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Förord 

Först och främst vilja rikta ett stort tack till alla som har ställt upp på intervju. Det hade inte 

varit möjligt att utföra min undersökning utan ert deltagande och ert bidrag kring era 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta med ensamkommande barn. Jag vill även ge ett 

stort tack till min handledare Markus Arvidson som har varit ett stort stöd under arbetets 

gång samt bidragit med bra tips och reflektioner kring arbetet. Jag vill även tacka Camilla 

Grönvall som har bidragit med goda råd kring min uppsats samt varit ett bra stöd längst 

vägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sammanfattning  

Under senare tid har det kommit många ensamkommande barn till Sverige då de flytt från 

bland annat krig som pågår i hemlandet. De ensamkommande barnen placeras i HVB-hem, 

där de erbjuds stöd och omvårdnad.  Syftet med denna studie är att utifrån ett emotionellt 

perspektiv undersöka hur HVB personalen upplever sitt arbete, genom att undersöka hur 

personalen hanterar och påverkas av emotioner i sitt vardagliga arbete samt undersöka vilka 

emotionella regler det finns på arbetet. Detta kommer att utföras utifrån en kvalitativ metod, 

genom halvstrukturerade intervjuer med 4 integrationshandledare och 1 boendestödjare. 

Fokus kommer ligga på HVB personalens beskrivningar. Materialet från intervjuerna har 

sammanställts med empiri som jag kommer att tolka. Utifrån utvalda teorier kommer 

materialet att besvara studiens frågeställningar. De teorier som jag har använt mig främst av 

i studien är Goffmans teori om det Draugmatiska perspektivet, främre och bakre regionen, 

Arlie Hochschild teori om det emotionella arbetet samt människobehandlande organisationer 

och objekts- och subjektspositionen som diskuteras av sociologerna Markus Arvidson och 

Sara Johansson. Resultatet visar att HVB personalen intar en professionell roll samt hanterar 

och påverkas av emotioner i sitt arbete. Detta kan bero på de känsloregler som finns i arbetet 

och deras professionella roll som de intar. 
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Abstract  

 

In recent years there have been many unaccompanied children that have fled to Sweden 

because of the war that’s going on in their home country, for instance. The unaccompanied 

children are placed in HVB homes, where they are offered support and care. The aim of this 

study is from an emotional perspective. The study examines how the HVB staff is 

experiencing their work by exploring how the staff handles and gets affected by emotions in 

their everyday work and also examines the emotional rules at their workplace. This will be 

done based on qualitative approach, through semi-structured interviews with 4 integration 

supervisor and one housing supporter. The focus will be on HVB staffs descriptions. The 

material from the interviews has been compiled with empirical data that I will interpret, 

based on the selected theories of the material to answer the study questions. The theories that 

I have used mainly in the study are Goffman’s theory of the dramaturgical perspective and 

front- and back region. I have also used Arlie Hochschild´s theory of emotional workand the 

object and subject position discussed by Markus Arvidson and Sara Johansson. The result 

shows that the HVB staff occupies a professional role, handling and getting influenced by 

emotions in their work. This may be due to the emotional rules that exist at work and also 

because of the professional role they play.  
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Inledning  
 

I världen runt om finns det människor som befinner sig på flykt på grund av bland annat 

förföljelser och pågående konflikter i sitt hemland. Bland dem är 21,3 miljoner flyktingar 

och hälften av dem är under 18 år gamla (UNHCR, 2017). De ensamkommande barnen som 

kommer till Sverige har mycket med sig i bagaget och är i behov av stöd, uppfostran och 

omvårdnad, detta erbjuds av HVB-hem där integrationshandledare och boendestödjare 

arbetar (IVO, 2016). Eftersom det har kommit många ensamkommande barn till Sverige 

inom en kortare period har det lett till en ny situation kring hantering av arbetet och det finns 

inte mycket forskning inom detta område. Det behövs därför ny forskning kring de 

ensamkommande barnens upplevelser och trauma, och vad det innebär för personal att ta 

hand om ensamkommande barn. Det har därför varit av intresse att undersöka hur 

personalen på HVB-hem arbetar med ensamkommande barn utifrån ett emotionellt 

perspektiv. Det arbete som personalen på HVB-hem utför kan förklaras utifrån begreppet 

emotionellt arbete som sociologen Arlie Hochschild (2003) har myntat. Det finns tidigare 

forskning om emotionellt arbete hos vårdtagare som jag har granskat av bland annat Eva 

Olsson (2008).  

I uppsatsen studeras hur ensamkommande ungdomars känslor påverkar, hanteras av 

personalen på HVB-hem. Arlie Hochschild (refererad i Dahlgren och Starrin 2004) skriver 

om det emotionella arbetet där hon bland annat skriver om personalens känslorregler. Även 

Erving Goffmans (2014) teori om det dramaturgiska perspektivet studeras, då författaren tar 

upp hur vi människor spelar roller i den främre och bakre regionen. Jag tittar även på teorier 

om människobehandlande organisationer som Markus Arvidson och Sara Johansson (2017 

kommande) skriver om, de menar att i dessa organisationer skapas roller och identitet. 

Sociologerna tar upp begrepp som Subjektposition och Objektposition för att förklara detta.  

Personalen i HVB-hem arbetar med ett emotionellt arbete, då de ska finnas som en trygghet 

för ungdomarna. Personalen i HVB-hem möter olika sorters ungdomar som har varit med 

om olika situationer i deras dagliga arbete och därför kan deras arbete förklaras som 

skiftande. Personalen arbetar utifrån professionella roller då bland annat relationer byggs, 

emotioner upplevs, regler kring emotioner skapas och hanteras.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur HVB-personalen upplever sitt arbete utifrån ett 

emotionellt perspektiv.  

1.2Frågeställningar 
 

Mina frågeställningar är följande: 

 

1. Hur påverkas personalen av det emotionella arbetet? 

2. Hur hanterar personalen emotioner på arbetet? 

3. Vilka emotionella regler finns det? 

4. Hur ser personalen på sin professionalitet? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag kommer att fokusera på det emotionella arbetet och avgränsa mig kring de områden som 

rör personal som arbetar i HVB-hem. Jag har valt att utgå ifrån ett emotionellt perspektiv 

eftersom min studie utgår ifrån HVB-personalens arbete med barn som har flytt från bland 

annat krig och förföljelser. 
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2. Bakgrund 

Ensamkommande barn 
I världen runt om finns det människor som befinner sig på flykt på grund av förföljelser eller 

pågående konflikter i sitt hemland. FN:s hemsida rapporterar att det idag finns 28 miljoner 

barn som är på flykt vilket är den högsta siffran sedan några år tillbaka. Barnen som flyr 

förlorar sin trygghet och utsätts av bland annat hot, de tvingas även hoppa av skolan och 

arbeta istället (Unicef, 2016).  

Det har aldrig varit så högt tryck med människor som sökt asyl i Sverige som det är idag. 

Enligt migrationsverkets hemsida var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige år 2015, 

vilket var dubbelet så många som året innan. Antalet ensamkommande barn som hade sökt 

asyl till Sverige under 2015 var 14 058.  Totalt var det 35 369 ensamkommande barn som 

hade sökt asyl under 2015. (Migrationsverket, 2016) Enligt Brunneberg, Berg och Fridström 

(2011) tar oftast barnen som flyr från sitt hemland till ett annat land, med sig traumatiska 

upplevelser från hemlandet som övergrepp, hemslöshet och misshandel.  På grund av ökande 

antal flyktingar till Sverige har det lett till en ny migration situation i Sverige, där bland 

annat personal som arbetar med flyktingar hamnar i ny situation kring deras arbete.   

2.1 Definition  

Ensamkommande barn 
Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år gammal och är skild från båda 

sina föräldrar eller utan någon ställföreträdare vid ankomsten till Sverige (Migrationsverket, 

2015). 

HVB-hem 
När ett ensamkommande barn kommer till Sverige placeras denne i ett hem för vård eller 

boende. Ensamkommande barn är i behov av fostran, stöd och omvårdnad. Målgruppen ett 

HVB-hem riktar sig till är ungdomar, barn, vuxna och ensamkommande barn som söker asyl 

eller permanent upphållstillstånd i Sverige (IVO, 2016). 
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3. Tidigare forskning 
För att kunna besvara syftet och frågeställningar i studien har tidigare forskning valts att titta 

på. Det finns dock ingen tidigare forskning kring personalens emotionella arbete med 

ensamkommande barn inom HVB-hem, men det finns några få liknande studier som har 

gjorts kring det emotionella arbetet, där bland annat Mona Lindqvist (2016)  har skrivit om 

det emotionella arbetet med migranter och Eva Olsson (2008) har skrivit om vårdarbetares 

upplevda emotionella arbete som är intressanta för min undersökning. Här nedan kommer 

deras studier att presenteras.  

Mona Lindqvist (2016) har skrivit en studie kring organisering av tid och emotioner i 

psykiatrin då hon undersöker emotionsarbetet i behandling av migranter i psykiatrin utifrån 

behandlingspersonalens perspektiv.  Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ metod och 

deltagande observationer. En fokusgruppsintervju gjordes bland annat med sex behandlare i 

öppenvården vid tre olika intervjutillfällen, även fem individuella intervjuer gjordes för att 

komplettera fokusgruppsintervjuerna.  I Lindqvist studie visar resultatet att emotionerna är 

en förutsättning och ett nödvändigt arbetsredskap i det emotionella arbetet med migranterna 

i psykiatrin och det är även viktigt att visa empati till patienterna. Behandlarna i studien 

menar att de möter migranter som har varit med om svåra situationer och att de upplever att 

de påverkas av de tunga och djupa berättelserna samtidigt som de anknyts till berättelserna 

som förmedlas av migranterna. Enligt Lindqvist leder det till att behandlarna härbärgerar 

sina känslor och känner med patienten samtidigt som behandlaren uttrycker empati. Känslor 

av att inte räcka till och även en känsla av skuld över sin egna privilegierade position 

upplevs av behandlarna.  Det är inte enbart tunga känslor som upplevs av behandlarna utan 

även lätta, känslor som engagemang och glädje. Behandlarna upplever dock att deras 

emotionella arbete inte får förtjänat utrymme, det vill säga för att kunna ventilera känslor 

som har samlats hos dem måste de vänta på en handlednings tillfälle, där arbetarna kan 

reflektera sina känslor. Lindqvist (2016) menar att det behandlarna upplever när de arbetar 

med migranterna är en skillnad i vad de känner och vad de egentligen får visa upp. Studien 

visar även att frustration kan upplevas av behandlarna, då de tunga emotionerna skapar en 

osäkerhet och maktlöshet i behandlingen av patienterna. Dessa känslor är dock inte knutna 

till patienten utan till organisationen menar Lindqvist (2016). 

Eva Olsson (2008) har skrivit avhandlingen Emotioner i arbete- en studie av vårdarbetarens 

upplevelse av arbetsmiljö och arbetsvillkor. Hon har utifrån ett emotionssociologiskt 

perspektiv undersökt hur vårdpersonalen upplever sin arbetsplats, villkoren för sitt arbete 
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och även hur de uppfattar vad som är bra respektive dålig arbetsmiljö.  Olsson (2008) har 

också undersökt varför vårdpersonalen utifrån subjektiva och emotionella faktorer, väljer att 

stanna kvar eller lämna arbetet. Sociologen har använt sig av en kvalitativ metod utifrån 

fokusgruppsintervjuer och en Grounded theory, för att utföra sin analys och komma fram till 

sina resultat. Det resultat författaren kommer fram till är att sjuksköterskorna arbetar utifrån 

Eva Olssons egen definition: härbärgeringsarbete. Författaren definierar härbärgeringsarbete 

som antingen en arbetssituation eller en yrkesverksamhet som styrs av tystandsplikt, 

känsloregler och uttrycksregler som finns på den närvarande arbetsplatsen. Personalen 

förväntas lyssna och ta emot patienters svåra upplevelser i livet och där man förväntas 

”fungera som en container” till sina egna känslor och andras känslor genom att exempelvis 

ta emot oro och ångest. Författaren menar vidare att härbärgeringsarbetet hör till en del av 

det emotionella arbetet. Vidare menar Olsson att behandlaren styrs av en arbetssituation då 

patienternas känslor ska behandlas, föds och uttrycks i och genom den sociala interaktionen 

med andra människor. Olsson (2008) menar att människor påverkas av andras emotioner, 

både på arbetet och utanför. Författaren anser att härbärgeringsarbetet är ett arbete med sig 

själv, det vill säga att när man arbetar med det emotionella arbetet får känslor inte visas eller 

uttryckas för patienten, vilket medför att känslorna hålls kvar och undertrycks. För att 

personalen ska kunna hantera härbärgeringsarbetet menar författaren att personalen arbetar 

tillsammas med både känsloregler och uttrycksregler och även den emotionella kultur som 

råder på arbetsplatsen som i högsta grad avgör vad som är tillåts att uttryckas och kännas. 

Personalen känner dock att det fungerar väl inom arbetsgruppen då det inte dumpas 

oönskade och otillåtna känslor hos andra, utan känslorna härbärgeras tillsammans. Detta 

genom att känslorna omformuleras och på så sätt hanteras och neutraliseras personalens 

känslor. 
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4. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet kommer jag nedan att presentera relevanta teorier för min studie. För att 

tolka min empiri och besvara mitt syfte har jag valt att utgå ifrån ett emotionsteoretiskt 

perspektiv. Jag tar upp bland annat teorier av Arlie Hochschild som skriver om det 

emotionella arbetet, Erving Goffman som skriver om det dramaturgiska perspektivet och 

främre och bakreregionen och även Markus Arvidson och Sara Johansson som skriver om 

människobehandlande organisationer och objekt och subjektpositionen.  

4.1 Emotioner 
Dahlgren och Starrin (2004) refererar till sociologen Jon Elster som menar att emotioner är 

en viktig del av socialitet och ses som livets väsen och att utan dem finns det ingen 

anledning att leva. Sociologen påstår att emotioner ger en förklaring till våra relationer till 

människor och det samhälle vi lever i idag. Thomas Scheff refererad i Dahlgren och Starrin 

(2004) menar för att skapa relationer till andra människor måste vi kunna ha en förmåga att 

uppleva känslor.  Dahlgren och Starrin (2004) menar att det är emotioner som ger en 

förklaring om hur vi står till med relationer till samhället och andra människor, och därför 

spelar emotioner en viktig roll i den sociala interaktionen mellan människor. Känslor är 

också förknippade med vissa roller menar författarna.  Dahlgren och Starrin (2004) menar 

vidare att människor vi träffar, händelser vi är med om, saker och ting vi läser i böcker och 

tidningar, framkallar känslor. Vi som människor är medvetna om att känslor smittas som 

exempelvis kan vi vara glada för en väns skull men också det motsatta. Känslorna kan alltså 

både stärka och försvaga de sociala banden mellan människor. Dahlgren och Starrin (2004) 

beskriver även att känslor kan undertryckas. 

Charlotte Bloch (refererad i Dahlgren och Starrin 2004) skriver om stress i sin 

undersökning. Enligt författaren är stress något som vi människor måste leva med. 

Författaren menar att människan ska vara lite stressad under arbetstid, men det krävs att det 

sker på ett stillsamt och kontrollerat sätt. Bloch påstår ifall man inte kontrollerar sina känslor 

utan uttrycker stress för sina kollegor, kan man stämplas som en okontrollerad person, om 

känslor i form av exempelvis aggressioner, gråtattacker och vredesutbrott tar överhand. 

(Charlotte Bloch refererad i Dahlgren och Starrin, 2004) Sociologen Stjephan Mestrovic 
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anser att människan kontrollerar sina känslor mer i dagens samhälle och vilket leder till att 

känslorna blir mer falska, tillgjorda och mindre autentiska. (Stjephan Mestrovic refererad i 

Dahlgren och Starrin 2004) 

4.2 Emotionellt arbete  
Arlie Hocschilds är en författare som har skrivit om känslor i arbetet. (Dahlgren och Starrin 

2004). Hoschschild har undersökt i sin bok om det emotionella arbetet. Författaren menar att 

i många serviceyrken förväntas man uppvisa emotionella uttryck som exempelvis ständigt 

leende.  Hochschild menar vidare att det emotionella arbetet har tre gemensamma drag. Det 

första är att det krävs en interaktion mellan människor det vill säga att det antingen sker röst 

mot röst eller ansikte mot ansikte. Det andra som krävs är att man medför en känsla som 

tacksamhet och trygghet hos den andra personen, och det tredje som krävs är att 

arbetsgivaren utövar kontroll över den enskildes emotionella aktiviteter. (Hochschild 

refererad i Dahlgren och Starrin 2004)  

I hennes bok The Managed Heart (2003) har författaren studerat flygvärdinnornas 

bemötande av passagerarna på Delta Airlines. Flygvärdinnorna bemöter passagerarna med 

ett leende på läpparna för att skapa en lugn och en trygg atmosfär bland passagerarna. 

Oavsett hur flygvärdinnorna blir bemötta ska de alltid upprätthålla ett leende och ha i åtanke 

att även om kunden inte alltid har rätt, har den aldrig fel. Även fast flygvärdinnorna inte är 

glada så måste de upprätthålla ett leende. Hochschild benämner detta som ett emotionellt 

agerande och menar på att det finns två olika emotionella agerande. Hon kallar dessa för 

ytligt agerande och djupt agerande. Författaren menar att när man agerar ytligt låtsas man 

känna något som man egentligen inte känner, det vill säga att känslan inte motsvarar vad 

man faktiskt känner, som att exempelvis visa upp ett leende fast man egentligen inte är glad. 

Det djup agerande är dock ett upparbetat resultat av känslan och ett aktivt känsloarbete där 

individen har lärt sig skapa den inre gestalten av att känna känslan. (Hochschild refererad i 

Dahlgren och Starrins) Hochschild (2003) skriver om feelingrules (känsloregler). Hon menar 

att känsloreglerna är vad vi är skyldiga att visa när vi intar en roll. Hochschild refererad i 

Dahlgren och Starrin (2004) menar att känsloreglerna styr det emotionella arbetet, genom att 

skapa en känsla av förpliktelse, det vill säga hur vi emotionellt bör uppträda i olika 

situationer och hur vi ska känna.  Författaren menar vidare att vi är medvetna om 

känsloreglernas existens genom att vi exempelvis påminns om hur vi bör agera i vissa 

situationer, dels genom att andra värderar hur vi känslomässigt framträder.  Författaren anser 

att när känslorna inte får uttryckas utan ”hålls kvar” leder det till att individen inte kan bli av 
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med känslorna och dessa blir därmed svåra att hantera. Hochschilds skriver också om 

begreppet emotiv dissonans, som handlar om vad man känner och vad man egentligen får 

känna.  I hennes studie om flygvärdinnorna visade det sig att emotiv dissonas uppkom, 

eftersom att flygvärdinnorna ständigt blev påminda om företagets vinst som bidrog till att de 

alltid visade upp ett leende. (Hocschild refererad i Dahlgren och Starrin) Dahlgren och 

Starrin (2004) menar att när arbetarens känslor ligger i arbetsgivarens händer sker en 

kommersialisering av känslorna. C Wright Mills refererad i Dahlgren och Starrin (2004) 

bekräftar detta då han gjort en liknande studie som Hochschilds, men har observerat 

anställda inom serviceyrken och menar att i dagens tjänstesamhälle köper arbetsgivarna 

anställdas personlighet. C Wright Mills menar att man inte längre bestämmer över sitt eget 

framträdande som leder till att känslorna kommersialiseras.  

4.3 Tre förhållningsätt som påverkar det emotionella arbetet. 
Hochschild refererad i Dahlgren och Starrin (2004) tar upp tre förhållningssätt till arbete hos 

individen. Var och en av förhållningsätten har sina speciella risker, påstår hon. Det första 

förhållningsättet är när individen identifierar sig helhjärtat med arbetet. Enligt Hochschild 

bidrar det till att individen blir inkapabel till att skilja sin personlighet och identitet från sin 

arbetsroll, risken med detta förhållningsätt blir att individen drabbas av stress eller en 

utbrändhet på grund av den oförmågan att kunna distansera sig från arbete och privat.  I det 

andra förhållningsättet skiljer individen mellan sig själv, sin identitet och arbetet och det 

bidrar till att individen har en mindre chans till att bli utbränd, men risken blir dock att hen 

upplever en känsla av att arbetet inte tas på allvar och att individen då anklagar sig själv för 

att inte kunna göra denna åtskillnad. I det tredje förhållningsättet menar Hochschild att 

individen är för lite involverade i arbetet och är mentalt frånvårande, vilket kan medföra en 

risk av att individen blir främmande för sig själv och blir då cynisk till att kunna hjälpa dem 

som förväntas ha hjälp. (Hochschild refererad i Dahlgren och Starrin 2004) 

4.4 Dramaturgiska perspektivets roller 
Thomas Johansson och Philip Lalander (2013) skriver om Goffmans begrepp det 

dramaturgiska perspektivet. Författarna menar att i samhället finns det förväntningar på hur 

individen ska agera i olika positioner och roller, exempelvis så förväntaas en socialarbetare 

vara förstående och kunna kommunicera med sina klienter på ett empatiskt sätt. Medan en 

polisman förväntas vara mer bestämd, för att kännas igen som en polis.  

Erving Goffman beskriver i sin bok Jaget och maskerna (2014) det dramaturgiska 

perspektiv, då han beskriver livet på en teaterscen. Goffman utgår ifrån teaterscenen för att 



9 
 

kunna analysera interaktionen mellan människor. När vi människor interagerar med andra 

människor försöker vi skaffa oss så mycket information om den andra som möjligt, vi vet 

därmed vad som förväntas av oss och hur vi ska spela i en viss situation menar Goffman. 

Han menar vidare att individen skickar ut information till andra människor när vi interagerar 

med de, detta kallar Goffman för ”give expression”, som innebär att utsända uttryck, som 

används när individen vill uttrycka informationen på ett tydligt sätt och kan knytas an till 

symboler. Sedan menar författaren att vi överför uttryck, som han kallar för ”Give off 

expression”, som innebär att överföra uttryck, det vill säga överföra uttryck som ligger 

utanför information som sålunda överförs.   

Goffman (2014) skriver vidare om hur vi individer spelar roller. Han anser att när en individ 

spelar en roll så förväntar hen att intrycket som uppstår ska tas på allvar av sin omgivning 

och att individen besitter de egenskaper som uttrycks, med andra ord så besitter hen som 

spelar en roll, en mask under sitt framträdande, interaktion med andra deltagare. Begreppet 

rolldistans används av Goffman (2014) och innebär individers potential att kunna separera 

sina olika roller och ha en distans från dem. För att rolldistans ska kunna existera bör 

individen vara medveten om rollen den har.  

 

4.5 Främre- och Bakre regionen  
Regioner är ett begrepp Goffman (2014) använder sig av och kan definieras som vilket ställe 

som helst där aktören spelar sina roller på, med andra ord, den plats där framträdandet äger 

rum. Författaren menar vidare att aktören spelar sina roller antingen i den främre regionen 

eller i den bakre regionen. I den främre regionen sker ett upprätthållande och 

förkroppsligande av vissa normer i aktörens framträdande. Goffman (2014)  menar att 

aktören styr sitt intryck utifrån rollen denne har. Författaren delar in normerna i två olika 

grupper. Den första normen är hövlighetsnormer, som innebär hur den agerande på scen 

behandlar sin publik och vilket utbyte och ersättning denne kan få av publiken. Den andra 

normen är dekorum (anständighetsnormer) vilket innebär hur den agerande är på scen när 

den inte interagerar med publiken.  I den andra regionen som Goffman kallar för den bakre 

regionen (bakom kulisserna) definierar han som ett ställe där man kan bestrida de normer 

som har uppmanats av framträdandet. Med andra ord kan den agerande lägga sin fasad på 

sidan och gå ur sin roll som han bär på vid den främre regionen.  
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4.6 Människobehandlande Organisationer 
Markus Arvidson och Sara Johansson skriver i sin bok roll och identitet (2017)  om hur 

människobehandlade organisationer skapar våra roller och identiteter. Vanliga yrken inom 

människobehandlande organisationer är bland annat poliser, psykologer, personal inom vård 

och omsorg, socialsekreterare och kuratorer. Det centrala för människobehandlande 

organisationer menar författarna är att förbättra, ta hand och bi behålla människors 

välbefinnande. Författarna menar även att det centrala fokus i dessa organisationer är 

samspelet mellan organisationernas personal och samhällsmedborgare, som exempelvis 

relationer mellan en socialsekreterare och klient.  Enligt författarna hanterar 

organisationerna som arbetar med människor deras livsvillkor och intimsfär, därför blir det 

viktigt för dessa organisationer att bottna i de kulturella traditioner och normer som finns i 

det omgivande samhället.  Författarna påstår även att det finns en pågående maktdimension i 

organisationerna, då arbetet bland annat går ut på att behandla människor som är i en utsatt 

situation och som oftast inte kan säga emot personalen. Organisationerna ställer krav på att 

arbetarna ska agera professionellet, därför ställs det krav på de roller som spelas. Författarna 

anser av den orsaken att människobehandlande organisationer arbetar med människor, finns 

det aldrig ett effektivit sätt att bedriva verksamheten på, de menar att det alltid finns rum för 

bland annat oförutsägbara händelser. De skriver vidare att eftersom dessa organisationer ofta 

bygger på att skapa relationer mellan människor uppstår det ofta svårigheter, balanseringar 

och vägval i arbetet.  

4.7 Subjektspositionen och Objektspositionen 
Markus Arvidson och Sara Johansson skriver i sin bok: Roll och identitet: en 

socialpsykologisk introduktion (2017) att i människobehandlande organisationer kan vi inte 

agera utifrån hur vill vara och inte heller gör som vi själva vill. Författarna menar att vi inte 

kan bestämma vilka identiteter och roller vi ska ha, utan det bestäms av själva verksamheten. 

Arvidson och Johansson refererar till Björn Eriksson (2007)  som beskriver två olika sociala 

positioner som han kallar för subjektspositionen och objektpositionen. Subjektspositionen 

utgår vårt agerande utifrån vårt eget jag, med andra ord vad vi själva vill. Objektpositionen 

agerar vi dock utifrån det yttre, det vill säga det opersonliga, något som är objektivt och 

utbytbart. Vi utgår ifrån våra bestämda roller och regler där vissa ageranden och handlingar 

förväntas av oss.   

Arvidson och Johansson (2017) anser att personal i yrken där man arbetar med människor 

förväntas att uppvisa ett personligt bemötande till deras kunder eller patienter. Författarna 
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påstår även att arbetarna förväntas visa empati och medmänsklighet eftersom de arbetar med 

människors personliga liv så. Författarna menar dock att i det verkliga livet speciellt i arbete 

med människor dyker frågor upp kring hur personliga man kan vara på arbetet. Detta leder 

till komplicerande blandningar mellan subjektpositionen och objektpositionen, exempelvis 

när en vårdare och en intern på en anstalt inleder en relation, vilket leder till att vårdaren inte 

agerar professionellt.  Inom dessa typer av yrken menar sociologerna att det är svårt att visa 

en objektivposition där man som arbetare förväntas finnas som ett stöd för intern.  
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5 Metod 
Nedan kommer en redogörelse för metoden som används att göras. Anledningen till varför 

en kvalitativ undersökning valdes att genomföras kommer tas upp. Också en redogörelse för 

min pilotstudie, utförandet av studien, urval, etiska riktlinjer och för studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet görs.  

5.1 Val av metod  
En kvalitativ forskningsmetod har valts för att studera HVB-personalens upplevelser och 

erfarenheter kring det emotionella arbetet med ensamkommande barn. För att få en 

förståelse kring min forskningsfråga har en metod som Torst (2010) kallar för en 

halvstrukturerad intervju valt att användas. Författaren menar att det är utifrån samtalen som 

intervjuaren får ta del av informanternas tankar kring deras upplevelser. Därför har en 

intervjuguide valt att göras som inte är komplicerad, utan frågor som är lätt att förstå har 

ställts. Utgångspunkten i intervjuguiden är bestämda teman med vissa för formulerade 

intervjufrågor, för att skapa en form av struktur på intervjuerna. Trost (2010) skriver att 

teman och intervjufrågor ska lämna rum för öppenhet då följdfrågor kan ställas. Detta 

gjordes så att informanterna styrde hur djupt de ville gå in på de olika teman och 

intervjufrågor som ställdes. En subjektiv ansats användes, Aspers (2011) menar att en 

subjektivistisk ansats används för att få en subjektiv bild av något, med andra ord, för att 

förstå det som har undersökts har jag tagit del av informanternas egna uppfattningar och 

meningar kring det emotionella arbetet.  

5.2 Urval 
Fem personer som arbetar med ensamkommande barn på HVB-hem valde att intervjuas 

Personalen tillfrågades när arbetet kring uppsatsen sattes igång. Informanterna valdes utifrån 

det Ahrne och Svensson (2015) kallar för snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att en 

inledande intervjuare frågar intervjupersonen om den har namn på andra personer som skulle 

vara intresserade och ställa upp intervjun, och sedan så rullar bollen vidare tills det är fullt 

antal till studien.  Jag har valt att studera fem personer som arbetar i tre olika HVB hem i 

samma stad, detta innebär att jag kanske inte fått samma svar om jag hade utfört intervjuerna 

i en annan stad eller i andra HVB hem i samma stad.   

5.3 Pilotstudie 
Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotstudie. Enligt Bryman (2011) kan en 

pilotstudie göras eftersom det kan visa sig att det finns problem med intervjufrågorna när 

intervjuerna är genomförda. En pilotstudie gjordes genom att kontakta en bekant inom 
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verksamheten och en testintervju genomfördes där intervjuguiden fick testas och 

intervjuerna kunde förberedas på ett bättre sätt och ge mig en bättre vana. Enligt Bryman 

(2011) kan en pilotstudie ge intervjuerna en bättre vana och en säkerhet i hur intervjun ska 

utföras. Författaren anser att man under en pilotstudie kan upptäcka hur pass bra frågornas 

ordningsföljd är. Jag kunde därför ta bort vissa frågor som jag inte tyckte passade intervjun 

och lägga till andra intressanta frågor som passade bättre.  

5.4 Presentation av informanterna  
Nedan kommer en presentation av informanterna som har intervjuats att redogöras. 

Informanterna har fått fingerande namn, Calle, Tristian, Peter, Sara och Kajsa.  De fem 

informanter arbetar på tre olika HVB-hem i Karlstad och har olika långa 

arbetslivserfarenheter kring arbetet med ensamkommande barn, allt från 6 månader till 5 år. 

Samtliga informanter har dock arbetat med ungdomar. 

- Calle är en man mellan 20 och 30 år och har arbetat med nyanlända ungdomar i ca 1 

år, Informant 1 har en kandidatexamen och är integrationshandledare.  

- Tristian är en man mellan 20 och 30 år och har arbetat med nyanlända ungdomar i ca 

1 år och har en kandidatexamen och är integrationshandledare. 

- Peter är en man mellan 40-50 år och har arbetat med nyanlända ungdomar i 6 

månader, har tidigare arbetat inom friskvården och är boendestödjare. 

- Sara är en kvinna mellan 40-50 år och har arbetat med nyanlända ungdomar i ca 1,5 

år, har 20 års erfarenhet av att arbeta med barn integrationshandledare. 

- Kajsa är en kvinna mellan 20-30 år gammal och har arbetat med nyanlända 

ungdomar i ca 5,5 år och har en kandidatexamen.  

5.5 Tillvägagångsätt 
Som tidigare nämnt användes ett snöbollsurval, det vill säga en bekant som arbetar inom 

verksamheten kontaktades som sedan gav en kontakt till en annan som arbetar inom samma 

verksamhet, sedan fortsatte det så tills fem informanter fanns. För att bestämma en tid för 

intervjuerna togs det kontakt med informanterna via telefonsamtal.  Innan intervjun 

påbörjades förklardes anledningen till varför studien görs, vad för villkor som gäller för 

informanterna deltagande samt att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst under intervjun. Intervjuerna börjades utifrån att ställa 

allmänna frågor kring deras bakgrund som exempelvis frågor kring deras ålder, arbetsrutiner 

och hur länge de arbetat i verksamheten. Detta gjordes för att sedan ställa djupare frågor om 

informanternas upplevelse kring deras emotionella arbete. Tre av intervjuerna utfördes på 
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informanternas verksamhet, där två av informanterna var verksamma i ett boende och en 

informant i ett annat boende. Två av intervjuerna utfördes på universitet eftersom 

informanterna hade möjlighet att ta sig till universitet.  Intervjuerna skedde på dessa platser 

då hänsyn togs till informanterna. Intervjun spelades in på min privata mobiltelefon. Under 

intervjuerna användes intervjuguiden som medförde att jag kunde ha utrymme för öppenhet, 

med andra ord ställdes följdfrågor utifrån informanternas svar. Intervjuguiden (se bilaga 1) 

delades in i fem olika teman som exempelvis relationskapande mellan ungdomar och 

personal, hantering av ungdomarnas känslor och hantering av personalens känslor, dessa 

teman valdes eftersom de skulle besvara mitt syfte bäst.  I varje tema fanns det 

frågeställningar som berör studien. Ett exempel som på en fråga som berör personalens 

påverkan av ungdomarna var ” påverkar ungdomarna dig i ditt bemötande med dem? ” och 

ett exempel på fråga som ställdes kring hur personalen hanterar sina känslor var ” Hur 

hanterar du dina känslor?”. Alla intervjuer genomfördes under två veckors period med var 

och en av informanterna, intervjuerna var mellan 50-90 minuter långa.   

Primärmaterial användes. Aspers (2007) menar att när forskaren generar sitt material kallas 

det för primärmaterial och det skapas med metoder som exempelvis intervjuer. Författarna 

menar vidare att forskaren har genom att ställa frågor hen har definierat, en chans att 

säkerhetsställa sitt material. Jag började med att transkribera mitt material där fingerande 

namn gavs till informanterna.  Att transkribera sitt material är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) när det insamlade materialet ändrar form, med andra ord, från talspråk till skriftspråk. 

Efter materialet transkriberades påbörjades en analys av materialet. Materialet analyserades 

utifrån det Kvale och Brinkmann (2014) kallar för kodning. Författarna menar att det är ett 

verktyg som används för att göra det insamlade materialet mer lätthanterligt.  Aspers (2007) 

skriver att utgångspunkten för att koda är att man har ett utskrivet material, exempelvis en 

intervju, som man sedan läser för att relevanta stycken ska kunna kodas för studien. 

Författaren anser vidare att när man går igenom sitt material rad för rad och kodar rad för 

rad kallas det för öppenkodning.  Ahrne och Svensson (2015) menar att kodning är en 

process då man börjar med en öppen kodning och sedan går över till en fokuserad kodning. 

Enligt författarna kommenteras materialet spontant, utan att textens helhet finns i åtanke. Då 

jag redan var inläst på teorier och tidigare forskning hade jag en strävan att vara öppen och 

nyfiken. Ett återkommande mönster sågs i texten. Ahrne och Svensson (2015) menar att när 

man jämför de mest återkommande teman och uttryck med de mindre betydelsefulla har 

man övergått till en fokuserad kodning. De återkommande begrepp och ord som jag fann i 
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texten var exempelvis behålla mitt lugn, blir påverkad, känslor får inte visas, yrkesmässig 

att skapa relationer till ungdomarna. Dessa ord och begrepp sattes sedan ihop till teman 

såsom emotionellt arbete, påverkan av det emotionella arbetet, emotionella regler och 

hantering av det emotionella arbetet, personalens tankar kring det professionella arbetet. 

Trost (2010) menar att nyckelord/teman skapar en förståelse för informanterna åsikter som 

underlättas för intervjuaren, vilket upplevdes.    

Jag upplevde att den sociala interaktionen gick förlorad när materialet transkriberades. Kvale 

och Brinkmann (2014) skriver att det är en svårighet som kan uppstå när man transkriberar 

intervjuer eftersom de anser att det är svårt att översätta en berättarform som de kallar den 

muntliga diskursen till en skriftlig berättarform. Den sociala interaktion som upplevdes gick 

förlorad menar författarna kan vara allt ifrån ironi till kroppspråk, som enbart kan ses av den 

personen som intervjuar, men inte för den som läser. Jag kan med andra ord gått i miste om 

viktiga saker när materialet har transkriberats som exempelvis uttryck, som inte blir lika 

tydlig som när man sitter med intervjupersonen.  

 

5.6 Etiska riktlinjer  
Informanterna meddelades om de fyra etiska principerna samt syftet med min undersökning 

innan intervjuerna påbörjades. Kvale och Brinkman(2014) nämner de fyra etiska aspekterna 

som jag som forskare tog hänsyn till i undersökningen. Även vetenskapliga rådets riktlinjer 

togs till hänsyn. Vetenskapliga rådet (2002) skriver att man ska ta hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet och nyttjandekravet när man 

utför en forskning. Hänsyn togs till informationskravet genom att informanterna 

informerades om syftet med undersökningen. Informanterna upplystes om hur 

undersökningen kommer att genomföras i stora drag och att uppgifterna som de lämnar 

enbart kommer att användas för studiens syfte.  Informanternas samtycke togs även hänsyn 

till då de informerades att deras medverkan är frivilligt och att de när som helst kan hoppa 

av undersökningen när de vill. Hänseende togs också till informanternas konfidentialitet 

genom att informanterna blev tilldelade fingerade namn för att skydda deras identitet samt 

deras personuppgifter, så att obehörig inte kan komma åt materialet. Informanterna 

informerades att jag och min handledare är de enda som kommer ha förfogande över de 

transkriberade intervjuerna, detta för att skydda informanternas identitet. För att stärka 

studiens vetenskapliga kvalité togs också den fjärde aspekten, nyttjandekravet, genom att 
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materialet som innehas inte kommer att användas eller utlånas för icke vetenskapliga syften 

eller kommersiellet bruk, samt personuppgifterna kommer inte att användas för att påverka 

informanterna. (Forskningsetiska principer, 2002) 

 

5.7 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om reliabilitet, de menar att reliabilitet förbinder 

studiens tillförlitlighet och forskningsresultatets struktur. Trost (2010) skriver även om 

reliabilitet och menar att det är en mätning som undersöker om det man undersökt är 

trovärdigt. För att stärka studien reliabilitet har jag som forskare valt att ha en teori som har 

en koppling till min forskningsfråga samt utfört en pilotstudie för att ha en välformulerad 

intervjuguide, jag har även haft en bra planering och haft i åtanke vilka intervjumetoder som 

passar min studies ämne och syfte. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det är viktigt att 

spela in intervjuerna på en telefon eller en bandspelare för att det ibland kan vara svårt att 

förstå informanten och även för att få en tydlighet i att man förstått informanterna rätt, för att 

sedan transkribera så detaljerat som möjligt.  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver även om valdideet. Validitet betyder hållbarheten och 

styrkan i ett påstående och innebär ifall forskaren har undersökt vad den är tänkt att 

undersöka. För att stärka studiens validitet har jag har därför ständigt ifrågasatt, granskat, 

kontrollerat mitt material, även kopplat min empiri till studiens syfte samt till mina 

forskningsfrågor. Eftersom variation eftersträvs i en kvalitativ metod menar Trost (2010)  

dock att det är svårt att uppnå en hög validitet samt reliabilitet.  

I all forskning är trovärdigheten viktig hos läsaren som läser forskningen menar Ahrne och 

Svensson (2015). De menar vidare att det är viktigt med transparens i studien eftersom det 

påverkar studiens trovärdighet. Författarna skriver vidare att återkoppla till fältet och 

informanterna kan vara ett sätt att öka studiens trovärdighet. Detta så att informanterna har 

en möjlighet att rätta till sannolika brister samt ge synpunkter.  Detta kunde dock inte göras 

på grund av tidsbrist. Eftersom jag endast intervjuade 5 personer, och min uppsats är kontext 

och tids beroende kommer jag inte kunna applicera forskningen på en större population eller 

på en annan miljö. Ahrne och Svenssson (2015) kallar detta för generalisering.  Min uppsats 

kommer därmed handla om vad mina intervjupersoner har sagt och hur de upplever deras 

situationer. 
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6 Resultat  
I detta kapitel och i 7,8 och 9 kommer jag att redovisa både mitt resultat, det vill säga det 

informanterna har tagit upp under intervjun, samt referera till citat. Jag kommer efter jag har 

presenterat mitt resultat i kapitel 6 göra en analys utifrån litteraturen där Dahlgren och 

Starrin (2004) skrivit om emotioner och om Hochschilds(2003) studie kring det emotionella 

arbete, om flygvärdinnornas bemötande till passagerarna. För att friska upp minnet kommer 

jag även att presentera mina informanter. Integrationshandledaren Calle, 

Integrationshandledaren Tristian, Integrationshandledaren Peter, Boendestödjaren Peter och 

Integrationshandledaren Sara samt Integrationshandledare Kajsa.   

6.1 HVB-personalens emotionella arbeta 
De flesta informanter uttrycker att de möter härliga, positiva ungdomar som vill framåt i 

livet. Tristian beskriver att han möter alla slags känslor kring ungdomarna. Han beskriver 

sitt mötande med ungdomarna som:  

”Man möter gråtande ungdomar som mår väldigt, väldigt dåligt. Från att inte kunna ha kontakt 

med sina familjer till att man möter överlyckliga ungdomar som har klarat ett svenskaprov i 

skolan. Som jag sa till dig, det är eftersom vi jobbar med människor så är det så otroligt svårt 

att ha en facit i handen, vilka ungdomar man möter en dag på arbetet, alltså jag kan ha varit på 

arbetet idag och allting har varit helt fantastiskt alla har varit glada, vi har haft en helt bra dag, 

sen går jag dagen efter till arbetet, så kan det vara så att två, tre, mår jätte dåligt, det har gått 

dåligt i skolan, det har gått dåligt i kontakt med familjen, man har inte nått fram, men sen 

också att någon är jätte sur för att grannen stör min musik kan vara jätte svårt på så sätt[…]” 

Tristian förmedlar ovan att ungdomarnas emotionella känslor kan förändras från dag till dag, 

detta för att han arbetar med människor. Peter bekräftar detta och berättar att han möter jätte 

glada ungdomar ena dagen och andra dagen kan ungdomarna vara jätte ledsna, han möter 

även på ungdomar som inte vill prata med honom. Samtliga informanter poängterar detta 

och berättar att när de träffar ungdomar i sitt arbete kan känslorna variera beroende på vad 

som har hänt under dagen. Kajsa, Sara och Tristian berättar under de enskilda intervjuerna 

att de möter ungdomarna som har varit med om något svårt, som att exempelvis behöva 

lämna sin familj. Även fast ungdomarnas humör varierar menar samtliga informanter att de 

möter ungdomarna med ett leende på läpparna samt genom att vara glada och positiva. Calle 

beskriver det som:  

Calle:  ”[…] jag försöker hela tiden att alltså möta de med ett leende under dagen, försöker säga hej 

till alla, vi skojar med varandra.” 
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Samtliga Informanter uttrycker även att man ska möta ungdomarna utifrån den enskildes 

behov. Ord som informanterna beskriver det med är exempelvis lyssna in ungdomen, jag sett 

dig, finnas där, göra det som är bäst för dem. Sara beskriver det som: 

”[…] jag jobbar mycket med min anknytning utifrån deras behov, det kan vara allt ifrån att 

någon bara är lite blyg och visar sig, då tycker jag att det är viktigt att jag ser individen även 

fast den bara går förbi, att jag kan bara kan hälsa, jag har sett dig, du finns för mig[…]” 

Kajsa uttrycker: 

”[…] så aa.. jobba efter den situationen som är just då, och den ungdomen jag har framför 

mig[…]” 

 

Både Sara och Kajsa är väldigt noga med att möta ungdomar där de befinner sig, som 

exempelvis intressera sig för ungdomarnas intressen. Sara och Kajsa berättar enskilt under 

intervjuerna att det är de som söker sig till ungdomarna utifrån vad de vill. Alla informanter 

uttrycker att de tycker det är alltid lättare att möta ungdomarna när de är på bra humör 

istället för när de är på dåligt humör, men att de oavsett försöker behålla lugnet. Samtliga 

informanter berättar också att det är viktigt att skapa en trygghet hos ungdomarna. Tristian 

uttrycker: 

”Jag tror det är viktigt för alla människor oavsett om det är den här ungdomen eller om det är i 

ens nära bara så, att hjälpa någon i en jobbig situation, det räcker med att bara vara där, att bara 

finnas där, man behöver inte säga många ord många gånger, man behöver inte göra en aktivitet 

för att rädda situationen, det räcker med att du sitter.. det kan vara så att den här ungdomen 

mår dåligt jag sitter med, det räcker att den håller på med sin mobil och är väldigt nere.. det 

räcker med att jag håller med min mobil bredvid bara att jag sitter bredvid och är där, det kan 

vara en trygghet för andra vill ju den gärna prata […]” 

 

6.2 Analys av HVB-personalens emotionella arbete 
Samtliga informanter uttrycker hur de möter ungdomar i sitt arbete som uppvisar olika 

emotioner beroende på vad som skett under ungdomens dag. Det informanterna möter i sitt 

arbete kan liknas vid det Dahlgren och Starrin (2004) kallar för emotioner. Författarna 

menar vidare att när man träffar andra människor eller ifall vi är med om en händelse, 

framkallas emotioner. Samtliga informanterna uttrycker hur de alltid uppvisar ett leende till 

ungdomarna oavsett hur ungdomen beter sig mot dem. Detta kan beskrivas med det 

Hochschild (2012) tar upp sin studie kring flygvärdinnornas bemötande till passagerna. Hon 

menar att passagerna bemöts av ett leende av flygvärdinnorna, även fast flygvärdinnorna 

inte känner sig glada. Hochschild refererad i Dahlgren och Starrin (2004) menar också att 
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det finns tre gemensamma faktorer för ett emotionellt arbete, det första är interaktionen med 

en människa, det andra är att skapa en trygghet hos personen man arbetar med och det tredje 

är att arbetsgivaren utövar kontroll över arbetaren emotionellt arbete. Detta upplevs av 

informanterna, då de arbetar med människor och vill skapa en trygghet hos ungdomarna de 

arbetar med och även styrs av det emotionella arbetet.  Tristian uttrycker detta med att han 

ska finnas där för ungdomarna och att det bara räcker med att vara där fysiskt.   
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7 Personalens påverkan av det emotionella arbetet 
I detta avsnitt kommer mitt resultat redogöras samt refereras till citat av personalens 

påverkan av det emotionella arbetet. Därefter kommer jag att presentera mitt resultat utifrån 

en analys med Mona Lindqvist (2016) studie om hur behandlares påverkan av det 

emotionella arbetet med migranter i psykiatrin. Resultatet kommer även analyseras med Eva 

Olssons (2008) studie kring vårdarbetares upplevelser i deras arbete.  

Samtliga informanter uttrycker att de flera gånger under sitt arbete blir påverkade av 

ungdomarna då de känt sig ledsna, otillräckliga, hjälplösa, detta eftersom de verkligen vill 

finnas där för ungdomarna de arbetar med. Calle berättar under intervjun att det funnits 

flertal gånger han har känt sig otillräcklig och hjälplös, då han i vissa situationer inte vet vad 

han ska göra om en ungdom är ledsen. Tristian poängterar det Calle berättar och lägger även 

till att det finns dagar som han upplever är jobbiga på grund av att han känner att han inte 

kan finnas där för ungdomarna. Tristian uttrycker:  

”Det finns en jobbig dag i jobbet och många, och många ungdomar är ledsna och saknar sin 

familj, det kan vara många gånger då man känner sig hopplös som personal och inte kan göra 

så mycket, än att kunna vara där, klappa de på axeln och finnas som ett stöd, där känner man 

lite att man blir ledsen, man hamnar i en situation och bara fan att jag inte kan göra mer[…]” 

Även Sara uttrycker att hon känner sig ledsen för ungdomarna, hon berättar: 

”Ja. det påverkar ju på det sättet att ehh om någon är ledsen för den har fått ett dödsbesked, det 

är klart att man känner för ungdomen, vi är ju människor med känslor vi också som jobbar.” 

Samtliga informanter berättar att de vill vara goda förebilder, tröstande och som tidigare 

nämnt finnas till lags för ungdomarna. Flera av informanterna uttrycker även att när man 

hamnar i en situation med ungdomarna som leder till glädje, en argumentation, att 

ungdomarna inte lyssnar, blir arga, ledsna, eller då ungdomen befinner sig i en sorglig 

situation, leder det till att känslorna smittar av sig på informanterna. Känslor som upplevs 

bland informanterna är bland annat frustration, ledsamhet, hopplöshet.  Samtliga informanter 

berättar att de påverkas av ungdomarnas känslor när ungdomarna exempelvis fått ett 

dödsbesked, detta menar informanterna är för att vi är människor.  Sara uttrycker att hon blir 

ledsen för ungdomarna eftersom vi är människor.    

Calle poängterar det ovan nämnda och lägger till att vi påverkas av andras känslor då vi är 

människor och inte robotar, han uttrycker:  
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”Jag är ju som vilken människa som helst jag blir påverkad om man märker att någon är ledsen 

eller någon är arg så blir man ju också det, det är liksom.. om man hade varit en robot hade 

man ju sagt att man inte blir påverkad … men vi är människor som jobbar och det är klart att 

om någon ungdom är ledsen […]” 

7.1 Analys av hur personalen påverkas av det emotionella arbetet  
Samtliga informanter uttrycker att de flera gånger under sitt arbete påverkas av ungdomarna 

då informanter upplever att de känner sig ledsna, otillräckliga, hjälplösa, detta eftersom de 

verkligen vill finnas där för ungdomarna de arbetar med. Calle berättar under intervjun att 

det funnits flertal gånger han har känt sig otillräcklig, hjälplös då han i vissa situationer inte 

vet vad han ska göra om en ungdom är ledsen. Tristian poängterar det Calle berättar och 

lägger även till att det finns dagar som han upplever är jobbigt på grund av att han känner att 

han inte kan finnas där ungdomen. En studie om behandlares arbete med migranter skriven 

av Mona Lindqvist (2016) beskriver det informanterna upplever. Lindqvist (2016) menar att 

emotioner är ett arbetsredskap i det emotionella arbetet inom psykatrin. Hon skriver vidare 

att behandlarna i hennes studie påverkas av de tunga berättelser som flyktingarna förmedlar. 

I min studie visar det sig att flera av informanterna uttrycker att de påverkas av ungdomarna 

då de flera gånger under sitt arbete känt sig bland annat ledsna, hjälplösa, då de bland annat 

inte kan finnas där för ungdomarna. Även i Lindqvist (2016) studie upplever behandlarna att 

de känner sig otillräcklig, detta menar sociologen beror på att emotionella arbetet är 

komplexet och det är många känslor som arbetarna handskas med eftersom de arbetar med 

människor som uppvisar känslor leder det till att arbetaren konfronteras med sina egna 

känslor som leder till känslor av att inte räcka till upplevs av behandlarna. Lindqvist (2016) 

menar vidare att behandlarna i hennes studie självklart blir påverkade eftersom deras arbete 

går ut på att förmedla empati.  Även detta visas i Eva Olssons (2008) studie då vårdarbetarna 

upplever känslor av inte räcka till patienterna de arbetar med.  

 

. 
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8 Personalens emotionella regler och hantering av det emotionella arbetet 
I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat samt referera till citat av personalens 

emotionella regler och hantering av det emotionella arbetet.  Jag kommer sedan prestentera 

mitt resultat utifrån en analys med teorier av Hochschild (2003) om känslor regler, Eva 

Olssons(2008) egen definition: härbäringsarbete samt Goffmans (2014) teori om främre och 

bakre regionen. 

Samtliga informanter uttrycker att de både har bra och dåliga dagar på arbetet. När 

ungdomarna är arga, ledsna uttrycker samtliga informanter att de inte tycker det hjälper att 

vara arg på ungdomarna, utan det kan förvärras. Kajsa uttrycker att ifall en ungdom är arg 

ska man behålla lugnet eftersom det leder till bra respons.  

Kajsa uttrycker: 

”Om det är en ungdom som är sur, är det inte automatiskt som att jag blir sur utan då försöker 

man ju hålla sig lugn, men det finns alltid beteenden och saker som kan trigga igång någonting 

hos sig själv, och det måste man vara medveten om, och sen så försöker jag bortse från det och 

bemöta med ett lugn då istället, istället för att bli igång men att inte låt det påverka dig utan att 

ba okej, och sen bara fortsätta hälsa ändå[...] ” 

Hon uttrycker vidare att hon tycker det är okej att ungdomarna är arg på personalen eftersom 

ungdomarna inte är arga på de utan det ungdomarna tar ut på personalen är något som har 

med deras förflutna att göra. Peter poängterar det Kajsa uttrycker och tillägger att ifall han 

inte behåller sitt lugn kan han och ungdomarna inte resonera och komma fram till en 

lösning. Sara uttrycker att ifall ungdomarna är arga, frustrerade eller kastar saker, så gör hon 

inte det tillbaka. Hon menar att hon hellre finns där som ett stöd för ungdomarna än att 

reagera likadant som ungdomarna. Sara uttrycker:  

”[…] är det en ungdom som är arg, frustrerad, kastar saker, skriker, så bemöter jag ju inte med 

att skrika tillbaka: nu lugnar nu ner dig eller något sånt, jag förstår ju att den här ungdomen är i 

affekt, det är svårt att nå människor i affekt, då anser jag att man ska backa säga: jag ser att du 

är arg, jag finns här när du behöver mig och är det så.. och det betyder ju inte att vissa saker är 

okej, alltså slår man sönder en tv så är ju inte det okej, nej , då är det ju ingen idé att gå in i det 

då när det sker, utan jag anser att man backar, avvaktar och kan prata om det här när 

ungdomen, jag upplever att ungdomen ändå kan ta den här diskussionen, det kanske blir två 

timmar efteråt, det kanske blir dagen efter, att man följer upp, vad hände, vad kände du? vad 

behöver du? för det är viktigt, vad hände? vad känner du och vad behöver du?[…]” 

Calle poängterar detta och tillägger att om han själv är frusterad får man bita sig i läppen och 

ta det lugnt, han menar att man ska ha mycket tålamod. Han uttrycker även att det inte 

hjälper att reagera utan att man ska ta emot ungdomarnas känslor.  
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Calle uttrycker:  

”[…] påverkar men jag försöker ändå alltid i alla fall att försöka att inte låta mina känslor gå 

över styr utan om att jag känner att jag blir riktigt förbannad eller riktigt verkligen ledsen, 

genuint ledsen, då försöker jag gå in stänga dörren och liksom ta ett djupt andetag och vad som 

hände, försöker reflektera med andra personal hur jag kan gå, hur vissa ska hantera vissa saker, 

så att jag försöker i alla fall att avskärma mig från att inte att reagera på ehh om någon blir 

grinig och arg på mig tillexempel då försöker jag att stå där och liksom okej jag tar emot det 

här för att det är någonting annat du vill säga egentligen det är inte själva den här diskussionen 

det var på grund av det och då försöker, och jag skulle ju kunna ställa mig och skrika tillbaks 

men då spär jag bara på diskussionen, utan då får man bara försöka andas djupt och säga men 

du och sen får man gå in här(deras arbetsrum) då och reflektera och ibland bita sig och vara 

förbannad” 

Samtliga informanter uttrycker att när ungdomarna på boendet hamnar i situationen där de 

exempelvis blir arga, ledsna, berättar flertal av informanterna att de hanterar situationerna 

med att försöka behålla sitt lugn, reflektera med någon annan i personalen, gå in 

personalrummet för att ventilera sina känslor. Kajsa uttrycker: 

[…] ”om det är någonting som jag tyckte var jobbigt eller något som irriteras finns det alltid 

att man kan prata med sina kollegor och bara..., ibland det räcker ju att man pratar att man om 

det är någonting att det här gjorde mig irriterad eller.. annars jaa...det är de känslorna man 

behöver bearbeta” […] 

Även Sara framhäver detta och uttrycker: 

[…] ”det kan försämras för ungdomen att man sitter och gråter tillsammans med den, man kan 

ju såklart visa, jag tänker på dig och jag finns här nu, men jag skulle kanske inte sitta och gråta 

tillsammans med ungdomen, men jag kanske går in i personalrummet istället och gråter, för att 

jag blir väldigt uppriven” […] 

Informanterna uttrycker att de behåller sitt lugn för att inte trigga igång ungdomarna och för 

att de anser att de är i sin professionella roll. Flertal informanter berättar att de alltid försöker 

vara den lugna parten som finns där för ungdomen om ungdomen är arg, ledsen osv, även 

fast känslorna berör dem.  

Samtliga informanter berättar att de tar med sig arbetet när de kommer hem. När de tar med 

sig arbetet hem uttrycker samtliga informanter att de oftast reflekterar vad som har hänt 

under dagen, vad som kunde gjorts bättre i en situation med ungdomarna. Peter uttrycker att 

det hänt att han inte kan sova under nätterna eftersom han har ligger och grubblar över vad 

som har hänt under dagen. Peter uttrycker:  
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”Jaa, det försöker man ju att inte göra, men det är lättare sagt än gjort, ibland så gör jag ju det 

och då får jag hantera det hemma, alltså hemma beroende på vad det är om jag känner mig[…] 

om det är något negativit försöker jag hantera det men det är klart att man har kommit hem 

och legat och inte kunnat sova och tänkte vad hände där egentligen, varför sa han så, varför 

gjorde han så? Men det får man hantera och försöka okej det blir positivt av det här i alla fall..”   

Även Calle poängterar detta och uttrycker: 

”[…] men jag tar med mig väldigt mycket och det blir ju mycket funderingar och sådant 

liksom […] nu var den här ledsen vad kan man göra, då ligger man ju och tänker på det när 

man är hemma, det är klart, inte hela tiden med alltså när man reflekterar det är klart att man 

tänker på det, det är inget snack om saken[…]”   

Samtliga informanter uttrycker att de inte vill ta med sig arbetet hem men att de inte kan rå 

för detta. Samtliga informanter berättar också att de reflekterar med annan personal om 

ungdomarna är i affekt, detta gör de för att bland annat försöka förstå sig själv utifrån ett 

annat perspektiv och tänka på vad som kunde ha gjorts bättre under en situation om en 

argumentation skulle uppstå. 

Tristian uttrycker:  

”Ha det mer ehm reflekterande alltså att man tänker efter kunde jag gjort skillnad, kunde jag 

gjort det på ett annat sätt eller gjorde jag det bra den här gången, och där kan kollegorna ibland 

komma in och ge feedback till varandra också[…] ” 

Under intervjun berättar Tristian att på hans boende kommer en pyskolog dit för att 

personalen ska bearbeta situationer som dykt upp på boendet, han uttrycker: 

”Jag brukar tänka vad kan jag göra, vad kunde jag inte göra och därför har vi en gång i 

månaden psykolog som också kommer till oss, där vi får bearbeta de här grejerna, genom att 

prata om olika situationer som dyker upp hur ska vi kunna göra det bättre eller det finns inget 

facit på att man kan göra det bättre för att då återigen är det en situation som man har gjort det 

man kan göra i situationen att kunna prata om kanske jobbiga stunder[…]” 

De resterande informanterna uttrycker att de får kontinuerlig handledning för att reflektera 

sina känslor kring deras arbete.  
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8.1 Analys av HVB-personalens hantering och regler av det emotionella 

arbetet 
 

Samtliga informanter i studien uttrycker att ungdomarna kan bli arga på dem. Informanterna 

uttrycker att de inte blir det tillbaka eftersom de anser att det kan förvärra situationen. 

Samtliga informanter menar att man istället ska behålla ett lugn och att det leder till en bättre 

respons. Det informanterna upplever och styrs av är enlig Hochschild refererad i Dahlgren 

och Starrin (2004) känsloregler som finns på arbetet. Känsloregler innebär regler som styr 

det emotionella arbetet. Det är dessa regler som följs av informanterna på deras boende 

kring hur de bör uppträda i olika situationer.  Samtliga informanter berättar att när 

ungdomarana möter de med ett surt beteende försöker de att behålla sig lugn istället för att 

bli arga och försöker inte ta till sig det ungdomarna känner. Kajsa berättar att oavsett om 

ungdomarna är arga på henne eller inte så fortsätter hon ändå hälsa på ungdomarna och inte 

låta det påverka henne.   

 

Calle och Tristian berättar att det finns dagar som är bra på arbetet och det finns dagar som 

är sämre, fast även så försöker de behålla lugnet framför ungdomarna.  

Samtliga informanter uttrycker att de med sig arbetet hem eller hanterar känslor som inte får 

visas för ungdomarna på jobbet. Hochschild refererad i Dahlgren och Starrin (2004)  menar 

att när individen styrs av känsloregler på arbetet kan det leda till att känslorna undertrycks 

och därför hålls de kvar hos informanterna och tas med efter arbetet. Detta visade sig även 

då flertal av informanterna uttrycker att det finns fler gånger de hanterar sina känslor som de 

upplever på jobbet, hemma. Detta kan också beskrivas med det sociologen Eva Olsson 

(2008) definierar som härbäringsarbete. Härbäringsarbete innebär att personalen påverkas av 

andras emotioner och får inte visas eller uttryckas för ungdomen den arbetar med. Hon 

menar vidare att dessa känslor som personalen upplever undertrycks. På grund av deras 

känslor undertrycks och hålls kvar inne menar Eva Olsson att de tar hem arbetet och 

bearbetar och hanterar känslorna hemma.  

 

Samtliga informanter berättar dock att de reflekterar med annan personal när ungdomen blir 

arg på de, för att kunna förstå sig själv utifrån ett annat perspektiv och sedan tänka på vad 

som kunde göras bättre. Tristian berättar också att en pyskolog kommer till deras boende en 

gång i månaden där dem får reflektera och prata om jobbiga situationer dem varit med om 
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under arbetet. Eva Olsson skriver vidare att det är vanligt inom härbäringsarbete att det är 

vanligt personalen arbetar med att reflektera känslor som de upplevt under arbetet med 

varandra med andra härbärgeras tillsammans.   

 

Samtliga informanter berättar att när det blir jobbigt på arbetet och de påverkas av 

ungdomarnas känslor går de in i personalrummet för att ventilera deras känslor eller pratar 

med annan personal. Tristian berättar att när någon ungdom blir arg eller ledsen så påverkar 

det honom, men han försöker inte låta känslorna gå över styr, han menar att ifall han blir 

riktigt ledsen eller förbannad går han in i personalrummet där han stänger dörren för att ta 

djupa andetag.  Att informanterna ventilerar sina känslor i personalrummet är enligt 

Goffman (2014) att de befinner sig i den bakre regionen. Den bakre regionen gäller 

informanternas arbetsplats, där de kan lägga sin roll åt sidan och ha en mer avslappand roll. 

Alla informanter uttrycker i studien att de hamnar i situationer där ungdomarna exempelvis 

uppvisar att hen är arg eller ledsen, så blir informanterna inte det tillbaka. Enligt Goffman 

(2014) uppvisar informanterna det han kallar för den främre regionen. Främre regionen 

innebär att man intar en viss roll och agerar utifrån normer som ett visst arbete kräver. 

Samtliga informanter uppvisar den främre regionen då de berättar att när de hamnar i en 

situation där ungdomarna är arga eller ledsna försöker de att behålla sitt lugn. För flertalet av 

informanterna är det på grund av att de anses inta en professionell roll.   
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9 Personalens tankar kring det professionella arbetet 
I detta avsnitt kommer jag representera både mitt resultat refererat till citat kring personalens 

tankar kring det professionella arbetet, därefter kommer jag att utföra en analys av resultat 

utifrån Goffmans (2014) teori om det dramaturgiska perspektivet och rolldistans, även det 

Markus Arvidson och Sara Johansson (2017 kommande) definierar som 

människobehandlande organisationer och subjekt och objekt position.  

Flertal av informanterna uttrycker att de intar en yrkesroll i mötet med ungdomarna när de 

bland annat integrerar ungdomarna i samhället, skapar relationer och håller tolksamtal.  

Kajsa uttrycker: 

”[…]nää men pratar om småsaker om hela tiden man är ju yrkesmässig i tolksamtal och som 

titeln säger integrationshandledning och mitt yrke är ju att försöka få de ut i samhället och 

förstå samhället och jag menar det kommer frågor hela tiden om typ: aha varför måste jag göra 

det här i vårdcentralen och varför måste jag ringa hit och varför måste jag göra det? Det är ju 

också en typ av yrkesmässighet, vi finns ju där för att lära om samhället i stort sätt.” 

Tristian poängterade även detta och menar att han är yrkemässig när han exempelvis tar fika 

med ungdomarna, han beskriver det som att han inte är där för att fika, då fikat inte handlar 

om hur kaffet smakar eller det de äter är gott eller inte, utan det huvudsakliga syftet med 

fikat är att integrera ungdomen i samhället eftersom det finns situationer som händer runt 

omkring de när dem fikar som sedan kan förklaras för ungdomarna. Han uttrycker: 

”Det är man alltid, alltså oavsett om man är i en trevlig situation och tar en fika med varandra, 

fikat handlar inte om att kaffet smakar bra eller vad vi äter nu det är inte det som är det 

huvudsakliga syftet att vara professionell i sitt arbete, att skapa relationen är ju att vara 

professionell i sitt arbete för det första att jag kommer ut och tar en fika med dem, i den miljön 

vi är ser vi tusen olika saker, vi ser människor runt omkring oss, vi ser situationer på gatan 

men är man professionell i sitt arbete tar man vara på varje situation unikt, för att kunna 

förklara saker och ting för att kunna gå igenom det, för att kunna lära dem någonting.” 

Sara beskriver liknande och menar att vara yrkemässig kan vara när hon exempelvis tar med 

ungdomarna och går och handlar. Hon berättar även att om hon skulle blivit väckt av en 

ungdom mitt i natten då ungdomen klagar på sin mage och vill till sjukhuset, så är det bara 

för henne att åka in till sjukhuset med ungdomen.  Både Calle och Peter uttrycker att de är 

yrkesmässiga i sitt arbete när de sätter gränser för ungdomarna som exempelvis att säga till 

ungdomen att nu är det dags att stänga av tv:n samt att inte ta pennan på bordet eftersom den 

endast får ligga där. Peter uttrycker: 
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”[…]när det gäller regler och sådant på boendet och så har vi mattider och vi har mattider då 

det ska var tyst här på boendet, enkla simpla regler då tycker jag att jag är yrkesmässig att jag 

kan gå och säga till att nu är klockan så mycket, nu går vi in på våra rum och så stänger vi av 

tv:n om det nu är så[…]” 

 

Flertal av informanterna uttrycker att vara professionell i sitt arbete är att kunna skapa 

relationer till ungdomarna. Informanterna menar för att kunna skapa relationen till 

ungdomarna ska man kunna bjuda på sig själv genom att vara personlig men inte privat. 

Samtliga informanter uttrycker att det enda verktyget de har på sitt jobb är de själva, och 

behöver därför vara personlig i sitt arbete. Calle uttrycker för att kunna skapa en relation till 

ungdomarna så måste han vara personlig och detta genom att dela med sig av hans 

livserfarenheter, men sätta en gräns. Han menar dock att han inte skulle kunna bjuda hem 

ungdomarna på middag hemma hos sig och kan enbart vara kompis med ungdomarna under 

arbetet. Han har sagt till ungdomarna att den dagen han inte är personal på boendet kan de 

vara kompisar utanför hans arbete, detta för att han inte kan vara professionell om han skulle 

bjuda över ungdomen hem till sitt hem. Peter poängterade även detta och menar att han delar 

med sig av sina livserfarenheter, ett exempel som han tog upp var följande:  

”[…] många utav ungdomarna gillar att träna på gym och ehh jag har ju varit gym instruktör 

tidigare och personlig tränare och den biten, och ehh då har jag följt med till gymmet och så 

har jag visat dem olika övningar och talat om hur dem ska göra och vilka missar jag har gjort 

tillsammans när det gäller skadar, även fast det är ganska få skadar i gymträning så att säga så 

kan det ju hända för att man lyfter fel och det här är fortfarande barn vi pratar men dem här 

barnen tittar ju på dem här vuxna som tränar som har lite muskler stå så gör dem likadant och 

dem lastar på alldeles för mycket vikter och så lyfter dem fel så får dem ont, och då har jag 

berättat om när jag har tränat och jag har lyft mycket så har jag berättat om vilka skador jag har 

fått och så jag visat dem rätt hur man ska göra, då har det blivit en bra relation för då har dem 

kommit till mig och frågat men hur ska jag äta då egentligen nu då? för nu vill jag har 

muskler.. Då har jag varit kostrådgivare varit tidigare också så att, då är det ganska bra ..och då 

har man fått en väldigt fin öppning på en bra relation i och med att ehmm jag har bjudit på 

mig[…]” 

Tristian uttrycker liknande och berättar att han kan dela med sig av sina livshistorier som 

exempelvis om hur han tog sig till Sverige, vad som hände när han kom till Sverige och hur 

han hittills har klarat sig i Sverige. Tristian uttryckter att det är viktigt för ungdomarna att 

kunna ta del av hans personliga livserfarenheter, eftersom det kan bidra till att ungdomarna 

reflekterar kring hur det är i Sverige samt vad man kan göra i Sverige.  Han uttrycker att han 
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gärna delar med sig av sina personliga livserfarenheter, men på ett begränsat sätt. Han 

uttrycker vidare att han inte delar med sig av sin privata sfär som exempelvis hur det står till 

mellan han och hans fru, hur många år de har varit gifta och vart hans barn går i skolan. Sara 

uttrycker även detta då hon menar att hon skiljer mellan att vara privat och personlig i sitt 

arbete. Hon menar att personligt är den människan som ungdomarna möter, det hon kan stå 

för samt de sidor hon är bra på. Hon menar också att hon kan dela med sig av hennes 

tidigare livserfarenheter som exempelvis att hon har varit en fotbollsmamma som tagit med 

hennes barn på fotbollsmatcher. Det hon dock inte kan dela med sig och som hon anser är 

privat är att hon exempelvis inte delar med sig av sin sons hälsa, ge hennes personliga 

Facebook konto, bli vän med ungdomarna eller ta med dem hem på fika. Kajsa poängterar 

det samtliga informanter uttrycker och menar att hon skiljer mellan att vara personlig och 

privat. Hon uttrycker att hon berättar saker i hennes privatliv för ungdomarna, men så länge 

hon inte känner sig utlämnad som exempelvis vart hon kommer ifrån, vad för fritidsintressen 

hon har, att hon äger ett husdjur, hon menar att hon gör det för att kunna skapa en relation 

om något ungdomen och hon kan ha gemensamt. Hon uttrycker också att hon ska vara 

personlig i sitt arbete annars kan det leda till att när hon talar med ungdomarna blir det 

byråkratiskt.  

Kajsa uttrycker:  

”Berättar jag saker om saker om mig själv, i huvudtaget som.. så är man ju på ett sätt 

personlig.. annars skulle ju jag bara prata väldigt byråkratsikt och inte prata någonting om mig 

själv utan verkligen skilja jobb och mitt privatliv, så ja det tycker jag till en viss del[…]” 

Informanterna uttrycker att när de skapar relationen till ungdomarna delar de med sig av sina 

livserfarenheter och av sina intressen. Tristian uttrycker att dela med sig av sina 

livserfarenheter och dela med sig av samma situationer som både personal och ungdom har 

befunnit sig i kan bidra till en trygghet i relationen mellan ungdom och personal. Han 

uttrycker vidare att det är enklare att skapa relationen till ungdomarna ifall man möter de på 

ungdomarnas arena där de känner sig bekväma och trygga och det bidrar till att ungdomarna 

får ett visst förtroende och förståelse för personalen. Han uttrycker så här: 

[…]..möter man ungdomar på deras arena, där de känner sig bekväma och trygga med, då blir 

det lättare för mig att som person att kunna skapa god relation men också integrerade i det 

svenska samhället, det jag menar är, alltså är det en ungdom som tycker att.. låt oss säga att det 

här är ett exempel att eid, vilket är den muslimska högtiden, då vi har många muslimska 

ungdomar hos oss, är viktigt för dem, vill fira det, vill göra något speciellt den dagen, ska vi 

göra det som personal med ett engagemang och med vilja att kunna arrangera något den dagen, 
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möter du de där de känner sig trygga aa men det här tycker de är kul, där här är de trygga med, 

möter du de på deras arena, då får jag en viss förtroende till att okej han har förståelse för mig, 

det är den känslan jag vill skapa hos dem[…] 

 

Samtliga informanter beskriver att relationerna som skapas är olika beroende på vilken 

ungdom det är. Tristian uttrycker att människor är olika och är i behov av olika situationer 

och miljöer, genom att Tristian hjälper ungdomarna med sina läxor skapas en relationer.  

Samtliga informanter menar att relationerna till ungdomarna skapas på olika sätt, vissa av 

ungdomarna vill inte skapa relationer, då anser informanterna att man ska acceptera 

ungdomarna som inte vill skapa relationen.   Kajsa berättar att man skapar relation till 

ungdomarna genom att bara sitta och samtala med varandra, och att göra något tillsammans 

som att gå och handla mat till exempel. Kajsa anser att man skapar relationen till 

ungdomarna hela tiden genom att vara intresserad av de och att träffa de och ta reda på hur 

de mår osv. Kajsa beskriver relationskapandet till ungdomarna som ett pågående arbete och 

att humor är ett bra verktyg att använda för att skapa relationer till ungdomarna på, detta för 

att hon tycker man skrattar och har kul vilket bidrar till att det blir enklare då skämt är 

inblandat.  

Även fast det är lätt att skapa relationer till ungdomarna på boendet uttrycker de flesta 

informanter att det också kan vara svårt när det exempelvis är stressigt på arbetet Peter 

uttrycker att han tycker det är svårt att skapa relation till ungdomarna när man inte klickar 

med ungdomarna och när ungdomarna inte vågar släppa in honom. Calle poängterar detta 

och menar att han tycker det är svårt att bygga en relation till ungdomarna när han 

exempelvis försöker samtala med en ungdom och inte får någonting tillbaka blir det svårt, 

eftersom han anser att han inte vill påtvinga en ungdom till att vilja skapa en relation. Även 

Kajsa uttrycker likande, och berättar att det kan var svårt när ungdomen inte vill ha någon 

relation med personalen eller om ungdomarna skulle vara tillbakadragna. Hon uttrycker 

vidare att man ska acceptera att man inte alltid kan ha samma relation med alla individer.  
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9.1 Analys av personalens professionella roll 
 

Enligt Markus Arvidson och Sara Johansson (2017) arbetar informanterna på HVB-hem 

inom människobehandlande organisationer. Sociologerna menar att människor som arbetar 

inom dessa organisationer ställer krav på att arbetarna ska agera professionellt och därför 

ställs det krav att mina informanter intar en viss roll på deras arbete. Erving Goffaman 

(2014) skriver om roller i det han kallar för dramaturgiska perspektivet, som innebär att vi 

människor vet vad som förväntas av oss i en speciell situation genom att vi samlar in mycket 

information om människan vi ska interagera med. Han anser vidare att vi människor spelar 

roller, med andra ord så besitter individen en mask under sitt arbete. Detta uttrycker samtliga 

informanterna under intervjuerna, då alla informanter uttrycker att de intar en yrkesroll i 

mötet med de ensamkommande ungdomarna. Samtliga informanter uttrycker att de har en 

yrkesmässig roll när de bland annat integrerar ungdomarna i samhället och skapar relationer 

till ungdomarna och så fort de sätter in foten på boendet. Tristan uttrycker under intervjun att 

han är yrkesmässig när han exempelvis fikar med en ungdom, han menar dock att han inte är 

där för att fika utan att fika handlar mer om att integrera ungdomen.  

Alla informanter uttrycker som tidigare nämnt att deras yrke går ut på att skapa relationer till 

ungdomarna och för att kunna skapa dessa relationer menar informanterna att de måste vara 

personliga, men dock sätta en gräns mellan att vara personlig och privat. Enligt Goffman 

(2014) har informanterna en rolldistans. Rolldistans innebär att informanterna har en 

förmåga att kunna urskilja sina roller och ha en distans till dem. Det innebär att 

informanterna på HVB-hem är medvetna om vilken roll de har.  

Samtliga informanter uttrycker att de kan dela med sig av sina livserfarenheter utifrån det 

som gynnar ungdomarna, vilket ses som det personliga i arbetet. Informanterna berättar dock 

inte för ungdomarna vart de exempelvis bor och vad deras barn heter osv. som de anser är 

privat. Att informanterna skiljer mellan att vara personlig och privat med de ungdomarna 

kan förklaras med det Markus Arvidson och Sara Johansson (2017) skriver om att 

organisationen ställer krav på att informanterna ska agera professionellet, och därför ställs 

det krav på att informanterna spelar roller. Samtliga informanter uttrycker att det oftast är 

relationskapande kontra yrket, men att informanter bjuder på sig själva personligt till de 

nyanlända ungdomarna eftersom det är en del av yrket. Att informanterna är personliga 

samtidigt som de är privata i sitt arbete beskriver Markus Arvidson och Sara Johansson med 
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hjälp av Björn Erikssons begrepp subjektsposition och objektposition. Subjektposition 

betyder att informanterna utgår ifrån sitt eget jag, det vill säga när de är personliga och 

objektposition är när informanterna utgår ifrån det opersonliga, det vill säga när de inte vill 

dela med sig av sitt privata. Arvidson och Johansson menar att arbetare som har 

människorelaterande yrken förväntas visa upp sin personlighet i bemötandet med människor 

de arbetar med. Calle uttrycker att när han har arbetat så har några ungdomar som han 

arbetar med frågat ifall de kan komma hem till hans hem. Calle uttrycker att han då varit 

tvungen och berätta för de om gränserna han har. Han uttrycker att han berättar för 

ungdomarna att de enbart kan vara hans vän på arbetet och inte kan komma hem till honom 

detta för att han har en gräns och för han anser sig ha en professionell roll. Markus Arvidson 

och Sara Johansson skriver om detta problem och menar att det oftast ett problem som 

personal som arbetar med människor ställs inför. Ett problem är oftast när subjekts-och 

objektpositionen blandas ihop, med andra ord, när en vårdare och en personal startar en 

relation, vilket leder till att personalen inte längre agerar professionellt. Personalen agerar 

istället utifrån subjektpositionen vilket kan leda till att de blandar privata relationer och 

relationer på arbetet.  
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10 Diskussion 
I detta kapitel kommer jag sammanfatta det jag har kommit fram till utifrån resultatet som 

tolkats med hjälp av teorierna, sedan kommer en slutreflektion kring det egna arbetet och 

förslag på framtida studier att göras.  

Sammanfattning 

I min studie upplever personalen på HVB-hem att de utför ett emotionellt arbete. 

Informanterna uttrycker att de i sitt vardagliga arbete möter ungdomar som har varit med om 

svåra situationer, vilket kan vara en orsak till att ungdomarnas humör varierar. Oavsett hur 

samtliga informanter känner när ungdomarnas humör varierar så möter informanterna 

ungdomarna med ett leende och försöker alltid finns där för ungdomarna som en trygghet.  

Informanterna upplever dock att de måste skilja på vad de känner och vad de uppvisar. 

Enligt Hochschilds studie är det vanligt inom emotionellt arbete att man inte visar vad man 

känner utan sätter på ett leende på läpparna för att skapa trygghet till de man arbetar med.  

Resultatet i min studie visar på att informanterna i min studie upplever att de styrs av 

känslorreglerna som finns på arbetet, då de är medvetna om att de måste skilja mellan hur de 

bör uppträda och hur de bör känna. Detta besvarar min tredje frågeställning ifall det finns 

emotionella regler på arbetet. Informanterna känner även att de styrs av känslorregler då de 

måste hantera sina egna känslor på deras arbete, detta genom att exempelvis behålla sitt lugn 

när ungdomarna är arga. Enligt Hochschild är känslorreglerna som styr det emotionella 

arbetet genom att personalen följer regler kring hur man bör uppträda i en viss situation. 

Samtliga informanter i min studie känner att de agerar oftast utifrån ett ytligt agerande under 

sitt arbete, då de anser att de inte får uppvisa sina känslor för ungdomarna utan de låtsas 

känna något som de inte känner. 

Utifrån min analys arbetar informanterna i min studie med härbärgeringsarbete eftersom de 

påverkas av ungdomarna de möter i sitt vardagliga arbete, de blir ledsna, känner sig 

otillräckliga och hjälplösa. Enligt Mona Lindqvist är det vanligt att informanterna påverkas 

av känslorna som ungdomarna uppvisar. Författaren menar att när ungdomarnas känslor 

uppvisas, leder det till att informanterna konfronteras med sina egna brister som leder till att 

personalen känner sig hjälplösa och otillräckliga.  

Informanterna känner att de besitter en mask under sitt arbete, de känner med andra ord att 

de spelar roller under sitt arbete. Markus Arvidson och Sara Johansson (2017) menar att 
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spela en roll är vanligt inom människobehandlande organisationer. Samtliga informanter i 

studien känner att de inte kan agera på ett visst sätt eftersom de är i sin yrkesroll. 

Informanterna upplever också att när de intar sin yrkesroll måste de agera utifrån normer 

som deras arbete kräver, detta för att de arbetar i organisationerna som ställer krav på att de 

ska arbeta utifrån en professionell roll. Flertal av informanterna upplever att när de blir 

frustrerade, arga, och ledsna, går de antingen in i personalrummet själv för att ta ut känslorna 

eller reflektera med annan personal. Informanterna känner att personalrummet är som den 

bakregionen, där de kan lägga sin roll åt sidan och inta en mer avslappnad roll, och släppa ut 

sina känslor.  Samtliga av mina informanter tycker att de tar med sig arbetet hem, då de 

exempelvis inte kan sova på nätterna. Detta menar informanterna är för att de arbetar med ett 

härbärgeringsarbete, då de känner att deras känslor undertrycks och kan vara en av 

anledningarna till att de tar med deras arbete hem eller tar ut det i personalrummet.    

Flertalet av informanterna tycker att relationskapandet till ungdomarna ingår i deras 

professionella arbete och att i och med att relationer skapas krävs det utav de att vara 

personliga i sitt arbete, detta genom att exempelvis dela med sig av sina livserfarenheter. 

Dock är informanterna medvetna om att de har en rolldistans i sitt arbete genom att de skiljer 

mellan att vara personlig och privat med ungdomarna. Det personliga anser informanterna 

att man måste vara för att kunna skapa relationerna till ungdomarna.  Informanterna tycker 

att de agerar både utifrån subjekt position, då informanterna utgår ifrån sitt eget jag, och 

objektposition, då informanterna upplever att de är opersonlig, med andra ord när de inte 

delar med sig av det privata.  Avslutningsvis visar studien att informanterna sätter gränser 

för deras relationskapande med ungdomarna, med andra ord, ingen relation utanför arbetet, 

även fast de skulle vilja det. Enligt Markus Arvidson och Sara Johansson (2017) är det ett 

problem inom människobehandlande organisationer, då informanterna och ungdomarna inte 

kan skapa en relation utanför arbetet eftersom det inte längre anses vara professionellt.  

10.1 Slutreflektioner kring den egna forskningen och förslag på nya 

studier 
 

Min studie skulle förmodligen kunna appliceras på andra individer som arbetar med 

emotionellt arbete och som kan känna igen sig. Även på individer som arbetar med 

härbäringsarbete. 



35 
 

Under studien har det funnits tankar kring hur framtida studier kan utföras. Detta ämne 

skulle jag vilja fördjupa mer om. Om framtida studier skulle göras i detta ämne hade 

observationer varit intressanta att göras, där interaktionen mellan ungdomarna och 

personalen studeras. Också att följa med personalen som praktikant hade kunnat göras. 

Intervjuer med flera personer skulle också kunna genomföras. Det hade även varit intressant 

och göra en större analys utifrån begreppen subjekts- och objektpositionen då min studie 

visar att det svårt att hålla isär dessa två begrepp och som jag antar förekommer i andra 

arbeten.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

- När föddes du? 

- Hur länge har du arbetat med nyanlända ungdomar?  

- Är du hel/deltid anställd på boendet?  

- Har du någon utbildning/kompetens inom detta yrke? 

- Vilken titel har du?  (Är du boendestödjare, integrationshandläggare) 

Arbetsrutiner  

- Hur ser ett vanligt arbetspass ut för dig? 

- Ifall du inte arbetar under dagen hur ser en kväll/natt arbetspass ut för 

dig? 

- Vad för arbetsuppgifter har du? 

Hur personalen bemöter ungdomarna 

- Vilka ungdomar möter du i ditt arbete? 

- Hur skulle du beskriva dig själv i arbetet med ungdomarna?  

- Har du olika bemötande beroende på vilken ungdom du möter? 

Bakgrund, kön etc.  

- Hur påverkar ungdomarna dig i ditt bemötande med dem? (När de är 

arga, ledsna, glada) 

Relationen skapandet mellan personal och ungdomar 

- Vad betyder personligt för dig?  

- Tycker du att du är personlig mot ungdomarna? 

- Hur skapar du relationen som du har till dina ungdomar? 

- När är det svårt att skapa relationen till ungdomarna? 

- När är det lätt att skapa relationen till ungdomarna? 

- Vid vilka tillfällen är du yrkesmässig i ditt arbete? 

- Vid vilka tillfällen är du personlig i ditt arbete? 
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Hantering av ungdomarnas känslor 

 

- Hur hanterar du ungdomarnas känslor? (När de är arga, ledsna) 

- Känner du att du är ett stöd i ungdomarnas vardag? 

- Har verksamheten några riktlinjer som ni som personal ska följa för att 

hantera ungdomarnas känslor? 

 

Hantering av personalens känslor 

- Hur hanterar du dina känslor? 

- Vilka känslor upplever du mest på jobbet? (Glad, ledsen, arg, frustrerad) 

- Känner du att du tar med det som har hänt på jobbet hem? 

Avrundning  

- Vad finns det för nackdelar med jobbet? 

- Vad finns det för fördelar med jobbet? 

- Skulle du vilja fortsätta jobba inom det här området i framtiden? 

- Finns det någonting du vill tillägga som vi inte har pratat om under 

intervjun? 

 


