av den gemensamma 

fokusen. Slutligen skapas en liknande känsla hos aktörerna.60  Elsa och Frida hjälpte varsin 

ungdom som var i en svår situation. De lyckades med något som andra i personalen inte 

gjorde. En gemensam känsla uppstod och de kände sig stolta. 

 

5.7 Backstage  

Elsa, Emma och Frida säger att det finns utrymme för att dra sig undan och hämta krafter på 

deras arbetsplatser på tre HVB med olika inriktningar. De tycker att personalutrymmen, 

kontor och sovrum är sådana ställen som är bra ställen för att dra sig undan. På kontoret får 

                                                 
57 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.27 
58 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.56 

 

 
59Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp studentlitteratur Lund, s.59f 
60 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.43 
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ungdomarna komma och knacka om de vill något. På HVB för äldre ungdomar är det en 

naturlig del av relationsbyggandet och läxläsning att de vistas på kontoret med personalen. 

Men Emma säger att om personalen behöver vara ifred är det bara att säga till: 

 

”Ja vi har ju våran personallägenhet. Här är det bara att gå in och stänga dörren om man 

behöver prata, eller stänga dörren till kontoret.” 

 

 Anna tycker tvärt emot de andra att det inte finns utrymme för att gå undan och hämta krafter 

eftersom de förväntas vara tillgängliga alla de timmar de är på jobbet. Hon tycker inte att hon 

vill lämna kollegan ensam. Men det är klart att det går att gå undan en liten stund om man är 

två avslutar hon.  

 

”Ah, vi ska ju vara tillgängliga hela tiden och jag anser inte att en får ta en paus då eftersom 

en alltid måste vara tillgänglig.” 

 

Frida tycker att det finns utrymme och om man har huvudvärk kan man gå och lägga sig och 

sova om det är lugnt. Hon säger: 

 

”Vi har kontor och vi har ju personalrum där man kan gå undan och sovrum där vi kan sova. 

Om man t.ex. har huvudvärk någon dag kan man t.ex. gå och lägga sig och sova någon timme 

om det är lugnt. Dit får inte ungdomarna gå in. Vi har en gräns här vid vår dörr och de ska 

helst inte vara här på kontoret heller. Men ibland så går de in här och oftast har vi dörren 

stängd.” 

 

I sovrummet får ingen av ungdomarna vara på något boende. Här märker man tydligt att det 

finns ett backstage. Elsa säger: 

 

”Sovrummet är stenhårt, där har de ingenting att göra”. 

 

Elsa säger också att ungdomarna helst inte ska gå upp för trappan till kontoret men ibland gör 

de det ändå.  

 

Emma säger att det finns utrymmen att vara sig själv med sin arbetskamrat. De sitter oftast på 

kontoret och hon säger så här: 
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”Ja vi har ju vår personallägenhet. Här kan man ju gå in och stänga dörren om man behöver 

prata, eller stänga dörren till kontoret. Vi sitter oftast på kontoret och då får de ju komma in 

till oss där, och det gör de ofta. Vi har ju en soffgrupp där. Men man får ju säga till om det 

skulle vara så. 

 

 

5.7.1 Analys av backstage 

När personalen har utrymme för att vara social med sin kollega är de på kontoret vilket jag 

kallar för backstage och där kan de uttrycka känslor som de inte kan uttrycka frontstage. Det 

utrymmet som jag finner vara mest uttalat backstage på boendet är sovrummet och där är 

personalen helt ensam. Emma var den av de fyra som tyckte att gränsen mellan arbete och 

privat inte behövde vara så markerad och i svaret om backstage verkar gränsen för var 

ungdomarna får vara inte heller vara lika tydlig som på övriga HVB i kommunen. Kontoret är  

där ett allmänutrymme för ungdomarna att använda sig av för att få läxhjälp. Kontoret är både 

backstage och frontstage. En tolkning kan vara att det HVB är utformat så att det blir mer 

naturligt för ungdomarna att komma till personalens kontor om de vill något. Ungdomarna 

bor i lägenheter och Emma beskriver dem som självgående. På övriga HVB används 

allmänutrymmen mer flitigt och personalen drar sig undan till kontor för att vara backstage. 

Utifrån socialpsykologiska teorier om backstage61 kan jag utläsa att de har utrymmen och tid 

för både samspel i grupp och att individuellt utvecklas. De kan glädjas i samvaron med 

kolleger och ungdomar. Anna är den som tycker att det inte finns utrymme för att hämta 

krafter eller dra sig undan eftersom de förväntas vara tillgängliga dygnet runt. Elsa, Frida och 

Emma tycker att det finns utrymme för att hämta krafter. Jag tolkar mina intervjupersoners 

svar som att de har mycket tid för att umgås socialt på arbetsplatsen med sina kolleger i 

frånvaron av ungdomar. De har mycket utrymme för att skapa sociala band både till 

ungdomar och också kolleger. Annas resonemang om att de förväntas vara tillgängliga hela 

tiden stämmer utifrån att jag tolkar det som att de inte har inlagda raster på schemat. Jag kan 

utläsa ur alla intervjusvaren att det finns mycket tid för att lösa konflikter och mycket tid för 

att prata kolleger emellan. I svaren kan jag utläsa att ungdomarna i det stora hela respekterar 

personalens utrymmen och om dörren är stängd så förstår de att personalen vill vara ifred en 

stund som Emma säger. Frida har också beskrivit hur de kan gå och lägga sig och sova om de 
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har huvudvärk. I teorier där Goffman62 beskriver de bakre regionerna på en arbetsplats säger 

han att det är där arbetskamrater kan koppla av och vila. Frida beskriver att hon kan dra sig 

undan själv för att hämta krafter.   

 

 

 

6       Slutsats 

 

Tid är något som tas upp både i tidigare utredning i Haparanda och i Eva Olssons 

avhandling63 om emotioner i arbetslivet. Tid är något som oftast är ett mått på effektivitet i 

arbetslivet och tid är det som lönearbetare relaterar till i frågor om arbete. Tidsbrist är oftast 

något som förknippas med arbete inom vården. Jag har tolkat mina intervjusvar som att 

förutsättningen för att personalen trivs bra, har möjlighet att reda ut konflikter, känner sig 

avslappnade och skapar sociala relationer kan vara att de har tid till det. En tolkning kan vara 

att de inte arbetar med vård i samma utsträckning som det som man förknippar med begreppet 

vård och därför finns det inget i studien som tyder på tidsbrist. I den tidigare forskningen av 

statens offentliga utredningar kom de fram till att begreppet vård har varit otydligt. Mina 

intervjupersoners svar vittnar också om att omvårdnad är mer centralt än vård i 

arbetsuppgifterna. Jag ser namnbytet till Hem för omsorg och behandling (HOB) som positivt. 

I den tidigare forskningen från Haparanda påtalade personalen att de led av tidsbrist. En 

tolkning är att deras tidsbrist utgick från ett annat perspektiv. En annan tolkning är att det 

finns mer resurser i min studie. De samband som finns mellan intervjupersonernas svar är 

främst att alla trivs mer eller mindre bra med arbetet på HVB.  De uppskattar varandras 

olikheter och tar tillvara på varandras kompetenser. Vilket också ansågs viktigt för personalen 

i den tidigare forskningen från Haparanda. Något som Björn Nilsson förespråkar i sin bok64är 

att framgångsrika grupper tar tillvara på varandras kompetenser och lyssnar på varandras 

förslag. Enligt Björn Nilsson är det den lilla dynamiska gruppen där samarbetsinriktade 

kolleger har mest inflytande och påverkan på varandra den mest framgångsrika. 

                                                 
62 Johansson, T & Lalander, P (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Författarna och Liber AB s.43 
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Arbetsgrupperna på de HVB som jag har besökt är små grupper. De är två 

behandlingsassistenter åt gången och upp till ca tio ungdomar. I personalmöten är det de som 

cirkulerar på HVB med samordnare, verksamhetschef och socialsekreterare. I Haparandas 

kommun kom de fram till att det är bra om personalen har blandade kompetenser med olika 

utbildningar och annan erfarenhet. Det är viktigt att personalen får goda förutsättningar att 

genomföra ett bra arbete med ungdomarna, få ny kunskap och tydliga ramar för arbetet genom 

handböcker och nationella riktlinjer inom SKL. Jag har fått svar som tyder på att 

arbetsgrupperna på de olika HVB i min studie värdesätter varandras kompetenser, de har olika 

kompetenser, de har förutsättningar i form av mycket tid och de har APT och träff med 

socialsekreterare en gång i månaden. Inget svar tyder på att grupparbetet inte fungerar men 

det finns svar som tyder på att de individuellt har en känsla inom sig som skulle kunna bli mer 

positiv. Jag har kommit fram till att statusen i de sociala banden i de olika grupperna på de 

HVB jag har besökt är beroende av hur länge gruppmedlemmarna har samarbetat och vilka 

tidigare känslor av skam eller stolthet de individuellt bär med sig. Elsa och Frida har sagt att 

alla har lika mycket att säga till om och att de lyssnar på vad de olika gruppmedlemmarna har 

att säga. Vilket är en förutsättning enligt Björn Nilsson som pratar om grupprelationer. En 

lyssnande inställning brukar vara framgångsrik för bättre beslut och en mer effektiv 

problemlösning.65 Frida som säger sig vara pedagogisk har aldrig hamnat i någon konflikt. 

Hon säger att hon lyssnar på vad den andre har att säga. Enligt Björn Nilsson är en lyssnande 

inställning den mest framgångsrika metoden för problemlösning. Alla som är i gruppen har ett 

mått av inflytande bara genom att tillhöra gruppen. Både Anna och Emma säger sig också 

vara den som är den lyssnande vid möten. Alla intervjupersoner har visat ha bra förmåga att 

lyssna på andra. Jag har kommit fram till att sociala band skapas utifrån en lyckad ritual t.ex. i 

omvårdnaden av ungdomen. Två har upplevt att de individuellt har skapat trygga stabila 

sociala band med enskilda ungdomar och det får dem att känna sig betydelsefulla och stolta. 

Arbetet i omsorgen av ungdomarna verkar framkalla känslor av stolthet hos mina 

intervjupersoner. Medan känslan av otrygghet av att inte vara en i gruppen ger känslan av 

otillräcklighet. Vi är alla nybörjare i början och att vara ny på en arbetsplats kan vara både lätt 

och svårt enligt mina intervjusvar. För Elsa verkade det som att hon omgående kände sociala 

band till sina kolleger som bekräftade henne när det hade hänt något i hennes arbetssituation. 

Jag tolkar hennes svar som att hon direkt kände sig delaktig i ett socialt nätverk och att hon 

dög som hon var. Om det var något som Elsa inte klarade av kunde hon erkänna det och 
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någon annan i gruppen utförde uppgiften. Frida verkade också omgående ha intagit eb trygg 

plats i gruppen. Tvärtom för Emma så kände hon att hon inte dög eller blev lyssnad på. Anna 

beskriver hur hon är vikarie och inte vill ta plats. Problemet infinner sig om gruppmedlemmen 

känner att den vill ta mer plats och lufta sina åsikter men kanske inte vågar eller känner att 

den kan göra det, som Anna och Emmas svar vittnar om. Elsa är den som är i gruppen som 

har mest uttalade stabila sociala band. Arbetskolleger är som en andra familj och de stöttar 

varandra. Utgångspunkten för mänskligt liv och medvetenheten för den egna identiteten är att 

vi vet vilken vi är, vi vet vad vi kan och att vi vet att vi är värdefulla.66 Jag tycker att både 

Anna och Emmas svar vittnar om en viss försiktighet gentemot gruppen. De känslor jag 

utläser i svaren bottnar i en otrygghet i anställningen. Anna och Emma är tillbakadragen i 

personalmöten. Enligt teorier om samspel i grupp och för att effektivt skapa balans och kunna 

fatta beslut krävs att gruppmedlemmarna lyssnar på andras förslag. Man ska tillsammans i 

gruppen leta efter lösningar och vara medveten om att det kan ta tid att komma fram till 

gemensamma lösningar.67 Gemensamt för alla intervjupersoner är att de har svarat att de är 

goda lyssnare. Däremot tyder Anna och Emmas svar på att alla gruppmedlemmar ska få 

möjligheten att komma till tals vid möten. Ingen har sagt något om att de tycker att de skulle 

vara negativt att skilja på PUT och asyl som nyligen har genomförts i kommunen. Däremot 

har jag fått svar som indikerar att boendet för ungdomar som är i asylprocessen är mer 

krävande att arbeta på. Det är där som ungdomar kommer från olika nationaliteter och bildar 

olika läger, de kan inte språket, de förstår inte varandra och arbetsgruppen är ny för varandra. 

Det är dagliga konflikter mellan ungdomarna. Det är där som det skulle kunna vara svårast att 

skapa sociala band utifrån tid, ungdomarna flyttas till nästa boende när de har fått PUT. I 

analysen har jag kommit fram till att trygga och stabila band skapades tydligt i två fall som 

utlöste emotioner av stolthet hos intervjupersonerna. Den ena av intervjupersonerna som 

svarade utifrån emotioner av stolthet av att skapa trygga och stabila band har nyligen börjat 

inom verksamheten och arbetar på det boende som tar emot ungdomar under asylprocessen. 

Den andra intervjupersonen som svarat utifrån stolthet och skapandet av stabila och trygga 

sociala band är personal som varit anställd längst och arbetar på det HVB som öppnade först i 

kommunen. Slutsatsen blir att skapandet av stabila och trygga band uppstår i de tillfällen som 

uppstår mellan personal och ungdom eller mellan kolleger. I min studie har emotioner av att 

vara viktig för någon visat sig framkalla stabila band. Som beskrivs i teorier av skapandet av 
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sociala band är något som sker mellan individer, i relationen som uppstår kring händelser och 

i interaktionen dem emellan.68  

 

 

 

 

 

7                                     Slutord 

 

7.1 Diskussion 

Jag har kommit fram till att sociala relationer spelar stor roll i arbetet inom HVB men inte i 

lika stor utsträckning som jag trodde. De arbetar nio arbetspass i månaden. Under dagarna 

arbetar personalen administrativt och på natten sover de i sovrum. Huvudsysslan för 

personalen är att umgås med ungdomar och kolleger, finnas till hands, laga mat och hjälpa till 

med läxor. Att arbeta på HVB innebär alltid mer eller mindre någon form av 

relationsskapande och det finns möjligheter att skapa sociala band till varandra på kvällar och 

helger. Jag har kommit fram till att intervjupersonerna i en mindre kommun utanför Karlstad 

tycker att det är positivt att arbeta på HVB. Tid är en sådan indikation som jag har kommit 

fram till kan vara en bidragande orsak till att sociala band skapas och att arbetslivet för 

intervjupersonerna fungerar bra.  Jag har tolkat mina intervjupersoners svar som att det HVB 

de arbetar på ska fungera som ett vanligt hem. I tidigare forskning om boende utanför det 

egna hemmet poängteras att hemmet ska kännas meningsfullt. Jag har ändå känslan av att ett 

boende på institution utanför det egna hemmet aldrig kan bli som ett vanligt hem för 

ungdomarna. Det är olika personal som arbetar med dem olika dagar under veckan och under 

en månad kommer och går personalen. Utöver de fast anställda tillkommer också vikarier. 

Däremot anser jag att studien har visat att boendet/hemmet fungerar meningsfullt då alla 

ungdomar inklusive asylsökanden går i skolan. Jag kan utläsa ur mina intervjusvar att 

personalen upplever arbetsplatsen som trivsam och familjär. Personalen har inga problem med 

att skilja på arbetsliv och privatliv. De har inga problem att dra sig undan i personalutrymmen 

på arbetsplatsen och ungdomarna respekterar dessa utrymmen. Ungdomarna får inte komma 
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in på kontor på flera HVB och de har inget att göra i personalens sovrum. Vilket tyder på att 

det är äldre barn som bor på HVB. Däremot fungerar HVB precis så som lagen säger enligt 1 

§ i socialtjänstförordningen: 

 

 ”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt.”69  

 

Enligt socialtjänstlagen ska boendet bedrivas yrkesmässigt och det ska finnas lämplig 

personal på HVB. Alla intervjupersoner har svarat att de arbetar professionellt med 

ungdomarna. De roller som intervjupersonerna intar på arbetsplatsen är främst kompis och 

mamma vilket kan tyda på att personalen har visionen om att ungdomarna ska få känslan av 

att boendet är som ett vanligt hem. Om de enbart hade agerat utifrån professionen som 

behandlingsassistent hade kanske relationer på HVB känts ytlig. Att kunna skilja på arbete 

och privat är kanske en förutsättning för att personalen ska trivas på HVB. Att ha tydliga 

gränser för var ungdomarna inte får vara, där endast personal är och vad som inom sociologin 

kallas backstage på en arbetsplats skapar utrymme för trivsel mellan kolleger. Min studie har 

visat att kolleger inom HVB i kommunen utanför Karlstad i huvudsak trivs bra med varandra. 

 

7.2 Reflektioner kring den egna forskningen och förslag på nya studier 

Styrkan i min uppsats har varit att jag har angripit mitt syfte ur ett brett perspektiv. Jag har 

undersökt emotioner och hur arbetet är organiserat i den mindre kommunen utanför Karlstad. 

Styrkan med det breda perspektivet kan också vara svagheten i uppsatsen där det blir mycket 

jag vill undersöka i studien. Syftet med studien var att både undersöka hur arbete runt HVB är 

organiserat i ett större perspektiv, i ett mindre perspektiv och att se hur statusen i de sociala 

banden ser ut på arbetsplatsen. Under arbetets gång har jag blivit intresserad av logistiken runt 

hur HVB är organiserat. Hur t.ex. arbetstider kan möjliggöra trygghet, struktur och sociala 

relationer. För vidare studier ser jag det också intressant att intervjua personal med annan 

kulturell bakgrund.  
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Bilaga 1. 

 

Syfte: Jag ska undersöka hur arbetsklimatet är på HVB-hem som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn i Värmland. Det blir allt vanligare att arbeta i grupp. Hur speglar sig olikheter i 

personlighet, arbetsroller och arbetssätt? Hur är arbetet organiserat? Vilka band skapas mellan 

individer. På HVB arbetar personalen tätt. Ungdomarna kommer till Sverige utan 

vårdnadshavare och personalen får ta ett stort personligt ansvar för ungdomarnas omsorg. Hur 

ser gränsen mellan arbete och privatliv ut? Frågeställningar:  

 

- Tar du med dig arbetet hem? 

- Hur fungerar det att arbeta i grupp?  

- Relationer mellan arbetskamrater, relationer till ungdomar, sociala band. 

Vem är du? 

1. Bakgrundsfrågor, namn, ålder, civilstånd 

2. Hur länge har du arbetet på denna arbetsplats? Hur länge har du arbetat inom 

verksamhet med ensamkommande flyktingbarn? 

3. (Vad har du för utbildning? Känner du dig förberedd på de arbetsuppgifter som du 

har?) 

4. Kan du beskriva en typisk arbetsdag? 

Arbetets organisering? 

5. Tar du med dig arbetet hem? Psykiskt? Tänker du på arbetet på fritiden? 

6. Hur är dina arbetstider? Hur många arbetar samtidigt? 

7. Har du någonstans att gå undan för att hämta krafter? 

Relationer (sociala band) 
8. Känner du dig tillfreds i arbetsgruppen? (primär eller sekundärgrupp) 

9. Vilken relation får du till ungdomarna? (primärgrupp)  

Skam & stolthet 

10. Kan du berätta om någon händelse på arbetsplatsen som gjort att du känner dig stolt? 

Något som har fått dig att växa? 

11. Kan du berätta om någon händelse på arbetsplatsen som fått dig att tvivla på om arbete 

på HVB-hemmet är något för dig? 
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Roller 

12. Vad har du för mål och motivationer i ditt yrke? 

13. Vilken roll har du i gruppen? 

14. Makt och inflytande? 

15. Konflikter? 

 


