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Abstrakt 

Uppsatsens syfte är att ta reda på om den kvinnliga personalen upplever att deras ålder och 

ursprung påverkar de i sitt arbetssätt med ungdomarna på HVB-hem för ensamkommande 

barn samt hur de ser på sitt uppdrag inom sin yrkesroll. Ett hem för vård och boende, (HVB) 

är en verksamhet inom socialtjänsten som ska syfta till att ge barnen omvårdnad, stöd och 

fostran. Idéen bakom studien kom från vår förförståelse då vi både arbetar inom HVB-hem för 

ensamkommande barn och därför ville få kunskap om hur andra kvinnor inom samma yrke 

upplever sitt arbete utifrån sin ålder samt sitt ursprung. Studien bygger på en kvalitativ metod 

där vi har använt oss av både semistrukturerade intervjuer och mejl intervjuer, där 

urvalsgruppen bestod av kvinnor som arbetar på HVB-hem. 

Resultatet visar att det finns skillnader på hur den yngre personalstyrkan kontra den äldre 

personalstyrkan blir bemött. Något som vi har fått bekräftat av våra kvinnliga informanter under 

vår studie är att ett flertal har lyft fram att de upplever att personal som är av yngre slag stöter 

på fler hinder och svårigheter på jobbet. Den äldre personalen upplever istället att de får mer 

respekt av ungdomarna medan den yngre personalstyrkan får kämpa mer. Den unga personalen 

får däremot kämpa med att få respekt från ungdomarna och upplever att de istället blir sedda 

som medboende, systrar, kompisar eller flickvänner. 

Nyckelord: Yrkesroll, ålder, ursprung, bemötande, kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The essay's purpose is to find out if the female staff feel that their age and origin affects them 

in their ways of working with young people at accommodation homes as well as how they 

view their assignment in their profession.  A hem för vård och boende, (HVB) is an operation 

within the social services that aims to provide children with care, support and upbringing. The 

idea behind the study came from our understanding since we both work in the accommodation 

home for unaccompanied minors and therefore wanted to learn about how other women in the 

same occupation experience their work according to their origin and their age. The study is 

based on a qualitative method where we have used both semi-structured interviews and email 

interviews, where the selection group contained women working accommodation home. 

The results show that there are differences in how the younger staff versus the older workforce 

is treated. Something that has been confirmed by our female informants in our study is that 

several of them have highlighted that they experience that the younger staff encounter more 

obstacles and difficulties on the job. The older staff experience that they get more respect by 

the youngsters while the younger staff must struggle to achieve this. The young staff may, 

however, struggle to get respect from young people and feel that they instead are seen as flat 

mates, sisters, friends or girlfriends. 

Keywords: Profession, age, origin, treatment, women 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Genom att ha utfört denna C-uppsats, anser vi att vi har fått möjlighet att fördjupa oss i ett ämne 

som vi båda har ett stort intresse inom, eftersom vi båda jobbar inom en HVB verksamhet. Vi 

vill rikta ett stort tack till alla våra 14 informanter som har ställt upp i vår studie och på så sätt 

gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Åke Nilsén, som med sin kunskap, kompetens och engagemang väglett och hjälpt 

oss genom vårt uppsatsskrivande. 

Lillia Hansén och Lomoyo Sundström 

Halmstad   2016-11-16 
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1.    INLEDNING 

Min familj är inte jätte förtjust i mitt val av yrke, då de anser att jag pga. min ålder 

och bakgrund inte kan vara personal åt pojkar/män som har den bakgrunden som de 

har. Mina föräldrar är från Bosnien och menar på att de känner till hur denna 

målgrupp är och tänker. Mina vänner tycker att jag gör ett fint jobb, men de brukar 

faktiskt fråga mig om jag brukar vara rädd eller så, vilket jag absolut inte är, då jag 

fortfarande går till jobbet och jobbar. (Olivia, 25)    

Ingen av oss kan blunda för att det har varit ett turbulent 2015 som har fått människor att fly 

sina hemländer pga. alla oroligheter i omvärlden. Sverige, och många andra länder har valt att 

öppna sina hjärtan för dessa människor som var på flykt 2015 och tog därför emot många 

människor som var i behov. Målgruppen ensamkommande barn som anländer till Sverige har 

ökat de senaste åren och är en grupp som därför blivit allt mer uppmärksammad idag på grund 

av den senaste tidens elände runt om i världen. Med ökningen av målgruppen har även fler 

HVB-hem öppnats upp på kort tid, vilket har bidragit till ett större behov av personal inom 

verksamheten för ensamkommande barn. 

Vi är två 25 åriga kvinnor som arbetar i en HVB-verksamhet med ungdomar som är mellan 14–

17 år när de anländer till Sverige. Vi har under vårt arbete upplevt att det finns en osynlig gräns 

kring vad den kvinnliga personalen kan göra utan att det skapas missförstånd mellan dem och 

ungdomarna. Vi har under vår arbetstid kunnat se interaktionen mellan personal och ungdomar 

utifrån aspekter som kön, ålder och ursprung. Med begreppet ursprung menar vi var personen 

har sin härkomst samt vilken etnicitet och kulturell bakgrund personen anser sig själv tillhöra. 

I juni 2016 möttes vi av en nyhetsartikel där en kvinnlig anställd har gift sig med en ungdom 

som tidigare hade bott på HVB-hemmet där hon arbetar. Händelsen som hade lett till detta var 

att ungdomen kom till Sverige 2013 utan några ID-handlingar. Under våren 2016 fick han ett 

utvisningsbeslut vilket gjorde att han avvek från HVB-verksamheten. Ungdomen återvände 

igen efter några veckor, men fortfarande utan några ID-handlingar för att sedan avvika igen. 

Det var efter detta som ungdomen, som man då trodde var underårig, gifte sig år 2016 med den 

kvinnliga anställde som är i 30 års ålder (Welin, 2016). Det som fångade vårt intresse i detta 

var att nyheten handlade om en kvinna som jobbade på ett HVB-hem för ensamkommande 

barn. Vi ställde oss frågor kring de rollutmaningarna som hon var tvungen att handskas med 

både som anställd och som privatperson samt vilket förhållningssätt hon hade till sitt uppdrag i 

sin yrkesroll. Handlade detta om att hon tyckte synd om ungdomen som skulle utvisas ur landet 
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och att det var frågor om empati, eller kunde hon inte urskilja gränsen mellan personal och 

privatperson?  

Det finns en beroendeställning i all slags arbete. Men detta blir tydligare i det arbetet där man 

ska komplettera sina arbetsuppgifter med ett emotionellt arbete. Personalen som arbetar med 

dessa ungdomar ställs ofta inför olika rollutmaningar, då de ska bemötta och bekräfta 

ungdomarna, samtidigt som de ska förbli professionella och opartiska. I ett arbete med 

människor, i detta fall en utsatt grupp, tvingas man som personal ofta använda sig av emotionellt 

arbete. Förväntningar från ungdomarna behöver inte alltid stämma överens med personalens 

arbetssätt och normer.  

Det vi har bevittnat under vår tid som ungdomsvägledare har bland annat berört hur personalen 

jobbar med ungdomarna inom verksamheten. Något vi har lagt märke till är att personalens 

åldrar, ursprung och kön skiljer sig åt när det kommer till hur dem väljer att ge bekräftelse och 

närhet till ungdomarna i form av omvårdnad, stöd och fostran. Vi har även lagt märkte till att 

om man i kombination med sin ålder och kön innehar en annan etnicitet och kulturell bakgrund, 

skapas ett annat bemötande från ungdomens sida. Personal som inte passar in i ungdomarnas 

syn på de som ska arbeta inom verksamheten, kan få det svårare att komma in i sin roll och göra 

hörda. Vi har upplevt att vår låga ålder, och vårt unga utseende kan väcka mer missförstånd, till 

skillnad från vad den lite äldre personalen kan göra. Eftersom det inte finns mycket skrivna 

texter om personal och deras upplevelser av sin yrkesroll inom HVB-hem för ensamkommande 

barn, kommer vi i denna uppsats undersöka den kvinnliga personalens syn på in yrkesroll 

utifrån samspelet med ensamkommande barn på HVB-hem. Anledningen till att vi anser att 

studien är sociologiskt relevant är just för att fler HVB-hem för just ensamkommande barn har 

öppnats den senaste tiden och mer personal har rekryterats och anställts. Ämnet är aktuellt då 

nya jobb har skapats vilket också har resulterat i att samhället på så sätt ställts inför nya 

utmaningar då målgruppen av ensamkommande barn tas emot i respektive kommuner.   

 

1.1. PROBLEMFORMULERING 

Med ökat antal ungdomar på varje boende, kommer även ökat behov hos varje individ, då 

vissa individer kräver mer uppmärksamhet, närhet och kärlek än andra utifrån deras behov. 

Detta är något som personalen får sätta sig in i under sin arbetstid och på så sätt avgöra hur 

hen vill bemöta varje individ utifrån olika situationer. Personalens arbetsuppgifter handlar 

därför inte endast om att närvara på boendet utan syftar även till att bemöta och bekräfta 



3 
 

målgruppen utifrån deras enskilda behov. Detta innebär att personal intar olika roller under 

sin arbetstid som i sin tur blir en subjektiv tolkning, eftersom vi alla har olika sätt att bemöta 

människor på. Ett intressant perspektiv är att undersöka hur personalens bemötande gentemot 

ungdomarna påverkas utifrån ursprung, kön och ålder. Detta pga. att vi bemöter och behandlar 

andra olika beroende på vår subjektiva tolkning och bedömning. I denna situation handlar det 

om att kunna bemöta ungdomarnas förväntningar. Den personal som i sitt uppdrag inte lyckas 

bemöta ungdomarnas förväntningar, kan då få ett annat bemötande tillbaka som kan vara 

påfrestande för personalen. Det kan vara en fråga om att inte inneha samma ursprung eller 

ålder som den övriga personalen innehar. Utifrån ett intersektionellt perspektiv, tvingas denna 

grupp av personal in i olika handlingsmönster som är baserade på förväntningar och 

tolkningar som övrig personal slipper anpassa sig till eftersom de redan bemöter ungdomarnas 

förväntningar. Var går gränsen för hur mycket närhet man visa en individ i denna 

livssituation, utan att det leder till missförstånd mellan ungdomar och kvinnlig personal? 

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Personalen som arbetar med ensamkommande barn och unga har olika utbildningar. Det de 

har gemensamt är att deras utbildningar består utan en inriktning med arbete med människor. 

Syftet med studien är att undersöka hur den kvinnliga personalen upplever sig i sitt uppdrag 

av sitt arbete med ensamkommande barn samt hur de ser på sin yrkesroll utifrån kön, ålder 

och ursprung. Med yrkesroll menar vi att personalen vid sin anställning intar ett uppdrag där 

målet är att stötta och vägleda ungdomarna så att de blir självständiga individer som på egen 

hand senare kan klara sig i det svenska samhället. Vi ville även undersöka hur den kvinnliga 

personalen upplever att de bemöter ungdomarna utifrån kön, ålder och ursprung. Det är viktigt 

att personalen intar sitt uppdrag på ett sätt så att den sociala interaktionen fungerar med 

ungdomarna. Goffman (2009) skriver om rollteori och menar att det automatiskt skapas 

förväntningar från den andra parten när en individ intar en specifik roll, förväntningar som 

innebär att individen bör inneha vissa egenskaper och agera på ett specifikt sätt. Med 

utgångspunkt i vår problematik lyder våra frågeställningar; 

 Hur ser den kvinnliga personalen på sin yrkesroll utifrån kön, ålder och ursprung? 

 Hur ser den kvinnliga personalen på interaktionen med ungdomarna utifrån kön, 

ålder och ursprung? 

 



4 
 

2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Till att börja med presenterar vi statistik kring flyktingsituationen samt vad som anses med 

HVB-hem. Vi lyfter även upp diskussioner som har kretsat kring ensamkommande barn samt 

verksamheten och dess personal. Längre fram lyfter vi upp fem vetenskapliga artiklar som 

bland annat berör målgruppen ensamkommande barn samt studier kring kvinnor i yrkesroller 

som upplevelser sig diskriminerade. 

 

2.1. BAKGRUND 

Varje dag tvingas många människor på flykt där häften av dem beräknas vara barn. Dessa 

barn tvingas hoppa av skolan, lämna sin trygghet och för det mesta, även sina släktingar. 

Syrien, Afghanistan, Somalia och Sudan är bland de länderna som pga. konflikter, svält och 

instabilitet har tvingat folk på flykt (Unicef, 2016). 

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

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs 

av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs 

dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. (3 kap. 1 första stycket SoF) 

Den som sköter ett  HVB-hem verksamhet ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende, ha en lämplig 

högskoleutbildning, erfarenheter av likartade verksamheter och anses personligen lämplig för 

positionen. Med lämplig högskoleutbildning menar man utbildning med en inriktning som 

innefattar arbete med människor, och motsvarar 180 högskolepoäng. Det innebär att personen 

ska ha kunskap och kompetens för att kunna stå till svars för olika uppgifter, bland annat för 

att rekrytera kompetent personal. Den person som därför arbetar som personal ska ha relevant 

utbildning och erfarenheter som anses är lämpliga för att utföra arbetet enligt de 

behandlingsmetoder som verksamheten använder sig av Socialstyrelsens (2013).   

Enligt Socialstyrelsens (2013) rapport, ensamkommande barns och ungas behov – en 

kartläggning, är känslor av ensamhet vanliga hos ensamkommande barn, där de försöker 

förhålla sig till sina minnen och det de har varit med om. Rapporten tyder på att trygga och 

ömsesidiga kontakter med vuxna och stabilitet i omsorgen är viktiga komponenter för de 

ungas hälsa och möjlighet att senare kunna vara självständiga individer. När det kommer till 

sociala relationer, så visar rapporten att ungdomarna behöver emotionellt stöd från de vuxna 

runt omkring sig. Men å andra sidan belyser Svensson (2016) i en artikel i Svenska dagbladet 
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att var tredje personal på HVB-hem (38 %) upplever att arbetsmiljön har försämrats under den 

senaste tiden. Personalen har även lyft hur arbetsbelastningen har ökat i takt med antalet 

ensamkommande flyktingbarn som har kommit under det föregående året. 

Diagrammet visar tydligt antalet ensamkommande barn som hade sökt asyl i Sverige mellan 

2004–2016. 35 369 barn och unga hade under 2015 tagits emot av Sverige vilket har bidragit 

till ett stort behov av arbetskraft av olika slag runt om i landet.   

Juhlin (2016) skriver i sin artikel antalet HVB-hem slår rekord, om att det tillkom 500 nya 

HVB-hem under år 2015, och ytterligare 200 vid årsskiftet vilket motsvarade omkring 50 nya 

HVB-hem i veckan. Alla boenden ska granskas och kanske vid mer än ett tillfälle menar 

avdelningschefen på IVO. Just nu finns det omkring 2 000 HVB-hem i landet. Under året 

kommer det dessutom att öppnas ytterligare en typ av stödboenden, som ska vara billigare och 

enklare. Men även om boenden är mindre, så ska de fortfarande ha tillsyn och tillförsäkrad 

trygghet för personalen och de boende. 

Svedberg (2016) skriver i sin nyhetsartikel risker på HVB-hem för ensamkommande om hur 

anställda på ett boende i Jönköping fick låsa in sig pga. oroligheter som ägde rum på boendet. 

Det som ledde till situationen är ännu oklart, men en personal ska ha sagt jävla svin till en av 

ungdomarna. Detta resulterade i att en av ungdomarna låg på golvet och skrek. Svedberg 

beskriver hur situationen för de som arbetar på HVB-hem har förändrats och är därför mer 
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ansträngt gentemot tidigare. En annan personal i Sörmland berättar hur hon är rädd för sitt liv, 

medan en annan berättar om ett tillfälle då de blev hotade av en ungdom. Samtidigt halverar 

IVO antalet kontrollbesök på boende där det bl.a. föreligger personalbrist. 

 

2.2. TIDIGARE FORSKNING 

Forskning kring kvinnors yrkes roll är begränsad, vi har inte heller lyckats få fram en statistik 

över ämnet. Vi stötte på några studier som var gjorda av högskolestudenter, dock var de inte 

endast om kvinnor utan även om mäns syn på yrkesroll. Därför höll vi oss inte enbart till 

forskningen kring kvinnors yrkesroller utan även forskning om ensamkommande barn. Trots 

att ungdomarna inte var vår huvudfokus i studien, ansåg vi ändå att det är av hög relevans att 

veta mer kring vilken slags målgrupp personalen arbetar med. För att undersöka kvinnors 

upplevelser av deras yrkesroller, behöver vi ha kännedom av den målgrupp som de arbetar 

med. Vi har därför tre vetenskapliga artiklar som uppmärksammar gruppen ensamkommande 

barn och sedan två vetenskapliga artiklar som uppmärksammar personalen. 

Racialized Tokens: Latina Teachers Negotiating, Surviving and Thriving in a White 

Woman’s Profession 

Glenda Marisol Flores (2011) studie ger en bild av organisationer, grundskolor, där vita 

kvinnor utesluter latinska kvinnor i ett feministiskt yrke. Tidigare studier om professionella 

yrken analyserar hur vita män utesluter vita kvinnor i mansdominerade jobb. Denna studie 

analyserar istället latinska lärares arbetsplats upplevelser i Santa Ana, en syd kaliforniskt 

mexikanskt invandrar stad. Artikeln jämför erfarenheter av latinska lärare som arbetar på en 

skola där över 70 procent av lärarna är av latinskt ursprung och tre skolor där 20 procent av 

lärarna är latinskor. Författare använder termen racialized tokens för att illustrera hur en 

ofrånkomlig länk till ras, kön och klass kombineras för att forma arbetsplatsens erfarenheter 

av latinska lärare som arbetar som numeriska minoriteter bland en majoritet av vita kollegor. 

Eftersom latinska lärare rasifieras i dessa utrymmen, hävdar författaren att latinska lärare inte 

längre integrerar med vita kvinnor på sina arbetsplatser, de väljer snarare att segregera sig på 

grund av bekvämligheten och säkerheten som själv-segregationen ger. Historiskt sett, använde 

vita män i professionella yrken könsdiskriminering och sexuella trakasserier för att 

marginalisera vita kvinnor i mansdominerade yrken. Denna studie visar en liknande form av 

diskriminering där vita kvinnliga lärare också diskriminerar latinska lärare genom deras 

färgblinda ras synsätt (Flores, 2011). 
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Flores (2011) menar att eftersom organisationer varken är könsneutrala eller ras-neutrala, är 

inte arbetsplatsens erfarenheter av män och kvinnors kunskaper likvärdiga och ändras 

beroende på ras-kön interaktioner. Studier av färgade kvinnor i yrken belyser den kamp de 

möter över huruvida de ska dölja eller uttrycka deras kulturella och etniska arv i vita 

utrymmen. Studierna har noterat att afro-amerikanska kvinnor i ledningen blir indirekt 

instruerade att dölja deras etniska arv genom att binda sitt hår tillbaka eller att inte bära kläder 

som ser etniska ut för att inte orsaka obehag för vita medarbetare. Latinska affärsmän 

förklarar känslan av att de måste navigera två kulturella kontexter: egna latinska arvet och den 

traditionella vita kulturen de utsätts för på sina jobb. Bortsett från att de navigerar kulturella 

konflikter i vita arbetsmiljöer, noterar studier också att kvinnor från fattiga bakgrunder som 

uppnår flexibilitet uppåt uppvisar en djupare känsla av skuld och skyldighet till familj, vänner 

och deras samhällen.  

Artikel belyser könsdiskriminering i den meningen att mansdominerade yrken inte är 

anpassade för kvinnor. Som det ser ut just nu är personal som arbetar inom HVB-hem både 

män och kvinnor. Något som därför kan vara viktigt inom denna typ av verksamhet för att 

underlätta och skapa samma möjligheter för all personal är om det finns gemensamma 

riktlinjer som både den manliga och kvinnliga personalen ska förhålla sig till. För att undvika 

könsdiskriminering kan riktlinjer kring förhållningsättet mot ungdomarna vara relevant och 

viktigt inom en verksamhet där både män och kvinnor är anställda. Något vi har lagt märke 

till är att det lättare skapas missförstånd mellan ungdomar och kvinnlig personal än mellan 

ungdomar och manlig personal. Detta kan vara ett resultat av att det inte finns riktlinjer kring 

förhållningssätt till ungdomarna som är anpassade för båda könen. 

Structure, agency and career strategies of white women and black and minority ethnic 

individuals in the legal profession 

Jennifer Tomlinson, Daniel Muzio, Hilary Sommerlad, Lisa Webley och Liz Duff (2013) 

menar att juristyrket i England och Wales blir allt mer mångfaldigt. Men, medan vita kvinnor, 

svarta och etniska minoriteter (SEM) kommer in i arbetet i stora skaror, kvarstår fortfarande 

ojämlikheter. Denna artikel utforskar karriärstrategierna av 68 vita kvinnor och SEM jurister 

för att förstå mer om deras erfarenheter i yrket. Långa arbetstider är fortfarande en av de 

största indikatorerna för engagemang, särskilt i kooperativa företag. Många av respondenterna 

bekräftade att långa arbetsdagar användes som ett medel av makt för att mäta engagemang, 

vilket i sin tur formade förbättrade framtidsutsikter. SEM talade om en taktik med 
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assimilering genom att påbörja en hobby, seder och klädkoder av den dominerande 

arbetsgruppen. För asiatiska kvinnor, var en gemensam fråga kläder där många gör medvetna 

beslut att bära västländska kläder snarare än traditionella asiatiska kläder på jobbet, så att de 

inte ser för etniska ut (Tomlinson m.fl., 2013). 

Unaccompanied asylum-seeking children: Whose perspective? Childhood 

Ulrika Wernesjös (2011) artikel innehåller en översikt över forskning om ensamkommande 

asylsökande barn och dess konsekvenser för förståelsen av dessa barn som en särskilt sårbar 

kategori. Den nuvarande forskningen fokuserar främst på att undersöka barnens emotionella 

välbefinnande från psykiatriska och medicinska perspektiv. Dessutom tenderar dessa studier 

att lyfta känslomässiga problem som kan vara kopplade till tidigare och nuvarande 

traumatiska upplevelser, i synnerhet avskiljandet från barnens föräldrar. Denna artikel antyder 

istället att det finns ett kritiskt behov för forskning om ensamkommande barns livssituationer 

som är baserad på forskning av deras egna perspektiv. Wernesjö vill presentera en översikt 

över forskning om ensamkommande barn och diskutera konsekvenserna av befintlig 

forskning för att förstå dem som kategori. I den forskning som existerar, finns det en allmän 

kännedom om att ensamkommande barn är en särskilt sårbar grupp som minderåriga, som 

barn skiljas från sina föräldrar och som flyktingar och asylsökande, och när man beskriver 

deras situation är de mest centrala teman förlust, separation och trauma.  

Wernesjö (2011) beskriver vidare uppmärksamheten som har kretsat kring ensamkommande 

asylsökande barn i EU. På många sätt är ensamkommande barn sedda som barn utanför banan 

och sfären av vad som anses vara en normal barndom. De har rest utanför sina 

ursprungsländer och de har separerats från sina föräldrar. Trots det faktum att 

ensamkommande barn har fått uppmärksamhet i politiska debatter och beslutsfattande, är 

forskningen kring dem fortfarande begränsad. Översikten av forskning tyder på att sådana 

studier tenderar att karakterisera de ensamkommande asylsökande barnen som en särskilt 

sårbar kategori av barn som därför riskerar att utveckla känslomässiga problem. Deras 

sårbarhet är, enligt denna forskning, nära kopplad till upplevelser av trauma, förlust och 

separation från deras föräldrar, deras vardagliga liv och hem. Därför är de i behov av stöd och 

skydd. I detta sammanhang finns ensamkommande barn utanför en normal – eller snarare 

idealisk – barndoms riken: dvs. inom en familj och kännetecknas av stabilitet och säkerhet. 

Vi menar att ensamkommande barns behov av emotionella välbefinnande och känslomässiga 

problem kan vara en koppling till tidigare traumatiska upplevelser individen har varit med 
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om. Ensamkommande barn har i synnerlighet avskiljande från sina föräldrar på olika sätt 

vilket kan resultera i behov av närhet i sitt nuvarande hem, vilket är ett HVB-hem med 

anställd personal. Enligt oss ska personalen på HVB-hem ge stöd, skydd och en god omsorg i 

den mån det går för dessa ungdomar. Vi menar att stöd, skydd och en god omsorg kan ges på 

olika sätt av personalen beroende på deras ålder, ursprung samt genus- detta kan i sin tur 

tolkas på olika sätt av ungdomarna. Då vi vill undersöka hur kvinnan ser på sin yrkesroll, 

anser vi därför att det är relevant att ha vetskap om den målgruppen som personalen arbetar 

med, vilket Wernesjö (2011) lyfter i sin artikel. 

Good practice in social care for refugee and asylum-seeking 

Karen Newbigging & Nigel Thomas (2011) belyser i sin artikel, om vad en god omsorg 

innefattar där de tittade på barn som hade migrerat till Storbritannien. Materialet inhämtades 

genom en översikt av tidigare forskning och i form av två fokusgruppsintervjuer med barn, 

samt en intervju med vuxna informanter. Syftet med dessa intervjuer var att undersöka vad en 

god omsorg innefattar. Relevanta organisationer fick även ta emot en enkät då det var relevant 

att höra deras tankar och åsikter eftersom de kommer i kontakt med flyktingbarn. Som 

komplement till dessa enkäter gjordes det även uppföljningsintervjuer. Under 

fokusintervjuerna med barnen framkom det ett antal faktorer som de ansåg vara 

betydelsefulla. Den första åsikten som lyftes fram var att de som arbetar med barnen behöver 

kunna kommunicera med dem för att kunna sätta sig in i och förstå den enskildas behov.  

Socialarbetares attityd kom också på tal i intervjuerna då man ansåg att de hade stor 

betydelse. Barnens önskemål var att socialarbetaren man mötte skulle vara snäll, öppen, och 

ha en förståelse för barnets situation. Barnen nämnde även vikten av att vara accepterade i 

skolan och på så sätt få erbjudet ett emotionellt stöd vid behov. Enkätundersökningen från de 

relevanta organisationerna visade att trygghet, stabilitet, hälsa och bearbetning av trauman var 

betydelsefulla faktorer för att kunna ge en god omsorg. Barnens fritidsaktiviteter och 

utbildning betonades vara ett hjälpmedel för att skapa vänner och ett socialt nätverk. Genom 

dessa aktiviteter kan den unge på ett enklare sätt utveckla sin identitet men även en positiv 

självkänsla. Informanterna menade också att det var viktigt att försöka planera en framtid, 

vare sig om ett uppehållstillstånd eller avslag väntade runt hörnet. Det är viktigt att betona att 

alla individer har olika utvecklingsmöjligheter och utvecklas därmed i olika hastigheter. De 

såg att varje barns behov varierade mycket från varandra. Det mål som är viktigt och som 

finns inom omsorgen är att barn och ungdomar ska bli så självständiga som möjligt 

(Newbigging & Thomas, 2011).    
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Resultatet i Newbiggings & Thomas’ (2011) artikel syftar till att försöka ta hänsyn till 

barnens behov och på så sätt försöka bemöta dem på ett bra sätt. Vi anser därför att det är 

viktigt att kommunerna och de privata bolagen som äger HVB-hem, formar tydliga mål och 

riktlinjer för hur verksamheterna ska skötas. Detta kan även vara nyttigt för personalen då de 

inte behöver gissa sig till vad som krävs av dem i olika situationer, vad som är rätt eller fel, 

eller behöva anpassa sig till sin kollega. Att verksamheten består av regler och rutiner gynnar 

personalens anpassning till sin yrkesroll eftersom det inte skapas några skillnader i 

bemötandet av ungdomarna oavsett kön. Det är dock viktigt att personalen i sitt arbete tar 

hänsyn till individen och dess behov när man försöker att efterleva de regler, rutiner och krav 

som finns inom verksamheterna. 

Home sweet home? Professionals' understanding of ‘home’ within residential care for 

unaccompanied youths in Sweden 

Antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige har ökat de senaste åren, vilket har 

resulterat till att fler HVB-hem runt om i landet har öppnats och personal har anställts. Hem 

för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på 

omvårdnad, stöd eller fostran. Åsa Söderqvist, Yvonne Sjöblom & Pia Bülow (2014) 

undersöker i sin svenska studie om hur personal ser på begreppet hem inom ramen för ett 

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Resultatet i studien visar att personalen inte kan 

erbjuda en hemma-liknande miljö till barnen då personalens uppfattning av vad ett hem är ser 

olika ut, detta gör att de individuellt då de har sig själva som referensram. Detta skapar 

problem för hur HVB-hemmets karaktär ska vara, då ensamkommande barn ska behandlas 

och bekräftas utifrån vad de har för speciella behov. Personal på HVB-hem har som uppgift 

att erbjuda en så god omsorg som möjligt till dessa ensamkommande barn som bor på HVB-

hem. Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt om ensamkommande barn som ska 

syfta till att ge en uppfattning av hur kultur och religion kan påverka hur ett HVB-hem styrs 

och fungerar. 

Söderqvist m.fl. (2014) belyser en problematik som har kunnat ses på våra arbetsplatser där 

personalen har olika sätt att arbeta på. Vi anser att det därför är viktigt att man som personal 

respekterar att man under sin arbetstid befinner sig hemma hos dessa ensamkommande barn 

och på så sätt skapar lite kunskap om deras kultur och religion, i syfte att skapa en ömsesidig 

respekt mellan personal och ungdomar. 
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2.3. SAMMANFATTNING 

Flores artikel belyser könsdiskriminering i den meningen att mansdominerade yrken inte är 

anpassade för kvinnor. Som det ser ut just nu är personal som arbetar inom HVB-hem både 

män och kvinnor (Flores, 2011). Något som därför kan vara viktigt inom denna typ av 

verksamhet för att underlätta och skapa samma möjligheter för all personal är om det finns 

gemensamma riktlinjer som både den manliga och kvinnliga personalen ska förhålla sig till. 

För att undvika könsdiskriminering kan riktlinjer kring förhållningsättet mot ungdomarna vara 

relevant och viktigt inom en verksamhet där både män och kvinnor är anställda. Något vi har 

lagt märke till är att det lättare skapas missförstånd mellan ungdomar och kvinnlig personal än 

mellan ungdomar och manlig personal. Detta kan vara ett resultat av att det inte finns 

riktlinjer kring förhållningssätt till ungdomarna som är anpassade för båda könen. 

Ensamkommande barns behov av emotionella välbefinnande och känslomässiga problem kan 

vara en koppling till tidigare traumatiska upplevelser individen har varit med om. 

Ensamkommande barn har i synnerlighet avskiljande från sina föräldrar på olika sätt vilket 

kan resultera i behov av närhet i sitt nuvarande hem, vilket är ett HVB-hem med anställd 

personal. Enligt oss ska personalen på HVB-hem ge stöd, skydd och en god omsorg i den mån 

det går för dessa ungdomar. Vi menar att stöd, skydd och en god omsorg kan ges på olika sätt 

av personalen beroende på deras ålder, ursprung samt genus- detta kan i sin tur tolkas på olika 

sätt av ungdomarna. Då vi vill undersöka hur kvinnan ser på sitt uppdrag, anser vi därför att 

det är relevant att ha vetskap om den målgruppen som personalen arbetar med, vilket 

Wernesjö (2011) lyfter i sin artikel. 

Resultatet i good practice in social care for refugee and asylum-seeking (2011) syftar till att 

försöka ta hänsyn till barnens behov och på så sätt försöka bemöta dem på ett bra sätt 

(Newbiggings & Thomas’, 2011). Vi anser därför att det är viktigt att kommunerna och de 

privata bolagen som äger HVB-hem, formar tydliga mål och riktlinjer för hur verksamheterna 

ska skötas. Detta kan även vara nyttigt för personalen då de inte behöver gissa sig till vad som 

krävs av dem i olika situationer, vad som är rätt eller fel, eller behöva anpassa sig till sin 

kollega. Att verksamheten består av regler och rutiner gynnar personalens anpassning till sitt 

uppdrag eftersom det inte skapas några skillnader i bemötandet av ungdomarna oavsett kön. 

Det är dock viktigt att personalen i sitt arbete tar hänsyn till individen och dess behov när man 

försöker att efterleva de regler, rutiner och krav som finns inom verksamheterna. 
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Till sist belyser Söderqvist m.fl. (2014) en problematik som har kunnat ses på våra 

arbetsplatser där personalen har olika sätt att arbeta på. Vi anser att det därför är viktigt att 

man som personal respekterar att man under sin arbetstid befinner sig hemma hos dessa 

ensamkommande barn och på så sätt skapar lite kunskap om deras kultur och religion, i syfte 

att skapa en ömsesidig respekt mellan personal och ungdomar. 

 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt beskriver vi de fyra teoretiska perspektiv som vi har valt att utgå ifrån för att 

lättare kunna förklara kvinnors upplevelser av sin yrkesroll. I analysen lyfter vi upp rollteori, 

emotionellteori, genusteori och intersektionalitet perspektivet. 

 

3.1. INTERSEKTIONALITET 

De los Reyes och Mulinari (2005) beskriver intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv 

som tvingar oss att se på verkligheten med nya ögon. Detta kan i sin tur få oss att ifrågasätta 

saker och ting som tidigare varit en självklar kunskap om den sociala ordningen vi lever i. 

Författarna beskriver också intersektionalitet som ett analytiskt verktyg som kan användas 

tillsammans med teorier som handlar om makt och ojämlikhet. Detta gör intersektionalitet till 

ett kritiskt perspektiv som har sitt ursprung i feministiska teorier och på så sätt betonar 

centrala komponenter i maktordningen såsom kön, ålder, etnicitet, sexualitet och 

klasstrukturer. Enligt Hirdman (1988) visar genusteori idag hur maktaspekterna är inbyggda i 

ett genussystem som leder till att kvinnor hamnar i underordnade positioner i samhället.  

Hirdman (1988) är känd för teorin och har forskat länge kring genus och kön. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Styhre (2007) innebär intersektionalitet att en människa innehar ett flertal 

egenskaper som man därefter ska försöka analysera för att ta reda på hur egenskaperna står i 

maktordningen. Kortfattat menar författarna att intersektionalitet kan förklaras utifrån hur 

egenskaper såsom kön, etnicitet, sexualitet och klass samverkar i vissa grupper. Detta innebär 

att en och samma person kan tillhöra alla dessa kategorier på en och samma gång vilket man 

uttrycka som mångfald.  

Hirdman (1988) menar vidare att det finns sociala normer i samhället angående kön och har 

därför under sina år som genusforskare utvecklat ett verktyg hon kallar för genussystem, för 

att förklara hur kvinnlig och manlig underordning hör ihop. Genus kan delas in i över- och 
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underordnad. Maktordningen sker när en individ inte innehar det överordnade kön, det är då 

här intersektionalitet kommer in (Hirdman, 1988). De los Reyes och Mulinari (2005), menar 

vidare att identiteter och samhällsställningar har utformats och skapats utifrån aspekter som 

etnicitet/ras, kön eller klass. Intersektionalitet kan därför ses som ett resultat av ett teoretiskt 

perspektiv som kopplar ojämlikheter och makt till människors möjligheter att agera inom 

ramen för samhällets ideologer, strukturer och institutionella praktiker (De los Reyes och 

Mulinari, 2005). Utifrån människors olika föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt, placerar vi människor och dess kompetens i olika fack som är baserade på vilket 

kön de har. Män och kvinnor bemöts fortfarande utifrån dessa föreställningar vilket gör att ett 

osynligt kontrakt skapas i samband med olika förväntningar. 

 

3.2. ROLLTEORI   

Nilson & Waldemarson (1988) beskriver rollteori som ett samlingsnamn för sociologiska 

teorier som förklarar mänskligt beteende som kan vara startpunkt för att frambringa 

rollspelsteori. Samtliga rollteorier anser att våra roller varierar och förändras beroende på 

sociala egenskaperna, i denna bemärkelse används begreppet roll som ett att tolka människors 

beteende gentemot varandra. Relationen mellan två individer är bestämd av positioner eller 

roller då varje position ofta är relaterad till en viss roll. För att inta positionen som exempelvis 

mamma, förutsätter det att det finns barn med i bilden. Författarna menar vidare på att de 

roller som vi intar, är viktiga delar av vår och andras identitet. De menar att man beter sig 

olika, beroende på de sammanhang man infinner sig i. Då våra roller är förväntningar som är 

sammankopplade till en sammanställning av identiteter, kan man således säga att de 

bestämmer vilka vi är och hur vi ser på vår omvärld. 

Enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) kan personligheten spela in i hur personen 

hanterar sina rollproblem. Författarna menar att personer med självkänsla och som innehar en 

jagstyrning, lättare kan distansera sig och stå emot när förväntningarna blir för många. 

Författarna hänvisar vidare till Goldberg, en amerikansk forskare som kom fram till att den 

mest vanliga rollbelastningen för personer som inte känner sig trygga i sina yrkesroller, är att 

de går in i ett ambitiöst rollspelande där de lever med en rädsla av att bli avslöjade. Goldberg 

delade in rädslorna i fyra olika kategorier, rädsla för intellektuellt avslöjande, rädsla för 

bristande engagemang, rädsla för att den faktiska personligheten och rädsla för att de faktiska 

känslorna ska upptäckas. Goldberg menar att det blir speciellt illa när individen tror att deras 

yrkesroll kräver att man ska ha vissa speciella känslor. Individen anstränger sig för att den 
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personliga identiteten ska stämma överens med sin yrkesroll (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

1991). 

Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) fortsätter med att påpeka att, de yrkesroller som inte har 

några mellanliggande arbetsinstrument som till exempel hantverkare har, har olika 

rollproblem där man tvingas till att använda sig av sin personlighet. Dessa roller tenderar ofta 

att vara osäkra och oklara. Ofta finns det även ett krav från samhället och från individen själv 

på att yrkesroll och privatlivet ska integreras. Författarna menar att kvinnor har sämre villkor 

än män när det gäller arbetslivet. Även om de båda könen skulle ha samma utbildning, har 

kvinnorna ofta mindre kvalificerade jobb. Arbeten är ofta enformiga där kvinnorna har mindre 

inflytande oavsett yrkesroll och anställning. Engdahl (2009) tar upp intrycksstyrning och 

menar att det handlar om att bevara sin personliga front som innehåller både uppträdanden 

och manér. Författaren menar att vi använder oss av uppträdanden när vi vill visa upp vår 

sociala status, det kan handla om vad vi har på oss eller våra nära och kära. Manér är de 

fysiska gester och vår emotionella stil så som tonläge och kroppshållning. 

Goffman (2009) skriver i boken jaget och maskerna om rollteori som innebär att när en 

individ spelar (intar) en roll, förväntar denna sig att den andra parten ska tro på att individen 

innehar de egenskaper som han tycks inneha. För att förstå det bättre kan man likna det lite 

som en föreställning där människor av olika slag intar olika roller för att spela och möta 

interaktionen i det verkliga livet. Om rollerna inte intas ordentligt eller på rätt sätt, finns det 

en risk för att interaktionen påverkas och fungerar dåligt, vilket i sin tur påverkar den sociala 

interaktionen. För att förstå det bättre kan man än en gång jämför det med teatervärlden när 

exempelvis publiken går missnöjd ifrån en föreställning eftersom de inte känt sig tillräckligt 

underhållna. Goffman lyfter även upp sådant som kan utgöra destruktiv information, och 

menar att det finns förhållanden som kan väcka misstänksamhet, splittra eller skapa meningen 

med det individen skapar. 

 

3.3. EMOTIONELLTEORI 

Inom emotionssociologin används begreppen emotion och känsla ofta synonymt med 

varandra, men det görs ändå i många fall en åtskillnad mellan dessa begrepp. Wettergren m.fl. 

(2008) beskriver utifrån ett sociologiskt perspektiv att emotioner bygger på antagandet om att 

emotioner uppstår i situationer där människor möts. Detta innebär att människors handlande 

påverkas i den sociala interaktionen med andra människor. Hochschild (2003) ifrågasätter om 

emotionellt arbete är lika viktigt för män som för kvinnor och om så är fallet, är de viktiga på 
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samma sätt? Han menar vidare att både män och kvinnor arbetar med emotionellt arbete på 

alla möjliga sätt, både i privatlivet och på arbetet. Han menar att emotionella arbeten inte 

följer traditionella distinktioner mellan olika typer av jobb. Han uppskattar vidare att en 

tredjedel av amerikanska arbetare idag har jobb som ställer krav på emotionellt arbete. Tittar 

man dessutom på alla kvinnor som arbetar, har ungefär hälften av dem jobb som kan 

kvalificeras som emotionellt arbete. Författaren menar att det finns tre kännetecken som 

karaktäriserar emotionella arbeten. För det första kräver dessa arbeten ansikte mot ansikte 

eller röst- till-röst kontakt med allmänheten. För det andra krävs det att arbetstagaren 

producerar ett känslomässigt tillstånd i en annan person - t.ex. tacksamhet eller rädsla. Sist 

kan arbetsgivaren, genom utbildning och arbetsledning, utöva en viss kontroll över de 

känslomässiga aktiviteterna för anställda. Inom en yrkeskategori, kommer dessa egenskaper 

att finnas i vissa jobb, men inte i andra (Hochschild, 2003). 

Martin (1999) gör inte någon åtskillnad mellan begreppen emotion och känsla. Hon menar att 

emotioner är känslor som människor upplever, tolkar, hanterar, reflekterar och uttrycker. De 

skapas i den sociala interaktionen och är influerade av social, kulturell, mellanmänskliga och 

situationsmässiga villkor. De hanteras av arbetstagare parallellt med det mentala och fysiska 

arbetet som görs. 

 

3.4. SAMMANFATTNING AV TEORIER 

Denna studie kretsar kring den kvinnliga personalen som jobbar på HVB- hem i Hallands län. 

som ovan, så är forskningen kring kvinnors yrkesroller begränsad i dagsläget. Med hjälp av de 

valda teorierna, ska vi analysera resultatet. Teorierna som vi valde att utgå ifrån handlar om 

kvinnans förhållningssätt till sin yrkesroll. 

Enligt De los Reyes och Mulinari (2005) beskrivs intersektionalitet som ett analytiskt verktyg 

som kan användas tillsammans med teorier som handlar om makt och ojämlikhet. Författarna 

menar att olika identiteter och samhällsställningar runt om i världen har utformats och skapats 

utifrån olika aspekter såsom etnicitet/ras, kön eller klass. Detta innebär att individer upplever 

och ser på andra individer utifrån de föreställningar och referensramar som de har med sig 

kring sig själva och andra individer. Eriksson-Zetterquist & Styhre, (2007) menar att en 

människa kan inneha ett flertal egenskaper som man därefter ska försöka analysera för att ta 

reda på hur egenskaperna står i maktordningen. Kvinnlig personal ska kunna gå till sitt arbete 

och utföra sina arbetsuppgifter utan att behöva känna att dem kategoriseras eller sättas i olika 
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fack med arbetsuppgifter som är typiskt kvinnligt. Genom Nilsons & Waldemarsons (1988) 

rollteori vill vi se hur den kvinnliga personalen handskas med de roller hon får inta i hennes 

arbete med de ensamkommande barnen. Detta kan göras i samspel med emotionellteori för att 

undersöka vilket sätt informanterna styrs av sina känslor i sin yrkesroll. Vi vill med denna 

teori titta på hur personalen förhåller sig till sina emotioner och känslor under sitt arbete med 

ungdomarna då vi tror att det varierar beroende på personalens ålder och ursprung, då vi med 

olika erfarenheter och olika bakgrunder säkerligen har olika tankesätt. Vi vill med hjälp av 

denna teori även ta reda på om den kvinnliga personalen upplever att de gör skillnad på 

ungdomarna utifrån ungdomarnas ålder eller ursprung. 

Något som Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) lyfter upp är att även personligheten kan 

spela in i hur en person hanterar sina rollproblem. Författarna beskriver att en person med 

självkänsla innehar en jagstyrning och kan på så sätt enklare stå på sig i mötet med andra 

personer. Detta gör att personal som upplever sig självständiga och innehar självkänsla lättare 

kan utgå i från sina egna tankar och åsikter i bemötande av ungdomarna. Något annat 

intressant som tas upp inom rollteorin är intryckstyrning, där Engdahl (2009) beskriver 

innebörden samt dess påverkan på individen. Det är viktigt att man som personal står på sig 

och är konsekvent i mötet med ungdomarna för att på så sätt bevara sin personliga front som 

både innehåller uppträdanden och manér. 

Emotioner uppstår i mötet med andra människor enligt Wettergren m.fl. (2008). Författarna 

menar att emotioner utgör en signalfunktion som på så sätt guidar oss i mötet med andra så att 

vi vet hur vi ska bete oss känslomässigt i olika situationer. Kortfattat kan man säga att 

personalens handlande i sitt yrke med ungdomarna påverkas i det sociala mötet 

(interaktionen). Hochschild (2003) skriver att han tror att emotionellt arbete inte alls är lika 

viktigt för män som kvinnor, eftersom han menar att män och kvinnor arbetar med emotionellt 

arbete privat och på arbetet på olika sätt. Denna teori är användbar i vår studie eftersom vi är 

nyfikna på kvinnors upplevelser av interaktionen med ungdomarna på deras arbetsplats. 

Genusteori kommer vi att använda oss av då vi vill undersöka hur den kvinnliga personalen 

upplever att de blir bemötta av ungdomarna till skillnad från deras manliga kolleger och men 

även deras kvinnliga kollegor. Detta är en intressant aspekt att titta på eftersom genusteorin 

talar för att manligt genus per automatik blir normalitetsmallen som det kvinnliga könet får 

anpassa sig till. Detta skapar i sin tur maktskillnader som vi fortfarande kan se idag genom att 

kvinnor hamnar i underordnade positioner i samhället.  
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4. METOD 

I följande avsnitt presenteras vår förförståelse vi har inom att arbeta på HVB-hem, kvalitativ 

metod, metodansats, metodinstrument, urval, tillvägagångsätt, validitet och reliabilitet, etiska 

aspekter samt en metodreflektion. Vi har i vår studie utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv 

som inriktning för att tolka informanternas erfarenheter och upplevelser. 

 

4.1. FÖRFÖRSTÅELSE     

Vi har sedan hösten 2015 varit timanställda som vikarier genom HVB-verksamhet i Laholms 

kommun där det i nuläget finns fem olika boenden. Ett HVB-hem är en verksamhet inom 

socialtjänsten som tar emot enskilda barn och ungdomar för vård eller behandling i förening 

med boende. När ett HVB-hem tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med 

verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. Vi ser oss som vuxna förebilder som 

försöker ge dessa ungdomar en meningsfull fritid och hjälpa dem att bli trygga individer i 

samhället. Våra arbetsuppgifter är b.la. att hjälpa dem med läxor, matlagning, städning och 

assistera dem i de frågor de undrar. Det kan ibland innebära att man går in i en föräldraroll där 

man får ta vissa strider. Tanken är att ge dessa ungdomar det stöd och verktyg de behöver för 

att sedan klara sig själva. Att kunna hjälpa och stötta människor är något som vi båda brinner 

för och har genom detta arbete fått möjlighet att känna att vi gör nytta för de ensamkommande 

barn som vi har stött på. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskarens personliga 

referensram har en inverkan på tolkningen av sina respondenters uppfattningar. I våra sju 

direkta intervjuer var det därför extra viktigt att vi som forskare var medvetna om vår 

förförståelse för ämnet och på så sätt forskar utan att blanda in egna tankar och åsikter.  

 

4.2. KVALITATIV METOD 

Den kvalitativa metoden har både för - och nackdelar. En av nackdelarna enligt Bryman 

(2011) är hur krävande både förberedelsen och sedan bearbetningen av allt det insamlande 

materialet i form av inspelning och anteckningar. Syftet med kvalitativa undersökningar, 

enligt författaren går ut på att genom en studie skaffa en djupare kunskap om ämnet. Detta 

innebär att allt material som insamlas under studien kräver en analytisk bearbetning för att på 

så sätt komma fram till ett bra resultat. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår 

studie då vårt mål var att ta del av informanternas tankar, åsikter och erfarenheter på ett 

djupare plan än vad man kan få fram i en kvantitativ undersökning. 
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4.3. METODANSATS - HERMENEUTIK 

Enligt Watt Boolsen (2009) är hermeneutik aktuell när man vill undersöka informanter i syfte 

att förstå hur de upplever och känner för saker i deras omgivning. Genom att använda oss av 

en hermeneutisk metodansats hoppades vi på att kunna tolka och förstå olika fenomen genom 

att se det utifrån den kontext som vår datainsamling gav oss. Målet med att vi använde oss av 

en hermeneutisk ansats var att försöka skapa en förståelse för hur den kvinnliga personalen 

bemöter ungdomarna samt hur de upplever sitt arbete i sin yrkesroll kring att ge ungdomarna 

omvårdnad, stöd och fostran. Hur vår förförståelse ser ut inför denna studie är en viktig del av 

hermeneutiken, då vi ständigt måste vara medvetna om att inte försöka påverka våra 

informanter och det material vi eftersöker pga. att vi besitter kunskap och erfarenhet inom 

området. 

 

4.4. METODINSTRUMENT – INTERVJUER 

Denscombe (2009) menar att det är viktigt att skapa en avslappnad känsla under intervjun, 

genom att exempelvis inleda intervjun med lite enklare frågor som ger informanten möjlighet 

att få en start och på så sätt känna sig bekväm med att börja tala. Han nämner ett antal faktorer 

som han menar är bra att fokusera på som forskare under intervjuförloppets gång. Denscombe 

beskriver vidare förmågan att läsa mellan raderna och menar att det är viktigt att förstå vad 

intervjupersonen menar med det hen uttrycker men även att kunna urskilja vad de inte 

uttrycker. Något annat intressant man bör tänka på som forskare är att försöka 

uppmärksamma vad informanterna lägger extra stor vikt på under intervjun. Forskaren ska 

också försöka uppmärksamma om informanterna vid något tillfälle talat motsägelsefullt och 

skiftar mellan de olika ståndpunkterna kring det berörda ämnet.  

När intervjun sedan når sitt slut är det bra om forskaren frågar informanterna om det finns 

något utöver dessa diskuterade områden som hen vill tilläga eller diskutera kring. Detta 

gynnar forskaren då det öppnas upp en möjlighet för att ta del av andra intressanta områden 

som de tidigare inte hade tänkt på inför intervjun (Denscombe, 2009). Kvale (1997) betonar 

däremot att det kan uppstå en maktrelation mellan författaren och respondenten, (intervjuaren 

och intervjupersonen). Denna makt som uppstår kan resultera i att informanten ger de svaren 

som hen tror att intervjuaren är ute efter i sin studie vilket i sin tur leder till att materialet inte 

blir tillförlitligt. Bryman (2011) poängterar att det är en fördel att spela in intervjun när den 

görs, för att på så sätt underlätta för intervjuaren att fokusera på att verkligen lyssna på svaren 

från informanten istället för att endast anteckna ner det som sägs.  
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Genom att lyssna får vi lättare att komma på och ställa eventuella följdfrågor som är aktuella. 

I studien utförde vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att på så sätt få våra 

informanters ståndpunkter kring de fenomen som de tycker är viktiga. Genom en 

semistrukturerad intervjuguide skapas det även en fördel för resultatet, eftersom våra 

förutbestämda frågor ger oss jämförbart material som vi senare kan analysera och skapa ett 

resultat av.  

Kvale (1997) betonar vikten av att förbereda informanterna så gott det går innan intervjun, 

vilket vi hade tänkt på och därför hade skickat ut ett informationsblad och även intervjuguide 

till våra informanter innan respektive intervju. Detta menar författaren skapar en mer 

innehållsrik intervju eftersom informanterna får möjlighet att förbereda sig. Bryman (2011) 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun består av unika möjligheter då man kan beskriva 

vardagsvärlden och samtidigt fånga personalens erfarenheter. Fördelen med att använda oss 

av intervjuer som metod är att vi ger personalen möjlighet att förmedla en större och bredare 

bild av sina tankar, åsikter och upplevelser än vad exempelvis en enkät hade kunnat göra. En 

annan fördel med intervjuer är att vi fick möjlighet att ställa följdfrågor som på så sätt hjälpte 

oss att tydliggöra vårt insamlade material. Författaren menar att det även finns en nackdel 

med intervjuer som metod, då han poängterar att man genom intervjuer inte kan få ett lika bra 

generaliserbart resultat som vid exempelvis en enkätundersökning. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att mejlintervjuer inte ger samma utrymme för forskaren 

att ställa eventuella följdfrågor direkt till informanten. Detta var något vi tänkte på och fick 

därmed informanternas godkännande av att vi eventuellt kontaktar dem i efterhand om vi har 

följdfrågor. Det finns både fördelar och nackdelar med mejlintervjuer. Författarna redogör 

även för andra brister med mejlintervjuer som handlar om intervjuns interaktion där de menar 

att informanternas tonfall, ansikts- och kroppsuttryck ger ett rikare tillträde till resultat än vad 

utskrivna mejl texter kommer att göra. Men det finns även fördelar med mejl intervjuer där 

informanten får möjlighet att besvara frågorna i lugn och ro på sin lediga tid. Detta beskrivs 

vara en fördel eftersom informanten får möjlighet att tänka igenom sina åsikter och 

resonemang noggrant innan hon besvarar frågan, varje intervju blir sedan färdig att analysera 

när vi får materialet av informanten (Kvale och Brinkman, 2009). Vi kommer under våra 

intervjuer utgå från en intervjuguide då vi vet vilka områden och fenomen vi vill belysa under 

vår studie, men det är lika viktigt att vi ger informanterna eget utrymme så att de har 

möjlighet att utveckla sina tankar och funderingar under respektive intervju (Ahrne & 

Svensson, 2011). 
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4.5. URVAL 

Eftersom vi visste vilken yrkesgrupp vi ville intervjua och vilka frågor vi ville få svar på, 

använde vi oss av ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Tanken var att utgå från ett tvåstegsurval 

som innebär att vi först kontaktar den ansvarig på respektive HVB-hem, som i sin tur 

kontaktar sina anställda inom verksamheten. Genom denna strategi skulle vi få tag på 

kvinnliga informanter som jobbar på HVB-hem i Halmstad kommun (Ahrne & Svensson, 

2011). Pga. brist på respons från HVB-hemmen, rann tiden iväg och vi valde att utöka vårt 

geografiska område till Halmstad med omnejd. Vi valde då att använda oss av ett 

snöbollsurval istället, som är en form av ett bekvämlighetsurval. 

Denscombe (2009) beskriver att detta bekvämlighetsurval ligger till grund för forskaren att 

använda sig av det som finns lättåtkomligt. Det vi ville undersöka var föreställningar, 

erfarenheter och hur den kvinnliga personalen upplevde att det är att jobba med målgruppen 

ensamkommande barn. I majoriteten av alla urvalsprocedurer förekommer det inslag av 

bekvämlighet av forskaren. Antagligen kommer denna bekvämlighet av att forskare för det 

mesta har begränsade resurser när det gäller tid och pengar som de måste förhålla sig till. 

Snöbollsurval innebär att forskaren hittar den första informanten, som i sin tur föreslår en 

annan informant som kan vara av intresse för studien. Fördelen med detta är att antalet 

informanter snabbt expanderas (Denscombe, 2009). Urvalsramen för undersökningen till vår 

studie bestod av 14 kvinnliga informanter i olika åldrar och ursprung som arbetar inom HVB-

hem för ensamkommande barn. 

 

4.6. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vår första tanke var att vi skulle inrikta oss på informanter som arbetade i Halmstad kommun. 

Vi skickade mejl till en tjänsteman i kommunen som skulle hjälpa oss att med att skicka en 

förfrågan till HVB-hem i Halmstad. När vi inte fick svar, bestämde vi oss för att utöka vår 

sökning efter informanter till Halmstad med omnejd. Med hjälp av snöbollsurval fick vi tag på 

14 informanter, varav sju var mejlintervjuer. Samtliga informanter fick ta del av både 

informationsbrev och intervjuguide. 

Samtliga semistrukturerade intervjuer utfördes hos informanten eller på allmän plats enskilt 

där vi valde att skriva in svaren direkt i datorn. Vi har pga. geografiska begränsningar varit 

tvungna att använda oss av ett antal mejl intervjuer istället för öga mot öga intervjuer. Vi 

upplevde att dessa informanter var av intresse för vår studie och skickade därmed ut ett 

informationsbrev och samma intervjuguide som våra andra informanter fått besvara. Vi fick 
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sammanlagt sju stycken öga mot öga intervjuer och sju stycken mejl intervjuer som material i 

vår studie. Vår intervjuguide är uppbyggd av tre teman då vårt syfte var att undersöka hur den 

kvinnliga personalen på HVB-hem interagerar med ungdomarna med fokus på ålder och 

ursprung. Vi ville ta reda på om personalen upplever att deras ålder och ursprung påverkar 

dem i deras arbete med ungdomarna och hur de ser på sin yrkesroll. Under bakgrundsfrågorna 

frågade vi bl.a. informanterna om deras ålder och ursprung, vilken utbildning de har och hur 

en vanlig arbetsdag ser ut. Frågor om yrkesroll och förväntningar bestod av deras tolkningar 

av uppdraget, krav på sig själva och förväntningar från omgivningen. Vi ställde även frågor 

kring deras upplevelser i sitt arbete utifrån kön samt hur de upplevde att ungdomarna 

behandlade dem. Det tredje temat handlade om bemötande, där informanterna fick svara på 

frågor kring hur de upplever att deras ålder och ursprung påverkar deras sätt att bemöta 

ungdomarna men också bl.a. om vilka egenskaper man bör ha för att bemöta de 

ensamkommande barnen (Se bilaga 2). 

 

4.7. VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet handlar om att man på ett tillförlitligt sätt mäter det som är relevant för sin studie 

medan reliabilitet handlar om pålitlighet, vilket gör att valet av rätt intervjupersoner är en 

viktig process. Det gäller att man under sin studie har använt sig av rätt urval, vilket vi anser 

att vi har gjort då vi har fått tag på sammanlagt 14 kvinnor som alla arbetar inom en HVB 

verksamhet för ensamkommande barn. Validitet innebär giltighet och att undersökningen 

mäter det den är avsedd till att mäta. Svaren ska vara meningsfulla och ge svar på den 

teoretiska förståelsen, antaganden och frågeställningar. Detta innebär att intervjuguiden ska 

bestå av frågor som kan ge den typen av svar som vi forskare vill undersöka och analysera i 

vår studie. Vi kan öka validiteten i vår studie genom att skapa olika kategorier och jämföra 

resultaten för att se vilka nämnare man får. Kvale (2006) menar att intervjumaterialet ska vara 

insamlat på ett noggrant sätt såväl i förvandlingen från ljud till text som i själva analysen. 

Kvale skriver även att man alltid bör sträva efter hög validitet och reliabilitet då detta leder till 

bra framtagen forskning. 

Enligt Trost (2012) innebär reliabilitet att mätning är pålitlig och att inga slumpinflytelser 

förekommer. Detta innebär att intervjuerna som vi hade med våra informanter ska baseras på 

samma frågor. Studien ska kunna göras om och utifrån de förutsättningar den hade från 

början, ska man kunna komma fram till samma resultat. En fel sägning eller missuppfattning 

av frågeställningen är något som lättare kan undvikas vid en kvantitativ studie. Validitet på 
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andra sidan, innebär om intervjuguiden mäter det den huvudsakliga frågeställningen och 

syftet med studien avser att mäta. 

 

4.8. ETISKA ASPEKTER 

I studien, strävade vi efter en etiskt korrekt forskning. Då vi både arbetar inom HVB 

verksamheten, var vår avsikt att inte svart måla den. Beroende på resultatet, ville vi inte att 

cheferna som jobbar i verksamheten skulle dra en slutsats om att en personalgrupp skulle vara 

bättre än en annan personalgrupp. Eriksson (2014) beskriver att man som forskare respekterar 

deltagarnas rättigheter och värdigheter och informerar om forskningens syfte innan deras 

samtycke efterfrågas. Eriksson menar även att man som forskare ska undvika att deltagarna 

skadas av att delta i undersökningen samt att man som forskare ska arbeta på ett ärligt sätt 

som tar hänsyn till intervjupersonernas integritet. 

Denscombe (2009) menar att det är viktigt att man som forskare inväntar ett samtycke från de 

informanter som väljer att delta i forskningen som utförs. Det är även forskaren ansvar och 

uppgift att se till att informanterna inte far illa på grund av medverkan i studien som utförs. 

Det är också viktigt att forskaren arbetar på ett tydligt och trovärdigt sätt genom att vara 

uppriktig med forskningens syfte och se till att empirin inte får falska förespeglingar 

(Denscombe, 2009). Informanterna blev informerade om syftet, där var och en fick ta del av 

informationsbrevet. Vi såg inga risker för deltagarna att medverka i vår undersökning då deras 

namn samt arbetsplatser förblir anonyma, dessutom får informanterna fiktiva namn, dessa för 

att ytterligare skydda deras identiteter. Som forskare arbetar vi etiskt genom att respektera 

informanternas värdighet och rättigheter. Inför vår studie presenterade vi oss själva och vårt 

syfte med forskningen. Det var sedan upp till informanterna att självmant bestämma om de 

ville delta i intervjun. Under vår arbetsgång strävade vi efter att arbeta trovärdigt med empiri i 

insamlingen samt att skydda de personer som valde att delta frivilligt i vår studie. 

 

4.9. REFLEKTION AV METODKAPITLET 

Efter insamling av materialet har vi i efterhand sett små brister som vi inte hade räknat med. 

Tanken var att enbart utgå från Halmstad kommun, men då det var brist på informanter, fick 

vi expandera vårt urval till Halmstad med omnejd. Detta gjorde att vi fick betydligt fler 

informanter än vad vi hade räknat med då vi fick hjälp av snöbollsurvalet. Med sju 

semistrukturerade intervjuer, kände vi ändå att vi ville ha fler informanter och därför få en 

större validitet i arbetet. De som var intresserade av att delta i intervjun men som inte kunde 
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träffas, fick skickade till sig intervjuguiden och informationsbrevet som förklarade syftet med 

uppsatsen. Vissa av informanterna som hade genomfört intervjun genom mejl, glömde att 

svara på några frågor eller inte förstod de och lät därför bli att svara. Det vi kunde ha tänkt på 

i detta skede var att omformulera frågorna, så att de var mer lättförståeliga. Vid mejlintervjuer 

blir det svårare att ställa följdfrågor, dock utvecklade vi en av frågorna för en informant då vi 

ansåg att denna fråga kunde ge svar på vår frågeställning. 

Utöver de sju informanter som vi fick, hade vi räknat med att ha ytterligare fyra stycken som 

skulle delta i studien genom mejl. De var positivt inställda till att ställa upp på mejlintervjun 

och blev påminda två, tre gånger. Men till slut kände vi att det var dags att sluta med 

materialinsamlingen och fick därför fyra bortfall. Något som vi under vår studie märkte, var 

exempelvis när vi fick tillbaka en gjord mejlintervju från en informant som medvetet eller 

omedvetet har hoppat över en fråga. Det vi fick göra i denna situation var att kontakta denna 

informant, som i sin tur fick en ny chans att bevara frågan. Det vi kunde ha tänkt på var att 

omformulera frågorna och anpassa dem till mejlintervjuer. 

 

 

5. RESULTAT 

Resultatet är uppdelad i tre olika teman som är uppbyggda utifrån teorierna rollteori, 

emotionellt arbete, genus och intersektionalitet. Våra teman i resultatet är att arbeta på ett 

HVB-hem, rollförväntningar samt det emotionella arbetet. Resultatet presenterar utvalda delar 

av vårt insamlade material som ligger till grund för att besvara våra frågeställningar. Våra 

informanter är anonyma och har därför fått fiktiva namn under studiens gång.   

 

5.1. PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER 

Här följer en presentation av våra informanter. Observera att namnen är fiktiva för att vi ville 

skydda deras identitet. Vi skriver inte heller vilken kommun som informanterna arbetar inom, 

detta är för att skynda informanterna mot identifiering. 

Liv är en 23 årig svensk tjej som har gått barn och fritidsprogrammet i gymnasiet. Hon har 

arbetat i sju månader som ungdomsassistent. 
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Amalia är en 25 årig kvinna som är född i Kroatien. Hon har gått hotell och 

restaurangutbildningen i gymnasiet och har arbetat i nio månader som 

integrationshandledare.                  

Olivia är 25 år gammal och kommer från Bosnien. Efter gymnasiet läste hon kurser med 

inriktning på socialt arbete, hon har däremot ingen examen inom området. Hon är anställd 

som ungdomsvägledare på 100 % och har arbetat som det i ca sex månader. 

Annelie är en 25 årig svenska som har en examen inom socialt arbete. Hon har varit 

timanställd sedan sommaren 2015 som ungdomsvägledare. 

Irene är 27 år gammal och kommer från Serbien. Efter gymnasiet läste hon 

fritidspedagogutbildningen. Hon har arbetat två år på sin nuvarande arbetsplats som 

ungdomspedagog. 

Terese är 27 år gammal och har sitt ursprung i Sverige. Hon har läst programmet organisation 

och ledning av arbete och välfärd med inriktning socialt arbete. I sitt yrke är hon 

ungdomsvägledare där hon har jobbat i fem månader. 

Nadja är en 27 årig kvinna med svenskt ursprung. Hon har läst programmet sociologi och 

socialt utvecklingsarbete vid Högskolan i Halmstad och arbetar nu som ungdomsvägledare 

med ansvarområden inom schema och administration. 

Annika är 28 år och har sitt ursprung i Sverige. Hon studerar sitt sista år till beteendevetare. 

Hennes befattning är socialvägledare där hon har arbetat sedan ett år tillbaka. 

Tyra är en 28 årig kvinna som är född i Ungern. Hon har en examen som förskollärare och har 

sedan ett år tillbaka jobbat som integrationshandledare. 

Mariana är 35 år och utbildade sig till kock efter gymnasiet. Hon har arbetat i fyra månader 

som ungdomsvägledare och är mamma. 

Amelie är 38 år och är halv svensk och halv polsk. Hon har socionomexamen och har sedan 

tre år tillbaka jobbat som integrationshandledare. Amelie är dessutom mamma. 

Vega är en 39 årig kvinna som är född i Sverige men har föräldrar som kommer från Iran. 

Hon har en socionomexamen och har jobbat som integrationshandledare i ca två och ett halvt 

år. 
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Tanja är 40 år och har efter gymnasiet studerat till social pedagog. Hon har arbetat i ett år som 

ungdomsvägledare. Tanja kommer från Kroatien och är mamma. 

Ylva är en 42 årig svensk kvinna som efter gymnasiet utbildade sig till behandlingspedagog. 

Hon är mamma och har snart jobbat i två år som ungdomspedagog. 

 

5.2.  ATT ARBETA PÅ HVB-HEM 

Att arbeta med ungdomar inom en HVB-verksamhet syftar till att hjälpa ungdomarna att 

hjälpa sig själva där målet är att ungdomarna ska bli så självständiga som möjligt för att sen 

klara sig i samhället. Uppdraget personalen har kan tolkas på olika sätt, som att exempelvis: 

att finnas till och ge stöd till ungdomarna, att vara bra förebilder, vara närvarande samt att ge 

trygghet och vägledning. Samtliga informanters krav på sig själva var att de skulle respektera 

och behandla ungdomarna på ett bra sätt för att undvika konflikter, att bete sig som personal 

trots sin ålder, att vara ett bra stöd och att snabbt kunna lösa de olika missförstånd som kan 

uppstå. Andra svarade att de vill agera professionellt men ändå personligt då de vill kunna 

vara objektiva men samtidigt förbli omhändertagande. Flertalet av informanterna beskrev ett 

antal egenskaper de ansåg att man bör ha som personal inom en HVB-verksamhet, som var 

bl.a. tålamod, vänlighet, vara positiv, ha kunskaper kring olika kulturer och religioner, ha 

empati samt sympati. Informanterna betonade även vikten av att försöka bemöta målgruppen 

på ett objektivt sätt så att det inte skapas någon särbehandling eller favorisering av 

ungdomarna på boendet. Citatet nedan är Amelies tankar om hur en personal skall vara. Själv 

har hon arbetat som intergrationsledare i tre år och är dessutom mamma. 

Man ska ha sitt hjärta på rätt plats, så att man ser individen utifrån dess behov. Vi som 

jobbar med ensamkommande flyktingbarn får inte glömma att de säkerligen har varit 

med om de mest förfärliga saker och situationer. Som personal ska man försöka ha 

eller i alla fall försöka skapa förståelse för ungdomarnas historier och berättelser. 

Något annat viktigt att ha som egenskap är tålamod, då ungdomarna i den åldern de 

befinner sig i kan vara lite trotsiga och egenkära, då de flesta av dem befinner sig i 

puberteten. (Amelie, 38)   

Hur en vanlig arbetsdag såg ut, varierade beroende på kommun till kommun. Den kunde bestå 

av bl.a. av att fylla på kyl och frys, prata eller spela spel med de ungdomar som är kvar på 

boendet till att läser läxor och strukturera kring ungdomarnas aktiviteter och checka av så att 

de kommer iväg. När ungdomarna kom hem från skolan var de ofta trötta. Personalen lämnar 

de ungdomarna ifred så att de får möjlighet att vila och slappa medan andra ungdomar 

frivilligt befann sig i köket. Informanterna beskriver att de försöker vara lite flexibla, då de 
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gör lite som ungdomarna önskar- vilket kan innefatta allt från att sitta och måla till att sitta 

med och spela eller bara prata och träna svenska. När ungdomarna kom hem från skolan 

beskrev Liv att hon först kollade av hur läget och stämningen var, medan Amelie istället valde 

att vara närvarande och göra sig sedd för ungdomarna. Irene fastställer att det är mycket man 

ska hinna med när ungdomarna är iväg i skolan. Hon beskrev hur hon fick ringa och ha 

kontakt med olika personer som är berörda i ungdomarnas liv, så som sjukvård och skola. 

Hon berättar hur hon även körde och hämtade ungdomarna ibland då god mans ansvar är lite 

svag och oidentifierat. Irene menade på att själva interaktionen med ungdomarna inträffar hela 

tiden, men tar olika uttryck då det på helgen finns mer tid att umgås pga. bristande aktiviteter 

utanför boendet. Nadja berättar att: 

En helt vanlig dag löser man helt vanliga tonårspojkars problem. Allt från att få dem 

att gå upp ur sängen på morgonen till att hjälpa dem med läxan. Men man stöttar också 

ungdomarna i problem som inte hamnar på någon normalitetsskala som exempelvis 

deras långa väntan på asylansökan, det faktum att någon i personen i dennes närhet 

har dött/blivit mördad eller andra traumatiska upplevelser. Ingen dag är den andra lik 

trots att de är så lika de kan bli med vardagsrutiner och regler. Sådana som en vanlig 

familj har. (Nadja, 27) 

Här ser man tydligt vad som skiljer dessa ungdomar från svensk-födda ungdomar. Trots att 

personalen försöker att bibehålla de rutiner de har, är varje dag en överraskning, som beror på 

vad varje ungdom har varit med om, vilket personalen på bästa sätt får stötta och vägleda 

ungdomarna kring. 

Att vara stark, bestämd, tuff, snäll, glad, trevlig och att ha tålamod var några egenskaper som 

våra informanter nämnde att de trodde att deras omgivning förväntade sig att de skulle inneha 

i sin yrkesroll på HVB-hem för ensamkommande. Vega berättade att hennes omgivning anser 

att arbetet med ensamkommande barn (pojkar) är mer passade för manlig personal. Men 

poängterade samtidigt att hon kunde se en fördel med sina språkkunskaper där hon kunde 

göra sig bättre förstådd med ungdomarna, vilket gjorde henne trygg i sin yrkesroll. Amelie 

säger istället att hennes omgivning i stor utsträckning förväntade sig att hon skulle vara 

bestämd, tydlig, stark och ha tålamod. Hon fortsätter sedan med att berätta att hennes 

omgivning är rädda att något ska hända henne när hon befinner sig på jobbet, vilket hon 

besvarar genom att uttrycka att hon endast jobbar med människor.  

En ytterligare berättelse om förväntningar från omgivningen kom från Amalia som sa att 

hennes omgivning har nämnt att de hade hoppas på att hon var en man. Men eftersom hon är 

kvinna, så förväntar de nog sig att hon ska vara snäll, trevlig och glad. Detta för att 
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ungdomarna inte ska ha en anledning till att hoppa på henne. Ylva har barn som bli oroliga 

när hon ska jobba dygn och Olivia säger sig har en familj som menade att någon i hennes 

ålder och bakgrund inte ska arbeta med denna typ av målgrupp. Både Amelie och Ylva trivs 

med sina jobb och det är det som får dem att stanna kvar och fullfölja sina uppdrag. Ylva 

lyfter vidare upp den senaste tidens händelser där ensamkommande barn har setts som 

förövare och blivit svartmålade som grupp. Här menar hon att hennes omgivning har 

påverkats av vad som står och sägs i media vilket gör att omgivningen uttryckt att man bör 

vara fysiskt stark för att klara av arbetet med ensamkommande barn. Nadja beskriver sin 

omgivning på följande sätt: 

… Bekanta/okända/andra i sin yrkesroll som möter ungdomarna (exempelvis doktorer, 

sjuksköterskor, Gode män m.m) som man berättar sitt yrke för kan reagera olika en del 

reagerar som sina vänner/familj andra tycker att man har mycket på sina axlar för att 

få ungdomarna att "passa in" enligt deras mått mätt i samhället... (Nadja, 27) 

Citatet ovan speglar Nadjas syn på de förväntningar hon tror att hennes omgivning har. 

Hennes syn var väldigt bred och beskriver enligt oss en mer negativ verklighet gällande 

omgivningens syn på hennes yrkesroll. Något man kan tyda ur citatet är att Nadja noga 

poängterar att många i samhället mer eller mindre ser hennes val av yrke som en belastning 

istället för en belöning. 

 

5.3.  ROLLFÖRVÄNTNINGAR 

Genus medvetande är något som ständigt kommer att förfölja och ifrågasätta de normer som 

vi har och som vi styrs av. Kvinnor och män bemöts därför på olika sätt utifrån vilket kön de 

har, vilket innebär att arbetet med ungdomar i olika sammanhang kan se olika ut beroende på 

om det är kvinnlig eller manlig personal på plats. En annan faktor kan även vara att 

bemötandet påverkas av det synsätt ungdomarna har på kvinnor respektive män från sina 

hemländer. Olivia lyfte att anledningen till att det var fler kvinnor än män på hennes 

arbetsplats, var just för att det är fler kvinnor som söker till sig tjänsterna. Trots detta så anser 

många av informanterna att könsfördelningen på arbetsplatsen var jämn, även om det fanns en 

eller två fler kvinnor som arbetade. Amelie nämner att hon känner till att det existerar en 

strävan från chefs håll att det ska vara lika många kvinnor som män inom varje verksamhet. 

Nadja betonade att hon under sitt arbete har upplevt att ungdomarna behandlar och ser olika 

på personalen beroende på vilket kön de har, där en man automatiskt får mer auktoritet. 

Informanterna var också medvetna om att det var mer naturligt för den manliga personalen att 
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bemöta ungdomarna då de kanske hade mer gemensamt. Amelie betonar istället att hon 

upplever att ungdomarna bemöter personalen olika beroende på om det var en man eller 

kvinna som jobbade. 

... i ett bemötande handlar det inte endast om hur man talar utan även hur man klär sig 

och vilken hållning man har. Helt ärligt så är kvinnor och män olika i alla de typer av 

kategorier. Vi är olika! Jag anser att jag som kvinna bemöter ungdomarna på ett 

annorlunda sätt än vad den manliga personalen gör, även om jag inte vill bemöta dem 

på ett annorlunda sätt. (Ylva, 42 ) 

Att informanternas ålder skulle påverka deras sätta att bemöta ungdomarna förändrades 

beroende på de erfarenheterna och kompetensen personerna hade, då man hade hunnit med 

olika mycket beroende på den åldern som man var i och de situationer man hade upplevt. Liv 

resonerade kring att det kunde vara en nackdel att vara jämnårig med ungdomarna, men 

betonade även att det samtidigt fanns en fördel med det, då hon hade lättare att förstå 

ungdomarna när det kom till olika situationer, eftersom det inte var länge sedan hon själv var 

ung. Olivia hade fått höra att den äldre personalen hade mer erfarenhet och kunde därför sköta 

sina jobb bättre. Hon menade att när det kom till mötande av ungdomarna, så handlar det inte 

om personalens ålder eller erfarenheter då denna målgrupp var annorlunda. Nadja försökte 

verka lite tuffare än vad hon normalt skulle vara, då hon som sagt fick kämpa extra för att bli 

sedd som personal. 

Eftersom jag är 35 år och nästan kan vara deras mamma så känner jag nästan tvärt om 

att det är en fördel. Jag får respekt men också så är det mig de vill prata med. Jag 

märker också att min fysiska styrka och storlek spelar in, de vet att skulle det hända 

något så skulle jag kunna övermanna dem (Mariana, 35). 

 I citatet ovan betonar Mariana vilka fördelar hennes ålder för med sig i arbetet med 

ungdomarna. I hennes fall, upplever hon inte att det finns hinder för henne som kvinna att 

jobba med dessa ungdomar. 

Ojämlikheter skapas på grund av personalens ålder där den yngsta personalen är den grupp 

som påverkas mest. Informanterna nämnde och gemensamt påpekade hur ålder och ursprung 

kunde ses som två komponenter som skiljer den kvinnliga personalens möjlighet i sitt arbete. 

Ju äldre personalen var, desto mer avslappnad som kvinna kan hon vara inom verksamheten. 

Våra informanters åldrar varierade från 23–42 år. De äldre informanterna berättade att de 

upplevde att de fick mer respekt av ungdomarna än vad en yngre personal fick, samt att de 

upplevde att de blev mer hörda. Ylva förklarar det som: 
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Jag tycker att det är viktigt att vi är ärliga och realistiska när vi diskuterar detta. Det 

är självklart att det påverkar mig att jag är en kvinna som jobbar med ensamkommande 

ungdomar, i vissa fall män. Fördelen i min situation är nog min ålder, då jag upplever 

att jag får min röst hörd till skillnad från mina yngre kvinnlig kollegor. (Ylva, 42) 

Många av de yngre informanterna illustrerade att de hade svårigheter med att få sin röst hörd 

men de hoppades på att ungdomarna ändå skulle respektera personalen oberoende av den 

ålder de hade. Många påpekar även att en del av den egna personliga utvecklingen kunde 

påverka hur man bemötte ungdomarna. Att vara ung och arbeta i verksamheten sågs inte som 

en fördel, synnerligen när det kom till vissa situationer. Amalia berättade att hon försökte 

bemöta alla ungdomarna på ett professionellt sätt, men kunde själv ibland känna ett motstånd 

som hon kunde koppla till sin ålder. Då vissa ungdomar var äldre än vad de utgav sig för att 

vara, upplevde vissa informanter att de blev behandlade och bemötta på olika sätt. Amelie 

kunde se sin ålder som en fördel då hon inte var jämnårig med ungdomarna. Här menar hon 

att det lättare skapas missförstånd om personalen är yngre. I hennes fall, upplevde hon att hon 

blev sedd som en mamma, och inte som en syster eller kompis. Ylva menar istället att ju äldre 

man är, desto mer har man gått igenom. Det är en fördel att vara äldre och arbeta med dessa 

ungdomar, då man har fler referensramar att utgå ifrån vid olika situationer.  

 

5.4. DET EMOTIONELLA ARBETET 

Enligt informanterna finns det en tydlig bild av att det lättare skapas missförstånd mellan 

ungdomar och yngre kvinnlig personal. De yngre informanterna beskrev hur de fick jobba 

hårdare med att få respekt från ungdomarna samt att bli lika mycket hörda. De upplevde även 

att de blev behandlade som medboende, systrar eller till och med blivande flickvänner istället 

för att bli behandlade som personal. Amalia 25 år, talar om hur hon inte ville att hennes ålder 

skulle vara en av anledningarna till att inte anställa henne. Missförstånd är något som Amalia 

fortsätter att lyfta upp, där hon menade att hon nu har lärt sig med tidens gång att inte vara för 

närgången med ungdomarna. Amalia berättar att: 

Ju yngre personalen är desto mer flörtande och tafsande är ungdomarna. Det är därför 

viktigt att personalen är enade om hur de ska bete sig när det gäller närkontakt och 

beröring med ungdomarna så att vi undvika missförstånd. (Amalia, 25)      

Detta visar på att utan riktlinjer för arbetet, så är det upp till varje personal att sätta egna 

gränser på vad de anser är en acceptabel närhet. Något ungdomarna skulle kunna använda för 

att jämföra de olika personalerna. 
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Ursprunget på våra informanter varierade, men majoriteten av dem hade dock svenskt 

ursprung. Vega, kunde relatera till sitt ursprung då hon hade föräldrar som kom från Iran. Hon 

menade att hon hade ett annat synsätt än flertalet av hennes kollegor, då hon kände till den 

kvinnosyn som ungdomarna har. Hon visste med sig hur de såg på en arbetande kvinna, hur 

hon istället skulle jobba i hemmet medan mannen jobbade utanför hemmet. Hon avslutar med 

att säga att det kommer att ta tid innan dessa ungdomar förändrar sitt synsätt och anpassas till 

det svenska samhället. Hon berättar också att hon är muslim och att hon upplever att detta 

gjort att hon stött på hinder i interaktionen med ungdomarna då hon upplevt att ungdomarna 

såg mer annorlunda på henne än vad de gjorde med den övriga kvinnliga personalen. En tanke 

kring detta kan vara att det handlar om ungdomarna synsätt på att Vega som muslimsk kvinna 

ska inta denna yrkesroll och arbeta med ungdomarna som har samma religion.  

Amalia och Irene som också hade annat ursprung, och menade att deras utländska bakgrund 

gav dem en fördel när det kom till bemötandet av ungdomarna. Dessa kvinnor kände att de 

hade en annan typ av förförståelse än den personal som enbart hade svenskt ursprung i form 

olika kunskaper om kulturer och religion. Vega kunde se fördelar med att ha annat ursprung 

än svenskt, men å andra sidan menade hon att nackdelen var att ungdomarna endast valde att 

prata sitt hemspråk med henne och kunde se henne som mamma eller syster som skulle 

betjäna dem med mat då det är så det fungerade i deras hemländer. Olivia har samma religion 

som ungdomarna, och menade att eftersom ungdomarna visste var hon kommer ifrån då hon 

tidigare hade berättat det, utgick de från att hon ska bete sig på ett visst sätt. Detta gjorde att 

Olivia upplevde att hon blev tvungen att bemöta ungdomarna utifrån vad de ansåg vara rätt 

utifrån religiösa värderingar. Nedan lyfter Olivia upp krav som hon har på sig själv i sitt 

uppdrag inom yrkesrollen på HVB-hem. 

Krav på mig själv skulle nog vara att jag vid alla tillfällen och situationer beter mig 

som personal. Det har varit svårt för mig att vinna pojkarnas förtroende till att jag 

faktiskt är kapabel till att vara personal (Olivia, 25). 

Olivia fortsatte att förklara att hennes bakgrund som ung muslimsk kvinna, ifrågasattes av vissa 

ungdomar, då hon fick förfrågan om varför hon jobbar med det jobbet som hon har. “Typ varför jag 

som muslimsk tjej har valt att jobba med pojkar/män. Vissa pojkar har till och med frågesatt hur jag 

kan sova över (jobba natt).. hur detta är okej för mina föräldrar att tillåta” (Olivia, 25). 

Kvinnorna upplevde att det som kunde göra att ungdomarna behandlade de mer annorlunda än 

deras kvinnliga kollegor, kunde bero på den egna åldern eller ursprung. Att vara kvinnlig 

personal och dessutom äldre, kan ses som en fördel i arbetet eftersom man som personal 
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kanske får det enklare att bli hörda och sedda av ungdomarna. En informant som kunde 

bekräfta detta var Liv 23 år, som upplevde att hon inte blev hörd när hon var ny på jobbet, hon 

resonerade kring om detta berodde på hennes ålder då hon var i samma ålderskategori som 

vissa av ungdomarna. Hon fortsatte sedan och menade att hennes kramar och försök till 

närkontakt med ungdomarna lättare kunde misstolkas, till skillnad från sin äldre kollegas 

kramar och närkontakt med ungdomarna. Amalia menade att ju yngre personalen var, desto 

mer tafsade ungdomarna. Nadja lyfte också upp ålder som ett hinder. Hon menade även att då 

hon är ung och inte varit anställd länge, ställs även detta emot henne. Tyra menar att 

skillnader finns på hur ungdomarna behandlar den kvinnliga personalen, men att det tydligt 

visar att personalen väljer att blunda för detta. Hon har upplevt att ungdomarna tilltalar 

personalen olika beroende på deras ålder och ursprung. Irene beskriver sina upplevelser på 

följande sätt: 

Jag tror att det beror på kollegans ålder och ursprung samt hur närgående hon är med 

ungdomarna. Vi arbetar med ungdomar i åldrarna 15 till vad jag tror 28 åringar. Det 

är klart att de behandlar oss olika beroende på hur gamla vi är och vart vi kommer 

ifrån. Jag har upplevt lite svårigheter med att få min röst hörd av vissa ungdomar på 

boendet, då de kanske anser att de inte behöver lyssna på mig då jag är en kvinna som 

även kanske är lite yngre än de (min upplevelse). (Irene, 27) 

För att anses vara ett barn ska man vara under 18 år, något som Irene upplever att alla 

ungdomar på hennes boende inte riktigt är. Detta citat visar att personal kan ha upplevelsen av 

att ungdomarna innehar en annan ålder än vad en tonåring har och att det på så sätt kanske 

påverkar hur ungdomarna på boendet bemöter personalen. Ungdomarnas ålder kan vara det 

som försvårar de unga kvinnornas arbete, speciellt om ungdomarna kommer från en annan 

kultur där kvinnan inte ses som likvärdig samt att de inte är uppriktiga med sin ålder. Citatet 

nedan visar på att det finns en kännedom kring vilka faktorer som kan påverka den kvinnliga 

personalen i sitt arbete: 

...Det är nog lättare för en etnisk svensk kvinna att jobba med detta då Sverige är 

hennes hemland. En kvinna som är född i ett annat land, med exempelvis muslimsk 

bakgrund verkar ha det lite svårare med få sin röst hörd (min upplevelse), då detta inte 

är helt acceptabelt inom ungdomarnas synsätt eller tro. Så jag tror att en kvinna som 

har utländsk bakgrund samt ung ålder, lär stötta på lite fler hinder än exempelvis en 

etniskt svensk gör. Detta kallas säkert för kulturkrock.. (Ylva, 42) 
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6. ANALYS 

I kommande del analyseras vårt resultat utifrån de valda teorierna intersektionalitet,  

rollteori och emotionell teori. Vi besvarar även studiens syfte och frågeställningar utifrån våra 

presenterade teorier.  Vi har utifrån ett intersektionellt perspektiv har vi delat upp vår analys i 

två delar: rollförväntningar och det emotionella arbetet.  Den förstnämnda delen har vi valt att 

analysera utifrån rollteorin och det intersektionella perspektivet. Den andra delen av analysen 

ses utifrån ett intersektionellt perspektiv och emotionell teori.   

 

6.1. ROLLFÖRVÄNTNINGAR 

Informanterna pratade mycket om att de vill finnas till som stöd för ungdomarna och att målet 

med sitt uppdrag och sin yrkesroll är att försöka få ungdomarna att bli så självständiga som 

möjligt. De egenskaper som informanterna ansåg att man bör ha som personal inom detta 

arbete var bl.a. tålamod, vänlighet, vara positiv, ha empati samt sympati. När personalen intar 

sin roll som personal, görs detta på ett subjektivt sätt vilket kan göra att det lättare skapas 

särbehandling eller favorisering gentemot vissa av ungdomarna. Något som därför var viktigt 

enligt informanterna var vikten av att försöka bemöta målgruppen på ett objektivt sätt så att 

det inte skapas någon särbehandling eller favorisering av ungdomarna på boendet. 

Krav som informanterna hade på sig själva var bland annat att de skulle respektera och 

behandla ungdomarna på ett så bra sätt som möjligt för att undvika konflikter. Att snabbt 

kunna lösa olika missförstånd var också viktigt att man klarade av. Det var även viktigt att 

man som personal oavsett ålder gick in i rollen som personal på boendet, och agerar 

professionellt. Relationen mellan två individer är redan bestämd utifrån positioner eller roller 

då varje position ofta är relaterad till en viss roll. Detta gör att personalen handlar efter vad de 

vet är förväntat av dem under arbetstid och ungdomar väljer att bemöta detta på sitt egna sätt. 

På detta sätt menar Ahrne (2010) att det ur ett intersektionellt perspektiv skapas orättvisor och 

diskriminering, eftersom personalens egenskaper och arbetssätt blir bemött utifrån 

ungdomarnas syn och förväntningar. Man kan då tala om dubbelt eller flerdubbelt förtryck, 

eftersom det handlar om hur individens erfarenheter, identiteter och möjligheter har sin grund 

i olika positioner i den sociala sfären.  

Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) menar att det blir speciellt illa när individer tror att 

deras yrkesroll kräver att man ska ha vissa speciella känslor. Individen anstränger sig för att 

den personliga identiteten ska stämma överens med yrkesrollen. Ett exempel kan vara att 
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ungdomarna innehar olika förväntningar på manlig respektive kvinnlig personal, som 

personalen sedan ska försöka förhålla sig till. Detta innebär att personalen blir tvungen att 

förhålla sig till förväntningar som kanske inte ens ligger innanför de referensramar de själva 

är vana vid då målgruppens förväntningar härstammar från ett annat land. Personalens 

upplevelse av att ungdomarna behandlar dem olika utifrån ålder och ursprung kan handla om 

att de på ett annat sätt känner mer för den äldre kvinnliga personalen eftersom de kanske 

lättare passar in i att kunna inta en mammaroll. Denna förväntning från ungdomarna kan sätta 

press på den äldre kvinnliga personalen då ungdomarna känslomässigt behöver mer 

bekräftelse och kontakt med personalen (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Att bli 

anställd och inta detta uppdrag som en äldre kvinna kan innebära att man sätts på prov för att 

inta den mammaroll som ungdomarna kanske förväntar sig att man ska ha. En annan aspekt är 

personalens upplevelse om den kultur och kvinnosyn som ungdomarna innehar vid mötet med 

personalen. Detta synsätt kan därmed upplevas som en form av press på kvinnan i hennes 

uppdrag, eftersom kvinnan i sitt arbete blir tvungen att prestera och agera på ett sätt som 

uppfyller ungdomarnas synsätt som därmed blir ungdomarnas förväntningar. Detta är en fråga 

om vilken bakgrund ungdomarna hade med sig sedan tidigare- vilka föreställningar om 

kvinnor och vad som för dem anses vara kvinnligt.  

Vårt resultat visade att den yngre personalen fick jobba längre och hårdare med att få sin röst 

hörd och att få respekt av ungdomarna. Återigen anser vi att detta handlar om föreställningar 

som bor inom ungdomarna och vilken syn de har på kvinnor i olika åldersgrupper samt andra 

faktorer som ursprung. Att handla utifrån sina egna normer och värderingar och vad som är 

rätt eller fel kan vara problematiskt i en personalgrupp eftersom vi alla tänker olika. Här 

menar Goffman (2009) att rollerna bör intas ordentligt och på rätt sätt för att undvika risk för 

att interaktionen ska fungera dåligt. Om personalen intar sin yrkesroll på olika sätt genom att 

utgå ifrån sina egna normer och principer, leder detta i sin tur till att den sociala interaktionen 

påverkas olika beroende på vem som arbetar under dagen. Goffman (2009) skriver vidare att 

en individ som intar en yrkesroll, ska besitta de egenskaperna som förväntas av ungdomarna 

och deras bild av vad just den rollen ska innefatta. Detta skiljer sig åt mellan ungdomarna 

beroende på hur de ser på personalens uppdrag i sin yrkesroll och hur de anser att 

interaktionen sinsemellan bör se ut.   

Resultat kring omgivningens förväntningar var olika, detta tror vi kan bero på de roller som 

personalen intar i arbetet. De roller som vi intar varierar beroende på det sociala 

sammanhanget och situation (Nilson & Waldemarson, 1988).  
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Som kvinnor i arbete med pojkar, menade informanterna att samhället ville se att de var 

starka, tuffa och tålmodiga. En informant betonade att hennes omgivning ansåg att arbetet 

med ensamkommande barn (pojkar) var till för män, vilket hon inte höll med om eftersom 

hon kände sig trygg med hjälp av sina språkkunskaper. Omgivningen ansåg även att det var 

viktigt att man skulle vara bestämd, tydlig och stark för att klara av detta uppdrag. Lennéer-

Axelson & Thylefors (1991) menar att det finns yrkesroller som inte har några 

arbetsinstrument och på så sätt endast baseras på att man improviserar. Författarna menar att 

man i dessa roller tvingas till att använda sin yrkesroll som är baserad på sina egna 

personligheter och handlingssätt.  

Det förekommer ofta också krav från samhället och individen själv på att yrkesrollen och 

privatlivet ska integreras (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Då det fanns en upplevelse 

kring att ungdomarna ser den äldre personalen som en förälder, innebär det att den äldre 

personalen automatiskt får mer respekt och på så sätt blir mer tagen på allvar. Den yngre 

personalen berättade att de själva upplevde att de fick jobba hårdare i början för att få sina 

röster hörda och på så sätt bli respekterade av ungdomarna. Den yngre personalen betonade 

även att de kunde ses som ungdomarnas medboende i stället för personal då de hade ålder 

samt sitt unga utseende emot sig (Nilson & Waldemarson, 1988). Resultatet visade att 

informanterna ansåg att den äldre personalgruppen hade en fördel vid arbetet med 

ungdomarna, eftersom det inte lika lätt skapades missförstånd i arbetet. Den äldre 

personalgruppen fick sina röster hörda på ett snabbare och enklare sätt och på så sätt mer 

respekt från ungdomarna. Enligt Goffman (2009) är det viktigt att tänka på att vi intar olika 

roller beroende på de olika situationer vi möter, för att på så sätt fungera och passa in. 

Rollerna blir en etikett eller stämpel som personalen tvingas till att inta, vilket i sin tur kan 

leda till att ungdomarna skapar förväntningar på personalen. 

I rollen som våra informanter arbetar med och intar under sitt arbete kan även den variera 

under ett och samma arbetspass. Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) menar att 

personligheten kan spela in i hur personen hanterar sina rollproblem. Detta är något som delar 

av den äldre personalen lyfter upp som en fördel. Ju äldre man är, desto mer har man upplevt i 

livet och desto fler situationer har man varit med om (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). 

Informanterna menade att den egna personliga utveckling kunde påverka hur man bemötte 

ungdomarna i arbetet då det inte sågs som en fördel att vara alltför ung. Informanter med 

svenskt ursprung menade att det existerade olika tanke- och synsätt mellan dem, medan en 

annan menar att hon talar till ungdomarna på samma sätt som om det hade varit en svensk 



35 
 

ungdom. Tyvärr så fick inte hon alltid bra respons då ungdomarna i detta fall hittade olika 

nackdelar i hennes utseende och ursprung.  

I förhållande till genusteori ser vi en tydlig bild av att det ses som en fördel om personalen är 

av det manliga könet eller åtminstone beter sig på ett så kallat manligt sätt, då resultatet visar 

på att det är en fördel om man är fysiskt stor och stark. Hirdman (2008) menar att 

könssegregeringen bidrar till ökade maktskillnader i arbetet eftersom män och kvinnor står 

inför olika utmaningar i arbetet med andra människor. Maktskillnaderna skapas genom att 

utomstående karakteriserar hur en man respektive en kvinna ska agera och vara. Det kan vara 

möjligt att den kvinnliga personalen automatiskt upplever att de inte kan förändra 

ungdomarnas synsätt när det kommer till jämlikhet mellan män och kvinnor. Något annat som 

kvinnorna inte heller kan förändra är deras arbetssätt gentemot varje ungdom. Det är viktigt 

att betona att alla våra informanter inte innehar samma kultur och religion som ungdomarna 

på deras boende, vilket i sin tur leder till att det lättare skapas reaktioner, missförstånd och 

förvirring då vi har olika synsätt.   

 

6.2. DET EMOTIONELLA ARBETET 

Hochschild (2003) nämner tre kännetecken som karaktäriserar emotionella arbeten och 

ifrågasätter om emotionellt arbete är lika viktigt för män som för kvinnor. Ett emotionellt 

arbete, kräver i denna verksamhet bland annat att personalen arbetar ansikte mot ansikte eller 

röst-till-röst i kontakt med ungdomarna för att skapa en relation. Sedan krävs det även att 

personalen producerar ett känslomässigt tillstånd i mötet med ungdomarna som exempelvis en 

känsla av tacksamhet, glädje eller rädsla som på så sätt bygger upp en stabil grund. Män och 

kvinnor arbetar med emotionellt arbete på olika sätt och författaren ifrågasätter om 

emotionellt arbete är lika viktigt för män som det är för kvinnor. 

Något som var intressant i vårt resultat var informanternas gemensamma syn på hur ålder och 

ursprung kunde påverka personalens möjlighet att inta sin yrkesroll och på så sätt fullfölja sitt 

uppdrag och sina arbetsuppgifter gentemot ungdomarna på boendet. Enligt De los Reyes och 

Mulinari (2005) innebär intersektionalitet att en människa innehar ett flertal egenskaper såsom 

kön, etnicitet, sexualitet och klass. Personalen som är anställda för att inta ett uppdrag inom 

deras yrkesroll kan bli olika bemötta pga. vilka egenskaper de innehar. En och samma person 

kan tillhöra flera olika av dessa kategorier på en och samma gång vilket innebär att det kan 

påverka personen i sitt arbete beroende på hur andra bemöter dessa egenskaper. Utifrån ett 
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intersektionellt perspektiv leder detta till att ojämlikheter skapas på grund av att personalen 

blir olika bemött pga. sin ålder eller andra faktorer som exempelvis ursprung eller kön.   

Emotioner utgör en signalfunktion som ledsagar oss och riktar vår uppmärksamhet åt en viss 

situation. Att ha en stabil personalgrupp gör att man även har stabila ungdomar- vilket i sin tur 

underlättar personalens arbete (Wettergren m.fl. 2008). Missförstånd skapades mellan den 

yngre personalen och ungdomarna, detta var något som man enligt informanterna kunde se en 

tydlig bild av. Den yngre personalen beskrev hur de fick arbeta längre med att få respekt och 

få sina röster hörda, den som dessutom hade en annan bakgrund fick jobba ytterligare längre. 

Även om informanterna försökte bemöta ungdomarna på ett professionellt sätt, kunde de ändå 

känna motstånd som de sedan menade kunde kopplas till respektive ålder eller sitt ursprung. 

Detta kunde handla om ungdomarnas bakgrund och syn på kvinnor, som i sin tur påverkar hur 

den kvinnliga personalen blir bemött. De los Reyes och Mulinari (2005) beskriver det 

intersektionella perspektivet som en kritisk teori och ett verktyg som ska användas 

tillsammans med teorier som handlar om makt och ojämlikheter. De menar även att teorin 

binder samman ojämlikheter och makt till människors möjligheter att agera inom ramen för 

samhällets ideologer. Detta innebär att den personal som inte passar in i arbetets mall riskerar 

att behandlas annorlunda än den personal som möter alla ungdomens samt arbetets 

förväntningar. 

Ungdomarnas syn och bemötande mot kvinnlig personal inom HVB-hem bottnar i vilka 

föreställningar och referensramar ungdomarna har om personal som är av det kvinnliga könet. 

Det handlar helt enkelt om vilken syn ungdomarna har på att kvinnor har i uppdrag att 

vägleda, stötta och utveckla dem. Kvinnlig personal inom HVB-hem bemöts utifrån 

ungdomarnas föreställningar och referensramar som ungdomarna har fått ta del av inom 

ramen för tidigare strukturer, ideologer och institutionella praktiker. Detta ser man en tydlig 

bild av i resultatet där den yngre personalen känner sig behandlade som systrar och blivande 

flickvänner medan den äldre intar en mammaroll. Med detta menar De los Reyes och Mulinari 

(2005) vidare att människors identiteter och samhällsinställningar har utformats och på så sätt 

skapats utifrån aspekter som kön, ålder, ursprung eller klass. 

Emotioner är känslor som människor upplever, tolkar, hanterar, reflekterar och uttrycker. 

Dessa känslor skapas i den sociala interaktionen och är influerad av sociala, kulturella, 

mellanmänskliga och situationsmässiga villkor (Martin, 1999). Detta kan ge en förklaring till 

varför personalen upplevde att de blev bemötta på olika sätt beroende på situation. De menade 
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att det än en gång handlade om deras ålder och ursprung, då den yngre personalen upplevde 

att det fanns svårigheter i att få sin röst hörd av vissa ungdomar på boendet. Personalens 

handlande och bemötande gentemot ungdomarna, påverkas i de sociala interaktionerna på 

boendet. Detta styrker Wettergren m.fl. (2008) med att säga att emotioner ur ett sociologiskt 

perspektiv bygger på antagande om att emotioner uppstår i situationer där människor möts.  

Författaren Hirdman (1988) lyfter genusteori där hon menar att normer kring kön existerar i 

vårt samhälle. Hon menar att män och kvinnor fortfarande bemöts av olika föreställningar om 

vad som är manligt respektive kvinnligt (Hirdman, 1988). En av informanterna betonade att 

man stöter på hinder inom detta arbete just för att man är kvinna. Är man även ung och 

kanske innehar ett annat ursprung kan kanske fler hinder dyka upp längst vägen. Samma 

informant berättar att detta problem inte brukar diskuteras, vilket verkar vara problematiskt. 

Anledningen till att ämnet inte diskuteras kan vara av många olika skäl, men att blunda för 

problemet är inte heller ett långsiktigt plan. Att behöva tänka på att man blir respekterad eller 

bemött utifrån hur gammal man är, vilket ursprung man har samt vilken religion man tillhör 

kan påverka personalens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter och på så sätt fullfölja sina 

uppdrag. Detta leder i sin tur till att det skapas orättvisor på arbetsplatsen då viss personal inte 

har möjlighet att utföra sitt arbete enligt de underlagen som finns, då de blir bemötta och 

påverkade på olika sätt utifrån deras kön, ursprung, ålder och förmåga. 

 

 

7. SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER 

Syftet med vår uppsats var att undersöka den kvinnliga personalens upplevelser av sitt arbete 

med ensamkommande barn samt hur de ser på sitt uppdrag inom sin yrkesroll utifrån kön, 

ålder och ursprung. Samtidigt ville vi titta på hur den kvinnliga personalen upplever att de 

bemöter ungdomarna utifrån kön, ålder och ursprung. En medveten tanke och mål som vi 

båda hade under vår studie var att försöka få en stor mångfald bland våra informanter för att 

se om upplevelserna skiljer sig åt från personalen i olika åldrar samt med olika ursprung.  

Vår förförståelse gentemot denna studie är så klart påverkande i viss mån, eftersom vi båda 

var anställda inom en HVB-verksamhet för ensamkommande barn under tiden som vi 

genomförde och skrev denna uppsats. Detta gör att vi har erfarenhet och på så sätt 

förförståelse inom ämnet. Att vi är två kvinnor i 25-års ålder som har valt att undersöka andra 

kvinnors upplevelser av samma yrkesroll som vi själva har, kan så klart ha påverkats av vår 

egen förförståelse. Men trots detta har vi inte låtit materialet bli färgad av vår förförståelse på 
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samma sätt som vi inte heller har låtit vår förförståelse styra materialet. Genom att inte endast 

fokusera på kvinnlig personal i olika åldrar, utan även fokusera på ursprung, upplever vi att vi 

fått mycket material som vi både kunde relatera till.  

Enligt informanterna fanns det en tydlig bild av att det lättare skapas missförstånd mellan 

ungdomar och yngre kvinnlig personal. Detta har vi gång på gång märkt, när vi har kommit i 

kontakt med annan ny kvinnlig personal i yngre ålder. Detta är inte heller något som 

personalgrupperna talar om, då det bara existerar och troligtvis anses som att det är något som 

inte går att förändra. Det är därför av vikt att betona att det också finns ett ansvar hos 

ungdomarna när det kommer till den sociala interaktionen med personalen.  

Resultatet i vår studie visar att ungdomarna i första hand hellre vänder sig till en man än en 

kvinna beroende på vad de behöver hjälp med. Detta uppfattade dock informanterna som 

något som kom naturligt, eftersom många människor har olika syn på manliga och kvinnliga 

sysslor beroende på var man kommer ifrån. För att kunna inta en position som personal inom 

en HVB-verksamhet, måste det finnas barn i bilden. Utifrån detta vet personalen hur de ska 

fullfölja sina arbetsuppgifter eftersom det finns tydliga regler och rutiner. Att vara 

synkroniserade i arbetet är något som i slutändan gynnar både personal och även ungdomarna 

i deras handlade. Det är därför viktigt att det finns riktlinjer och ett gemensamt arbetssätt för 

personalen, så att verken personal eller ungdomarna påverkas av varandras förväntningar. Det 

är även viktigt att man belyser att uppdraget inom yrkesrollen riktar sig till personal som kan 

tänka sig att jobba med ensamkommande barn, vilket i sin tur kan innebära olika behov av 

närhet och bekräftelse då de har kommit till ett främmande land och är här ensamma. 

Personalens syn på sin yrkesroll, påverkas ofta av krafter som kommer utifrån, av 

ungdomarna samt av kollegorna. Personalen har sina förväntningar och ungdomarna har sina 

egna, men stämmer de överens med varandra?    

Något som var utmärkande i resultaten, men som vi samtidigt inte förvånades över, var hur 

informanterna upplevde att ungdomarna såg på yngre respektive äldre personal. Den äldre 

personalen beskrev hur de kände sig mer respekterade samt att deras ord respekterades av 

ungdomarna, medan den yngre personalen upplevde och kände motsatsen. Det som var 

avgörande för detta bemötande var personalens ålder, då den yngre personalen ungefär befann 

sig i samma ålderskategori som ungdomarna. En annan sak att ha i åtanken är ungdomarnas 

kvinnosyn som även kan relateras till personalens ursprung. Det ställs andra krav på den 

personal som har samma religion och kultur som ungdomarna, då de med kännedom av kultur 
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och religion har mer press på sig att ta hänsyn till ungdomarnas kultur och religion. Detta 

betyder ofta att denna personalgrupp därför ska bete sig och klä sig utefter den kunskap de 

erhåller. Detta tar sig uttryck i att ungdomarna från andra länder kommer från olika kulturer 

och på så kan inneha en annan syn på män och kvinnor än den syn som finns i Sverige. Det är 

viktigt att betona att inget synsätt är rätt eller fel, då synsättet från deras hemländer är det som 

gäller för dem där. Det är inte heller enkelt att försöka kräva att ungdomarna ska komma hit 

och anpassa sig till våra svenska normer och traditioner, då de sen barnsben blivit fostrade 

med ett visst synsätt om samhället. Ungdomarnas synsätt på hur män respektive kvinnor ska 

agera och bete sig är en individuell fråga, då den baseras på var och hur ungdomarna blivit 

fostrade kring frågan.   

Under studiens process hade vi kunnat fundera lite över att starta vår informant sökande 

tidigare än vad vi gjorde och även skickat ut informationsbrev till fler aktörer inom HVB-hem 

i andra kommuner. Jakten på informanter löste vi genom att använda oss av snöbollsurval, 

dock hade vi kunnat påbörja sökning av informanterna tidigare och redan då utökat vår 

geografiska sökning. 

Förslag till vidare forskning som hade kunnat bli intressant kan exempelvis vara att 

genomföra en kvalitativ studie om den manliga personalens syn på sin yrkesroll utifrån 

samspelet med ensamkommande barn på HVB-hem. Detta upplever vi hade varit intressant att 

sedan jämföra med denna studie, eftersom 50 % av personalen på de flesta HVB-hemmen 

består av manlig personal. Detta är något som vi kände att vi ville göra, men då tiden till 

genomförandet inte räckte till, fick vi nöja oss med att enbart fokusera på den kvinnliga 

målgruppen. Vi hoppas att med hjälp av denna studie, ha lyckats måla upp en bild av hur den 

kvinnliga personalen känner sig i sina roller i arbetet med ensamkommande barn som är 

placerade inom en HVB-verksamhet. 
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BILAGA 1-INFORMATIONSBREV 

 

En kvalitativ studie av det sociala samspelet mellan ensamkommande flyktingbarn och 

kvinnlig personal på HVB-hem i Halmstad med omnejd 

Vi heter Lillia & Lomoyo och läser sista terminen på sociologi och socialt utvecklingsarbete 

programmet vid Högskolan i Halmstad. Under våren skriver vi C-uppsats i sociologi och 

syftet med studien är att undersöka hur personalen på HVB hem interagerar med ungdomarna 

med fokus på genus och ursprung. Vi tar reda på personalens tankar om vad som underlättar 

och försvårar deras arbete med ungdomarna och hur de ser på sin yrkesroll. Då vi båda arbetar 

på HVB-hem vill vi därför fördjupa oss i era uppfattningar av er yrkesroll och hur ni ställer er 

i förhållande till den med fokus på genus och ursprung. 

För att genomföra denna studie tänkte vi använda oss av så många intervjupersoner som 

möjligt där vardera intervjun kommer att ta max 60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas 

in på bandspelare för att vi ska kunna transkribera dem. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att inga personliga uppgifter om dig som deltagare eller din 

arbetsplats kommer att namnges i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och du som deltagare 

kan välja att avbryta din medverkan när som helst, dock innan inlämning av uppsatsen. 

Har du frågor angående studien är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi vill på 

förhand tacka för din medverkan. 

Lillia Hansén                                               lilhan13@student.hh.se 

Lomoyo Sundström                                     lomsun13@student.hh.se 

Handledare: Åke Nilsén                              ake.nilsen@hh.se
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BILAGA 2-INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Ålder och ursprung 

2. Har du gått någon utbildning efter gymnasiet? Vilken/ vilka? 

3. Vilken befattning har du i ditt arbete? 

4. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

5. Hur ser könsfördelningen bland personalen ut på din arbetsplats? 

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig med fokus på interaktionen med pojkarna? 

Yrkesroll och förväntningar 

7. Hur tolkar du ditt uppdrag? 

8. Hur tror du att din omgivning förväntar sig att du ska vara i din yrkesroll?   

9. Har du några krav på dig själv i din yrkesroll? 

10. Upplever du att det finns några hinder för dig som kvinna i ditt arbete? 

11. Har du upplevt att ungdomarna behandlar/ har behandlat dig på ett annat sätt: 

11.1. Än dina manliga kollegor? Hur? 

11.2. Än dina kvinnliga kollegor? Hur? 

Bemötande 

12. Vilka egenskaper anser du personalen bör ha för att bemöta denna målgrupp? 

13. Tror du att ditt ursprung har en inverkan på hur du bemöter ungdomarna i ditt arbete? 

På vilket sätt?   

14. Tror du att din ålder har en inverkan på hur du bemöter ungdomarna i ditt arbete? På 

vilket sätt? 

15. Anser du som kvinna att du bemöter ungdomarna på ett annorlunda sätt än den 

manliga personalen? Ge exempel 

16. Bemöter du ungdomarna olika beroende på deras ålder? Ge exempel 

17. Bemöter du ungdomarna olika beroende på deras ursprung? Ge exempel 

18. En ungdom kommer till dig och berättar om sin resa på flykt för att nå Sverige. Han 

berättar om hur han på vägen förlorade vänner och även släktingar. 

18.1. Hur agerar du? Utgå från att ungdomen är 15 år. 

18.2. Blir dit svar annorlunda om ungdomen ser ut att vara 22–24 år? 
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