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Sammanfattning 

Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att ta reda på hur anställda inom ett HVB-hem upplever 

och arbetar med att bibehålla en trygg arbetsplats med utgångspunk i relationerna till sina kollegor. 

För att kunna få svar på studiens syfte så utfördes sex stycken intervjuer med anställda inom HVB-

hemmet, där dem fick berätta om hur de upplever sin arbetsplats och relationerna till sina kollegor 

och chefer. Data analyserades sedan med sociologiska teorier och även med Ervin Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Resultatet från studien visade att de anställda trivs med sitt arbete även 

fast arbetsbörden kan vara stor och att de trivs med sina kollegor och chefer, där de upplever att det 

finns stöd att få. Resultatet visade även att det förekommer konflikter mellan anställda som har 

bidragit till grupperingar på arbetsplatsen. Grupperingarna har bidragit till att respondenterna inte 

alltid vet om de kan få stöttning hos sina kollegor när de bär på mycket emotioner. Resultatet 

påvisar även att respondenterna kan tänka på konflikterna som de är i när de är på vilotid, vilket 

bidrar till att dem inte kan fylla på med ny energi utan istället så dräneras de på energi. 
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1 Inledning 

Jag har i denna undersökning valt att fördjupa mig i hur behandlare inom missbruksvården arbetar 

med och bibehåller en hälsofrämjande arbetsplats. Målgruppen som jag har använt mig av är 

behandlare som arbetar inom ett hem för vård eller boende (kommer att förkortas HVB-hem i texten 

framöver). I en rapport från arbetsmiljöverket (www.av.se) skrivs det att det är viktigt att den 

anställda, när hon får motta höga krav i arbetet, att hon då även får ett egeninflytande över sin 

arbetssituation. Det är även viktigt att den anställda upplever stöd från både sina chefer och från 

arbetskamraterna när hon upplever höga krav i arbetet. Olsson (2008 s 178) menar att människor 

som arbetar i människoyrken och även är underlagda tystnadsplikt, behöver för att klara av arbetet 

kunna prata ut om sina upplevelser med sina kollegor. Kyung (2010 s 88) menar att när kollegor 

känner tillit till varandra så kan de visa sig sårbara och visa sina emotioner på arbetet. Ylander 

(2011 s 176) skriver att människor aldrig vet vad andra kommer att göra i framtiden, men att det är 

ohållbart att leva under sådana förutsättningar. Utan människan förutsätter att andra gör det som 

förväntas av henne. Med det menar Ylander (2011 s 176) att tillit är fundamentalt för alla typer av 

sociala relationer, där tillit innefattar både känsla och även förhållningssätt. 

!
Att kunna fokusera på sina egna emotioner visar forskning är viktigt, speciellt även när de anställda 

är underlagda tystnadsplikt. Människor som arbetar som behandlare är en arbetsgrupp som inte får 

något större medialt utrymme. Oftast så skrivs det om behandlares arbetssituation när det sker 

vådliga situationer på arbetsplatsen (www.aftonbladet.se), men sällan så diskuteras det hur 

behandlare arbetar tillsammans för att kunna bibehålla en hälsofrämjande arbetsplats. 

!
Den här studien fokuserar på hur behandlare arbetar för att uppleva en trygghet på sin arbetsplats 

tillsammans med sina arbetskollegor. Samtliga respondenter arbetar i direkt kontakt med ungdomar 

och de arbetar även som medlevare. Medlevare innebär att personalen som arbetar på HVB-hemmet 

lever och bor tillsammans med klienterna när de är på arbetet (www.hasselagotland.se). 

!
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http://www.av.se/
http://www.hasselagotland.se/


1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer ta reda på hur anställda inom ett HVB-

hem upplever och arbetar med att bibehålla en tillitsfull arbetsplats med utgångspunk i relationerna 

till sina kollegor. För att kunna besvara syftet med studien så har ett antal frågeställningar utformats 

som presenteras nedanför. 

!
Frågeställning 

!
• Hur gör de anställda för att bibehålla en trygg arbetsplats? 

• Vilka olika möjligheter har de anställda för att prata ut om sina upplevelser? 

• Hur återhämtar sig de anställda när de är på sin arbetsplats? 

      

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



2 Teoretiskt förhållningssätt 

Jag kommer i detta avsnitt att berätta om vilka teorier och begrepp jag har använt mig av när jag har 

analyserat min empiri. Utgångspunkten är tillit och dess följder i mellanmänskliga relationer samt 

James House tankar om det sociala stödet på arbetsplatsen. Även Goffmans dramaturgiska 

perspektiv har jag valt att ta med i min analys av empiri, där Goffman liknar samhället med ett 

framträdande och där människor intar olika roller inför en publik. 

!
Dessa tre teorier och begrepp anser jag är betydelsefulla för att besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar i denna undersökning. Genom att använda mig av tillit och House teorier om socialt 

stöd så kan respondenternas beskrivningar om sina relationer till sina kollegor och chefer tolkas och 

analyseras. Goffmans dramaturgiska perspektiv bidrar till att få en förståelse för hur respondenterna 

slappnar av på arbetet och släpper arbetet för att kunna fokusera på sina egna behov och sin egna 

återhämtning. 

!
2.1 Tillit och dess följder 

Barbalet (2008 s 57) skriver för att uppnå vissa syften eller resultat så måste en individ lita på en 

annan individ. Vidare hänvisar Barbalet (2008 s 57) till Simmel som hävdar att om inte människor 

har en generell tillit till varandra så faller samhället samman. Det är få relationer som är uppbyggda 

på saker som man vet om en annan människa och många relationer skulle förfalla om inte tilliten 

var lika stark som rationella bevis eller observationer (Barbalet 2008 s 57). Både Hasselberg (et al 

2002 s 22) och Downey (et al 2015 s 36) menar att när människans kunskap inte är tillräcklig om en 

annan individ så skapar det osäkerhet hos henne. För att då reducera okunskapen så ger hon tillit till 

den andra individen, tilliten ersätter då den bristande informationen. Detta gör att tillit mellan 

människor blir ett sätt att hantera osäkerheten som finns (Hasselberg et al 2002 s 22; Downey et al 

2015 s 36, Brown & Calnan 2016 s 288). Med detta menas att tillit är en metod som gör att om en 

människa saknar rationella bevis för någon i en relation, så kan tillit göra att individer inte behöver 

de rationella bevisen utan kan då istället förlita sig på tilliten till en annan individ (Barbalet 2008 s 

57; Hasselberg et al 2002 s 22). 

!
Tillit är ingen form av kontrollmedel av en annan individ, utan tillit måste ses som ett beroende och 

därför kan tillit vara sårbart. Det innebär att individen som ger tillit till en annan individ även gör 

sig beroende av den andra (Barbalet 2008 s 63). Barbalet (2008 s 60) menar att individen som ger 

tillit inte kan veta om individen som har fått tilliten kommer att utnyttja tilliten utan det visar sig 



efter att personen har fått tilliten. För att ge en annan människa tillit så behöver individen känna en 

känsla av förtroende för den andras handlingar (Barbalet 2008 s 66). När en individ ger tillit så är 

inte detta objektivt utan personen som har fått tilliten kan försumma den vilket kan göra att 

tillitsgivarens välbefinnande kan bli skadat. Tillit handlar om att känna trygghet och att vara 

beroende av en annan människa. När en individ ger tillit så refererar hon till sig själv först och inte 

till egenskaper hos individen som har fått tilliten. Detta beror på att när en individ känner tillit till en 

annan människa så känner inte individen till den andra personens tankar eller handlingar (Barbalet 

2008 s 66). Hasselberg (et al 2002 s 22) menar att när tillit ges till en annan individ så bortser 

individen som gett tillit om att tillitstagaren har fria handlingsförmågor och utgår från att individens 

agerande kan förutses. Tillit är en självbaserad förmåga att kunna bedöma sina förväntningar. När 

tillit ges till en annan individ så sätter tillitsgivaren den andres välbefinnande före sitt eget, detta gör 

att tillitsgivaren utgår från att tillitstagaren gör likadant (Hasselberg et al 2002 s 22). Detta gör 

enligt Barbalet (2008 s 67) att personen som fått tilliten och brutit tilliten skapar skada hos 

tillitsgivaren. Tillitsgivaren kan då uppleva ilska mot andra men hon kan även rikta känslorna mot 

sig själv genom att ge sig själv dåligt samvete. 

!
Lewicki & Bunker (1996 s 129) menar att tillit är grundläggande för alla relationer och att när 

tilliten är skadad och inte repareras, så bidrar det till att de centrala delarna av relationen skadas. 

Om relationen mellan de inblandad fortsätter, även efter att tilliten har brutits, så kommer deras 

relation präglas av formaliteter och inget större utbyte av emotioner (Lewicki & Bunker 1996 s 

129). Tilliten kan repareras mellan de inblandade i konflikten men att det krävs att bägge parter tar 

ansvar för att reparera konflikten. Både tid och energi behöver läggas ner från de inblandade 

parterna för att lösa konflikten. De inblandade behöver även veta att bägge har vinning i att lösa 

konflikten och att de behöver lägga energi för att lösa konflikten. De behöver även uppfatta 

fördelarna som kommer med att lösa konflikten, kontra med vad som händer om de inte löser 

konflikten (Lewicki & Bunker 1996 s 129). 

!
Att ge tillit till en annan människa handlar om interaktion mellan individerna. Det återspeglas i hur 

stort förtroende individen har för sig själv i sin egen bedömning av hur den andra individen kommer 

använda sig av tilliten. Tillit i sig är en social resurs skapad av individer i interaktion med varandra. 

Om individer litar på varandra så är det troligt att de kommer att bygga relationer med varandra som 

utgår från tillit (Barbalet 2008 s 70). Hasselberg (et al 2002 s 23), Eriksson (et al 2003 s 69) skriver 

att om tillit utvecklas mellan människor så uppstår även sociala nätverk, med det menas att tillit 



inkluderar människor i ett nätverk och att brist på tillit exkluderar människor från nätverket. 

Exkluderingen från sociala nätverk kan bidra till att det utvecklas psykisk och fysisk ohälsa hos 

individen (Eriksson et al 2003 s 43) 

Ett centralt band hos tilliten är att det är en dubbel bedömningsprocess som inte grundar sig på stora 

övervägningar. Med detta menas att man måste bedöma sig själv och samtidigt den andra som får 

tillit (Barbalet 2008 s 68) Det ena är vad tillitsgivaren har för emotioner till individen som får tillit, 

det andra är vad tillitsgivaren själv har för behov och vilka handlingsstrategier den har mot 

individen som har fått tillit (Barbalet 2008 s 66). 

!
2.2 Socialt Stöd 

House (1981 s 31) skriver att det sociala stödet framför allt har tre viktiga effekter på hälsa och 

arbete. Den första effekten av socialt stöd kan öka välmående och hälsan för den anställda, genom 

att primära mänskliga behov såsom trygghet, sociala relationer och att den anställda upplever att 

den är omtyckt infrias. Den andra effekten av socialt stöd i arbetet kan innebära att stressnivån på 

arbetet sjunker och välmående på arbetet ökar. House (1981 s 31) menar att kollegor och chefer som 

är stödjande kan bidra till att interpersonella konflikter mellan anställda minskar. Jönsson (2006 s 

62) skriver om den anställda känner att hon har stöd och kan prata ut med sina kollegor och chefer, 

så minskar risken för att hon ska bli utbränd. Den sista effekten av socialt stöd är bufferteffekten. 

Bufferteffekten har ingen inverkan i situationer som inte är stressande, men bufferteffekten är 

effektiv i situationer som är stressande för individen (House 1981 s 32). Med bufferteffekten menar 

House (1981 s 32) att individen har en buffert av socialt stöd som den använder sig av för att stå 

emot negativa påverkan som stress kan ha, för att kunna må bra. 

!
Det sociala stödet ska inte ses som ett enskilt begrepp, enligt House (1981 s 24), utan det ska delas 

upp i fyra olika kategorier. Dessa fyra är; värderande stöd, emotionellt stöd, informativt stöd samt 

instrumentellt stöd. 

!
Det emotionella stödet är enligt House (1981 s 24) det viktigaste stödet, i det emotionella stödet så 

ingår det omtanke, empati, trygghet och kärlek. Det kan handla om att arbetskamrater finns där för 

kollegan när det går lite tyngre på jobbet och stöttar kollegan. När arbetskamrater ger kollegan 

emotionellt stöd så ger de även kollegan en känsla av gemenskap och trygghet (House 1981; Scheck 

et al 1997 s 97). Det emotionella stödet går som en röd tråd igenom de övriga kategorierna enligt 

House (1981 s 24). 



!
Det instrumentella stödet är enligt House (1981 s 24) det stödet som skiljer sig mest från 

emotionellt stöd i teorin. Det handlar om att en arbetskamrat ger en kollega praktiskt stöd i dennes 

arbete. Det kan exempelvis handla om att en kollega inte vet hur den ska skriva rapporter och då 

hjälper en kollega till. Det som kan ske när en kollega får hjälp av en annan kollega med något 

praktiskt är att det kan få känslomässiga konsekvenser. När en kollega får hjälp med praktiska 

uppgifter så visar den kollegan som har utfört hjälpen att den bryr sig om den andra. 

!
Det informativa stödet handlar enligt House (1981 s 25) om att ge en annan människa information 

som kan hjälpa den personen att lösa problem som den har. Det handlar mer om att få guidning i 

problemet som individen är i. På en arbetsplats kan det vara att en chef guidar individen så den kan 

lösa problemet. Detta kan göra att individens självkänsla stärks och att den får en större tilltro till 

sin chef. 

!
Det värderande stödet är ganska likt det informativa stödet, eftersom det ger information (House 

1981 s 25). Det värderande stödet är en information som individen plockar upp genom andra i 

dennes närhet, kopplat till individens självbild (House 1981 s 25). Informationen som individen får 

kan vara både implicit och uttrycklig. Chefer kan exempelvis säga till sina anställda att de gör ett 

bra eller ett mindre bra jobb eller så kan chefer exempelvis visa siffror till sina anställda om hur en 

genomsnittlig arbetstagare arbetar, och sedan får de anställda själva bedöma sin förmåga. 

!
2.3 Bakre regionen 

Goffman har fått inspiration till det dramaturgiska perspektivet genom teatervärlden, där han med 

olika av begrepp som scen, roll, publik och framträdande ger en bild av hur människor interagerar 

med varandra. Med detta menar Goffman (2014 s 28) att överallt i samhället så har individen 

förväntningar på sig, hur hon ska agera och vilken roll hon har. Exempelvis så förväntar sig 

samhället att en polis ska vara auktoritär och bestämmande för att igen kännas som en polis 

(Johansson & Lalander 2010 s 38). 

!
För att kunna anta en roll så behöver det finnas en scen, Goffman (2014 s 97) använder sig av 

begreppet region för att beskriva de scener där en individ intar roller. Goffman (2014) gör en 

distinktion mellan främre regionen och den bakre regionen, där Goffman menar att i den främre 



regionen sker framträdandet och intagande av rollen framför publiken, medan i bakre regionen så 

kan individen släppa rollen och till den bakre regionen så har inte publiken tillträde. 

!
När individen känner att hon är granskad, det är då hon är i den främre regionen och i den främre 

regionen så är det viktigt att rollen intas på allvar. Med detta menar Johansson & Lalander (2010 s 

38) att det är viktigt att rollinnehavaren förmedlar budskapen som hon vill ha ut till den tänkta 

publiken och på detta sätt leva upp till normerna som finns kring rollen. Goffman (2014) delar in 

normerna i två olika grupper, där den ena normen hövlighetsnormer och den andra normen är 

anständighetsnormer. Med hövlighetsnormer menar Goffman (2014 s 98) att det handlar om hur 

individen som agerar behandlar sin publik medan hon talar till dem. Anständighetsnormer handlar 

om hur rollinnehavaren agerar när hon är inom synhåll eller hörhåll för publiken, men inte talar med 

eller till dem (Goffman 2014 s 98). 

!
Den bakre regionen ligger oftast i nära anslutning till den främre regionen, och det är oftast en vägg 

som skiljer utrymmena åt (Goffman 2014 s 102). När både utrymmena ligger så nära varandra så 

kan den som har uppträtt dra sig tillbaka eller avbryta framträdandet för att kunna få stöd av sina 

kollegor (Goffman 2014 s 103). Den bakre regionen är stängd för publiken och här lägger den 

agerande av sig rollen som den har haft och kan här lägga fram hemligheter till kollegorna 

(Goffman 2014 s 103). I den bakre regionen så får den agerande vara för sig själv och kan här då 

även prata ut med sina kollegor utan att publiken är närvarande (Leppänen 2006 s 88; Olsson 2008 s 

79). I den bakre regionen kan den agerande kan släppa sina hämningar och tillsammans med sina 

kollegor stärka sammanhållningen på arbetsplatsen och fylla på med ny energi (Nylander et al 2011 

s 480).   

!
Goffman (2014 s 119) menar att den agerande också kan bli så engagerad i sitt framträdande 

framför publiken att den senare i bakre regionen kanske omvandlar sin avkoppling till ett 

framträdande. Vilket då gör att den agerande får svårt att fokusera på sig själv, koppla av och kliva 

ur rollen som individen hade vid framträdandet (Goffman 2014 s 119). 

!
Dessa tre teorier och begrepp som jag har förklarat ovan kan användas för att granska hur anställda 

på HVB-hemmet upplever de emotionella relationerna till sina kollegor. Tillit och socialt stöd går i 

mångt och mycket i samklang och skapar emotionella relationer mellan individer. Tillit och socialt 



stöd kan även bidra till att ett av människans primära behov tillgodoses, vilket är trygghet. Det 

dramaturgiska perspektivet bidrar till att förklara hur individer, när de är på arbetet, fokuserar på 

sina egna behov och sin återhämtning i den bakre regionen efter ett framträdande i den främre 

regionen. 
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3 Tidigare forskning 

Det har gjorts mycket tidigare forskning om hur människor som arbetar inom HVB-hem upplever 

sitt arbete och hur de arbetar med att bibehålla en god hälsa på arbetsplatsen. Jag har valt ut tidigare 

forskning inom nämnda område som jag anser är av betydelse för min studie. Forskningen som jag 

har använt mig visar hur socialarbetare upplever sin arbetsplats och även visar hur viktigt det är 

med goda relationer mellan kollegor, för att de anställda ska trivas på sin arbetsplats. I senare 

kapitel av denna uppsats så kommer jag att göra jämförelser mellan tidigare forskning och mitt 

arbete för att se likheter och/eller olikheter i vad som har kommit fram i mitt resultat. 

!
Winstanley och Hales (2015) har gjort en studie för att ta reda på om social arbetare som utsätts mer 

frekvent av aggressiva beteenden på sin arbetsplats, om de även visar fler tecken på utbrändhet och 

emotionell utmattning. Forskarna har inte endast tagit hänsyn till den fysiska aggression som en 

social arbetare kan utsättas för på sin arbetsplats, utan även den psykiska aggressionen har 

författarna tagit hänsyn till i sin studie (Ibid s 24). Forskarna använde sig av mellangruppsdesign 

när de gjorde sin undersökning, där deltagarna som deltog jobbade antingen eller på ett offentligt 

HVB-hem eller två privata HVB-hem. Det var 220 personer som blev tillfrågade att delta och det 

var 87 personer som deltog i undersökning. Resultat visade att av de 87personer som deltog i 

undersökningen så hade 70 stycken varit utsatta för hot eller misshandel under de senaste åren på 

sin arbetsplats. Resultat visar att oberoende om en individ har utsattas för våld frekvent eller mindre 

frekvent på arbetsplatsen så är sannolikheten större att de blir utbrända eller blir emotionellt 

utmattade än kollegorna som inte har upplevt våld (Ibid s 27). Höga nivåer av emotionell 

utmattning kan leda till depression, som visar sig i beteende från individer där de tillslut kan visa en 

brist på empati i sitt arbete och andra beteenden som de inte haft innan (Ibid s 28). Men resultatet 

visar inte bara att det är det fysiska våldet och psykiska våldet som bidrar till utbrändhet, utan även 

hur interpersonella konflikter mellan de anställda bidrar till emotionell utmattning bland anställda 

(Ibid s 28). 

!
Lipschitz-Elhawi (2009) har i sin studie tagit reda på hur det går att öka hopp hos socialarbetare 

som arbetar med ungdomar i HVB-hem. Forskaren skriver att arbeta med ungdomar som är 

placerade på HVB-hem är svårt och det kan bidra till att socialarbetare upplever hopplöshet i 

arbetet. Ungdomarna som placeras på HVB-hem kan komma från dysfunktionella 

familjeförhållanden och har försökt lösa sina problem genom att använda sig av narkotika, skolka 

eller utöva våld mot andra människor. Det som kan skapa hopplösheten hos socialarbetare är att när 



ungdomarna skrivs ut från HVB-hemmet och flyttar tillbaka till sin familj och till den miljön som 

har varit en bidragande orsak till att ungdomen placerades från första början på HVB-hemmet (Ibid 

s 453). Det finns olika sätt för socialarbetare att känna hopp i sitt arbeta, ett är att de har realistiska 

mål i sitt arbete, vilket kan bidra till att känslor som misslyckande och förtvivlan försvinner (Ibid s 

456). Att ha en positiv attityd är viktigt för att uppleva hopp i sitt arbete, där socialarbetare ser 

positiva aspekter av varje situation som uppstår på arbetsplatsen och inte koncentrera sig på de 

negativa aspekterna som kan förekomma på arbetsplatsen. När socialarbetare upplever att arbetet 

ger mening även fast arbetet kräver mycket av dem, så känner de hopp och vill då fortsätta med sitt 

terapeutiska arbete (Ibid s 458). 

!
Shier och Graham (2013) har gjort en studie för att förstå vilka faktorer som bidrar till 

socialarbetares välbefinnande. Till sin studie så intervjuade Shier och Graham 19stycken 

socialarbetare. Resultatet i studien visade att det är viktigt med interpersonella relationer på 

arbetsplatsen för att socialarbetare ska trivas på deras arbete (Ibid s 68). Ju starkare de 

interpersonella relationerna är mellan de anställda desto starkare blir respekten mellan dem. 

Respekten mellan de anställda bidrar till att de utvecklar varandra på arbetsplatsen och tillsammans 

så förebygger de då emotionell utmattning som kan uppstå om det inte finns goda interpersonella 

relationer mellan de anställda (Ibid s 69). Förtroende för varandras förmåga visade resultatet är en 

viktig aspekt som bidrar till att stärka samarbetsdynamiken på arbetsplatsen, vilket skapar 

meningsfulla arbetsplatser för de anställda (Ibid s 70). Resultatet från studien visade även att det är 

viktigt att de anställda upplever stöd från sina chefer för att deras välbefinnande ska bibehållas (Ibid 

s 69). Shier och Graham (Ibid s 77) studie visade även att negativa interpersonella relationer på 

arbetsplatsen kan bidra till att det skapas en misstänksamhetskultur på arbetsplatsen, där de 

anställda oftare hamnar i konflikt med varandra, vilket skapar frustration och negativ stress bland de 

anställda. 

!
Stalker (et al 2007) har gjort en studie för att ta reda på om det finns en samexistens mellan 

emotionell utmattning och trivsel på arbetsplatsen bland socialarbetare. För att undersöka om det 

fanns ett samband mellan detta så använde sig forskarna av enkäter till sin studie (Ibid s 183). 

Resultatet visade att de som deltog i studien slog ut högt både på emotionell utmattning men också 

på att de trivdes bra på sitt arbete. Resultatet visade att för att finna tillfredsställes i sitt arbete så 

måste socialarbetare tro på det jobbet de gör, att de gör positiva skillnader i människors liv (Ibid s 

187). Att finna positiva aspekter av arbetet även fast arbetet var slitsamt visade resultatet är viktigt 



för att socialarbetare ska trivas med sitt arbete. Även att de fick bemästra aspekter av det som de var 

duktiga på, bidrog till att trivseln på arbetsplatsen var hög hos socialarbetarna (Ibid s 188). 

Andra faktorer som bidrog till att socialarbetare trivdes på sitt arbete var när de upplevde det sociala 

stödet på arbetsplatsen, både från kollegor och från chefer (Ibid s 188). 

Sammantaget visar tidigare forskning att det är viktigt med goda interpersonella relationer på 

arbetsplatsen. De interpersonella relationerna bidrar till att sammanhållningen mellan de anställda 

stärks och bidrar då till att trivseln hos de anställda ökar. Respekten till varandra på arbetsplatsen 

ökar genom positiva interpersonella relationer, som i sin tur bidrar till att de anställda utvecklar 

varandra och skapar meningsfulla arbetsplatser. Stödet från cheferna är viktigt för att de anställdas 

välbefinnande ska bibehållas. 

!
I motsats till den positiva bilden så visar också tidigare forskning att när de interpersonella 

relationerna mellan anställda är negativa på en arbetsplats så skapar det en misstänksamhetskultur 

som bidar till att energi tas ifrån de anställda. De anställda hamnar oftare i konflikter med varandra 

vilket skapar negativ stress hos de anställda. 

!
Forskningen visar att arbetet på HVB-hem är slitsamt och att de anställda kan hamna i en negativ 

spiral och ifrågasätta sitt arbete. För att komma över det negativa tänket så är det viktigt att de 

anställda inte har för höga krav på sig själva och att de även tror på arbetet som de utför, när de ser 

de positiva aspekterna av arbetet som de utför bidrar det till att deras arbetstillfredsställelse ökar. 

Även att de anställda har realistiska mål i sitt arbete bidrar till att öka deras arbetstrivsel. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



4 Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilken metod som jag har använt mig av vid studien.  

Vidare kommer jag att visa hur jag har gått tillväga när jag har gjort urval av respondenter, jag 

kommer även berätta hur jag gjort intervjuerna samt redogöra hur jag har analyserat data. De etiska 

aspekterna kommer jag även att ta upp i detta kapitel. 

!
4.1 Kvalitativ ansatts 

I denna undersökning så har jag använt mig av en kvalitativ metod som har utförts genom 

kvalitativa intervjuer. Eftersom syfte med denna undersökning är att få en förståelse hur behandlare 

inom ett HVB-hem upplever och arbetar med att bibehålla en trygg arbetsplats med utgångspunk i 

relationerna till sina kollegor, så ville jag träffa respondenterna och få deras högst subjektiva tankar. 

Användande av kvalitativ intervju kan ses som ett professionellt samtal mellan intervjuaren och 

personen som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann 2009 s 18). Med det menas att den kvalitativa 

intervjun är ett samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen och genom samtal konstrueras 

kunskap (Kvale & Brinkmann 2009 s 18). När man använder sig av intervju som forskningsmetod 

så försöker man som forskare att förstå ur respondentens perspektiv och tolka hennes erfarenhet 

(Kvale & Brinkmann 2009 s 18). Även Patel & Davidsson (2011 s 82) berättar att syftet med 

kvalitativ intervju är att forskaren är intresserad av att ta reda på hur intervjupersonen uppfattar sin 

livsvärld. Eftersom jag är intresserad av hur individen upplever tryggheten på sin arbetsplats, så 

anser jag att ett fenomenologiskt perspektiv är det lämpligaste för att få svar på mitt syfte. Det 

fenomenologiska perspektivet innebär att forskaren försöker förstå ett socialt fenomen genom 

intervjupersonens egna tankar, samt hur intervjupersonen beskriver och upplever den värld som hon 

är i (Kvale & Brinkmann 2009 s 43). Lindgren (1994 s 91) skriver att när man använder sig av 

fenomenologiskt perspektiv så är det viktigt att forskaren är uppmärksam på alla förutfattade 

meningar som forskaren kan ha. De förutfattade meningarna måste läggas åtsidan och ersättas av 

nyfikenhet (Lindgren 1994 s 91). För att kunna förstå hur intervjupersonerna upplever den livsvärld 

som de är i, så har jag i mina intervjuer utgått från en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun innebär att intervjun har som mål att erhålla beskrivningar om 

intervjupersonens livsvärld, med syfte att tolka beskrivningarna som erhållits genom intervjun 

(Kvale & Brinkmann 2009 s 139). 

Jag använde mig av en halvstrukturerad intervjuguide som utgick från frågor som var kopplade till 

ett antal teman (bilaga 2) till mina intervjuer. En halvstrukturerad intervjuguide har inga fasta 

svarsalternativ utan frågorna är öppna, vilket är skillnad mot en strukturerad intervjuguide, där 



svarsalternativen är fasta (Trost 2010 s 40). 

När mina intervjuer var färdig transkriberade så påbörjade jag med att tematisera mitt empiriska 

material. Jag tematiserade min empiri genom att använda mig av kodning som metod. Genom att 

göra kodning kunde jag börja identifiera olika begrepp ur min empiri och dessa begrepp kunde jag 

efterhand börja skildra och relatera till varandra, på detta sätt så kunde jag skapa kategorier. Det 

menas att när forskaren bedriver med kodningen så försöker forskaren finna likheter och olikheter 

mellan de olika begreppen (Kvale & Brinkmann 2009 s 218). Efterhand när forskaren relaterar de 

olika begreppen till kategorier, kan forskaren välja att arbeta med förbestämda kategorier eller 

kategorier som utvecklats under analysen (Kvale & Brinkmann 2009 s 218). Efter att jag gjort 

analysen av mitt resultat så märkte jag att fem intervjuer inte var tillräckligt, utan jag behövde göra 

en intervju till. Det för att kunna ta mitt resultat framåt och få en djupare helhetsbild av resultatet. 

!
4.2 Urval 

För att kunna få svar på mitt syfte och mina frågeställningar har jag till denna undersökning använt 

mig av personer som arbetar på ett HVB-hem. Eftersom jag visste i vilka organisationer det fanns 

människor som kunde svara på mitt syfte, har jag använt mig av ett målinriktat urval. Bryman (2011 

s 393) skriver att ett målinriktat urval handlar om att man som forskare försöker finna personer som 

kan svara på forskningsfrågorna. Med det menar Bryman (2011 s 434) att forskaren gör sitt urval 

utifrån sina forskningsfrågor, där forskaren vet i vilka organisationer som personer finns som kan 

svara på forskningsfrågorna. 

!
Kontakten med HVB-hemmet togs genom att jag skickade mejl till två av avdelningscheferna för 

att fråga om de hade några behandlare som kunde tänka sig att vara villiga att ställa upp på min 

undersökning som handlar om hur behandlare hanterar sina emotioner i möten med sina kollegor. 

Avdelningscheferna var positiva och sade att de skulle skicka ut mejl till de anställda om de var 

villiga på att ställa upp. Ett problem med att cheferna sänder ut mejl till sina anställda om de vill 

delta i undersökning, kan vara att cheferna då väljer ut anställda som de tror endast kommer svara 

utifrån det cheferna vill. Detta tror jag inte har hänt i denna studie, där resultatkapitlet visar att 

respondenterna diskuterar sina subjektiva upplevelser av sin arbetsplats. Jag skickade ett mejl 

(bilaga 1) till avdelningscheferna där jag kortfattade berättade om vad undersökning handlar om och 

jag delgav även de etiska premisserna som jag följer och även mina kontaktuppgifter samt 

kontaktuppgifterna till min handledare. Patel & Davidsson (2011 s 75) menar att vid intervjuer är 

det rekommenderat att forskaren skickar ut ett brev där forskaren informerar syftet med 



undersökning och vem som är ansvarig för intervjuerna. Efter några dagar fick jag svar på mitt mejl 

från fem personer som var villiga att ställa upp på intervjuerna. Jag fick svar från flera behandlare 

som var villiga att ställa upp på undersökningen, men jag ansåg att för denna undersökning så 

räckte det med fem respondenter. Av de fem respondenter var två av dem kvinnor och tre stycken 

män. Tre av de deltagande hade eftergymnasial utbildning medan de andra två personerna hade 

gymnasial utbildning. Jag skickade ut samma mejl en gång till en av avdelningscheferna för att jag 

behövde göra ytterligare en intervju. Jag fick svar samma dag av avdelningschefen och några dagar 

senare så fick jag svar av en person som var villig att ställa upp i min undersökning. 

Intervjupersonen är en man som har eftergymnasial utbildning. Intervjun tog 50min och intervjun 

gjordes på mannens arbetsplats. Därmed så har jag sex respondenter i min undersökning. 

!
4.3 Presentation av HVB-hemmet 

HVB-hemmet som ligger till grund för min studie bildades i en mindre ort i Norge. Det är en 

stiftelse som bildades 1983 och har sedan starten varit ett behandlingshem för ungdomar i åldern 

mellan 15-25år med narkotikaproblem. Mina respondenter använder ordet ungdomar när de pratar 

om sitt arbete, därför så använder även jag mig av ordet ungdomar i denna studie. Stiftelsen har tio 

olika avdelningar som erbjuder dygnsbehandling, avdelningarna har olika kapacitet för hur många 

ungdomar de kan ta emot. Avdelningen med störst kapacitet har plats för 19 ungdomar och 

avdelningen med minst kapacitet har plats för 5 ungdomar. De flesta av de anställda som arbetar 

där, arbetar som medlevare och arbetar en vecka för att sedan vara lediga i en vecka. Varje 

avdelning har avdelningschefer och på avdelningarna så finns det även anställda som inte arbetar 

som medlevare, utan de arbetar dagpass måndagar till fredagar. Sammanlagt är det nästan 120 

personer som är anställda på detta HVB-hem. 

!
4.4 Intervjuns tillvägagångssätt 

Jag intervjuade personerna en i taget, dels för att det kändes enklare för mig att kunna fokusera på 

en person åt gången. Dels för att jag tror respondenterna skulle kunna uttrycka sig fritt över 

frågorna och inte känna någon form av press från andra. Fyra av mina respondenter ville bli 

intervjuade på sitt arbete och två ville bli intervjuad i sina hem. I mitt mejl (bilaga 1) skrev jag att 

intervjuerna skulle göras på respondenternas arbetsplats, men två av mina respondenter ville göra 

intervjuerna i sina hem, vilket jag inte såg som något problem. Innan jag påbörjade intervjuerna så 

informerade jag respondenterna om mitt syfte med undersökning och att de när som helst har rätt att 

avbryta intervjun. Jag frågade även om det var okej att jag spelade in samtalet. Varje intervju tog 



ungefär 45min vardera och intervjuerna har spelats in på min telefon. Eftersom jag har utgått från 

en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 2) som var uppdelad i tre olika teman så var det viktigt för 

mig att kunna ha en öppen dialog med respondenterna, vilket fungerade bra. Intervjufrågorna var 

öppna vilket gjorde att när jag intervjuade respondenterna så kunde vi hålla en dialog kring deras 

svar och jag kunde samtidigt ställa följdfrågor i direkt anslutning till deras svar. På detta sätt så 

kunde jag lägga fokus på undersökningssyfte. 

!
Med respondenterna som intervjuades i sina hem var dialogen mer öppen än med de som 

intervjuades på sitt arbete. De som intervjuades i sina hem besvarade också mer utförligt på 

frågorna jag ställde och hade ett mer avslappnat kroppsspråk än de som intervjuades på sitt arbete. 

Detta kan bero på att, trots att de som blev intervjuade på sina arbeten fått tillåtelse av sina chefer 

att delta, kände de ändå att de måste vara beredda att gå ut på arbetet om det skulle ske något. De 

kunde därför inte slappna av i lika stor utsträckning som de som intervjuades i sina hem. 

!
4.5 Etiska överväganden 

I kvalitativ intervjuundersökning är det av största vikt att tänka på de etiska principerna. Vilket 

betyder att man som forskare tydligt berättar för respondenterna vad undersökningen går ut på samt 

att man som forskare frågar respondenten om man får spela in intervjun. Kvale & Brinkmann (2009 

s 78) skriver att de etiska problemen inte endast förekommer under intervjuprocessen utan de etiska 

problemen förekommer under hela forskningsprocessen. Jag har under hela forskningsprocessen 

varit noga med att försöka se data som jag har fått in ur mina respondenters perspektiv. Där jag har 

granskat data och undersökt om det finns något i data som skulle kunna härledas till mina 

respondenter. Skulle det finnas något i data som skulle kunna härledas till mina respondenter så har 

jag för att skydda mina respondenters anonymitet valt att inte använda mig av data. Jag har även 

frågat mina respondenter om de vill ta del av sin intervju när jag har transkriberat intervjuerna från 

tal till skrift. Det för att mina respondenter ska ha chansen att godkänna och även se att data som jag 

har inte kan härledas till dem. 

!
Jag har under hela forskningsprocessen utgått från de forskningsetiska principerna som Kvale & 

Brinkmann (2009 s 84) beskriver. Vilka innefattar informerat samtycke. Detta innebär att 

respondenterna ska informeras om undersökningens syfte, hur undersökningen är upplagd. I det 

informerade samtycket ska det även framgå att undersökningen är frivillig och att respondenten kan 

när den vill avbryta sitt deltagande. Den andra forskningsetiska principen är konfidentialitet och det 



innebär att data om respondenterna ska bevaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Den tredje principen är konsekvenser och med det menas att man som forskare ska bedöma de 

skador som kan tillkomma respondenten. Jag har under hela forskningen tagit hänsyn till att mina 

respondenters identiteter inte ska komma ut och jag har därför erbjudit dem att få läsa den färdiga 

transkriberingen för att de ska få godkänna den. Jag har även informerat mina respondenter att 

endast jag kommer lyssna på inspelningarna och att intervjuerna kommer att raderas så fort arbetet 

är godkänt. Den fjärde principen är forskarens roll och jag har för mina respondenter berättat vem 

jag är och vad jag kommer att använda den data som jag har fått in till. I rollen som forskare så är 

det viktigt att forskaren ser sina egna bakgrundsfaktorer. 

!
Jag har själv en bakgrund inom arbete som behandlare så jag har i största mån det går återgått till 

mig själv och kritiskt granskat mig själv, så att det inte är mina egna värderingar som belyses under 

arbetet. Eftersom jag var observant på mina egna bakgrundsfaktorer så bestämde jag mig för att 

göra en intervju först och de övriga intervjuerna en vecka senare. Detta för att jag skulle få testa min 

intervjuguide, för att se om jag behövde ta bort eller lägga till frågor i intervjuguiden. Detta gjordes 

också för att se hur jag själv ställer frågorna och följdfrågorna och om jag ställde för ledande frågor, 

eller om jag kunde förhålla mig objektiv gentemot respondenten och deras svar. Jag behövde inte 

förändra min intervjuguide och frågorna som fanns på intervjuguiden, jag förhöll mig även 

objektivt gentemot mina respondenter och deras svar. Genom att jag har tagit hänsyn till mina 

bakgrundsfaktorer och varit observant på dem så anser jag att jag har förhållit mig etiskt genom 

hela arbetet. 

!
4.6 Transkribering och kodning 

Jag påbörjade att transkribera mina intervjuer från tal till skrift direkt efter att första intervjun var 

klar. Det är en tidskrävande process där jag har fått lyssna på vad mina respondenter säger för att få 

ner från tal till skrift. I min transkribering utlämnade jag pauser och olika uttryck från mina 

respondenter, så som ”mmm” ”eeeh”, det för att jag inte ansåg att de var relevanta i mitt fortsatta 

arbete. När jag har fått ner alla mina intervjuer till skrift, så har jag tagit en kortare paus från 

intervjuerna och inte på en gång påbörjat med kodningen av intervjuerna. Det för att jag inte ska ha 

några förutfattade meningar om mina intervjuer och på detta sätt kunna läsa mina intervjuer med 

nya ögon.   

!
Till analysen av data har jag använt mig av tematisk analys. Med en tematisk analys menas att man 



strukturerar data utifrån teman (Langemar 2008 s 127). Dessa teman kan vara bestämda i förväg, 

vilket då kallas för en teoristyrd tematisk analys eller så kan teman utarbetas utifrån data, vilket då 

kallas för empiristyrd tematisk analys (Langemar 2008 s 127). Det är viktigt vid en teoristyrd 

tematisk analys att intervjuguiden är anpassad till respondenterna och den faktiska situation som 

intervjun ska handla om (Langemar 2008 s 130). Langemar (2008 s 130) menar att om inte 

intervjuguiden är utformad så att den är anpassad till den aktuella situationen så kan data som man 

fått fram inte täcka syftet med studien. 

!
Jag har använt mig av en teoristyrd tematisk analys i denna studie. Langemar (2008 s 130) menar 

att den teoristyrda tematiska analysen kan användas när man använder sig av teorier, tidigare 

forskningsresultat eller när studien har ett specifikt syfte. Till en teoristyrd tematisk analys så är 

även frågeställningarna mer specifika (Langemar 2008 s 130). Första steget i analysen är teorierna 

som ska omsättas till olika teman (Langemar 2008 s 130). När detta var gjort så påbörjade jag 

kodningen av data. Jag läste det utskrivna materialet noga och gjorde anteckningar vid sidan av 

varje mening som jag läste. Rennstam & Wästerfors (2011 s 198) menar att i början av 

kodningsprocessen så är oftast anteckningarna som skrivs av författaren oftast spontana och hänsyn 

tas inte till helheten. Det kan bero på att författaren är påläst på teorier och tidigare forskning men 

ändå försöker vara nyfiken och öppen på sin data (Rennstam & Wästerfors 2011 s 130). Men 

efterhand så börjar författaren se att olika saker återkommer i kodningen och ser ett mönster, det är 

då som författaren börjar använda sig av selektiv kodning (Rennstam & Wästerfors 2011 s 130). 

Den selektiva kodningen menar Rennstam & Wästerfors (2011 s 130) handlar om vad författaren 

väljer att betona i data. När kodningen var klar så började jag att analysera data och placerade ut 

citat och olika meningar under aktuella teman (Langemar 2008 s 130). Vissa citat kunde hamna 

under flera teman i början av analysen. Men senare under analysen så kunde jag börja se mönster 

och kunde då flytta citat till teman som beskrev citaten på ett utförligt vis. När jag ansåg att jag inte 

kom längre i min analys så började jag att namnge mina teman så att de gav en beskrivande rubrik i 

resultatet (Arbetet som behandlare, Stödet på arbetet, Emotioner, När arbetet är svårt, När tilliten 

brister och byggs upp samt Bakre regionen). 

!
4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet (giltighet) menas att man mäter det som man har avsett att mäta, validitet mäter 

giltigheten i undersökningen (Tjora 2012 s 162). Även Kvale & Brinkmann (2009 s 162) beskriver 

att validitet ska kunna visa om forskaren undersöker det som den säger ska undersökas. Det menas 



för att säkerställa validiteten i undersökningen ska undersökningen utgå från syftet och inte från 

metoden (Kvale och Brinkmann 2009 s 270). Jag gjorde min intervjuguide efter att jag hade 

bestämt vilket syfte och vilka frågeställningar som arbetet skulle vila på. Jag gjorde även en intervju 

först innan jag gjorde de övriga intervjuerna. Detta gjorde jag bland annat för att testa min 

intervjuguide för att se om det behövdes tas bort eller läggas till frågor. Vidare berättar Kvale & 

Brinkmann (2009 s 268) att validitet inte är någon slutlig verifiering av arbetet, utan validitet är 

något som följer under hela arbetet med ständig kontroll av resultatets rimlighet och trovärdighet. 

För att säkerställa validiteten så har jag varit observant på min bakgrund inom missbruksvården. Jag 

har kontinuerligt ifrågasatt resultatet under min analys och även under hela arbetsgången berättat 

om min bakgrund inom missbruksvården. 

!
!
Med reliabilitet menas det om resultatet som man har fått fram genom sin undersökning är 

tillförlitligt eller inte. Kvale & Brinkmann (2009 s 263) menar att det är viktigt att inte endast se 

reliabilitet som ett verktyg för att studera kvantitativ metod, utan det är även viktigt att se det som 

ett verktyg inom kvalitativ metod. Oftast så diskuteras reliabilitet inom ramen att en undersökning 

som har gjorts vid en viss tidpunkt, skall det ge liknande resultat som en undersökning som gjorts 

vid en annan tidpunkt (Trost 2010 s 131). Detta är ett problem vid kvalitativa undersökningar, det 

för att vid kvalitativa undersökningar är man intresserade av förändringar (Trost 2010 s 132). Vid en 

kvalitativ intervju försöker man som forskare istället förstå ett beteende eller varför 

intervjupersonen upplever sin livsvärld som den gör (Trost 2010 s 132). Reliabilitet under en 

kvalitativ intervju kan diskuteras under forskningsprocessen, med det menar Kvale & Brinkmann 

(2009 s 263) att reliabilitet kan diskuteras i samband med intervju, intervjuarens reliabilitet och 

utskrift. Reliabiliteten i samband med intervju handlar inte endast om frågorna är för ledande, utan 

även kroppsuttryck och verbala uttryck på följdfrågor från intervjuaren kan inverka på 

intervjupersonen. Med reliabiliteten i utskrift menar Kvale & Brinkmann (2009 s 200) att det 

handlar om tolkning. Det betyder att intervjuaren, när hon lyssnar av sitt material, tolkar intervjun 

på ett sätt och kanske utlämnar pauser som hon inte anser är relevanta. Om en annan intervjuare ska 

lyssna av samma material kan hon göra en annan tolkning av pauserna än första intervjuaren.   

I detta arbeta är det svårt att säkerställa studiens reliabilitet, det med tanke på att intervjuerna 

utfördes i olika miljöer. De respondenter som blev intervjuade på sin arbetsplats kan ha haft en 

stressfylld dag, där omständigheter som de inte har kunnat påverka tagit energi ifrån de. Detta kan i 

sin tur ha påverkat svaren som jag har erhållit från respondenterna. Respondenterna som blev 



intervjuade i sina hemmiljöer uppvisade ett mer avslappnat kroppsspråk och talade mer och gav 

längre och djupare svar på mina frågor. 

Men även min bakgrund inom missbruksvården är viktig att poängtera, det med tanke på att jag kan 

ha ställt ledande frågor som jag inte själv varit uppmärksam på. Jag har under hela 

intervjuprocessen varit observant på min bakgrund och även tänkt på vilka signaler jag sänder ut via 

mitt kroppsspråk. Men det är ingen garanti för att jag genom mitt kroppsspråk inte har kunnat 

påverka respondenterna eller att jag har ställt ledande frågor. 

!
För att generalisera resultatet av en intervjustudie på andra personer så ska reliabiliteten och 

validiteten vara rimligt tillförlitliga (Kvale & Brinkmann 2009 s 280). Eftersom det oftast är fåtal 

respondenter som deltar i en kvalitativ intervju, är det svårt att göra en generalisering på en större 

grupp (Kvale & Brinkmann 2009 s 280). Med det menar Kvale & Brinkmann (2009 s 281) att om 

det finns ett intresse av att göra en generalisering av resultatet från kvalitativ intervju, så kan 

forskaren inte göra en generalisering i största allmänhet, utan forskaren kan överföra den kunskapen 

som har tillkommit på relevanta situationer. Min avsikt med detta arbete har inte varit att göra en 

generalisering på HVB-hem överlag, vilket jag tror blir svårt att göra på endast sex intervjuer. Men 

det som kan göras med denna studie är att den kan användas av olika HVB-hem för att utveckla en 

god arbetsmiljö, med utgångspunkt i tillitsrelationer mellan anställda. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



5 Resultat 

I detta avsnitt så kommer jag att besvara mina frågeställningar som jag har, detta kommer jag att 

göra genom att presentera mina analyser som jag har gjort genom de kodade intervjuerna. För att 

bevara mina respondenters anonymitet, så kommer jag att i resultatet att benämna dem som endast 

respondenter. Jag kommer att först berätta hur arbetet som behandlare är enligt mina respondenter. 

Efter denna redovisning så kommer jag att gå in på analysen av resultatet. 

!
5.1 Arbetet som behandlare 

En vanlig vardag på HVB-hemmet startar med att det är frukost, vilket oftast två ungdomar 

tillsammans med en vuxen lagar tillsammans. Efter frukost så är det vuxen morgonmöte, de vuxna 

som är på jobb pratar då om hur gårdagen har varit och de lägger upp en plan för hur dagen ska se 

ut. Det kan handla om vem som ska hålla i olika behandlingsmöten som de har, diverse praktiska 

ting som att åka och handla mat till huset eller körning till läkare eller skola. På vuxenmötet går de 

även genom en så kallad blå bok vilket är en bok som ungdomarna kan ansöka om olika aktiviter. 

Ungdomarna ansöker alltid i boken dagen innan vilket sedan behandlas på vuxen morgonmötet 

följande dag. Varför ungdomarna skall ansöka dagen innan om att ungdomen ska jobba med sin 

impulsivitet. Enligt två av mina respondenter handlar det också om att de vuxna som är på jobb ska 

kunna värdera om aktiviteten som har ansökts lämpar sig för ungdomen i dennes behandling. 

!
På vuxen morgonmötet så lägger de vuxna även upp vilken tid på dagen de vill ha sin egen tid. 

Egen tid är en paus från arbetet som varje vuxen har laglig rätt att ha och det är två timmars paus. 

På dessa två timmar så får den vuxna åka iväg från arbetet för att fokusera på sig själv. Egen tiden 

är välbehövlig och betydelsefull för att orka med arbetet, där de vuxna får fokusera på sig själva och 

sina egna behov. Klockan 08:00 så är det morgonmöte tillsammans med ungdomarna. Då har 

ungdomarna och vuxna dagens första behandlingsmöte. Det är en vuxen som håller i 

behandlingsmötet och går först igenom blåboken och andra praktiska ting som kommer att ske 

under dagen. När den vuxna sedan har gått igenom det praktiska, så öppnas det upp för frågor och 

funderingar. Ungdomen ska då räcka ut ett finger och visa att den vill säga något om det som har 

tagits upp. Varför det ska räckas ut finger handlar om att varje individ ska få rätt att tala utan att bli 

avbruten och visa respekt. Det skulle bli otroligt slitsamt om alla talade fritt utan att vänta på sin tur 

att tala, det skulle nästan bli anarki. Efter att den praktiska delen är avklarad och ungdomarna har 

fått svar på sina frågor, så går de över till något som heter för egen del. Det betyder att ungdomen 

nu får tala öppet om hur den har det, hur den mår och andra saker som ungdomen går runt och bär 



på. De ungdomarna som nu vill tala om sin situation räcker då ut fingret och det är den vuxna som 

håller i behandlingsmötet som avgör vem som får ordet att tala. En av respondenterna berättar att 

det är väldigt svårt att veta i förväg vad ungdomen kommer att prata om. Det kan vara allt mellan 

att den har det väldigt bra och njuter av sitt liv till att den är väldigt sugen på att gå ut och knarka. 

När ungdomen har talat klart så är det dags för något som kallas för feedback. Ungdomen får då 

feedback på det den har sagt och även stöttning och support från de övriga. Även vid feedbacken så 

räcker ungdomar och vuxna ut fingret för att få ordet. 

!
När behandlingsmötet är avslutat så blir det en paus för att sedan startar med arbetslag. Arbetslag är 

enligt mina respondenter att en ungdom går tillsammans med en vuxen, där de har olika sysslor att 

ordna med på huset. Dessa sysslor kan vara städning av huset, klippa gräset, kratta löv, åka och 

handla etc. Under arbetslag så har även ungdom ett mål för dagen, vilket enligt mina respondenter 

handlar om att ungdom ska ha ett mål som den ska prata om och som innehåller olika känslor som 

den bär på. Det kan handla om att ungdomen ska träffa sina föräldrar för första gången sen den blev 

placerad på HVB-hemmet och vilka känslor den upplever inför mötet. Det kan även vara att 

ungdomen ska börja på skola och ungdomen kan uppleva rädsla inför detta. Efter arbetslag är det 

lunch efter lunchen så är det uppsummering, vilket innebär att då sätter sig alla i grupp igen och går 

igenom hur dagen har varit och om ungdomen har fått prata om sitt mål. 

På eftermiddagen så är det sedan dags för olika teman, dessa teman kan enligt mina respondenter te 

sig olika och även behandla olika ämnen som är aktuella i ungdomarnas behandling. 

!
På dagtid så kan det även vara inbokade möten eller samtal med myndigheter eller andra 

institutioner. Besök från föräldrar eller andra familjemedlemmar till ungdomarna kan också vara 

inbokade under dagarna. Någon av ungdomarna kan ha en beviljad hempermission tillsammans 

med en vuxen som innebär övernattning hos ungdomens föräldrar. På kvällen så kan det vara 

föräldramöte i skolan som ungdomen går på, vilket en vuxen ska vara med på. Enligt mina 

respondenter så är de oftast fem vuxna på jobb samtidigt, vilket gör att om en vuxen är iväg med 

ungdom så fungerar den dagliga verksamheten på avdelningen. 

!
Mina respondenter berättar att jobbet som behandlar är otroligt givande. De får vara delaktiga i ett 

förändringsarbete som en ung människa genomgår, från ett liv med narkotika och kriminalitet, till 

ett liv utan narkotika och kriminalitet. Respondenterna berättar att det som kännetecknar en duktig 

behandlare är att inneha empati och kunna sätta sig in i ungdomens problem och att kunna ge 



ungdomen trygghet i dennes behandling. Två av mina respondenter berättar även att det är viktigt 

att lägga undan det som man håller på med när ungdomen vill prata. Behandlare ska visa ungdomen 

med kroppsspråk att man är intresserad av vad den berättar. Konversationen mellan ungdomar och 

behandlare, vilka kan vara både formella samtal men även informella samtal, är det som är mest 

givande med arbetet. 

!
Respondenterna berättar att arbetet som behandlare är slitsamt, det speciellt då de arbetar dygn. De 

arbetar sju dygn och är sedan lediga i sju dygn. Detta arbetsschema berättar en av respondenterna 

har gjort att hon har kommit ifrån en del av sina vänner utanför jobbet. Hon berättar också att 

personerna som hon arbetar med, har kommit nära och blivit hennes vänner. Att de har människor 

omkring sig på arbetet hela tiden, berättar mina respondenter är slitsamt. Det borde finnas fler 

tillfällen där de kan få vara själva, är något som två av mina respondenter eftersöker. De två 

timmarna som de har för vilotid anser mina respondenter är för lite och skulle hellre vilja ha lite 

längre tid för att kunna fokusera på sig själva. Varannan vecka så är det vägledning, där det kommer 

en extern terapeut till avdelningen och de vuxna tillsammans med cheferna är samlade utan 

ungdomarna. På vägledningen så kan de vuxna berätta om hur de mår och även ta upp andra saker 

som de anser är viktiga att lufta, enligt mina respondenter. När personen har delat klart så ger de 

andra som är deltagande feedback på det som sagts. Enligt mina respondenter så kan det vara 

väldigt sårbart att vara med på vägledning och det kan vara väldigt mycket känslor som kommer 

fram under vägledningen. Men de anser att det är väldigt viktigt och väldigt givande att vara med på 

vägledningen.   

!
De anställda bor och sover på arbetet under deras arbetsvecka, förklarar mina respondenter. Det 

finns vuxenlägenheter som de vuxna bor och sover i när de är på arbete. I dessa lägenheter så finns 

det toalett med bad, egna kylskåp och sängar. Vuxna som är på arbete har en egen vuxenlägenhet, 

vilket gör att de inte behöver dela lägenhet med andra vuxna, enligt mina respondenter. Även om de 

vuxna spenderar en liten tid i sina lägenheter när de är på arbetet, så berättar mina respondenter att 

det är skönt att ha sin egen lägenhet. I lägenheten så kan de ha egen tid och inte har andra vuxna 

eller ungdomar runt sig, de vuxna kan då fokusera på sina egna känslor och behov, enligt mina 

respondenter. 

!
Relationen till kollegorna och cheferna är bra, enligt mina respondenter. Vissa av kollegorna 

kommer de bättre överens med än andra. De anser att deras chefer är tillgängliga när de behövs och 



tar ett bra ansvar för avdelningarna. Det finns enligt mina respondenter oftast tid och plats för att 

kunna prata ut med sina chefer. Enligt en av mina respondenter så har även cheferna startat upp ett 

projekt, där de vuxna ska sätta sig ner tillsammans och prata ut om hur de har det varje kväll. Även 

cheferna har deltagit på detta utanför sin arbetstid, där de vuxna blir uppmuntrade på att prata ut om 

sina emotioner. Med sina kollegor så berättar mina respondenter att det finns tid att prata ut med. 

Det kan vara i olika arenor på jobbet som de pratar ut med varandra och att de alltid ofta känner att 

de har stöd för att prata ut med sina kollegor. Respondenterna berättar även att det förekommer 

konflikter på arbetsplatsen och att de inte alltid tas tag i, vilket bidrar till att det skapar frustration 

hos de inblandade. En av mina respondenter berättar även att konflikterna bidrar till att 

arbetsklimatet påverkas i en negativ riktning, konflikterna har bidragit till att det har blivit 

grupperingar på arbetsplatsen. 

!
5.2 Stödet på arbetet 

Under intervjutillfällena berättade mina respondenter om att arbetet är givande och att de trivs med 

sitt arbete. Respondenterna berättar att de upplever att de får stöd i sitt arbete av sina kollegor. De 

framhäver sina kollegor som viktiga och att de hos sina kollegor kan prata ut om sina emotioner. 

Två av mina respondenter resonerar såhär: 

!
”Ja, det gör jag. Jag har när jag känt att, detta går inte. 

Då har mina kollegor funnits där för mig. Många av 
de skulle jag kunna ringa till om jag hade det 

väldigt jobbigt. För jag vet att de finns” 
                                                          Respondent 1 !

”Där upplever jag att de ser mig och att jag får medkännande, 
att det finns medkänsla. Jag har väldigt fina kollegor som 

det går att prata ut med” 
                                              Respondent 4 !

För att kunna uppnå vissa resultat så måste en individ lite på en annan individ. Barbalet (2008) 

menar att när en person ger tillit till en annan människa så är inte tilliten objektiv. Det menas att 

personen som har gett tillit till en annan person måste känna en känsla av förtroende till personen 

som har fått tilliten. Om de anställda har tillit till varandra så är det stor sannolikhet att de kommer 

att bygga relationer mellan varandra som utgår från tillit. 

Tillit bidrar till att anställda upplever trygghet på arbetet och att de även gör sig beroende av sina 

kollegor för att kunna prata ut om emotionerna som de upplever på arbetsplatsen. Resonemanget 



ovan visar att tillit bland de anställda på HVB-hemmet är viktigt för att kunna prata ut om sina 

emotioner på arbetet. Tilliten som respondenterna har gett till sina kollegor skapar en trygghet hos 

respondenterna och gör att de kan visa sig sårbara inför sina kollegor. Respondenterna berättar att 

förtroendet som finns på arbetsplatsen mellan de anställda har bidragit till att relationer har byggts 

upp på arbetsplatsen, som utgår från tillit. Tryggheten som respondenter känner på arbetet, genom 

att de kan prata ut om sina emotioner med sina kollegor, bidrar till att de upplever en gemenskap 

med sina kollegor. Det bidrar till att respondenternas välmående ökar och att respondenterna känner 

att de är omtyckta av sina kollegor (House 1981). I samtal med respondenterna så berättar de även 

att deras chefer är viktiga för att prata ut om sina emotioner på arbetet, såhär säger en av mina 

respondenter angående stödet hos cheferna: 

!
”Jo men det gör jag. Jag pratar oftast ut med min kollega. Men om hon inte 

är där så pratar jag med någon av cheferna. De är väldigt bra med 
också. Men jag har blivit duktigare på att prata med andra kollegor också” 

                                                           Respondent 3 !
Jag tolkar detta citatet att respondenten känner att han har emotionellt stöd av sina chefer. Han blir 

sedd av sina chefer och de bekräftar emotionerna som han upplever på arbetet. Detta bidrar till att 

han känner sig omtyckt och även känner en gemenskap med sina chefer, vilket gör att risken för 

negativ stress minskar och respondentens välmående på arbetsplatsen ökar (House 1981). Att 

respondenten kan använda sig av chefen för att få stöd och få prata ut om sina emotioner bidrar till 

att även till att han får en större tilltro till sin chef (House 1981). En annan av mina respondenter 

berättar följande när vi pratar om stödet hos cheferna: 

!
”Ja, det tycker jag. För det är, jag märker det på vägledningen de är med 

och de startade lite projekt för någon månad sen och vi skulle 
prata på kvällen och då var de själva med på det aktivt. 

Och gav rum för att pröva sig fram och vara ärlig med känslor. 
Det fungerade iallafall på mig. Men allt är processer” 

                                           Respondent 5 

!
Cheferna ser vikten av att de anställda får prata ut om sina emotioner och uppmuntrar de anställda 

att prata ut om sina emotioner. Cheferna har skapat arenor där de vill att de vuxna ska prata ut om 

sina emotioner och även cheferna själva deltar och pratar ut om sina emotioner. Detta skapar en 

trygghet hos min respondent och han kan vara ärlig med vilka emotioner han upplever och hur han 

har det på arbetet. Att få prata ut om sina emotioner på arbetet visar forskning är viktigt, speciellt 



när de anställda är underlagda tystnadsplikt (Olsson 2008). House (1981) berättar att när det sociala 

stödet finns på arbetsplatsen så bidrar det till att de anställda får sina primära mänskliga behov 

tillgodosedda. Detta kan även bidra till att de sociala relationerna på arbetet ökar och det blir en 

starkare gemenskap mellan cheferna och de anställda (House 1981). Genom att de anställda och 

cheferna känner en tillit till varandra så kan de visa sig sårbara och prata öppet om sina emotioner 

(Kyung 2010). Ovanstående resonemang visar att cheferna är med och bidrar till att de anställda ska 

prata ut om sina emotioner. För att kunna ha en god hälsa på arbetet så är det viktigt att de anställda 

upplever att de har stöd, att de kan visa sig sårbara inför sina kollegor och chefer. Att ha denna 

öppna miljön på arbetsplatsen där det uppmuntras till att prata ut om sina emotioner kan även bidra 

till att risken för utbrändhet minskar på arbetsplatsen (Jönsson 2006). 

!
I samtal med mina respondenter så framkommer det att det sociala stödet inte alltid finns på 

arbetsplatsen. Respondenterna saknar oftast stödet när det blir konflikter mellan de anställda och det 

bidrar till att det blir konflikter mellan de olika teman, vilket skapar frustration hos de anställda. En 

av mina respondenter berättar följande när vi diskuterar sammanhållningen på arbetsplatsen: 

!
”Den har varit varierande, det har varit konflikter mellan några 

av mina kollegor som har påverkat hela arbetsklimatet. 
Det har påverkat teman. Det har byggts upp och vart en slags 

konflikt mellan teman. Jag tycker det är dåligt att det inte 
 har tagits tag i på en gång” 

                                                            Respondent 2 !
Citatet från respondenten påvisar att interpersonella konflikter på arbetsplatsen bidrar till att skapa 

negativ stämning och bidrar till att det blir olika grupperingar på arbetsplatsen. Respondenten 

berättar att hon blivit indragen i en konflikt som hon inte har med att göra och hon klargör tydligt 

att det inte är okej att konflikten har fått eskalerar och påverkat stämningen på arbetsplatsen. 

Eskaleringen av konflikten har bidragit till att det har blivit ”vi” och ”dem” grupperingar på 

arbetsplatsen, vilket min respondent påpekar inte är okej och skulle vilja att konflikten löstes innan 

det går så långt att det påverkar arbetsklimatet. Jag tolkar även detta citat att respondenten skulle 

vilja ha stöd från cheferna för att lösa den uppstående konflikten som pågått, men att cheferna inte 

har tagit tag i konflikten utan låtit den utvecklas och bidragit till att respondenten upplever mindre 

glädje på sin arbetsplats. I samtal med en av mina respondenter om han tycker att cheferna ska gå in 

och medla när det är konflikter mellan personalen, berättar respondenten följande: 



!
”Ja, det tror jag. Kalla in till samtal. De ser ju saker på 
på ett annat sätt än vi gör, det är iallafall vad jag hade 
gjort. Jag hade gått till bägge och frågat vad som är 
problemet och känt lite på den informationen. Också 

försökt finna en lösning, kalla in till kontoret och 
prata om det och fått det ur världen” 

                                                        Respondent 4 !
Jag tolkar detta citat från respondenten att när det blir konflikter på arbetsplatsen så är inte cheferna 

där och försöker lösa det, utan konflikterna som uppstår ska personalen lösa själva. Citatet påvisar 

även att cheferna vet att det pågår konflikter i personalgruppen, men det verkar inte som att 

cheferna bemödar sig att lösa konflikterna. Varför inte cheferna tar tag i konflikterna som uppstår 

samt är med och stödjer för att lösa konflikterna som uppstår på arbetsplatsen, innan det går så långt 

så att andra i personalgruppen blir indragna, är inget som mina respondenter tar upp. Men citatet 

påvisar tydligt att det behövs stöd för att kunna lösa konflikter som uppstår på arbetsplatsen och om 

inte stödet finns så bidrar det till att det uppstår sub-grupper på arbetsplatsen. En av mina 

respondenter berättar tydligt detta med att det uppstår sub-grupper på arbetsplatsen när det inte 

finns stöd för att lösa konflikterna som uppstår: 

!
”Den ena hade en hållning att välj min sida 

eller så är du på det andra teamet” 
                                    Respondent 2 !

Citatet visar tydligt att det byggs upp en ”vi” och ”dem” kultur på arbetsplatsen, och det är 

personerna som är direkt inblandade i konflikten som bygger upp en dålig arbetskultur. En av 

kollegorna som är direkt inblandad i konflikten försöker erbjuda respondenten en gemenskap om 

respondenten väljer personen ifråga-s sida annars blir respondenten exkluderad från gemenskapen. 

Det visar att det är väldigt viktigt att konflikter som uppstår på arbetsplatsen tas tag i av cheferna 

och att de är med och stödjer för att lösa uppkommande konflikter. När inte stödet finns för att lösa 

konflikterna blir andra i personalgrupperna indragna. Det skapar frustration hos personalgruppen 

och de ska välja en sida i konflikten, även fast de inte har något med konflikten att göra. När 

relationerna mellan kollegorna är negativa så bidrar det till att det skapas frustration och negativ 

stress hos de anställda och kan bidra till att det blir flera konflikter i personalgruppen (Sheir & 

Graham 2013). Det är inte endast vid personalkonflikter som respondenterna upplever att det inte 

finns stöd, de tycker inte att cheferna alltid förstår hur slitsamt arbetet kan vara. Två av mina 



respondenter berättar följande när vi diskuterar kraven och stödet från cheferna: 

!
”Ja, det, de gör ju det tycker jag. Och man får mycket 

positiv feedback ändå, men de kanske inte riktigt känner 
hur jobbigt det kan vara” 

                     Respondent 1 
!

”Jag tror vi hade mått bra av att kunna prata. Alltså sker det 
någonting allvarlig händelse så får vi möjlighet att, kan inte 
säga att de är generösa med det. Få möjlighet att prata med 

psykolog men jag har väl upplevt att cheferna under åren 
som har varit, inte haft insikt, kanske lite mer sista året 
men insikt i att jobba med människor. Och vara nära 

under så många dagar” 
                 Respondent 3 !

Jag tolkar dessa citat som att respondenterna inte alltid blir sedda av sina chefer, de säger att de får 

beröm för deras arbete men cheferna förstår inte vilken arbetsbörda som ligger på de anställda. Det 

klargörs även tydligt att respondenterna vill att cheferna är mer delaktiga i det dagliga arbetet som 

pågår, så att även cheferna förstår vilka behov de anställda har, för att de ska kunna må bra på sin 

arbetsplats. Det går även att skönja att de känner en besvikelse gentemot sina chefer, att cheferna 

inte vet hur det är att arbeta med människor under längre perioder och vilka verktyg som behövs för 

att klara av det arbetet. Citaten visar tydligt att respondenterna tycker att arbetet är slitsamt och att 

de skulle vilja ha fler möjligheter för att kunna prata ut om sina tankar och problem som de 

upplever på arbetsplatsen. Men enligt respondenterna så är möjligheterna för att prata med personer 

utanför arbetsplatsen begränsat och är något som de vill ha fler möjligheter till. 

!
!
Sammanfattningsvis så visar kapitlet att respondenterna upplever att det finns plats och tid för att 

prata ut med sina kollegor om olika upplevelser på arbetsplatsen. Det har skapats sociala band 

mellan respondenterna som gör att de vågar visa sina emotioner och även prata ut om hur de har 

det. Men ibland så bryts dessa band som har skapats mellan kollegorna vilket skapar negativa 

emotioner hos dem. De upplever då att cheferna inte ser vad som pågår utan konflikterna får fortgå 

även fast det bidrar till olika grupperingar på arbetsplatsen. Konflikterna som uppstår måste få ett 

stopp i ett tidigt skede och att cheferna måste gå in och avstyra konflikterna genom att samtala med 

de som är direkt inblandade i konflikterna. Om inte cheferna tar tag i uppstående konflikter så visar 



det att det kan skapas grupperingar på arbetsplatsen mellan anställda. 

!
5.3 Emotioner 

Under vägledning så berättar en av mina respondenter att det förekommer mycket emotioner hos 

honom. Han berättar att han är väldigt ärlig med sina emotioner i vägledningen och han förväntar 

sig att han ska få stöttning i problemet som han upplever. På frågor om vad som händer på 

vägledning, svarar respondenten: 

!
!

”Då går jag igenom väldigt mycket känslor, jag går igenom rädsla för att ta 
upp mitt, också beror det på feedbacken som jag får tillbaka. Några gånger 

får jag väldigt mycket stöttning på mitt problem och det tycker jag är ganska bra. 
Andra gånger så kan det vara grupper som sitter helt stilla. Och inte förstår 

problemen och då blir jag frustrerad. Jag kan också bli arg, som jag har 
varit en gång. Också kan jag vara sårbar, jag är i stort sett sårbar i 

detta, för jag ger äkthet och ärlighet av mig själv. Också förväntar jag att 
andra också ska göra det, men så blir jag förvånade när de inte gör det” 

                         Respondent 5 !
Som citatet visar ovan så är vägledning för respondenten inte alltid positiv, det skapar mycket 

emotioner hos honom. Han påbörjar med att känna en rädsla för att ta upp sitt problem, vilket kan 

ha att göra med att han inte har fått stöttning tidigare när han har berättat hur han har det. 

Respondentens förväntningar på sina kollegor och chefer infrias inte och det bidrar till att han 

känner sig sviken. Tilliten som respondenten har haft till sina kollegor har tagit skada vilket bidrar 

till att han upplever en mindre trygghet till kollegor (Barbalet 2008). Citatet visar även att det inte 

endast är negativa emotioner som respondenten upplever på vägledning utan han upplever även 

positiva emotioner. När en grupp är deltagande och sätter sig in i problemet som respondenten 

pratar om och ger han stöd så upplever han att han är del av en gemenskap (Hasselberg et al 2002). 

Varför respondenten inte alltid upplever stöd i sitt problem kan ha att göra med att det förekommer 

personalkonflikter på arbetsplatsen, det verkar enligt respondenten bero på vilka kollegor som deltar 

på vägledningen för att han ska uppleva stöd. Det framkommer inte om respondenten är en del av 

konflikterna som pågår på arbetsplatsen. Tidigare kapitel i resultatet visar att personalkonflikterna 

som pågått har bidragit till respondenter har blivit tillsagda att välja sida i konflikten, vilket kan 

bidra till att respondenten upplever så otroligt mycket känslor för att prata om sina emotioner på 

vägledning. Respondentens upplevelser under vägledning där han inte känner att han blir stöttad i 

sitt problem och att tidigare kapitel visar att det har byggts upp en ”vi” och ”dem” kultur på 



arbetsplatsen, så är det tillgängligt att dra slutsatsen att respondenten har tagit ställning i konflikten 

som pågår. Om det är personer som deltar i vägledningen som han har tagit ställning för så får han 

stöttning i sina problem, medan om det är personer som han inte har tagit ställning för är med på 

vägledning så får han ingen stöttning alls i det han säger. 

!
!
Att inte veta hur problemen kommer att tas emot som respondenten upplever skapar väldigt mycket 

emotioner hos honom. När konflikterna får fortgå på arbetsplatsen utan att de tas tag i bidrar till att 

skapa en negativ kultur på arbetsplatsen, där rädsla för att diskutera uppkomna problem och/eller ta 

upp egna bekymmer inte tas upp. Vikten av att ta itu med uppkomna personalkonflikter är av vikt 

för att bibehålla en positiv kultur på arbetsplatsen, om det inte tas itu med personalkonflikter så 

visar det sig att rädslan för sina kollegor bidrar till att individer inte upplever trygghet på 

arbetsplatsen. 

!
5.4 När arbetet är svårt 

Under intervjutillfällena så berättade informanterna att jobbet är utvecklande. Det är ofta högt 

tempo på dagarna och de har oftast kul på arbetsplatsen tillsammans med ungdomarna och sina 

chefer. Ibland så är arbetet svårt berättar mina respondenter och det är oftast i samband med att 

någon av respondenterna ska hålla i något tema, som de inte kan så mycket om. Såhär resonerar en 

av mina respondenter: 

!
”Det kan jag känna ibland är svårt och då får jag läsa på. Oftast 

så tar den som kan om det. Så kan det vara att den 
 är borta på andra saker, då får någon annan gör det” 

                                                     Respondent 1 !
I ovanstående citat så kan vi se att de anställda delar upp arbetet på arbetsplatsen och kollegan som 

kan mest om ett tema håller då i temat. Men det är svårt att planera in för saker som kan hända 

under arbetsdagen, vilket då gör att det blir förändringar i schemat. Det gör att en annan kollega får 

hålla i det temat och kollegan känner sig inte trygg på om hon har den kunskapen om det aktuella 

temat. 

Två av mina respondenter berättar följande när vi samtalar om tema: 

!
”Så vissa saker är svåra och jag kan inte så mycket om det. 



Jag har aldrig använt narkotika, och hur ska jag veta 
hur det känns. Så det är svårt. Men jag får hjälp då 
av kollegor som har testat eller missbrukat det förr, 

då hjälper de mig och berättar vad jag ska göra, och 
tänka på” 

                                                   Respondent 6 
  

”Vissa teman är svåra och kluriga. Det är kul att göra det, 
och jag är inte ensam. Andra är med också, så jag 

frågor dem för att få inspel. Jag kan glömma något och 
då hjälper de andra till” 

                             Respondent 2 !
Att hålla i tema berättar mina respondenter kan vara svårt när de inte har den kunskapen om det 

aktuella temat som ska hållas i. I ovanstående uttalande så går det att se att respondenterna ändå inte 

upplever något stressigt med att hålla i teman, även fast de inte har kunskap om aktuella området. 

Respondenterna berättar att de kan ta hjälp av sina kollegor och få stöttning i problemet som de 

upplever med temat, de litar på att deras kollegor hjälper de med att få den kunskapen som de 

saknar. Respondenterna får praktiskt stöd av sina kollegor för att klara av att hålla i temat vilket gör 

att de då klarar av att fullfölja sina arbetsuppgifter. Att få praktiskt stöd under arbetet av andra 

kollegor bidrar även till att personen som har fått stödet känner sig omtyckt av sina kollegor (House 

1981). 

!
Sammanfattningsvis så visar resultatet under detta tema att det inte finns någon prestige i arbetet, 

där vikten av att hjälpa kollegorna som inte innehar liknande kunskap är viktigt. Det gör att det 

skapas band mellan de anställda vilket skapar trygghet. De upplever inte rädsla för att inte klara av 

arbetsuppgifterna som de får, utan med sina kollegor som stöttar så tror de på sig själva och att de 

klarar av arbetsuppgifterna, även fast arbetsuppgifterna är svåra. 

!
!
5.5 När tilliten brister och byggs upp 

Att ge en annan individ tillit kräver inga större övervägningar från tillitsgivaren, det handlar om att 

tillitsgivaren har en känsla av förtroende till den som får tilliten (Barbalet 2008). Det gör att tillit 

kan vara skört och att få tilliten brusten skadar individen. Att uppleva stöd i arbetet av sina kollegor 

och chefer bidrar till att välmående ökar hos anställda och de interpersonella konflikterna mellan 

anställda minskar (House 1981). En av respondenterna berättar följande när vi samtalade om 



personalkonflikter på arbetet; 

!
”Ja visst om man är ärlig och öppen. Men om ingen kan se sina fel 

det är väldigt tråkigt att vara den enda som kan erkänna sin fel. 
För det tar energi det också, men visst om bägge kan se sina roller 

då är det okej. Då får man tillbaka energi, för då är det okej. 
Men om den andra är stolt och egen då går det inte.” 

                                                  Respondent 4 !
Respondenten berättar här om hur det skulle gå att lösa personalkonflikter på arbetsplatsen. Det han 

poängterar är att det i konflikter så är det viktigt att bägge ser att de deltar i konflikten på 

arbetsplatsen och att bägge har ansvar för att kunna lösa konflikten. Att gå på arbetet och vara i 

konflikt med andra kollegor tar energi från respondenten och respondenten ser vikten av att lösa 

konflikten. Genom att vara ärlig och öppen i när de samtalar om konflikten så kan de tillsammans 

lösa meningsskiljaktigheten och på så sätt få tillbaka energin och trivseln på arbetsplatsen. Att 

kunna lösa konflikter på arbetsplatsen är viktigt, ovanstående resonemang visar att konflikter på 

arbetsplatsen dränerar respondenten på energi. Men att det är viktigt att inte endast en part i 

konflikten ser problemet i konflikten utan att även andra som är inblandade i konflikten tar ansvar 

för sina handlingar. Två av mina respondenter resonerar på detta vis när vi diskuterar 

personalkonflikter och hur det går att lösas de; 

  
”Ja, det hjälper. Det är väldigt skönt när det kommer någon utifrån 

som inte vet hur relationerna mellan vuxna är och kan komma 
med nya idéer. Det är ju konflikter mellan vuxna, det är det. Men då är han 

med och vägleder oss genom konflikten.” 
                                                    Respondent 2 !

”Det är klart att det blir konflikter, vi bor ihop och jobbar, det blir så. 
Tror det är normalt, konflikter har jag hemma med. Det löser 
sig ganska fort, man pratar om det. Någon gång har chefen 

varit med och löst det. Men det är sällan. Vi är vuxna 
och pratar om det om vi inte är överens” 
                                            Respondent 6 !

Att det förekommer personalkonflikter på arbetsplatsen berättar en av respondenterna är normalt 

och liknar det vid konflikter när han är hemma. I citaten ovan så går det att se att 

personalkonflikterna kan lösas på olika sätt och att det läggs vikt på att lösa konflikterna. Jag tolkar 

detta som att de flesta konflikter som uppstår, löser de som är i konflikt med varandra sinsemellan 



genom att prata ut med varandra. Men ibland så verkar det som att personalkonflikter mellan de 

anställda inte kan lösas sinsemellan utan då behövs det andra parter som är med och försöker lösa 

konflikten. För att lösa konflikterna mellan de anställda så kan deras chef vara med och försöka lösa 

konflikten mellan de inblandade, men även att använda sig av vägledningen för att lösa konflikter 

mellan anställda är något som en av respondenterna tar upp. Ovanstående resonemang visar att när 

de anställda inte kan lösa personalkonflikter som uppstår sinsemellan så använder de sig av det 

informativa stödet. De får då hjälp och guidning av chefen eller på vägledning för att lösa 

meningsskiljaktigheterna som de inblandade är i. Att de får hjälp med att lösa konflikterna som har 

uppstått kan bidra till att tilliten till chefen blir starkare och även att de inblandade partners 

självkänsla stärks (House 1981). Att kunna lösa meningsskiljaktigheten på arbetsplatsen visar sig 

vara viktigt, inte endast för en god arbetsmiljö men även för att tilliten och även självkänslan stärks. 

I vidare samtal med en av mina respondenter om de som varit i konflikt med varandra har en god 

relation till varandra efter att konflikten är löst och vad konflikter kan handla om, berättar han 

såhär: 

!
”Det är oftast små saker som gör det, man kanske sovit dåligt 

och inte förstår vad den andra menar. Också är jobbet 
stressigt så hinner man inte prata om det direkt. Så tänker man 

på det och blir lite frustrerad. Man pratar om det 
så skrattar man, för det var missförstånd. Så blir allt som 

det var innan, man blir inte ovänner för det” 
                                             Respondent 6 !

I ovanstående citat så ser vi hur respondenten menar att meningsskiljaktigheten som uppstår oftast 

handlar om missförstånd, där flera aspekter kan vara med och bidra till att det uppstår 

personalkonflikter på arbetsplatsen. Detta kan då göra att tilliten och trivseln på arbetet drabbas hos 

de som är i konflikt med varandra, men att de sedan löser meningsskiljaktigheten som har uppstått. 

Detta visar att tillit är skört men att de bygger upp tilliten till varandra igen efter att ha pratat ut om 

meningsskiljaktigheten. De återgår då tillbaka till relationen de hade innan och bygger då upp tillit 

till varandra igen. Att de bygger upp en tillit till varandra igen bidrar då även till att de gör sig 

beroende av varandra, det skapar trygghet och gemenskap på arbetsplatsen hos de anställda 

(Barbalet 2008). 

!
Sammanfattningsvis visar detta tema att tillit är skört och när det bryts så skapar det konflikter 

mellan de anställda. Konflikterna som uppstår mellan de anställda löser sig ganska fort genom att 



de inblandade diskuterar sinsemellan, men ibland så har även cheferna varit med för att kunna lösa 

den uppstående konflikten. När tilliten brister mellan kollegorna så dränerar det de inblandade på 

energi och kan skapa en schism på arbetsplatsen. Det är oftast missförstånd som bidrar till att det 

skapas konflikter mellan kollegor, genom att arbetet i perioder kan vara stressigt gör att exempelvis 

en dålig nattsömn att det blir missförståelse i kommunikationen. 

!
5.6 Bakre regionen 

Respondenterna pratar om vikten av att ha egen tid är otroligt viktigt i deras jobb. Det för att de hela 

tiden har andra människor runt sig och att de hela tiden måste finnas där för ungdomarna. 

Respondenterna berättar att egentiden gör att de får tid för sina egna behov och att fokusera helt på 

sig själva. De berättar att de då kan lämna arbetsplatsen i några timmar för att exempelvis träna. 

Såhär berättar två av mina respondenter när vi diskuterade egen tid: 

!
Då släpper jag jobbet helt och åker iväg och tränar. 

Jag tror att om man tänker på jobbet under sina pauser 
så orkar man nog inte jobbet så länge” 

                                             Respondent 1 !
”Det tycker jag nog. Jag är i min lägenhet då sover 

eller lyssnar på musik. Oftast så lyssnar jag på lite musik 
och pillar lite på datan” 

                                          Respondent 4 !
I ovanstående citat visar att de kan slappna av på sin vilotid och inte tänka på arbetet. De fokuserar 

på sitt egna välbefinnande och sina egna behov. På vilotiden så kan de nu lägga undan rollen som de 

innehar när andra vuxna och ungdomar inte är runt dem. Här i den bakre regionen så kan de släppa 

på hämningar och fokusera på sig själva (Goffman 2014). Goffman (2014) menar att det är viktigt 

att det finns en bakre region där de anställda kan fokusera på sig själva och fylla på med ny energi. 

Två av mina respondenter berättar att de kan ha det svårt med att släppa arbetet när de går på 

vilotid. De resonerar såhär när vi diskuterar vilotid: 

!
”Ja, det kan jag. Jag är ute och går och luftar mig. Så kan det 

vara att jag går från en situation på jobbet till vilotid, då 
tänker jag. Situationen bearbetas upp då i mitt huvud 
och jag tänker på det. Jag klarar inte att släppa det 

och jag är i ett eller annat problem hela tiden” 
                                     Respondent 5 



!
”Som jag sa innan så är det inte alltid man kan ta sin vilotid, 
för att det kan hända saker på jobbet. Men vi har blivit bättre 
på att ta ut två timmar tycker jag. Men det går, det är ju svårt 

att stänga av när du är i process med någon på *censur (min censur, 
säger namnet på HVB-hemmet) eller på avdelningen också för att 

man får två timmar så är tankarna mycket då” 
                                  Respondent 3 

!
När respondenterna har varit i konflikt med någon på arbetsplatsen så skapar det mycket tankar och 

frustration hos dem. Att endast förflytta sig från främre till bakre regionen hjälper inte 

respondenterna att släppa arbetet, utan de bearbetar situationerna i huvudet och tänker mycket på 

det som har skett på arbetet. Respondenterna är fortfarande kvar i sitt framträdande och har svårt för 

att släppa rollen när de befinner sig i den bakre regionen. Det gör att de har svårt att fokusera på sig 

själva och fylla på med ny energi (Goffman 2014). 

Ovanstående resonemang visar att det är viktigt för de anställda att när konflikter uppstår, att 

konflikten blir löst mellan inblandade parter i direkt anslutning till konflikten. Om det inte görs så 

skapar det mycket negativa tankar hos de inblandade och de tänker då på konflikten när de ska fylla 

på med ny energi. Ingen av respondent berättar om de tar med sig frustrationen tillbaka till arbetet 

efter vilotiden, men eftersom respondenterna berättar att de inte kan slappna av och tänker på 

konflikter som de är i under sin vilotid, så går det att tänka sig att de tar med frustrationen till 

arbetet.   

!
Att kunna slappna av och slippa att tänka på arbetet under sin vilotid visar detta tema inte alltid är 

enkelt. Konflikterna som respondenterna är i med sina kollegor tar mycket fokus från deras 

återhämtning, istället för att fylla på med nyenergi så kan de bli dränerade på energi. Men resultatet 

visar att om individen inte är i någon konflikt med en kollega eller andra personer på sin arbetsplats, 

så är vilotid viktig för deras återhämtning. Dem kan då fokusera på sina egna behov och även ta en 

paus både fysiskt och även psykiskt från arbetet.  

!
!
!
!
!
!



6 Diskussion och slutsatser 

I denna avslutningsdel så kommer jag att diskutera mitt arbete utifrån resultaten som jag har fått 

fram. Jag kommer att diskutera de konklusioner som jag har gjort i mitt arbete utifrån mitt syfte och 

frågeställningar. Jag kommer även att ta upp vad jag kunde ha gjort annorlunda och diskutera min 

egna roll i arbetet. Valet av metoden kommer jag även att diskutera, dess för- och nackdelar. 

Slutligen så kommer jag att ge förslag till vidare forskning. 

!
6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur anställda på ett HVB-hem upplever och arbetar 

med att bibehålla en trygg arbetsplats med utgångspunkt i relationerna till sina kollegor. James 

House (1981) tankar om det sociala stödet på arbetsplatsen, tillsammans med tillit och bakre 

regionen kan bidra till att förstå hur anställda upplever och arbetar med att bibehålla en trygg 

arbetsplats. 

Resultatet från denna studie påvisar att respondenterna upplever sitt arbete som givande och 

utvecklande. Att få vara delaktig i ett förändringsarbete ger respondenterna glädje och tillgivenhet 

till arbetsplatsen och deras kollegor. Även fast att respondenterna upplever arbetet som väldigt 

slitsamt så är det ingen som diskuterar om att de funderar på att söka sig till en ny arbetsplats. Utan 

istället berättar en av respondenterna om att hon känner en vänskap med sina kollegor. 

Respondenterna berättar även att det finns stöttning på arbetsplatsen, både från cheferna men även 

också från sina kollegor. Det bidrar till att respondenterna upplever att de är en del av en social 

grupp. Den sociala gruppen som respondenterna upplever att de är delaktiga i bidrar till att de 

upplever en arbetsglädje. Det blir en arena för respondenterna som gör att de kan prata ut om 

händelser som inträffar på arbetsplatsen. Vilket skapar starka band mellan anställda på HVB-

hemmet. Detta får stöd av tidigare forskning som påvisar att arbetet på HVB-hem är slitsamt och att 

det kan vara så att behandlare förlorar arbetsglädjen (Lipschitz-Elhawi 2009; Stalker et al 2007). 

För att förebygga det så är det viktigt att behandlare ser positiva aspekter av arbetet och inte 

fokuserar på de negativa aspekterna på arbetsplatsen och att de även ser att arbetet som de utför 

bidrar till positiva förändringar i en människas liv. Detta styrks ytterligare av Shier & Graham 

(2013) studie om vilka faktorer som bidrar till socialarbetares välbefinnande. Studien visade att 

goda interpersonella relationer på arbetsplatsen är det viktigaste för att socialarbetare ska trivas på 

sin arbetsplats. Men för att välbefinnandet ska fortsätta finnas kvar och utvecklas så är stödet från 

cheferna väldigt viktigt. 

!



Studiens resultat visar att det uppstår situationer på arbetsplatsen som bidrar till att det blir 

interpersonella konflikter mellan de anställda. De interpersonella konflikterna bidrar till att skapa 

mycket negativa emotioner hos respondenterna. Även fast inte respondenterna är inblandade i 

konflikten så blir de indragna i konflikten. Jag menar att konflikterna bidrar till att skapa en otrygg 

arbetsplats hos mina respondenter vilket gör att arbetsklimatet i slutändan påverkar det terapeutiska 

arbetet som ska utföras. Det kan göra att behandlingen som ungdomarna ska erhålla på HVB-

hemmet blir medioker. Fokus hos de som arbetar på HVB-hemmet ska vara på ungdomarna, men 

resultatet visar att de interpersonella konflikterna som uppstår tar mycket energi från 

respondenterna. Att lösa uppstående konflikter är av stor vikt och även att konflikterna löses i ett 

tidigt skede, innan det blir så att konflikten eskalerar och drar in kollegorna i konflikten. Winstanley 

& Hales (2015) visar i sin studie att interpersonella konflikter bidrar till emotionell utmattning hos 

de anställda, vilket i sin tur kan leda till att anställda utvecklar depression. Även Shier & Graham 

(2013) menar att negativa interpersonella bidrar till att det skapas en negativ kultur på arbetsplatsen 

vilket bidrar till att anställda hamnar i konflikter med varandra. Det visar att för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats, där anställda har liknande mål i sitt arbete är det viktigt att konflikter 

som uppstår tas itu med i anslutning till konflikten. Här har cheferna ett väldigt stort ansvar för att 

lösa uppstående konflikter. Det är viktigt att chefen vågar ta obekväma beslut för att lösa konflikter, 

om chefen inte väljer att gå in och försöka lösa konflikterna, så visar tidigare forskning att anställda 

kan bli emotionellt utmattade och även hamna i depression. 

!
6.2 Avslutande diskussion 

Ett problem som jag har brottats med under hela arbetet är min egen bakgrund under 

missbruksvården. Under hela arbetet så har jag varit kritisk mot mig och speciellt under 

analysprocessen. När jag har analyserat data så har jag ställt kritiska frågor till mig själv och gått 

djupt in i data och verkligen försökt lägga mina egna förutfattade meningar åtsidan. 

Men samtidigt så har min bakgrund även hjälpt mig väldigt mycket i arbetet, jag har kunnat följa 

upp svaren jag har fått med följdfrågor som då har kunnat ge ett djupare perspektiv. Det har då gjort 

att istället för att få ett fåtal svar på en huvudfråga, så har jag istället kunnat få flera djupare svar 

genom följdfrågorna. På detta sätt så har jag kunnat hålla dialoger med mina respondenter istället 

för att hålla förhör.   

!
Under min analys så har det väckts nya frågor, en specifik fråga som jag finner väldigt intressant är 

om det är likadant på andra HVB-hem, hur det hälsofrämjande arbetet utvecklas och bibehålls. 



Eftersom arbetet skulle bli för stort och tidskrävande så behöll jag ursprungsidén om att fokusera på 

ett HVB-hem och hur de arbetar med det hälsofrämjande arbetet. Men under hela arbetets gång så 

har jag tänkt att det skulle vara av intresse att göra någon form av jämförelse mellan två olika HVB-

hem i deras arbeten. För framtida forskning så hade det varit av intresse att göra en jämförelse 

mellan två olika HVB-hem för att se hur de arbetar med det hälsofrämjande arbetet och vilka 

olikheter samt likheter det finns i arbetssättet. 

!
När det gäller val av metod så anser jag att kvalitativ intervju är det mest lämpade för att fånga upp 

hur de anställa upplever tryggheten på sin arbetsplats. Det för att jag var intresserad av att få högst 

subjektiva åsikter och även kunna söka efter djupare svar när jag ställde följdfrågor. Hade jag 

använt mig exempelvis av enkäter så hade det blivit svårare att få djupet i svaren och det hade även 

blivit svårt att ställa följdfrågor för att fånga upp vad respondenterna menar med sina svar. Jag 

kunde ha använt mig av fler intervjuer än sex stycken, det för att jag då kunnat få större och bredare 

material att arbeta med. Vilket då hade gjort att jag kunnat få fler synvinklar och fler perspektiv, 

men även att jag då hade kunnat få fler teman i resultatet. Att göra en generalisering av denna 

studies resultat på andra HVB-hem anser jag blir svårt att göra. Det är för få deltagare i denna studie 

för att kunna dra en generell slutsats som skulle antas på andra HVB-hem. Dessa sex deltagare 

diskuterar högst subjektiva upplevelser och tankar, vilket gör det svårt att göra en generalisering på 

övriga anställda på HVB-hemmet som respondenterna är anställda på. Men jag kan dra slutsatser 

om hur respondenterna upplever sina relationer med kollegor och sina chefer samt hur de arbetar för 

att bibehålla en trygghet på arbetsplatsen. Däremot så kan denna studie användas av olika HVB-

hem för att bibehålla men även för att utveckla en trygg och hälsosam arbetsplats för de anställda. 

!
!
6.3 Förslag till vidare forskning 

!
• Hur arbetar andra HVB-hem med det hälsofrämjande arbetet?  

• Finns det något samband mellan personalkonflikter och att arbetet är slitsamt? 

• Vad är det som bidrar till att cheferna går in och avstyr personalkonflikter vissa gånger men 

inte andra gånger? 

!
!
!
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8 Bilaga 1 

!
!
Hej! !
Mitt namn är Masoud och jag är i färd med att göra min uppsats inom sociologi. Där fokus kommer 
att ligga på intervjupersonens upplevelser och känslor. Jag kommer att använda mig av intervjuer i 
min insamling av data och jag skulle vara otroligt tacksam om Du ville ställa upp på detta. 
Intervjuerna kommer att ske när Du är på arbete och kommer att ta ungefär 45min. Deltagande i 
min undersökning är helt och hållet frivilligt men Ditt deltagande är för mig otroligt värt och hjälper 
mig att fullfölja min undersökning. Jag kommer att följa de etiska aspekterna i undersökningen. !
Ditt namn kommer inte att nämnas någonstans i undersökning utan Du kommer att benämnas som 
respondent 1, respondent 2 etc. Eventuellt så kommer jag att benämna Ditt kön i undersökning. Du 
har rätt att avbryta intervjun när Du vill och om Du skulle göra det så kommer det inte att tillkomma 
några konsekvenser. Intervjuerna jag får in kommer att användas till min uppsats och kommer inte 
att användas till något annat. När uppsatsen är godkänd så kommer jag att radera de inspelningarna 
som har gjorts. !
Ditt deltagande är för mig väldigt värdefullt och jag hoppas att Du vill hjälpa mig med att ställa upp 
på intervju. Jag kommer inte att utge någon ersättning för Ditt deltagande utan det jag kan erbjuda 
om Du skulle vara intresserad är att Du får en kopia av mitt arbete när det är klart. !
Om Du skulle vilja delta så skulle jag vara väldigt tacksam om Du kunde berätta för din chef att Du 
vill delta i denna undersökning, det för att jag inte ska kunna ta del av namnen innan intervjuerna. 
Men även för att intervjuerna kommer att göras under arbetstid. Har du några eventuella frågor eller 
synpunkter så får du väldigt gärna ta kontakt med mig. !!!
Mina kontaktuppgifter är: !
Telefon nr: +46 735 326716 
mejl: shariati60@hotmail.com !!!
!
!
!
!
!
!
!
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9 Bilaga 2 

!
Bakgrundsfrågor: 

!
1. Kön 

2. Ålder 

3. Civilstånd 

4. Utbildning 

5. Antal år i yrket 

!
Arbetet och rollen som behandlare: 

!
1. Hur kom det sig att du började arbeta inom detta yrke? 

2. Varför valde du att arbeta med denna grupp av ungdomar? 

3. Kan du berätta om hur en dag på jobbet ser ut? 

4. Vad kännetecknar en duktig behandlare, enligt dig? 

5. Vilka krav och förväntningar har du på dig själv i arbetet? 

6. Upplever du att andra ställer krav på dig i rollen som behandlare? Ungdomarna? Cheferna? 

Kollegorna? 

!
Emotioner i arbetet 

!
1. Finns det några situationer då du upplever rollen som behandlare som särskilt svår? 

2. Finns det några situationer då du upplever rollen som behandlare som särskilt givande? 

3. Finns det arbetsuppgifter som du upplever som särskilt svåra? 

4. Finns det arbetsuppgifter som du upplever särskilt givande? 

5. Ni lever under stark tystnadsplikt och brytande mot det kan ge allvarliga konsekvenser. Hur 

gör du för att ventilera dina känslor? 

6. Ni bor på ett kollektiv tillsammans med andra ungdomar och vuxna, finns det tid att då 

fokusera på sig själv? 

7. Hur skulle du beskriva relationen med kollegorna? 

8. Hur skulle du beskriva utrymmet att uttrycka känslor på jobbet inför kollegorna? 

9. Hur skulle du beskriva utrymmet att uttrycka känslor på jobbet inför chefen? 



10. Hur upplever du möjligheterna till stöd i arbetet när du uttrycker dina känslor inför kollegor? 

11. Hur upplever du möjligheterna till stöd i arbetet när du uttrycker dina känslor inför chefen? 

12. Hur gör du själv för att hantera känslorna du upplever i arbetet? 

!
Avrundning 

!
1. Vad är positivt med arbetet som behandlare? 

2. Vad är negativt med arbetet som behandlare? 

3. Något som du vill tillägga, som vi inte tagit upp? 


