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Abstrakt 

Vårt syfte med studien var att undersöka tio behandlingsassistenters upplevelse av hur det är 

att arbeta med ensamkommande flyktingungdomar på ett boende i en mindre kommun. Vidare 

på vilket sätt behandlingsassistenterna påverkades känslomässigt, såväl professionellt som 

privat av sitt arbete. Undersökningen ville även visa på vilket sätt behandlingsassistenterna 

hanterade att de påverkades av sitt arbete. Frågeställningarna undersöktes med hjälp av en 

kvalitativ metod. Den litteratur som vi används oss av i denna studie är Mertons, Meads och 

Goffmans rollteori; Hochschilds sats om det emotionella lönearbetet samt Allvins m.fl. tankar 

om överspridningsmodellen. De viktigaste slutsatserna som vi kunde dra utifrån vårt resultat 

och vår analys var att behandlingsassistenterna i sitt dagliga framträdande på arbetsplatsen 

skulle vara personliga men inte privata. Behandlingsassistenternas yrkesroll grundade sig i 

stort på att de hade positionella roller (t ex tjänsteman, tillföreträdande vuxen) samt tillskrivna 

roller (t ex mamma, syster, kompis). Den viktigaste rollen som behandlingsassistenterna gav 

bilden av att ha var att vara medmänniska. Inom boendets väggar kolliderade dock detta 

antagande med att professionalismen verkade vara detsamma som att lämna hjärtat utanför.  

Behandlingsassistenterna utvecklade vidare olika arbetsförhållningssätt för att kunna få en 

fungerande vardag på och utanför boendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: behandlingsassistenter, yrkesroller, emotionellt arbete, personlig, privat. 
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Förord 

Innan ni kan läsa och begrunda vill vi rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga i vårt 

examensarbete.  

 

Utan informanternas intresse, medverkan och deras engagemang för studien hade denna 

undersökning aldrig gått att slutföra. Mötena med dessa människor är något vi har satt stort 

värde på under vår studie i vårt arbete. 

 

Vi vill även rikta ett varmt tack till Thomas Kragh, chef för Boendesektionen, utan hans 

godkännande hade vi inte fått tillgång till boendet. 

 

Vi vill tacka vår handledare Per-Olof Olofsson för all hjälp och råd under resans gång. 

 

Vi vill tacka våra familjer som har haft två mycket frånvarande partners under dessa månader.  

 

Till sist vill vi rikta ett tack till varandra för ett gott samarbete. 

 

 

 

Högskolan i Halmstad 

VT 2009 

Maja & Susanna 
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1. Inledning  

Idag bevittnar vi ständigt pågående samhällsförändringar som drabbas både den västerländska 

och den svenska arbetsmarknaden. Faktorerna och förklaringarna till förändringarna är många 

och inte alltid helt tydliga att peka ut. Men generellt kan förändringen för individen förklaras 

genom en mer individualiserad och kunskapskrävande utpräglad arbetsmarknad, vilken verkar 

i en tillvaro helt bunden till utvecklingen i övriga världen. Vi anser därför att denna nya 

struktur på arbetsmarknaden ställer ökade krav på individen samt medför att det uppstår nya 

och mer komplexa arbetsroller. Detta hävdar också Hage och Powers (1992) i sin bok 

Postindustrial Lives. De menar att idag befinner vi oss i en ny era, nämligen den 

postindustriella eran. Författarna pekar på att de förvandlingar som äger rum i samhället idag 

går i ett mycket galopperande tempo och detta förändrar och transformerar grundläggande 

institutioner så som familjen och arbetet. Kunskapen är också något som, enligt författarna, 

bidrar till att sociala roller förändras, blir mer komplexa och förändrar samhället på ett 

annorlunda vis än det tidigare rationella sättet gjorde. Vi får nya industriföretag, ny offentlig 

sektor och nya sociala fenomen. Det innebär vidare att sociala roller som inte är rutinbaserade 

tillkommer. Rollerna blir mer personliga och det är inte längre självklart vad som förväntas av 

individen i olika situationer. Hage och Powers (1992) menar att den traditionella 

rationaliseringen inte har stannat av helt men att den inte längre är den dominerande kraften i 

skapandet av det post-industriella samhället, till förmån för den ökade komplexiteten. Ett av 

de största kännetecknen för övergången till det postindustriella arbetslivet återfinns i det 

faktum att människor i sina roller ska vara flexibla och kunna hantera komplexa situationer.  

 

I det postindustriella arbetslivet expanderar tjänstesektorn. En viktig del av denna sektor 

utgörs av socialt arbete i alla dess former. I de yrkeskategorier som idag benämns som någon 

form av socialt arbete (t ex socionomer, handledare, behandlingsassistenter, coachare osv. ) 

betonas mer eller mindre bemötande och interaktion med andra människor som är i stort 

behov av att få hjälp, bli vägledda och förstådda.  Men det handlar också om att socialt arbete 

har en institutionell karaktär och som sådant väcker nyfikenhet och intresse. Det som vi också 

finner intressant här är det faktum att fokus i olika undersökningar om socialt arbete nästan 

alltid varit på att undersöka klientens/brukarens uppfattningar och upplevelser i relationen till 

personalen. Av den orsaken tycker vi att det kan vara väldigt aktuellt att vända på situationen 

och undersöka socialt arbete utifrån ett arbetstagarperspektiv och därmed få en insyn i 

arbetsrollens komplexitet.  
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Vi har i denna undersökning valt behandlingsassistenter som vår representant för socialt 

arbete. Behandlingsassistenter bedriver i våra ögon socialt arbete, men socialt arbete är ett 

brett och ofta inte preciserat område när det gäller arbetsuppgifter och handlingsmöjligheter. 

Utifrån vår synvinkel hamnar ofta personalen – behandlingsassistenter - i den osynliga 

arbetssituationen där ingen vet riktigt hur de känner sig i sitt dagliga framträdande på jobbet 

samt hur de uppfattar, enligt oss, sina komplicerade yrkesroller. Vi anser på ett liknande sätt 

att arbetet har en stor betydelse för individens fysiska och psykiska hälsa då denne tillbringar 

mycket utav sin tid på arbetsplatsen. Arbetsmiljön utgör en stor del av hennes totala miljö. 

Upplevelsen av mening är beroende av vad individen har för behov samt vilka möjligheter de 

har att påverka dessa. En del behandlingsassistenter känner en hög motivation till att gå till 

arbetet dag efter dag. Vad är det som får dem att brinna för sitt jobb och sina klienter? Vad är 

det som ger dem kraft och energi för att de ska lyckas hålla lågan vid liv utan att bränna ut 

sig? Behandlingsassistenter möter i sitt vardagliga liv på påfrestningar som kräver investering 

av energi som kan innebära en belastning och stress för individen. Individer har olika resurser 

att möta påfrestningar och belastningar samt att kunna hantera de krav som ställs på dem, 

både i arbetslivet och i privatlivet. 

 

Examensarbete blev då ett bra tillfälle för oss att stilla vår nyfikenhet på dessa frågor och vi 

bestämde oss att studien skulle utföras på ett Asylboende för ensamkommande barn, där 

Susanna råkar vara anställd som behandlingsassistent. Susannas förförståelse är därmed 

påverkad av ett antal år inom yrket. Majas förförståelse härstämmer dels ur diskussioner och 

samtal med Sussanna, dels från sociologiutbildningen där socialt och institutionsarbete på 

olika sätt har varit i fokus vid flertal tillfällen. Då vår gemensamma förförståelse är att vi tror 

att det måste vara svårt för de anställda att behålla balansen mellan den tid de tillbringar på 

arbetsplatsen och den tid de disponerar över mellan arbetspassen; å andra sidan den balansen 

som själva rollutövandet kan innebära. I våra ögon utför personalen ett viktigt socialt arbete 

där de ständigt måste socialisera andra individer, vara en förebild samt en länk mellan det 

institutionella/normativa och det samhälleliga/vardagliga. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa ett underlag till en diskussion om vad personalen på 

Asylboendesektionen i en mindre kommun arbetar med, samt hur de har kommit dit de är 

idag. Att anställa behandlingsassistenter i denna sektion är en relativt ny företeelse och ett 
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outforskat område. Vår avsikt är att ta reda på personalens upplevelse av den yrkesrollen som 

de har och hur de själva uppfattar denna. Genom att få insyn i intervjupersonernas 

arbetssituation och deras tolkning av yrkesroll vill vi undersöka innebörden av den 

yrkeskategorin inom denna sektion samt hur den är förankrad inom denna verksamhet. 

 

Resultatet av vår studie anser vi vara av intresse för bl.a. blivande sociologistudenter och 

liknandeyrkeskategorier som ska ut i arbetslivet, då både privata och de kommunala 

sektorerna är tänkbara arbetsplatser. Det är även intressant för de anställda och ledningen 

inom sektionen att få denna insyn, för att kunna få större förståelse och bli mer medvetna om 

sina roller i samverkan med sociala arbeten.  

 

För att uppnå vårt syfte med arbetet vill vi utgå från följande frågeställningar: 

 

 Vad innebär det att som behandlingsassistent på ett Asylboende arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn/ungdomar?  

 

 Påverkas behandlingsassistenter känslomässigt av sitt arbete och upplever de att de 

påverkas som professionella och/eller som privat personer av sitt arbete?  

 

 Hur hanterar behandlingsassistenter de emotionella spänningar arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kan innebära för dem?  

 

1.2 Avgränsning 

Vår undersökning grundar sig på 10 kvalitativa intervjuer som är gjorda på Boendesektion i 

en mindre kommun som består av; Härbärget, Ungdomsboende och Asylboende för 

ensamkommande barn. Vi har dock valt att endast intervjua personalen på den sistnämnda 

sektionen och få inblick i deras arbetssituation. Denna avgränsning är för oss särskilt 

intressant. Då alla sektioner har olika bakgrunder, erfarenheter samt tillgång till resurser och 

detta kan enligt oss skapa en differentiering när det gäller upplevelser av de anställdas 

yrkesroll. På den undersökta sektionen finns det personal som jobbar med ungdomar som 

befinner sig i utsatta livssituationer. Dessa människor som blir omhändertagna av 

behandlingsassistenter ofta är beroende av de insatser som erbjuds samt det bemötandet som 

bör ske med respekt för deras autonomi och integritet i det sociala rummet. Denna 
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avgränsning leder till att undersökningens resultat inte kan generaliseras. Vi valde bort att 

undersöka fenomenet utifrån genus – och etnicitetsperspektiv då detta inte ligger i vårt 

intresse. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt:  

Efter inledningen som är någon slags introduktion till ämnet där vi även diskuterar syfte och 

frågeställningar i arbete följer ett avsnitt som presenterar bakgrundsfakta om Asylboendet 

samt arbetsbeskrivning för behandlingsassistenter. Även ett avsnitt om tidigare forskning tas 

upp. Sedan följer ett teoriavsnitt som tar upp Mertons, Meads och Goffmans rollteori; 

Hochschilds expressiva handlingsmodell samt Allvins m.fl. tankar om 

överspridningsmodellen. Därefter följer ett kapitel om de metodologiska tillvägagångssätt 

som använts i arbetet. I efterföljande resultatavsnitt presenteras empirin i form av några 

utvalda centrala teman. Sedan analyseras resultatet i anknytning till de teoretiska 

utgångspunkterna samt tidigare forskning. Avslutningsvis kommer reflektionsavsnittet och 

förslaget till vidare studier. 
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2. Bakgrund 

För att förstå den specifika arbetsmiljön där personalen vistas i dagligen anser vi att det är av 

vikt att få inblick i kommunens roll, boendets uppkomst samt hur sektionen är förankrad i den 

särskilda kommunen. Därefter vill vi även redogöra för personalens arbetsuppgifter. 

Materialet består främst av information som delvis är hämtat från arbetsplatsen och delvis 

utifrån sektionsledaren. I detta avsnitt tar vi även upp en del av tidigare forskning. Detta för 

att ge läsaren en övergripande insyn i ämnet och förståelse för utgångspunkten i vår uppsats. 

 

2.1 Kommunens uppgift 

En lagändring som innebar att kommunerna tog över ansvaret för omvårdnad och ansvar av 

ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket skedde år 2006. Då den omtalade 

kommunen har valt att ingå ett avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande 

ensamkommande barn och svara då för boende och omvårdnad. Detta innebär att Asylboendet 

för ensamkommande barn (pojkar) i denna kommun är relativt nytt, det startades för cirka ett 

år sedan under hastiga omständigheter i samband med det obligatorium som kom till. 

Obligatoriet innebar att alla Sveriges kommuner numera är tvungna att ta emot ett visst antal 

ensamkommande barn, vilket den omtalande kommunen var snabba att ta till sig och anmälde 

sig till tio ensamkommande barn. På grund av detta var tiden till planering knapp. Då man 

inte hade några planer på hur det skulle se ut man hade inte ens hade något specifikt boende 

utan fick använda tre lägenheter som man delade upp barnen i. Det var svårt att hitta ett 

boende för tio killar och även då plats för personal. Men sedan den förste mars 2008 så ligger 

själva boendet i ort X, där kommunen har köpt en villa med 16 rum som passar till ända målet 

(Regeringens proposition 2005/06:46. Mottagande av ensamkommande barn. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GT0346). 

 

Då barn som är mellan 14 och 18 år anländer till Sverige utan varken vårdnadshavare eller 

någon annan vuxen som kan ses vara ansvarig för barnet och som inte heller har någon 

släkting i ankomstlandet, betraktas detta vara ett ensamkommande barn. Migrationsverkets 

uppgift då ett barn anländer är att utreda vad barnet varit med om och vid ett senare tillfälle 

huruvida barnet ska få stanna i Sverige. Oftast framförs en önskan om asyl (alltså rätt att 

upprätthålla sig i Sverige) när individen, genom polisens eller sociala myndigheters hjälp, når 

någon utav Sveriges mottagningsplatser. För att barnet ska kunna ansöka om asyl måste detta 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GT0346
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dock ha en ställföreträdare då ansökande inte fyllt 18 år. Migrationsverket ansvarar även för 

att hitta och tilldela barnet ett boende i någon kommun (främst en kommun som har ingått 

avtal med Migrationsverket så kallade avtalskommuner, men vilken kommun som helst bör 

kunna ta emot barnet) och meddelar därefter socialtjänsten i den kommun som det bestäms att 

individen ska bo i. Ansvaret ligger sedan hos socialtjänsten i denna kommun att se till att en 

vårdnadshavare ordnas och att barnet står under samma lagar, rättigheter och skyldigheter 

som kommunens övriga invånare. Ansvarig kommun får statlig ersättning för kostnader som 

uppstår gällande kost, logi samt hälso- och sjukvård (ibid.).  

 

Kommunens uppgift är att så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige utse en god 

man (som senare eventuellt kan bli vårdnadshavare när P.U. T - permanent uppehållstillstånd 

inträder) som ska tillvara barnets rättigheter. Uppdraget att vara god man kan tilldelas vem 

som helst förutsatt att personen anses av tingsrätten vara erfaren och lämplig vuxen man eller 

kvinna. (Underårig eller person som själv har en förvaltare får alltså inte ta på sig uppdraget 

att vara god man) (Hämtat från Sverige Domstolars hemsida:  

(http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____772.aspx.).  I de frånvarande föräldrarnas 

ställe ska den gode mannen agera som vårdnadshavare för barnet. Barnet ska bo på ett 

asylboende i avvaktan på beslut från Migrationsverket oavsett om uppehållstillstånd beviljas 

eller avslås.   

  

2. 2 Boendesektionens förankring i kommunen 

Boendesektionen skapades i oktober 2006. Innan dess hade boendefrågorna hanterats av 

enhetschef på Stadshuset. Boendesektionen bestod till en början av kommunens boende för 

hemlösa, härbärget och boendestöd i de ca 50 lägenheter som kommunen i andra hand hyr ut. 

De bostadssociala lägenheterna är avsedda för de som inte kan få eget förstahandskontrakt. 

Detta kan bero på sociala, ekonomiska eller andra förhållande. Meningen är att det boende ska 

kunna kvalificera sig för ett eget kontrakt genom skötsamhet i kommunens lägenhet. En stor 

del av lägenhetsinnehavarna utöver andrahandskontrakt även boendestöd. Denna funktion 

sköts av personalen på Härbärget, 5 anställda på heltid. Härbärget har öppet kvällar och nätter 

men är stängt på dagtid, mellan 08.30 och 18.00 (Intervju med sektionsledare: 2009-03-04, 

Thomas Kragh). 

 

http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____772.aspx


12 
 

Ungdomsboendet startades hösten 2007. På boendet arbetar tre heltider och en 75 %. Det 

finns plats för 5 ungdomar. Boendet är avsett för de ungdomar som varit på 

institutionsbehandling. Boendets uppfattning är att det är bättre att arbeta med nätverket på 

hemorten och på det viset kan man avkorta institutionsbehandlingen och göra en naturligare 

övergång till naturliga förhållanden. Boendet är även avsett för ungdomar som behöver 

komma ifrån sina hemförhållanden, det kan vara relationsproblem med föräldrarna el. dyl. 

(ibid.). 

 

Boendet för ensamkommande barn startades hösten 2007 då denna kommun slutit avtal med 

Migrationsverket om inrättande av 10 platser för ensamkommande barn. På boendet finns 

asylsökande barn men även barn som fått permanent uppehållstillstånd.  Personalen består av 

ca 10 heltidstjänster. Gruppen är familjepedagogisk utformad vilket innebär att man försökt 

fylla de roller som man har i en normal storfamilj, far, mor, morfar, mormor etc. På platsen 

finns det teoretiker, blandat med praktiker och det betyder även att i stort har personalen olika 

bakgrunder både när det gäller socialt och kulturellt. Boendets motto är att dessutom prioritera 

personliga resurser före formella krav (ibid.). 

 

Heldygnsvård är vidare vad boendet har att ge, då det finns personal dygnet om. Boendet 

erbjuder ett omfattande stöd och vägledning i en trygg och stabil tillvaro för att ge ungdomen 

bästa förutsättningar och redskap att utveckla sina förmågor till självständighet. 

Heldygnsvården innehåller strukturerad ADL-träning dvs. allmän daglig livsföring. Det finns 

likaså kontakt personen som är tillgänglig vid vissa tider annars kan annan personal hjälpa till. 

Killarna har dessutom en möjlighet att välja med vilken personal de vill samtala med. Detta 

för att bygga en säker bas. Det främsta uppdraget som personal ska jobba med är social 

färdighetsträning, moral och självkontroll i syfte att lära ut kulturella och sociala koder som 

kan underlätta vardagen för ungdomarna. Boendet är alltså placerat i ort X som ligger cirka 1 

mil utanför själva Boendesektionen, som står som den centrala kommun när man vill ha 

tillgång till allt från shopping till nöje och olika aktiviteter i större omfattning än vad som 

finns att tillgå i orten X (ibid.). 

 

Även har ett utslussningsteam börjat med 7 anställda som också är en mångfald av olika 

personligheter för att kunna stötta pojkarna. Detta gör att man som personal kan stötta dem 

från var de befinner sig och som innebär att man kan bo i kommunens lägenheter samt få den 

hjälp man behöver (ibid.).  
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2.3 Arbetsbeskrivning för behandlingsassistenter  

Som behandlingsassistent arbetar man med barn/ungdomar som har svår 

psykosocialbakgrund och störda sociala beteende.  En del av de ensamkommande barn som 

kommer till Sverige har levt under svåra sociala och ekonomiska förhållanden i sina 

hemländer och har därför behov av personalen med kompetens att arbeta med 

socialproblematik. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är ett arbete som ger mycket 

tillbaka för den som vill engagera sig i andra människor. En stor del av arbetet sker i den 

praktiska vardagen med ungdomarna däribland syftet är att bygga upp en bärande relation, där 

det handlar om ett slags vikarierande föräldraskap (Intervju med sektionsledare, 2009-03-04, 

T. Kragh). Till de viktigaste uppgifterna tillhör bl.a. att: 

- medverka till att skapa en trygg vardag och ett tryggt boende i väntan på ett beslut i 

asylärendet och närmsta tiden därefter 

- jobba för ADL-träning för att tonåringar ska kunna fungera i eget boende 

- vara ett vuxenföredöme för barnen och en god representant för vårt svenska samhälle 

då ” barnen gör inte som vi säger utan som vi gör”; man ska vara tydlig, pålitlig och 

personlig, men utan att vara privat 

- vara lyhörda för barnens behov och i samarbete med koordinatorn samt boendet 

koppla in Goda män och särskilt förordnade vårdnadshavare 

- man skall ha en god kunskap om instruktioner avseende arbetsmiljön så som brand, 

hot och våld, skadegörelse och sexuella trakasserier 

- utföra dagliga uppgifter som krävs för att boendet skall fungera så som matlagning, 

städning, inköp, mm. (se bilaga nr 1). 

 

Av vikt är även att nämna att man jobbar i skift då det boendet hela tiden ska vara bemannat.  

Så arbetspassen har en varierande karaktär. Enligt de dokument som vi fann på arbetsplatsen 

ska det också vara minst 11 timmar dygnsvila mellan de olika arbetspassen men man kan 

jobba med kortare timmar mellan om brytningspunkten kommer vid ett senare tillfälle i 

veckan då blir det delad tur istället. Så arbetspassen är långa med mycket ledighet i mellan (se 

bilaga nr 1). För att utöva yrke som behandlingsassistent krävs det ofta någon slags av 

högskoleutbildning exempelvis socionomutbildning, utbildning i socialpedagogiskt 

behandlingsarbete och/eller sociologiskt samt beteendevetenskapligt program. Inom KY, 

kvalificerad yrkesutbildning, finns det också lämpliga utbildningar som kan vara till hjälp vid 

sökandet av jobbet som behandlingsassistent (se även: www.arbetsformedlingen.se).  

http://www.arbetsformedlingen.se/
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2.4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik har vi valt att presentera utvalda delar av tidigare forskning som vi tycker 

är relevant i vår studie och som belyser en upplevelse av en yrkesroll i relation till 

klient/patient i besläktade yrkeskategorier till behandlingsassistenter så som handledare, 

sjuksköterskor, socionomer och socialsekreterare. Detta på grund av att det inte finns någon 

undersökning som direkt är knuten till den yrkeskategorin som vi vill studera. Vi tycker dock 

att det kan vara intressant att få en inblick i hur det kan se ut i andra yrkesverksamma 

professioner. Som sökmotor har vi använt Google. 

 

En c-uppsats om handledarens yrkesroll på socialpedagogiska gruppverksamheter har skrivits 

av Therese Heimbrand (2007). På de socialpedagogiska gruppverksamheterna jobbar olika 

handledare och hjälper unga människor att skapa sin framtid och få ordning i sin vardag. 

Studiens syfte var att få en inblick i en grupp av handledares verksamheter och studera deras 

uppfattning av sina yrkesroller. Fokus la vidare på att fånga eventuella konsekvenser som en 

yrkesroll kan innebära både för handledarna och deltagarna. Heimbrands (2007) studie 

baserar på grundad teori samt fem kvalitativa intervjuer. Totalt har Heimbrands undersökt tre 

verksamheter där samtliga handledare använder sig av liknande arbetsmetoder och arbetssätt, 

däribland lärandet och deltagarnas utvecklingsprocess står i fokus.  

 

Två av verksamheterna riktar sig till ungdomar i åldrarna mellan 18 till 30 år. En verksamhet 

riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år. På verksamheten interagerar handledarna med 

deltagarna i olika aktiviteter, diskussioner och friskvård varvas med studiebesök på olika 

arbetsplatser. Tillsammans med handledarna görs en individuell planering som hjälper 

deltagarna att komma vidare till arbete, praktik eller studier. Heimbrands (2007) resultat av 

studien pekar på några viktiga kärnkategorier. Ett utav de viktigaste resultaten som hon 

kommit fram till är att många handledare måste i sitt dagliga framträdande på jobbet använda 

sig själv. Detta innebär att handledarnas uppfattning av sitt yrke var att hjälpa deltagarna att 

utvecklas genom att interagera med deltagarna. Resultatet visar att handledarna upplevde att 

de använde sig själva som ett verktyg som deltagarna kunde använda sig av. Det andra 

viktigaste resultatet var att som handledare måste man möta deltagarna på rätt nivå. Detta 

krävde att handledarna var tvungna att visa någon slags anpassningsförmåga för att kunna 

interagera med deltagarna. Handledarnas största uppgift var att kunna se deltagarna som 

personer, lokalisera deras behov och nivå på vilken de befann sig. Rollen, relationen och 
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situationen så framstod det att handledarna interagerade med deltagarna utifrån den specifika 

situationen och den relationen som handledare och deltagare har. De ovanstående resultaten 

pekar även på en skildring mellan hur handledaren upplever sin yrkesroll i relation till sina 

deltagare och vilka konsekvenser detta innebär. Handledarna tog även upp att de gör 

framträdanden och rollbyten i sin interaktion med deltagarna i syfte att få deltagarna reagera 

eller att reflektera. Handledarna gör framträdanden och rollbyten utifrån vad de anser är deras 

uppgift i deras yrkesroll och utifrån vad de anser att deltagarnas behöver, vad de anser är 

deltagarnas behov. Det som också är genomgående i Heimbrands (2007) redovisning av 

resultaten är faktum att flera handledare kände att de bör ta ett steg tillbaka ifall de känner att 

de går på för mycket och kanske nästan utför arbetet åt deltagarna. Avslutningsvis talade 

handledarna om att det var viktigt att ha en viss distans till sina klienter i interaktionen och i 

vissa situationer. De lyfte även fram vikten att behålla en balans mellan att ha kul och att 

ställa krav i deras yrkesroll. Handledarna kunde vara på en kompisnivå i interaktionen i en 

specifik situation och i en annan situation kunde det vara nödvändigt att inta en handledareroll 

som ställde krav. 

 

En magisteruppsats om Sjuksköterskor upplevelser av stress vid vård av palliativa patienter 

har författats av Agneta Andersson & Jurate Lucht (2008). Författarna tar sin utgångspunkt i 

en beskrivning av de sjuksköterskor som vårdar döende patienter i hemmet, på hospice eller 

på sjukhus och menar att deras arbete framkallar existentiella funderingar och därför kan de 

drabbas av emotionell utmattning och utbrändhet. Med palliativ vård anses vård av patienter 

med obotlig, symtomgivande sjukdom, oavsett diagnos. Studien är en litteraturbaserad 

undersökning som belyser sjuksköterskors upplevelser av stress i arbetet med döende 

patienter inom palliativ vård samt vilka faktorer som leder till den negativa stressen. Tio 

vetenskapliga artiklar som är skrivna på engelska och som motsvarar syftet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Det som är viktigt i denna studie är att belysa faktum att de 

studerade sjuksköterskorna jobbar under speciella arbetsförhållanden där risken för 

stressupplevelser och dess konsekvenser når sin höjdpunkt. Studiens resultat visar att 

sjuksköterskorna ofta upplevde en känsla av att inte kunna hjälpa och ge god vård. De 

upplevde också hjälplöshet vid bemötande av patienter där de bl.a. såg att en patient lider av 

smärta eller när de såg att ens familj inte längre orkar vårda den döende. Många 

sjuksköterskor blev stressade över dagliga situationer där de fick engagera sig både fysiskt 

och emotionellt vid utövandet av sitt jobb. Känslan av att svika patienter, otillräcklighet och 

för lite kunskap om palliativ vård, var också den röda tråden som genomsyrar hela studien. 
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Det har även förekommit en känsla där man tror att man inte skötte sitt jobb som man borde. 

Sjuksköterskor ställdes ofta inför etiska frågor som gällde sedering av döende patienter. De 

upplevde att de hade svårt att sätta gränser mellan deras profession som sjuksköterska och 

relation gentemot patienten och anhöriga. De upplevde att de ibland fick en för nära relation 

till dem och blev sedda som mer än en sjuksköterska. Det var lätt att bli allt för engagerad och 

involverad i familjens privatliv. Arbetsmiljön med ständig tidsbrist och ofta förekommande 

känsla av otillräcklighet skapade behov av stöd från ledningen för att kunna klara av det 

krävande arbetet med döende patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskor i flera studier 

berättade dock om avsaknaden av uppskattning och stöd för sina arbetsinsatser med stress 

som resultat. Ytterligare upplevelser som förekom i resultaten var att flertal av 

sjuksköterskorna upplevde stress som en följd av det faktum att de arbetade ensamma inom 

sitt geografiska område eller på kvällar och helger. En av konsekvenser av det ensamma 

arbetet var att sjuksköterskorna var tvungna ta på sig olika roller då upplevde sjuksköterskor 

att patienter, närstående och kollegor verksamma inom andra områden förväntade sig 

rådgivning och stöd i frågor gällande palliativ vård. Sjuksköterskor skulle även fungera som  

arbetsledare, stöta närstående vid patientens bortgång samt sköta administrativt arbete. 

Stressen som var direkt kopplad till den beskrivna yrkesrollen ledde till slut till överbelastning 

och utmattning.  

 

Anne Forsström (2004) har skrivit en c- uppsats om vilka faktorer som påverkar socionomer 

vid valet av sitt yrke. Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer där yrkesverksamma 

socionomer och studenter intervjuades. Genom sina frågeställningar ville Forsström (2004) få 

en närmare bild av vad det innebär att jobba som socionom samt hitta de gemensamma motiv 

som styr en vid yrkesvalet. I undersökningen ingår både kvinnor och män med olika åldrar, 

arbetslivserfarenhet och etnicitet där författare menar att det kunde påverkats hennes resultat. 

Forsström (2004) menar dock att socionomyrket öppnar många dörrar inom det sociala 

arbetsfältet och ger chansen att jobba med det man tycker är viktigt och intressant. De 

generella resultaten visar också att det finns både inre och yttre motiv och behov vid valet av 

yrket. Detta hänger ofta ihop med viljan av att arbeta med människor och kunna hjälpa till 

förändring. De andra motiv är att de har en stark förståelse för utsatta människor där de 

känner att de kan påverka. Karriärmöjligheter, ekonomisk trygghet och bred utbildning är 

andra faktorer som påverkade deras yrkesval. Samtliga intervjupersoner lyfter även fram 

familjepåverkan, förebilder och det politiska engagemanget. När det gäller yrkesrollen anser 

de flesta att detta kräver att träda in i en ny roll som ofta medför att man är tvungen att börja 
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reflektera kring sig själv. Av resultaten framgår även att de yrkesaktiva socionomerna präglas 

av att de har haft ett annat perspektiv på sin tillvaro, yrkesroll och yrkesliv. Forsström (2004) 

menar att de har ”vuxensocialiserats” till sina yrkesroller under alla dessa år som de jobbat. 

Forsströms intervjupersoner, särskilt de yrkesverksamma, säger att den främsta arbetsrollen 

som man har är ”hjälpare”. Man väljer detta yrke för man tror att man kan vara en som ger 

stöd och råd och på detta sätt hjälper människor med problem. Ordet ”hjälpare” blev dock 

bemött med olika känslor men man kan inte förneka faktum att begreppet ”hjälpare” är 

inbäddad i det sociala arbetets tradition, institution och funktion, anser Forsström (2004). Med 

detta menar hon att på grund av att socionomer och alla socialarbetare arbetar med ganska 

specifika fall och möter många människor med i olika svåra livssituationer, måste de ha en 

bra självbild och förmåga till empati. Resultaten visar att också i dessa yrken måste man 

använda sig själv som verktyg. Intervjupersonerna betonar också vikten av att den effektiva 

och duktiga socialarbetaren är den som är rak, pålitlig, lyhörd, tydlig och använder tanken om 

hjälp till självhjälp.  

 

I c- uppsatsen Ett dubbelt uppdrag har Lisa Åman (2008) undersökt hur socialsekreterare som 

arbetar inom socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet upplever sina dubbla roller. 

Författare försökte hitta svar på hur det är att befinna sig mellan klienternas krav och 

önskemål samt organisationens normer och regler. Hur personalen blir påverkad utav sina 

roller och om vilka dessa orsaker är som medför att det uppstår rollkonflikter – är andra frågor 

som författaren letar efter svar. Den bild som Åman (2008) fick utav sina intervjuer pekar 

tydligt på att den omtalade yrkesrollen består av två grundläggande roller; å ena sidan ska 

socialsekreterare vara den som har den myndighetsutövande rollen dvs. kontrollerar och 

ställer krav på sina klienter, å andra sidan ska socialsekreterare vara den stödjande personen. 

Detta tycks vara problematiskt. Åmans (2008) resultat pekar på vikten att kunna kombinera 

dessa åtskilda roller när det gäller utförandet av socialsekreterares uppdrag. Resultaten 

åskådliggör även tre olika typer av rollkonflikter. Den första är roll-rollkonflikter där bl.a. 

kundens och organisationens förväntningar har uppfattats oförenliga; den andra rollen är 

uppkomsten av jag - rollkonflikten som är konsekvens av situationer där socialsekreterares 

egna förväntningar kring yrkesrollen inte överensstämmer med organisationens. Författaren 

drar därför en slutsats som tyder på att det snarare handlar om jag-roll-rollkonflikt för alla 

parter är inblandade. Resultaten visar likaså att det finns tendenser till rolloklarhet, som är en 

tredje typ av rollkonflikt. Utifrån Åmans (2008) resultat och analys framkommer det flera 

orsaker till alla dessa rollkonflikter där det ofta handlar om organisationens och/eller klienters 
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förväntningar, utgångspunkterna för att kunna realisera självförsörjningsuppdraget samt 

vilken relation socialsekreterare har gentemot sina klienter. Det tycks också finnas en 

uppfattning om vad som är professionellt och det som präglas det professionella 

förhållningssättet är att inte låta sig påverkas av sina klienter eller låta den egna åsikten ta 

över. Socialsekreterares sätt att klara av de jag-konflikter är att kunna hantera de jag-

rollkonflikter som i stort innebär socialsekreterares anpassning till organisationens normer 

och värderingar samt att kunna få stöd utav sina arbetskollegor.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer några teoretiska begrepp utifrån de teoretiska perspektiv som är valda 

att presenteras. Inledningsvis vill vi belysa de olika synsätt utifrån vilka man kan förstå roll – 

begreppet. Goffmans (2000) resonemang kring framträdandet och rollskapandet är dock 

centralt i den här studien. Detta för att belysa hur våra informanter skapar och förhåller sig till 

sin roll som behandlingsassistent, men även hur de arbetar som ett team när de har ett 

gemensamt intresse om asylsökande ensamkommande barn/ungdomar. För att förklara 

innebörden av det känslomässiga arbetet som behandlingsassistenter bär med sig lyfter vi 

också fram A. Hochschilds (1983) syn på känsloutlevelse och emotion management samt 

Allvins m.fl. (2006) tankar om överspridningsmodellen. Dessa teorier är genomgående som 

en röd tråd i vår uppsats.  

 

3.1 Roller och symbolisk interaktionism 

Roll som begrepp är på grund av sitt omfattande innehåll och komplexitet svår att definiera då 

finns det även flera olika inriktningar, men roll står ofta knuten till en position. Begreppet 

position är myntat av Ralph Linton och kan användas på flera olika sätt.  Den främsta 

rolldefinitionen hänvisar till en samling av beteenden som hör till en bestämd social position 

där rollen utgör bandet mellan den sociala strukturen och beteendet. En individs bestämda 

plats i ett mönster utgör dess position, medan rollen är den aktiva (dynamiska) aspekten av 

denna. Rollframträdandet äger rum när individen utöver de rättigheter och skyldigheter som är 

kopplade till positionen (Carle, Nilsson & Alvaro 2006, s 168).  

 

Rose Laub Coser (i Lewis A. Coser 1975, s 237-239) förklarar Robert K. Mertons rollteori 

där han menar att begreppet rolluppsättning innebär att flera olika typer av rollframträdanden 

är kopplade till samma rollposition. Utifrån en och samma rollposition uppför sig individen 

på olika sätt beroende på vilken konkret typ av relation som är aktuell. En student uppträder t 

ex på olika sätt beroende om man befinner sig i en hanledningssituation, på föreläsning eller t 

ex jobbar tillsammans med studentkamrater i en självständig arbetsgrupp. Rolluppsättning är i 

detta fall inte detsamma som ”multiple roles”. Begreppet ”multiple roles” avser de olika 

rollpositioner en individ har, medan rolluppsättning i detta fall avser olika underroller 

kopplade till en och samma position. Rollerna i en rolluppsättning avser alltså de olika 

relationer som en individ har på grund av att hon/han innehar en viss position. Position och 

roller är begrepp som används på flera olika nivåer. Vi har i denna uppsats antagit att 
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informanterna innehar en specifik plats, det vill säga position eftersom de är en klart urskiljbar 

grupp (behandlingsassistenter). Flera olika roller, det vill säga relationer till andra människor 

som innehar andra positioner, hör till denna position. Informanterna har relationer till olika 

grupper av andra människor, och det är dessa relationer som bestämmer hur rollerna ser ut. 

 

George Herbert Mead (i Engdahl & Larsson 2006, s 54) presenterar ett mera flexibelt 

perspektiv när han introducerar begreppet rollövertagande. Mead pratar om detta som ”ett 

deltagande i den andre”. Detta synsätt handlar om att man sätter sig själv i den andres ställe 

och riktar samma attityd mot sig själv som den andre gör. Detta sker när människor samspelar 

med varandra. Med andra ord menar Mead att individens förmåga till rollövertagande innebär 

att denne kan skapa en distans till sig själv genom att hon/han betraktar sig själv utifrån och 

behandlar sig själv med samma medel som man instruerar andra.  Mead anser att ”jaget” 

består av två delar, den ena delen kallas för Me och den andra för I. Me är den sociala delen 

av självet och ett resultat av det samspel som individen har med sin sociala omgivning. Me är 

konform, något konservativ (motverkar nya idéer) och får individen att smälta in i den sociala 

omgivning som denne är aktör i. Me är också den del som med hjälp av orden antar andras 

attityder. I då är den spontana delen av individen, det är den som påverkar utåt mot 

omgivningen, men som är omöjligt att ta sitt uttryck i språket. I har förmågan att överskrida 

den givna sociala rollen, skapa, ta initiativ och förnya, den kan helt enkelt bryta mot de 

gällande sociala reglerna som finns i samhället. Me tar alltså in omgivningens attityder och 

förväntningar, medan I responderar på det, dock går det aldrig att helt och hållet förutsäga hur 

I responderar på situationen. Det är så att säga två faser inom en och samma handling. Både I 

och Me behövs för att bevara våra spontana reaktioner på andras handlingar. På detta sätt sker 

ett ständigt pågående samspel mellan I och Me just i form av rollövertagande. När samhällets 

syn på individen blir inblandat i dennes tankesätt då enligt Mead har man att göra med den 

generaliserade andre – som ses som samhället i denna abstrakta bemärkelse, en roll och 

regelsystem som har på något sätt internaliserats (ibid.54-56). 

 

3.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffman (2000)  analyserar det vardagliga samspelet och beskriver människans vardagliga 

framträdande utifrån ett rollperspektiv. Författaren förklarar den rollpresentation som varje 

individ gör vid möte av andra individer. Vi anser därför att yrkesroller kan förstås genom 

Goffmans dramaturgiska modell, eftersom en av de roller en individ spelar är yrkesrollen. I 
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yrkesrollen kan ”scenen”, utgöras av t ex arbetsplatsen och ”publiken” bestå av kollegor 

och/eller som i vårt fall asylsökande ensamkommande ungdomar.                                                                                                      

 

För att kunna utföra sin roll som behandlingsassistent måste vi träda in i rollen som 

behandlingsassistent. Detta innebär att denne måste ha kunskap kring vad som ska göras, vad 

som får göras och inte (ibid.23). På ett djupare plan handlar det om hur vi bygger upp och 

befäster våra jag och våra identiteter i denna process (ibid.210). Om man är en duktig 

rolldistansare har man en stor förmåga att kunna urskilja sina olika roller. Man klarar av att 

stå vid sidan av sig själv och ta distans. Man har en god social skicklighet. Om man inte kan 

skilja mellan rollen och jaget kan man bli betraktad med misstänksamhet. Man kan verka 

socialt förvirrad. Rollerna är vidare inte statiska utan förändras över tid. Goffman menar på 

flera ställen i boken att det finns yrken där individer växlar emellan sig själv som person och 

sin yrkesroll. Det kan finnas en anledning att individen försöker få sina åhörare att uppfatta 

eller bedöma honom/ henne på ett visst sätt. Detta scenario kan ske medvetet eller omedvetet. 

Det är dock inte säkert att den som agerar på scenen själv tror på sin roll. Detta beteende 

kallas intrycksstyrning (ibid.25-26).  

                                                                                                                        

Förmågan till rollreflexivitet är alltså modellens kraftkälla eftersom om en individ ska kunna 

handla dramaturgisk måste hon/han kunna reflektera över sig själv samt särskilja en intern 

värld skapad av hennes erfarenheter vid sidan av en extern värld av sanna situationer. Sådant 

skådespeleri kan göras för att vinna fördelar eller för att aktören vill leva upp till andras 

förväntningar. Utifrån det kan individer, enligt Goffman, utveckla s.k. samspelsmedvetenhet 

som ofta hänger samman med det individuella ansvaret som en person kan utveckla för att 

samarbete ska ”gå bra”, dvs. för att den önskade typen av engagemang från den närvarandes 

sida ska kunna förekoma (Goffman ref. i Engdahl & Larsson 2006 s. 60-61).                                                                                                                                   

 

Begreppet fasad är det som Goffman använder för att definiera händelsen och det rum som 

detta sker i, samt att fasaden bär upp rollen som den utförande spelar upp för sin miljö. När en 

person agerar, använder Goffman begreppet expressivitet, med andra ord hur personen sänder 

ut sina signaler och hur en person framställer sig för att nå resultatet som individen är ute 

efter. Detta kan vara en del av fasaden, hur signaler som vi medvetet eller omedvetet sänder ut 

och som tolkas av omgivningen, därför är medvetenheten om dem och kontrollen över dem av 

yttersta vikt när man spelar sin roll (Goffman 2000 s. 28, 51-57). Uttryck som aktören sänder 

ut är oftast kommunikation i traditionell bemärkelse verbal. Uttryck som aktören överför är 
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enligt Goffman icke-verbal kommunikation, den är förmodat oavsiktligt; t ex kroppsspråk, 

gester.  

 

En grupp individer som har ett gemensamt intresse i sin rollframställning, är definitionen på 

team enligt Goffman. För att kunna interagera i samspel med varandra måste det finnas ett 

specifikt mål. Goffman introducerade också i samband med teamet, begreppet publik som 

tittar på vad som utspelas på scenen, i de flesta situationer menar Goffman att det finns ett 

team och en publik. Definitionen av teamet och dess funktion påvisar Goffman på teamet som 

inte fungerar och orsaken till att den spricker (ibid.73-96). För att teamet skall fungera 

trovärdigt måste varje medlem hålla sig till sin roll, för att inte glida in i någons annans roll 

som strider mot teamets framträdande. Att teamet är i maskopi med varandra förekommer i 

alla framträdande där deltagarna i teamet försöker dölja brister eller fel i sitt agerande 

(ibid.157). Teamet måste samordna sitt agerande på olika vis, bl.a. i sammanhang som i 

genomgång före, i pausen men också i diskussioner efter ett visst framträdande. Regioner 

behandlar även Goffman, här är begreppen bakre och främre regioner vilka är de regioner 

som rollinnehavaren har access till. I den främre regionen framträder individen på ett visst sätt 

beroende på hur individen interagerar med sin publik (ibid. 97-98). Den bakre regionen kallar 

Goffman även för ”bakom kulisserna” och det är här individen kan förbereda sina 

framträdande, koppla av och lägga ifrån sig sin mask (ibid. 101-102).  

 

Rollteorierna som presenteras ovan hjälper, enligt oss, att tolka och förstå det dramaturgiska 

spelet samt det känslomässiga engagemanget som människor spelar och visar upp för 

varandra i vardagslivet och som samtidigt är en del av den ständigt pågående rollreflexiviteten 

och socialisationen. Teorierna visar även på en dubbelhet där rolltagande kan både göra en 

person framgångsrik men samtidigt bädda för fiasko. 

 

3.3 Hochschilds expressiva handlingsmodell   

Det interaktionistiska emotionsperspektivet presenteras i Arlie Hochschilds bok The managed 

heart (1983). Där försöker Hochschild dels utveckla en allmän förståelse av känslor och 

”känsloarbete”, dels gör hon närgången och infallsrik undersökning av flygvärdinneyrket, 

som hon betraktar som ett extremfall av kommersialiserat känsloarbete. Hennes arbete har 

haft en enorm inverkan på forskningsområdet känsloarbete då har Hochschild myntat 

begreppet känsloregler där hon menar de normer som styr vilka känslor som ska upplevas och 
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visas i olika situationer. Hochschild anser i sin bok att i flygvärdinnornas yrke inte bara ingår 

att välkomna passagerarna ombord, visa säkerhetsrutiner och erbjuda mat och dryck utan även 

att leva upp till normen när det gäller utseende, vikt och klädsel. Detta omfattar först och 

främst ett hetsigt, strikt reglerat och noga bevakat känslomässigt arbete. Hochschilds studier 

visar att känsloladdat arbete utvecklas även i andra yrken så som sjukvårdspersonal och annan 

servicepersonal.  

 

Hochschild (1983) menar att emotioner har en biologisk, en personlig och en social sida som 

påverkar individen samtidigt. Det sociala kan inte reduceras till det personliga, det personliga 

kan inte reduceras till det biologiska, och det biologiska kan inte reduceras till det sociala 

(ibid. 215-219). Med andra ord finns det starka normer kring det. Ett exempel på detta kan 

vara att vi ofta intalar oss själva hur vi bör känna (t ex tacksamheten, sorgen, glädjen) vid 

olika situationer. Vi blir också påminda om detta när andra personer i vår omgivning undrar 

om vi inte blev glada eller vad det är för fel, när vi reagerar på ett sätt som de inte förväntat 

sig (ibid.17). Hochschild anser att sådana situationer krävs av oss skapandet av olika 

handlingsstrategier och kallar detta för emotionell handling. Både i detta och flera andra 

sociala och yrkesmässiga sammanhang urskiljer hon en ytlig emotionell handling (surface 

acting) som går ut på att ens ansiktsuttryck eller kroppshållning är ”påklistrat”. Det är inte en 

del av en själv eftersom man låtsas känna något man inte gör; och en djup emotionell 

handling (deep acting) som i stället innebär uppvisandet av känslor som ett naturligt resultat 

av bearbetning av känslor; den som uppvisar känslor försöker inte verka nedstämd eller glad 

utan uttrycker dessa känslor spontant. Man måste kunna visa en styrningsförmåga för att 

kunna komma i en annan känslomässig fas (ibid.37-42). I rätt kontext och rätta tillfällen 

vägleder våra emotioner oss genom att vi känner och känner igen andra människors känslor 

och beteenden. På samma sätt känner vi igen stämningar, därför att vi lärt oss regler för hur, 

var och när bestämda känslor bör, får eller skall uttryckas. 

 

Det vi finner ännu mer intressant hos Hochschild är hennes resonemang kring begreppet 

”emotional labor”, eller ”emotionellt lönearbete” (ibid.114). Det handlar främst om 

relationsorienterade yrken som inkluderar möten och kontakter med andra individer. Fokus på 

den emotionella hantering som studeras kan t ex läggas antingen på de anställda eller på de 

kunder, patienter eller klienter som är föremål för de anställdas arbete. En annan form av 

utveckling av Hochschilds teori är att fokusera effekterna av det emotionella lönearbete som 
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anställda utför, vilket vanligen inkluderar regler för och träning i hur t ex kunder skall 

bemötas. I vårt fall måste behandlingsassistenter utstråla kunnighet och medkänsla så att de 

omhändertagna ungdomarna kan uppleva trygghet. I den bemärkelsen blir detta en 

förutsättning för att behandlingsassistenter ska kunna utför sitt arbete. Hochschild pekar på tre 

gemensamma aspekter som förenar emotionella lönearbeten. För det första förekommer 

direktinteraktion med kunder eller klienter – öga mot öga eller röst mot röst. För det andra 

ska den emotionelle lönearbetaren skapa särskilda emotionella tillstånd, både hos ”kunden” 

och hos sig själv. För det tredje har inte den emotionelle lönearbetaren själv kontroll över 

vilka emotionella tillstånd som skall produceras eller hur detta skall gå till, utan kontrollen 

ligger hos arbetsgivaren som sätter regler för de anställdas beteenden och övervakar att 

reglerna efterlevs (ibid.147). Hochschild exemplifierar även att när den serviceanställde (och 

hon menar att alla yrken delvis är servisinriktade) slutar för dagen, vad har denne för relation 

till den artificiella glädje som han/hon har producerat under dagen? I vilken bemärkelse var 

det dennes egen glädje? Företaget som t ex anställer servicearbetaren anställer inte bara 

dennes fysiska handlingar, utan även den anställdes emotionella handlande och förmåga att 

visa ett visst emotionellt yttre. 

 

Emotionellt arbete har förutsättningar att vara något bra, ingen utav de ensamkommande 

barnen vill t ex behöva handskas med en otrevlig och okänslig behandlingsassistent. Men 

många har arbeten kräver att man på ett sätt eller annat måste handskas med sina egna och 

andra människors känslor. Emotionellt arbete kostar eftersom det påverkar den grad till vilken 

vi lyssnar på våra känslor, och ibland vår faktiska kapacitet att känna. Att förvalta känslor är 

en konst som är fundamental för ett civiliserat liv. Men när transmutation (övergång från det 

privata till det offentliga) av det privata användandet av känslor framgångsrikt genomförs – 

när vi lyckas låna ut våra känslor i ”företagens namn”– betalar vi en kostnad som består i hur 

vi lyssnar på våra känslor och vad de har att säga om oss själva (ibid.19, 160). När pressen 

ökar på en arbetsplats gör detta att svårigheten för att leverera ”äkta” personlig service ökar. 

Den anställde kan dra tillbaka sitt emotionella arbete och bara visa upp en yttre fasad. Då 

skiftas kostnaden, kostnaden blir en känsla av att vara falsk eller oseriös. 

 

 Hochschild hävdar att det finns tre olika förhållningssätt arbetare verkar ta till sina arbeten, 

och alla för med sig olika risker (kostnader). Det första förhållningssättet liknar i stort 

Goffmans (2000) uppriktiga aktör och går ut på att arbetaren identifierar sig helhjärtat med 

sitt arbete, samt riskerar med detta att bli utbränd. I det andra framstår arbetaren, utifrån 
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Goffmans (2000) terminologi, som den cyniska aktören där han/hon tar ett tydligt avstånd 

från sitt arbete och riskerar därmed inte utbrändhet i lika hög grad; dock kan arbetaren klandra 

sig själv för att denne gör en sådan distinktion, tänka nedsättande om sig själv som ”bara en 

skådespelare”, inte uppriktig. I det tredje synsättet särskiljer sig arbetaren från sina uppgifter, 

klandrar inte sig själv för detta, och ser det yttre uppvisandet av känslor som en utmaning; för 

den här typen av arbetare finns det en viss risk för distansering från uppvisande av känslor 

överhuvudtaget och en viss cyniskhet – ”Vi är bara skådespelare”. Det första 

förhållningssättet är klart mer skadlig än de andra två, men skadan kan kontrolleras i alla tre 

om arbetarna kunde känna att de hade mer kontroll över sitt arbetsliv (Hochschild 1983, s 

187-189). 

 

Då i relation till sina problem och brister utgör emotionellt arbete en utmaning för en person. 

Detta är problem som inte väcker mycket eftertanke hos dem som inte själva utför det – 

fabriksarbetaren eller maskinoperatören, exempelvis. Problemet med distanseringen mellan 

vad en person anser är dennes ”sanna jag” och dennes inre och yttre uppvisande av känslor 

blir något att ta ställning till.  

 

3.4 Överspridningsmodellen 

Behandlingsassistent kan som vi tidigare påpekat betraktas som ett postindustriellt 

arbetarjobb. Relationen till traditionella regelverk luckras upp och kraven på den enskilda 

anställde ökar. Det blir mera oklart vad som är det rätta och riktiga i en viss situation. 

Behandlingsassistenternas förhållningssätt kan därför ses som en blandning av svagheter och 

fallenheter, kunnighet och lärdom likväl som okunskap. I arbeten där man delar en 

konstruerad vardag med andra människor, i det här fallet både kollegor och ensamkommande 

flyktingungdomar, blir spänningsfältet mellan yrkesmässigt och vardagligt/privat påtagligt. 

Behandlingsassistenter som ofta tillbringar dygn på boendet kan inte vara strikt yrkesmässiga 

hela tiden. De utvecklar istället ett förhållningssätt, som är mer privat och personligt betonat 

men som dock inte behöver betyda något negativt eller mindre professionellt.   

 

Då det gäller ansvar för andra som även kommer att ingå in i de två sfärerna; arbetslivet och 

det privata livet. Det som intresserar oss är det de nya och förändrande arbetsrollerna som 

ständigt utvecklas. Vi menar alltså vilka förändrade förväntningar som ställs på en och hur 

samhällets olika institutioner ställer krav på en individ. Detta sker även i samspel med 
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individens egna och sociala omgivnings krav som påverkar hans/hennes yrkesliv och den 

privata sfären. Enligt överspridningsmodellen som är utvecklad av Allvin m.fl.  (2006) är det 

så att om man har svårigheter i den ena sfären (arbetet) så tenderar detta att sprida av sig till 

den andra och gränserna mellan olika livssfärer blir på det viset genomsläppliga. Attityder, 

upplevelser och erfarenheter inom ett område då yrkeslivet, påverkar inställningar och 

beteende inom ett annat område som då familjlivet. Detta gäller inte minst om arbetet ställer 

stora krav på individen som måste använda sin fritid till att återhämta sig, menar Allvin m.fl. 

(ibid. 106). Det är både de positiva och negativa aspekterna som beläggs i de båda sfärerna 

men det är mest det negativa som sprider sig till den privata sfären. Allvin m.fl. (2006) 

uttrycker vidare att det nya arbetslivet är präglat av en otydlighet mellan arbetsrollen och den 

privata. Överspridningsmodellen innebär att innehållet i arbetslivet och själva arbetets 

karaktär har en betydelse för hur det livet ser ut och kommer att vara. Så om arbetet är 

emotionellt påfrestande och ställer orimliga krav på individen, i detta fall personalen, så blir 

följden att en viss del av fritiden kommer att gå åt till återhämtning. Men har man då en 

stimulerande fritid som kan väga upp det, så leder detta till något positivt som gör att man tar 

med sig till positivitet till sin yrkesroll. 
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4. Metod 

I metoddelen beskrivs, och ges reflektioner kring metodval, urval, tolkning och genomförande 

av undersökningen. Studien diskuteras också utifrån etiska aspekter av forskning.  

 

4.1 Kvalitativ ansats  

Den kvalitativa ansatsen skiljer sig ifrån den kvantitativa metoden på så sätt att den 

kvalitativa forskningen kan ge en uppbyggande skildring av ett fenomen som undersöks.  

Anders Persson (1999) menar att detta leder till att man kan skildra en helt annan verklighet 

än vad man kan genom den kvantitativa metoden, som ofta belyser antal, generalisering, och 

kvantiteter. Den kvalitativa forskningen kräver en annan sorts förståelse för det man ska 

studera, då denna metod vill se hur informanten förklarar sitt handlande, och hur informanten 

ser på sin egen situation och omgivning, förklarar Marianne Liedholm (1999). I den 

kvalitativa forskningen undersöker man i regel färre informanter än vad man gör i den 

kvantitativa forskningen, men man ska inte glömma bort att de två metoderna kan tillämpa 

olika sidor av insamlat forskningsmaterial. Den kvantitativa forskningen kan aldrig på samma 

sätt som den kvalitativa skildra en individs åsikter (ibid.). De centrala delarna i den 

sociologiska förståelsen vilka Sjöberg (1999) nämner i sin artikel är några ex. sedvänjor, 

vanor, avvikelser, andras förväntningar, viljan att tillhöra en grupp och makt. Denna 

sociologiska förståelse är inte generaliserande, men dessa mönster som Sjöberg räknar upp 

som den sociologiska förståelsen är det närmsta generalisering som kan göras när det kommer 

till kvalitativ metod. Då intervjuer med informanter inte ter sig lika så kan vissa av de centrala 

delarna visa på likheter, men generalisering är endast möjlig om det används en kvantitativ 

metod för insamlingen av empirin (ibid.146). 

 

Sjöberg (1999) menar vidare att den metod som förmodligen är den mesta användbara i ett 

uppsatsarbete är intervjuer när det gäller att praktisera ett kvalitativt angreppssätt. Med 

intervjuerna vill vi komma närmare våra informanter och få tillgång till deras berättelser 

utifrån deras eget synsätt. Vi skulle vilja se på vilket sätt skildrar de sin verklighet och få 

möjligheten att få inblick i vad de vill visa. För oss är det viktigt att skildra sanningar.  
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4.2 Intervjuguiden  

Vi valde att använda oss utav halvstrukturerade intervjuer där vi utgick ifrån en intervjuguide 

(se bilaga nr 2). En fördel med den typen av intervjuer är att den ger möjlighet för 

intervjuaren att följa upp intressanta trådar som framkommer samt att man kan ställa 

följdfrågor (Kvale 1997, s 117). Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar ville vi skapa ett 

genomgående tema som skulle kunna ge en översikt över de ämnen och frågor som vi skulle 

vilja få svar på. Med utgångspunkt i det har vi inlett vårt frågeformulär med rubrik personliga 

bakgrundsfakta där vi ville skaffa oss en bild av våra intervjupersoner, deras bakgrund och 

arbetslivserfarenheter. Vidare har vi formulerat en andra rubrik; den övergripande yrkesrollen 

för att få insyn i den praktiska uppfattningen om den yrkesrollen som behandlingsassistent. 

Den tredje rubriken har vi döpt till yrkesroll kontra ”du” som privat person. Detta för att 

kunna perspektivera den upplevda rollen dvs. att ge en bild av den existerande 

arbetspåverkan, arbetsmotivation, uppkommande av känslor och emotioner samt för att fånga 

omgivningens syn på den upplevda yrkesrollen. Sista rubriken har vi formulerat som 

processer och konflikter för att ytterligare peka på de arbetsprocesser och spänningar som sker 

i det sociala rummet. Intervjuerna avslutades med en öppen fråga om personen ville tillägga 

något i relation till upplevelsen av yrket. Detta valde de flesta att göra vilket ledde till att vi 

fick en del intressanta kommentarer som i flera fall blev användbara i analysen. Vi kan påstå 

att till en viss del använde vi oss av ledande frågor i vår intervjuguide. Detta för att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar och bekräfta intervjuarens tolkning (Kvale 1997). 

Våra intervjupersoner fick ändå tala ganska fritt och ibland anpassade vi oss efter situationens 

naturliga lopp dvs. att det hände att vi inte alltid kunde följa intervjuguiden till punkt och 

pricka, utan ibland fick vi formulera om våra frågor. 

 

4.3 Urval och sekretess 

I denna uppsats omfattar begreppet behandlingsassistent de individer som är anställda på 

Asylboende för ensamkommande barn. Valet av informanter utgör en betydelsefull del av 

undersökningen då syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa en djupare och mer 

fullständig uppfattning om det man vill studera. Detta innebär att urvalen varken sker 

slumpässigt eller tillfälligt, utan strategiskt (Trost 1993, s 117-119). 

 

Ett strategiskt urval, betyder i vårt fall, att vi begränsade vår studie till att intervjua tio 

behandlingsassistenter som endast arbetar på Asylboendet. Detta delvis på grund av att vi 
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ville få mångfald och likvärdigt samt att delvis boendet är en alldeles ny verksamhet. För att 

skaffa oss tillgång till en anställningslista kom vi personligen i kontakt med sektionsledare 

och personalansvarig. Utifrån anställningslistan kunde vi genomföra vårt urval som grundade 

sig på att i sin tur välja fem kvinnor och fem män av de totalt tolv anställda. Vårt bortfall 

består av att vi avsiktligt valde bort en koordinator och Susanna som råkar vara anställd inom 

sektionen. Den första personen som vi valde bort har då ett annat ansvarsområde 

(administrativt arbete) än de andra anställda och den senare personen valde vi inte att 

intervjua på grund av den intressekonflikten som antagligen skulle kunna förekomma. De 

utvalda personerna som vi ville intervjua, blev informerade personligen av oss om studiens 

syfte samt om den konfidentialiteten (dvs. anonymiteten) som skulle gälla utanför 

arbetsplatsen, på ett personalmöte som vi tillsammans deltog i (Trost 1993, s 41, Kvale 1997, 

s 107-109). Vi informerade även om att undersökningen är helt frivillig att delta i och att de 

kunde ångra sig om ett sådant behov skulle förekomma. Vi uppmanade de att de skulle höra 

av sig och meddela sitt beslut till oss direkt efter personalmötet skulle avslutas. Vid detta 

tillfälle meddelade vi vidare både personalen samt sektionsledaren om att vi kommer att äga 

det insamlade materialet. Materialet är därmed vårt att bestämma hur det ska användas. Dock 

kommer hänsyn tas till gällande lagar och förordningar om sekretess. Vi bestämde 

tillsammans att boendesektionens chef kommer att få läsa igenom materialet och kommer 

därmed även att berätta vad vi kan, inte kan använda i uppsatsen då utifrån vad som gäller 

sekretesskaraktär. Sekretess gäller både muntligt (för en av oss som är en utomstående 

person) och ett skriftligt avtal (för den person som är anställd på boendet). Detta genomförde 

vi innan vi kunde börja utföra vår studie. 

 

Av de fem kvinnor och fem män som blev tillfrågade ville alla ställa upp. Då utifrån 

uppsatsens syfte har vi valt ett mindre antal informanter i enlighet med Denscombes (2000) 

inrådan att intervjuaren tjänar på att använda material som ger mer djupgående insikter i 

ämnet men som bygger på information från ett färre antal informanter. Samtliga 

intervjupersoner har olika åldrar (från 29 till 57 år), olika bakgrunder, arbetslivserfarenheter 

och etnicitet. Detta utför enligt oss en bra utgångspunkt i vår studie då vi strävar efter att få en 

variation när det gäller urval.  
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4.4  Praktiskt tillvägagångssätt och bearbetning 

Innan vi kunde sätta igång med vår uppsats och utföra det praktiska arbetet i form av 

kvalitativa intervjuer ägnade vi vår tid åt att aktivt söka efter material i form av olika böcker, 

rapporter och artiklar om ämnet som vi kunde knyta till behandlingsassistenters yrkesroller. 

Vid detta tillfälle upptäckte vi att det finns brist på både skriftlig dokumentation som direkt är 

sluten till Asylboendet och forskning i sig som berör den omdiskuterade yrkeskategorin. Med 

tanke på vårt syfte med studien och kunskap om att boendet är relativt ny och ganska 

oetablerad verksamhet fokuserade vi oss främst på att skaffa första hands information från 

själva sektionsledaren på boendet samt att delvis utgå ifrån den tillgängliga information som 

vi fann på arbetsplatsen (t ex arbetsuppgifter, arbetsrutiner, boendets läge, historik osv.). För 

att berika vårt material har vi likaså uppsökt information på nätet. Det som vi dock får ta 

ställning till i vår uppsats är själva källhänvisningarna i bakgrundskapitlet. Vi fann några 

svårigheter med att noggrant redovisa detta, dels på grund av att vi ofta blev informerade om 

något muntligt. Att studera både muntliga och skriftliga källor var ändå till stor hjälp då vi 

kunde skaffa oss en bredare bild av verksamheten och förstå bättre vad själva yrket går ut på. 

Det andra intressanta som vi fann vid undersökningen av dokumentationen var själva 

kunskapen om arbetsmiljön i vilken de anställda vistas i dagligen. Som en komplettering till 

vår studie har vi även hittat en del andra studier som belyser en upplevelse av en yrkesroll. 

Detta för att skaffa oss kännedom om hur det kan se ut i andra yrken där man är tvungen att 

använda sig själv. Denscombe (2000) menar att för att bygga upp undersökningen kan man 

använda sig dels av sekundärdata i form av redan existerade skriftliga material, t ex hemsidor, 

arbetsbeskrivningar, och dels av primärdata, alltså data som kommer att samlas under arbetets 

gång. Studier som enbart bygger på primärdata är väldigt ovanliga, i någon fas av arbetet 

finns det normalt sett skäl att använda sig av redan insamlat material (ibid.187-202). 

Eftersom Susanna råkar vara anställd inom boendet betraktade vi henne som vår gate keeper 

som kan ses som en nyckelperson. Idén om ämnet till uppsatsen samt avskaffning av tillträdet 

till fältet kom delvis utifrån hennes kontakter och kännedom av boendet. En annan fördel med 

henne som nyckelperson var att med hjälp av henne kom vi i kontakt med sektionsledaren 

som vidare presenterade oss till de behandlingsassistenter som vi särskild var intresserade av 

att intervjua. En utav nackdelarna med nyckelpersoner är dock att de kan uppfattas för mycket 

villiga vid valet av intervjupersoner, menar Denscombe (2000, s 119). 

 



31 
 

Vi genomförde våra intervjuer under vecka 12 och 13 och samtliga intervjuer ägde rum på 

informanternas arbetsplats, dvs. på Asylboendesektion. Tiden och platsen för intervjuerna var 

anpassade efter de anställdas arbetspass, alltså vissa av de skedde på förmiddagar medan 

andra varade på eftermiddagar. Att vi valde att intervjua våra informanter på deras arbetsplats 

hänger även samman med att många av dessa personer är bosatta på olika platser i Skåne, 

därför tänkte vi att det blir lättast både för dem som skulle intervjuas och oss som forskare att 

utnyttja den gemensamma mötesplatsen som boendet är. Vi fick även godkännande av 

sektionsledaren då även han påstod att det skulle gynna själva arbetssituationen. Intervjuerna 

tog mellan ca 50 till 60 minuter och var inspelade på band. Vid själva intervjutillfället frågade 

vi var och en av de intervjuade om det skulle gå bra om vi båda två som intervjuar skulle 

kunna vara närvarande vid samtalet. Syftet med denna strategi var att en av oss skulle ställa 

frågor och ha mer ifrågasättande förhållningssättet, medan den andres funktion skulle vara att 

observera vad som händer under själva intervjun samt anteckna. Denna taktik präglade alla 

våra intervjuer och vi var alltid två vid samtliga intervjuer. Intervjufrågorna upplevdes av 

informanter som intressanta att svara på och vid bara enstaka fall fick vi pausa för att 

informanten skulle kunna samla sina tankar. Efter varje avslutad intervju lyssnade vi igenom 

intervjun och kompletterade den med våra reflexioner och anteckningar från intervjutillfället. 

På samma sätt har vi lyssnat igenom banden och gjort en relativ ordagrann överföring till text 

av de inspelade intervjuerna.  

 

Vi redovisar resultatet av intervjuerna i form av olika utvalda teman som i stor utsträckning 

omfattar respondenternas svar på frågor utifrån vår intervjuguide. Därefter analyserar vi vårt 

empiriska material med hjälp av de utvalda teoretiska infallsvinklarna samt i relation till 

tidigare forskning. Analysen går vidare ut på att tolka de olika mönstren som vi kunde 

lokalisera genom våra intervjupersoners svar.  

 

4.5 Etiska överväganden och rollen som forskare 

Utifrån det etiska synsättet är det viktigt då att få en klar inställning om närhet kontra distans 

till sina intervjupersoner. Vår avsikt var att till en viss del skaffa oss en närhet till våra 

informanter men samtidigt försöka hålla viss distans. Närheten kan vara viktig för att skapa ett 

förtroende mellan forskare och informanter, vilket kan leda till att vi kan känna oss bekväma i 

varandras sällskap (G. Andersson & A. Persson 1999). Vilket i sin tur kan vidare leda till att 

det under intervjun kan mynna ut i samtal som ger många bra synpunkter på våra frågor. 
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Framförallt att informanten av egen vilja, och kanske också med lättnad får berätta om något 

som de tycker är viktigt. Det är viktigt att behålla en viss distans till informanten så att man 

som forskare inte bidrar till att påverka dennes svar, eller uppfattning (ibid.). Vi ville inte att 

informanterna skulle vara rädda för att säga som de tycker om de tror att vi inte tycker 

likadant – därför hade vi i åtanke att skapa en bild av neutralitet i förhållande till deras 

berättelse. Utifrån denna inställning är vi dock medvetna om att på grund av att Susanna är 

anställd på boendet och är delvis en del av detta sammanhang kunde hennes närvarande 

påverka vårt resultat. Det är dock svårt för oss att avgöra vad som kunde vara det positiva 

respektive negativa med detta. Som exempel kan vi nämna en situation där en utav 

respondenterna upplevde någon slags nervositet vid intervjutillfället då denna person inte 

visste hur mycket skulle denne få lov att säga när Susanna befann sig i samma rum. Då 

klargjorde vi situationen och förklarade att man inte behövde vara orolig. Vi uppmanade 

vidare även de andra intervjupersonerna att vara öppna och berätta precis vad de tycker och 

tänker eftersom det inte finns några svar som är rätt eller fel. Avsikten var att skapa ett öppet 

och behagligt klimat där intervjupersonerna skulle känna sig trygga. En annan svårighet 

kunde framkomma på grund av de kollegiala förhållanden som Susanna har gentemot sina 

arbetskamrater. Denna situation har vi förklarat genom att påminna våra intervjupersoner att 

vi är här på grund av andra syften och att våra möten endast borde ha en yrkesmässig 

karaktär. Till en viss del kan vi också hålla med om att just på grund de kamratmässiga 

relationer fick vi de svaren vi ville, men å andra sidan tror vi att vi kunde behålla den 

distansering och objektivitet som vi tidigare behandlat och strävat efter i vår text. Vi var 

likaså fullt självmedvetna om att vårt ämne berörde personliga och känslomässiga frågor och 

därför även här försökte vi balansera mellan närhet och distans begreppen.  

 

Vi la på liknande sätt stor vikt vid att vara observanta och vi hela tiden reflekterade över 

processen samt över personerna som kom att intervjuas. Det kan vara en bra idé att vid själva 

intervjutillfället vara två så att kanske en intervjuar och den andre observerar. Vid alla 

intervjutillfällen vår vi uppmärksamma över vad som händer och vi försökte fånga alla 

intryck.  Karen Davies (1999) bidrar med tanke om att informanten är lite av en 

medproducent. Som forskare utgör vi inte den professionella rollen, då vi i en kvalitativ 

intervju är mer på samma nivå. Forskaren kan lära sig av informanten såsom informanten kan 

lära sig utav forskaren. Den svårigheten som kan uppstå vid materialinsamling är ett slags 

balansgång som innebär en ömsesidig balans att kombinera närhet och distans. Det finns även 

inget enkelt svar på hur man som intervjuare ska förhålla sig för att få lagom av såväl närhet 
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som distans. Det handlar snarare om att läsa varje enskild situation och agera därefter vad 

man anser passar just denna situation. En annan risk som vi finner problematiskt är att det 

finns en viss svårighet med den transformering som sker, från en intervju mellan två 

människor till en vetenskapligt tolkad analys. Detta kan leda till att informanterna inte känner 

igen sig i arbetet (t ex att något blev felciterat och att undersökaren inte skrivit det som blivit 

sagt).  Diana Mulinari (1999) skriver att ”tolkning är ett försök att länka det individuella ödet 

och den djupa personliga berättelsen med teorier och samhällsstruktur och 

samhällsförändring”(ibid. 45). Detta gör att det kan vara svårt för informanten att känna igen 

sig i den senare vetenskapliga texten. 

 

4.6 Dubbel hermeneutik  

För att skapa mening och sammanhang i intervjutexterna har vi låtit oss att inspireras av den 

hermeneutiska ansatsen, närmare sagt, den dubbla hermeneutiken. Om hermeneutiken handlar 

om att förstå delar av det empiriska materialet för att sedan skapa en förståelse av helheten så 

beror den dubbla hermeneutiken på att människor själva tolkar sina handlingar och det 

samhälle i vilket de lever. Sedan tolkar vi som forskare, deras tolkningar. A. Giddens, utifrån 

Gilje & Grimen (1992) menar att samhällsvetenskaperna bygger på en dubbel hermeneutik 

vilket innebär att samhällsforskaren måste förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de 

sociala aktörerna och att detta är något som han eller hon inte kan blunda för. Samtidigt måste 

forskaren likväl bedriva forskning och återskapa tolkningar som de sociala aktörerna gjort 

inom ett samhällsvetenskapligt språk, med hjälp av teoretiska begrepp. På så vis återspeglas 

våra egna tolkningar på vårt tolkande och även andras tolkningar som vi tolkar. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

Den kvalitativa undersökningens strävan efter att nå mätmetoders godkännande kan 

diskuteras och ifrågasättas, finns det, för att nå en acceptabel tillförlitlighet, vissa 

ställningstaganden att ta kring en undersökning. Det är t ex viktigt att formulera vilket 

tillvägagångssätt och vilka metoder som använts . Det är också nödvändigt att som forskare 

analysera sina egna förkunskaper och sin egen förförståelse, både inför det studerande ämnet 

och inför det studerande objekt (intervjupersonerna), samt fundera hur denna förförståelsens 

påverkan ser ut.  
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För att om möjligt försäkra oss om att en undersökning har önskvärd validitetsnivå, är det 

viktigt att forskaren inte bara validitetgranskar sitt material i efterhand, utan ser valideringen 

som en kontinuerlig kvalitetskontroll av material och genomförandet av själva 

undersökningen (Kvale 1997, s 207). Är intervjufrågorna ställda i relation till ämnet och 

genererar de svar på det vi vill veta? Är bakomliggande teorier kopplingsbara med det 

studerade området? Vilket förhållningssätt har intervjupersonerna? Svarar de på frågorna så 

som de tror att vi som intervjuare vill att de ska svara? – är frågor som man bör ta ställning 

till. Metodens öppenhet ger därför forskaren en stor möjlighet till inflytande både under 

intervjun och vid analysen av intervjun. Validitet har vidare att göra med tolkningen av det 

som observerats. Det handlar om att studera det man sagt att man ska studera. Dessutom 

diskuteras om begreppet validitet är lämplig att använda, eller om man inte istället bör tala om 

trovärdighet (Kvale 1997, kap.13.). Slutsatsen är att trovärdigheten (validiteten) i denna 

studie stärks bl.a. av att den följer vårt syfte och frågeställningar samt att vi studerat det vi 

från början föresatte oss att göra. På samma sätt stärks intervjuguidens validitet utav att 

litteratur använts som stöd vid utformningen. 

 

Begreppet reliabilitet är något som vi funderar mycket på inför vårt uppsatsarbete. När det 

gäller reliabiliteten i vår studie, kan den diskuteras ur olika synvinklar men reliabiliteten kan 

översättas med tillförlitlighet. Vi skulle också kunna anta att reliabiliteten i vår studie är låg, 

eftersom vi inte har några säkra belägg för att samma resultat skulle uppkomma, ifall vi gjort 

om undersökningen vid ett annat tillfälle, eller ifall någon annan upprepat vår studie. Å andra 

sidan skulle vi kunna anta att just vårt undersökningsområde är generaliserbart och faktiskt i 

sig gör att vi kan anta att samma resultat är giltigt för en större population. I slutändan 

kommer ändå var undersöknings reliabilitet att bero på hur den individuella tolkningen av 

reliabilitetsbegreppet ser ut.  
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5. Presentation av det empiriska materialet 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna för att ge en bild av den upplevda 

yrkesrollen. Vi inleder detta kapitel med en kort presentation av våra intervjupersoner (IP) för 

att vidare presentera resultaten utifrån följande teman: Vad utmärker 

behandlingsassistenternas yrkesroll; Det privata kontra det personliga; Svårigheter i 

yrkesrollen; Stöd, samspel och arbetsstruktur; Självutveckling och motivation.  

 

5.1 Respondenternas bakgrund  

Gemensamt för samtliga behandlingsassistenter i vår undersökning är att majoriteten har mer 

eller mindre arbetat i någon form av socialt, service – och/eller vårdyrke innan de hamnade på 

Asylboendet. Varför man valt att arbeta med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar 

varierar men de flesta uppger att det var slumpen som spelade in samt att de fick tjänsten på 

grund av sina tidigare kontakter inom kommunen. Av vikt är att nämna att respondenterna 

arbetar inom en mindre kommun där ”alla känner alla”, men många av de intervjuade 

personerna är bosatta på olika platser både inom och utanför kommunen. Många 

intervjupersoner uppger vidare att de fick ögonen på en annons i tidningen och de andra sökte 

jobbet på Ungdomsboendet där de fick höra om Asylboendet och på detta sätt blev de 

intresserade utav arbetet. Två av respondenter nämner att de blev ”handplockade” av 

Ungdomsboendets sektionsledare. Resultatet visar att historierna varierar men i verkligheten 

har samtliga intervjupersoner ett stort intresse för att arbeta med människor. Det är också 

viktigt att nämna att var och en av de intervjuade har var sitt ansvarsområde samt en tilldelad 

roll inom Asylboendet. Samtliga intervjupersoner är även tjänsteman när de är lediga och när 

de befinner sig i det offentliga rummet (arbetsplatsen). Med detta menar vi att 

behandlingsassistenter ska hela tiden tänka på att uppföra sig och de ska föregå med gott 

exempel. Vid detta tillfälle vill vi också påpeka att det kan kännas en del upprepningar, men 

en vis del information är kopplad till andra aspekter av den upplevda yrkesrollen där samtidigt 

är den insatt i ett vidare sammanhang. Nedan följer en kort presentation av respondenternas 

personliga bakgrundsfakta i syfte att underlätta läsaren att följa de olika 

bakgrundsvariablerna.  

 

 IP nr 1 (kvinna) har under många år arbetat som personlig assistent, omvårdare samt 

fritidsledare. Kvinnan har även jobbat inom äldreomsorgen. Hennes utbildning grundar sig på 

ett omvårdnadsprogram samt avskaffning av diverse kurser så som psykologi, omsorgen, barn 
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och fritid, massage. På grund av praktiken och tidigare kontakter fick därför IP: n pröva på 

olika socialarbeten. Sedan 2008 är hon anställd på Asylboendet. Hennes arbetslivserfarenheter 

baserar i stort på att arbeta med ungdomar och handikappade. IP: n har en svensk bakgrund. 

Hennes roll på boendet är den stora systern, men även en tillföreträdande vuxen. Hon 

ansvarar över fritidsaktiviteterna tillsammans med en kollega.  

 

IP nr 2 (kvinna) är utbildad till undersköterska. Utbildningen är kompletterad med olika 

kurser som t ex akupunktur, psykologi, socialpsykologi. Efter gymnasiet började IP: n jobba 

direkt som undersköterska först inom åldringsvård och sedan som behandlingsassistent på 

avgiftning. Där jobbade hon i några år för att sedan även jobba delvis på härbärget. Under 

denna tid fick IP: n mycket kontakt med ungdomar upp till 21 års ålder. På härbärget fick hon 

kontakt med Boendesektionen och med tiden gick IP: n över till Asylboendet. Hennes roll på 

arbetet är personalansvarig och även att ungdomarna ser henne som en mamma. IP: n har en 

svensk bakgrund. 

 

IP nr 3 (kvinna) har socionomexamen med socialpedagogisk prägel. Arbetslivserfarenhet har 

främst präglats av arbete med människor samt olika beteendeobservationer av placerade 

ungdomar i institutionsmiljö och av deras relationer till vuxna och jämnåriga. IP: n var 

anställd som personlig assistent inom LSS, psykiatrisk handledare inom boendestöd, 

vårdbiträde i äldreomsorgen, kontaktperson, arbetsledare/biståndsbedömare. Via 

tidningsannonsen fick IP: n tjänsten på Asylen. IP: n har en svensk bakgrund och har ansvaret 

över procapita (dokumentation). Hennes roll i boendet är en tillföreträdande vuxen.  

 

IP nr 4 (man) har avslutat gymnasiet med inriktning på socialtarbete samt han har tagit 

diverse kurser på Folkhögskola inom samma område.  Tidigare har IP: n arbetat på ett PUT – 

boende i en annan kommun med ensamkommande flyktingbarn. Vid ett tillfälle hörde han att 

den nuvarande kommunen skulle starta ett Asylboende då visade han sitt intresse av att jobba 

inom verksamheten. Där är han anställd sedan 2007. IP: n kommer från Kosovo och är alban. 

Hans roll i boendet är att han ansvarar över utslussning (som innebär ett ansvar när 

ungdomarna flyttar ut). Hans andra roll i boendet är en kompis med ungdomarna. 

 

IP nr 5 (kvinna) har15 poäng högskoleutbildning med inriktning fritidsledare inom det 

samhällsvetenskapligtprogrammet. IP: n har tidigare arbetat som kontorist, planerare, 

aktiveringspersonal, fritidsledare och behandlingsassistent. Det viktigaste hon bär med sig 
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från sina tidigare arbetslivserfarenheter är samtalsmetodiken och viss mån psykologin. Hon 

sökte preliminärt arbete på Ungdomsboendet men fick tjänsten på Asylsektionen, då det inte 

var fullt bemannad. IP: s ansvarsområde ligger över ekonomin i boendet och har även en roll 

som den andra mamman och mormor till ungdomar.  

 

IP nr 6 (man) har ingen utbildning som är knuten till socialt arbete. På Asylboendet har IP: n 

arbetat i cirka fem månader. IP: n uppger själv att han inte heller har några konkreta 

erfarenheter av att jobba med barn/ungdomar. Men han har haft mycket kontakt med olika 

människor genom hans tidigare yrke som väktare. IP: n kom mer eller mindre in i 

verksamheten av en slump.  IP: n träffade och började prata med några arbetare och slussades 

på så vis in. Hans roll i boendet är att han är en trogen kamrat till ungdomarna och ger dem 

stöd i deras aktiviteter. 

 

IP nr 7 (kvinna) har tidigare arbetat som barnskötare, vårdare och handledare. Hon har 

vidareutvecklat sina yrkeskunskaper genom att ta interna kurser. Hon har arbetat hela sitt liv 

inom kommunen och hennes största arbetslivserfarenheter grundar sig på arbetet med 

ungdomar och vuxna som var arbetslösa och/eller långtidssjuka. Tjänsten på Asylboendet fick 

IP: n via tidigare kontakter inom kommunen. Hennes roll i boendet är hemma mamma och att 

stötta i skolgång samt läxor. 

 

IP nr 8 (man) är utbildad undersköterska och militär. IP: n har arbetat på skola inom 

kommunen på olika nivåer, som socialarbetare har han även drivit egna aktiviteter där han 

fungerade som rådgivare/konsult. IP: n blev erbjuden arbetet på Asylboendet på grund av 

kontakten med sektionsledaren inom boendet. Hans roll är att vara den stora brodern i 

boendet och hans uppgift är att ge ett socialtstöd för ungdomarna i deras möjligheter att 

integreras i samhället.  

 

IP nr 9 (man) har tidigare arbetat som dj och hipp – hoppare. IP: n har även arbetat som 

fritidsledare på en fritidsgård och hans arbetslivserfarenhet grundar sig mycket på dessa 

yrken. IP: n har ingen utbildning på socialt inriktade områden. IP: n blev ”handplockad” av 

sektionsledaren på Asylboendet. Han har delat ansvar när det gäller fritidsaktiviteter och har 

ett stort intresse när det gäller musik. IP: n har en utländsk bakgrund då hans far kommer från 

Sri Lanka. Han ses som en polare av ungdomarna i boendet. 
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IP nr 10 (man) har läst cirka 150 högskolepoäng i olika ämnen, främst med inriktning på 

sociologi. Tidigare hade han ett eget industriföretag men han kände starkt att det inte var det 

han ville arbeta med. Därefter har IP: n arbetat inom missbruksvård som behandlingsassistent. 

På samma sätt som ovan nämnd respondent blev IP: n ”handplockad” av Ungdomsboendet 

sektionsledare. IP: n ses som en morfar av ungdomarna i boendet och han delar ansvar med en 

kollega där han ansvarar över utslussnings verksamhet. IP: n är även en person som 

ungdomarna tyr sig till när det gäller att arbeta i Sverige. 

  

5.2 Vad utmärker behandlingsassistenternas yrkesroll  

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar uppfattas av våra samtliga 

informanter som ett svårt och psykiskt krävande arbete. Men även ett givande arbete med 

olika möjligheter att göra en förändring för ungdomarna. Behandlingsassistent nr 1 menar att: 

 

”Något som är ganska krävande i jobbet är att känna in situationer… man kan inte bara 

buffra på och tro att allt är som det ser ut… någon som ler kan ju egentligen må 

skitkasst. Att kunna tänka mig in i ungdomarnas problematik, kunna ta ett steg tillbaka 

och tänka på orsaken till varför de gör som de gör och säger vad de säger… Det finns 

ibland samtal som lämnar mig helt oberörd medan en fångar mig.”  

 

De flesta intervjuade anser att arbetet har då en känslomässig inverkan på dem som 

professionell (när de utöver sitt yrke utifrån arbetsmallen) och som privatperson (när de 

handlar utifrån sina egna tankar och erfarenheter, och/eller när de inte arbetar). Att de 

upplevelser och information de får av ungdomarna inte alltid är utav den karaktären att man 

bara kan släppa det och fortsätta som vanligt. 

 

”Jag tycker att många situationer kräver av oss att vi ofta måste se ”genom fingrarna”. 

Ibland vet jag också att jag är tvungen att agera utifrån våra gemensamma regler som t 

ex att ta killarna och åka med dem i en gemensam kommunal bil. Det gillar vi inte, men 

så är det och vi måste acceptera det. Om jag kunde välja så skulle jag vilja fixa det på 

något annat sätt.” (Behandlingsassistent nr 1) 

 

Det som är det besvärliga i arbetet skiljer sig bland våra informanter. Visa av de intervjuade 

tycker att det svåra kan vara relaterat till de problem de flyktingungdomarna bedöms ha. 

Behandlingsassistent nr 3 menar att: 
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” … många utav de pojkarna har varit om en del hemska saker och man vet inte riktigt 

vad detta kan innebära för dem eftersom vi saknar den typen av kompetens i 

boendet…” 

 

IP: n nr 5 lyfter fram att:  

 

”… vi ser att ungdomarna präglas av någon slags upplevd trauma, de är stressade, rädda 

för allt och alla … har även svårigheter att lita på en … och de vill ha allt på papper, för 

det är det ända de litar på.” 

 

”… arbetssituationen kräver från oss att vi måste kunna balansera vårt arbetssätt, då jag 

t ex försöker att inte vara på dem för mycket utan låta dem komma till mig efter ett 

tag… och när de väl fått ett förtroende så släpper det…”. (Behandlingsassistent nr 6) 

 

Några andra behandlingsassistenter nämner istället att det jobbiga snarare tar sitt uttryck i 

själva sättet på vilket arbetet är konstruerat. Behandlingsassistent nr 2 beskriver det nedan: 

 

”Det är inte lätt att lägga sina känslor vid sidan om, men i vissa fall så måste man för att 

få en fungerande vardag. För när man jobbar med barn med emotionella och sociala 

svårigheter så tar känslorna i över hand ibland och man undrar var ledningen … eller då 

samtalsledaren tog vägen. ” 

 

Svaret på vad som kan uppfattas svårt är alltså skiftande i vår studie och ligger därför på olika 

nivåer och i olika sfärer som även aktualiserar sig vid andra arbetssituationer. Det svåra med 

den övergripande yrkesrollen som behandlingsassistenterna har upplevt äger delvis rum inom 

den privata sfären och/eller den professionella. Genom svaren som vi fick av våra 

intervjupersoner kan man urskilja att arbetet kan vara svårt på två olika sätt. Det kan vara 

svårt på det känslomässiga planet där vi menar sättet på vilket behandlingsassistenter berörs 

av sitt arbete och på ett rent innehållsmässigt plan som är mer situationsbaserad och kopplad 

till arbetets miljö, ungdomarnas olika problem samt olika typer av arbetsuppgifter. Detta 

behandlar vi som en utgångspunkt för vidare resultatpresentation.  
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5.2.1 Hur de olika rollerna uppstod  

De samtliga intervjupersoner definierar sig själva som behandlingsassistenter. Detta fungerar 

som en gemensam yrkesbeteckning för de samtliga anställda som tar hand om de 

ensamkommande flyktingbarnen inom Asylboendet. Var och en anställd har sitt eget 

ansvarsområde där de ansvarar för enskilda arbetsuppgifter. Alla behandlingsassistenter har 

ett gemensamt schema där de följer de vardagliga rutinerna. I bilaga nr 1 finns det ganska 

brett beskrivet vad som ska göras och skötas när det gäller det praktiska sammanhållningen på 

boendet. Till det mest vanliga tillhör matlagning, tvättning och städning. Med andra ord ska 

de anställda se till ”att ungdomarna har tak över huvudet och mat på bordet” - som en 

behandlingsassistent uttryckte det. I behandlingsassistenternas arbetsbeskrivning framgår det 

även att det handlar om att arbeta för att ungdomarna ska klara av ett eget boende. Inom 

denna kommun har man också som policy att ofta arbeta två (en man och en kvinna). Detta 

för att undvika det begränsade arbetssättet utifrån det enskilda könets perspektiv. Det finns 

dock enstaka fall där man som anställd måste uppträda själv. Informanterna uppger att de ofta 

får jobba längre arbetspass, med 11 timmars paus mellan de olika arbetspassen. Utifrån 

samtalen med intervjupersonerna framgår det även att verksamhetens motto är att jobba 

utifrån mångfald och därför anställa personal i olika åldrar, med olika bakgrunder och 

livserfarenheter.  

 

Resultatet av studien visar vidare att de anställda har en form av tilldelade roller (som de 

själva uttrycker det) och som är konsekvensen av de specifika arbetsomständigheterna under 

vilka personalen vistas i dagligen. De flesta intervjupersonerna kommer överens om att på 

grund av att de arbetar med barn/ungdomar som har gått genom mycket i livet och som 

dessutom utvecklat olika trauman samt som befinner sig i en känslomässig obalans, har detta 

medfört att de tilldelade rollerna har skapats inom boendet. Dessa roller har utvecklats i en 

naturlig miljö där de ensamkommande ungdomarna ofta saknar sin egen familj. Personalen 

menar, att när de har hunnit vinna barnens tillit så har det skapats ett starkt band mellan 

behandlingsassistenten och klienten/brukaren. Detta medför att de tilldelade rollerna som 

behandlingsassistenter har baserar i sin tur på en vanlig standardfamilj där man vanligtvis har 

en mamma, pappa, store/lille bror/syster. Avsaknaden av andra släktingar samt vänner har 

vidare bidragit till utvecklande av ytterligare tilldelade roller så som morfar, polare/kompis, 

trogen kamrat. En av behandlingsassistenterna kommer exakt ihåg hur denna roll kom till 

livet: 
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”… jag kommer ihåg ett särskilt ögonblick där en utav pojkarna var i badrummet och 

han var så ledsen … du vet, nästan gråtfärdig … och jag sa något till honom med så här 

bestämd tonröst … för att då trösta honom ... och så plötsligt började han säga: okey 

mamma. Helt spontant … utan att ens tänka på det. Först var jag lite chockad, men 

sedan tänkte jag … Herre Gud … de har ju ingen! Så jag tog den här rollen på mig och 

så har det stannat så tills idag…”. (Behandlingsassistent nr 2) 

 

Men resultatet visar också på att det finns ännu flera roller som behandlingsassistenter intar i 

det sociala rummet. De flesta av intervjupersonerna uppger att den allra viktigaste och 

naturliga rollen som de har gentemot barnen/ungdomarna i boendet är att vara en 

medmänniska. Denna roll har uppstått allt eftersom verksamheten utvecklats samt behov 

kartlagts. Med detta menar t ex behandlingsassistent nr 4 att: 

 

”… det är omöjligt att en roll definieras innan en verksamhet är igång…” 

 

Utifrån medmänniskans perspektiv kan det vidare handla om att vara på boendet och lyssna, 

ge en tröstande kram, skratta och glädjas tillsammans med barnen. I andra situationer ska 

man underlätta i kontakter med exempelvis myndigheter och att i stort hjälpa i de rent 

praktiska frågorna. Behandlingsassistent nr 6 uttrycker det på det här viset: 

 

”Min roll i boendet är att jag försöker vara en kompis till de flest killarna, vad… Och 

det betyder att jag alltid ställer upp för dem. Ibland rör det sig om ett läkarebesök eller 

om att handla mat och kläder tillsammans”. 

 

Samtliga intervjupersoner gav uttryck för att den andra genomgående rollen som de har inom 

boendet är att skapa en trygg vardag för de ensamkommande flyktingbarnen i väntan på 

besked i asylärendet och närmaste tiden därefter. Behandlingsassistenternas roller innebär 

vidare att de ska erbjuda stöd och att de ska se till att ungdomarna anpassar sig i det svenska 

samhället samt att de ska lära sig svenska seder och bruk.  

 

”Många av dessa ungdomar vill göra sitt bästa utav situationen, då min roll i det hela 

kan t ex vara att jag uppmuntrar dem att lära sig språket, att inte slarva med det... för 

detta öppnar ju andra dörrar och ger större möjligheter att etablera sig i Sverige. Jag har 

som avsikt att även hjälpa dem att skaffa praktik platser och ibland även jobb”. 

(Behandlingsassistent nr 10). 
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Den driftkraften som präglar majoriteten av de intervjuade personerna är att hjälpa redan 

utsatta människor eller människor i kris och möjligheten för att kunna bidra med 

förändringar. Detta genom att vara vaksam och kunna lokalisera de utsatta barnens behov.  

En utav de intervjuade behandlingsassistenterna uttrycker det på ett följande sätt: 

 

”… en skillnad är en skillnad som gör en skillnad…”. (Behandlingsassistent nr 4) 

 

Vikten av att vara ett vuxenföredöme dvs. att vara en god representant för det svenska 

samhället, lyfts också ofta fram av våra respondenter.  Nedanstående citat kommer från 

behandlingsassistent nr 8, där han menar att: 

 

”… Tydlighet måste präglas varje anställd ... att man lär dem hur vi fungerar i Sverige 

för att kunna göra sig förstådd … så det är viktigt att de ser mig som en vuxen som vill 

hjälpa dem ut i samhället…” 

 

5.2.2 Mångfald av roller 

Ovan har vi konstaterat att behandlingsassistenterna har en mängd olika roller inom boendet. 

De benämns som behandlingsassistenter och har (som de själva kallar dessa för) tilldelade 

roller. Detta innebär vidare för dem att behandlingsassistenterna ska bland annat utreda, 

motivera, hjälpa och ge de unga människor de möter ett stöd. De ska å ena sidan solidarisera 

sig med de ensamkommande ungdomarna i form av att vara deras vän eller någon som de kan 

prata med. Å andra sidan ska behandlingsassistenterna framstå som tjänsteman, 

myndighetsperson eller tillföreträdande vuxen som ska handla utifrån organisationens normer 

och regler.  Respondent nr 7 säger att: 

 

 ” … Det är svårt för att i vissa situationer känner man sig otillräcklig då det gäller 

ungdomarna på boendet. För i ena sekunden ska man vara den som är tröstande när 

någon har fått ett avslag och då befinner sig i en kris. Samtidigt ska man vara positiv till 

dem som har fått PUT och då vara den som integrerar ungdomen till samhället och 

skapar ett liv i här och att även kunna hålla en distans så man inte blir personligt 

involverad … usch jobbigt” 
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Det är många av de intervjuade som menar att det kan vara svårt att förena de olika rollerna 

som behandlingsassistent har. Respondent nr 3 talar om detta där hon säger att: 

 

”… det är ”jättesvårt” då folk har en massa föreställningar om vad Asylboendet gör och 

att det kan skapa rädsla hos människor. Denna rädsla kan vara svår att komma förbi 

men när detta är gjort går det att uppnå något. ” 

 

De flesta behandlingsassistenter som vi intervjuade i vår studie visar dock en viss 

arbetsmedvetenhetsnivå där de uppger att: 

 

”Jag är oftast medveten om vems behov jag tillfredsställer, mina eller ungdomarnas… 

fast ibland är det svårt att veta…” (Behandlingsassistent nr 2) 

 

”Att inte glömma av att jag inte är här för min skull…” (Behandlingsassistent nr 5) 

 

Behandlingsassistent nr 1 har så som åsikt att. 

 

”Jag måste hela tiden vara medveten om att de ungdomarna ibland säger till mig, om 

mig, inte har med mig att göra… inte tappa humöret och börja skälla på dem… jag 

måste veta att vi som vuxna ibland får ta skit från ungdomarna som egentligen har med 

deras tidigare taskiga erfarenheter av andra vuxna som inte funkat så bra…” 

 

Detta medför att behandlingsassistenterna möter de unga människorna på sitt egna personliga 

sätt. Yrkesrollen präglas vidare av många olika krav och förväntningar som både är 

formulerade utifrån det gemensamma måldokumentet, utifrån den anställdas föreställning om 

hur hans/hennes yrkesroll bör se ut samt utifrån förväntningar som kommer ifrån andra 

arbetskollegor. Detta gör att behandlingsassistenter, beroende på vem den är och vilka 

”klienter” den har, kan växla mellan olika underroller såsom tjänsteman, kontrollant, 

stöttepelare med mera. Många intervjupersoner menar att detta gör att yrkesrollen har många 

inbyggda konflikter. Den dubbla rollen (alltså rollen som behandlingsassistent samt de 

tilldelade rollerna) skapar, enligt informanterna, oklarheter och osäkerhet hos både 

behandlingsassistenten och hos de ensamkommande barnen. Det sociala arbetet är en process 

där behandlingsassistenten medvetet använder sig själv som ett instrument i klientarbetet. 

Utifrån det insamlade materialet framkommer det även att de behandlingsassistenter som vi 
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intervjuade är ofta ”tvungna” att använder sin kunskap, inlevelse och sitt engagemang i 

arbetet med barnen.  

 

”… jag tror jag alltid gör individuellt med tanke på att alla är så olika. Jag pratar med 

dem olika, olika närhet till dem beroende på vem det är. Man gör olika saker med dem 

kanske, så det är individuellt på alla faktiskt.” (Behandlingsassistent nr 3). 

 

Å andra sidan måste de anställda följa de lagar och regler som samhället ställt upp. Men hur 

mötet med de flyktingbarnen ska ske är inte regelstyrt, menar behandlingsassistent nr 5. 

Många behandlingsassistenter säger att de får fritt inom sin professionalitet agera i sina möten 

med ungdomarna. 

 

Några av de respondenterna som vi intervjuade anser dock att: 

 

” … det på boendet inte alltid är tillåtet att ha hjärtat med i arbetet, eftersom för många 

verkar professionalism vara detsamma som att lämna hjärtat utanför.” 

 

Medan andra informanter uttrycker en stark känsla av att vara sig själv det vill säga: 

 

”Att man ska vara en vanlig människa!”   

Behandlingsassistenternas yrkesroller går även ofta att beskriva med hjälp av olika adjektiv. 

Samtliga intervjupersoner målar upp en bild av den exemplariska behandlingsassistenten och 

menar att denna ska framför allt kunna lyssna, vara lyhörd och ha förförståelse för andra 

människor. Behandlingsassistenter ska ha tålamod, ska vara öppna och sociala samt kunna 

motivera ungdomarna i deras vardagliga framträdande. Andra egenskaper som lyfts fram av 

behandlingsassistenter är att kunna respektera andra, kunna utveckla vårdande egenskaper, 

vara (över)tydlig samt att inte vara konflikträdd. Många av de intervjuade uppger dessutom att 

man måste kunna vara flexibel i detta yrke och se till varje individ och varje enskild situation. 

Att kunna alltså handla spontant och samtidigt kunna använda sig av sina egna känslor och 

instinkter är också något som kännetecknar den idealiska behandlingsassistenten. Men 

struktur och lika arbetsätt skapar kontinuitet och trygghet för de ungdomarna som 

behandlingsassistenter ska finnas till, menar de flesta informanter. Detta på grund av att 

ungdomarna fått allting upp - och nedvänt i samband med uppbrottet från sitt hemland, sin 

familj och det bekanta och som fått tilliten ifrågasatt om och om igen till människor de möter. 
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Samtliga intervjupersoner anser också att det givetvis är bra med någon slags formell 

utbildning, som kan bidra till en förståelse utöver det man erfar i sin vardag. Det är förstås på 

samma sätt bra att ha erfarenheter av arbete med människor, som kan bidra till ett enklare sätt 

att besluta och agera i olika situationer som uppkommer. Men för att fungera som en 

medmänniska är det först och främst en egenskap som behöver dominera, nämligen, empati, 

tycker de flesta intervjupersoner. Behandlingsassistent nr 4 beskriver att: 

 

”… till exempel vid en incident ska man inte agera ut vad man känner utan att tänka på 

var känslan kommer ifrån, inte brusa upp utan att tänka på vad det handlar om och så 

inte slänga ur sig dumma kommentarer som inte är genomtänkta fast man kanske är 

arg…” 

 

För att uppnå dessa kvaliteter är personalen medvetna om att både den enskilda och 

förebildliga framträdande på arbetsplatsen samt ett gott samarbete med andra arbetskollegor 

krävs.  

 

5.3 Det privata kontra det personliga  

Inom boendets väggar finns det en övertygelse om att vid utövandet av sitt arbete ska man 

vara personlig men inte privat. Det var en devis som flera försökte följa. Var man bor var 

exempel på något som flera ansåg att man absolut inte berättar för någon utav ungdomarna. 

För behandlingsassistenten nr 2 betyder det t ex att: 

 

”… då handlar det om min egen roll… ”privat” betyder att utifrån mig kan jag kissa 

med öppen dörr eller gå och sjunga, alltså vara mig själv utan begränsningar … medan 

det ”personliga”… så ger jag det som jag vill ska komma fram till pojkarna … och 

lägger det ”privata” bakom … och jag tar fram det som krävs …” 

 

Med detta menar intervjupersonerna att de olika relationer som de har inom boendet är olika 

beroende på vem de jobbar med och hur de själva distanserar sitt handlande mellan det privata 

och det personliga. Utifrån våra informanter vet vi att detta kräver att man håller en viss 

jargong när man är ute i det offentliga rummet. Som behandlingsassistent krävs det, som vi 

tidigare nämnt, att man intar olika roller (utifrån de olika relationerna) beroende på vilka 

roller som man blir tilldelad (mamma, morfar, syster, kompis m.m.). Detta eftersom 

behandlingsassistenter själva anser att de har olika funktioner på boendet. Rollen som 
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tjänsteman och/eller behandlingsassistent innebär att man som privat person blir väldigt låst i 

sin position eftersom det krävs att man uppför sig och handlar på sådant vis som en 

tjänsteman gör, förklarar de flesta informanter. Denna roll i boendet kommer ifrån chefen och 

går ut på att man har ett visst huvudansvar när det gäller ett område; det finns 

ekonomiansvarig, personalansvarig, handlingsplanerna, procapita, fritidsansvariga, 

utslussningsansvariga; den andra, tilldelade rollen, som vi behandlade tidigare, omfattar alltså 

ungdomarnas föreställningar om personalens roller. Då resultatet av vår studie visar att den 

personliga rollen betyder i stort sätt att man får en tilldelad roll. Den privata rollen blir även 

påverkad för när man kommer hem efter arbetet så har man haft en tilldelad roll som är 

väldigt personlig och det är svårt att distansera sig och hålla isär dessa roller eftersom man 

arbetar med barn och det är svårt att vara personlig men inte privat – menar majoriteten.  

 

”… de normer och roller som etableras inom vår organisation formar individens 

handlingsutrymme. Rollerna kan ibland vara oklara och kan därmed innehålla 

motstridiga element, som resulterar i att både jag och mina kollegor kan uppleva någon 

slags arbetskonflikt…” (Behandlingsassistent nr 10). 

 

Dock ger arbetsvardagen de anställda inte tillräckliga möjligheter att reflektera över sin 

yrkesroll, eftersom det dagliga arbetet ställer stora krav på handling. Den professionella 

hjälparrollen, som en utav de intervjuade uttryckte, ”medför att man utsätter sig för 

förväntningar om att man ständigt ska befinna sig i handlingsberedskap”. Detta är ett av 

många yrkesmässiga dilemman som de anställda har. De flesta är övertygade om att för att 

kunna lära av egna och andras erfarenhet krävs eftertanke. Eftertanke krävs för att man ska 

kunna lära av misstag och kunna korrigera sitt handlande. Men eftertanken kolliderar ofta i 

vardagen med det akuta handlandet. Behandlingsassistent nr 10 tror att: 

 

”För att inte misslyckanden ska bli personifierade är det viktigt att vi anställda har stor 

yrkesskicklighet och personlig kunskap om våra egna värderingar, attityder, och 

brister”. 

 

5.4 Svårigheter i yrkesrollen 

De svårigheter som ofta nämnts av de flesta intervjuade, förutom de aspekter som direkt är 

kopplade till behandlingsassistenternas roller i boendet och vilka vi behandlar i början av 

detta kapitel, är en upplevelse av sin arbetsmiljö som uppfattas som mycket krävande.  Detta 
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på grund av hög arbetsbelastning, stress, tidspress, otillfredsställelse och ibland oklara 

arbetsdirektiv. Många behandlingsassistenter menar att den höga arbetsbelastningen 

kombinerat med ungdomarnas krav och behov leder till hög stressnivå, samtidigt leder 

ångesten över att ha ansvar över ett barnets välmående till existentiella och moraliska 

frågeställningar så som om ens utbildning och erfarenhet räcker till för att kunna hjälpa. 

Behandlingsassistent nr 3 uttrycker detta på ett följande sätt:  

 

”… ibland får jag en fruktansvärd känsla av att inte kunna vara tillräcklig som personal, 

det är inte möjligt att hjälpa alla, men man försöker, verkligen!” 

 

Många av de intervjuade exemplifierar att ibland kan situationer upplevas som problematiska 

då arbetar man långa pass och detta medför att man inte kan avsluta det man påbörjade. Om 

exempelvis en pojke råkar ut för en incident i skolan så både som anställd och medmänniska 

reagerar man direkt. Det problematiska med detta kan då vara att man kanske har en 

halvtimme kvar på sitt arbetspass och man känner sig mittemellan. Som anställd påbörjar man 

då stöttningen för att därefter säga till pojken: 

 

”… tack och hej … du vet ... min arbetstid är slut nu…”(Behandlingsassistent nr 2) 

 

Andra behandlingsassistenter uppger att de kan känna sig maktlösa och frustrerade inför att 

de flyktingbarnen ibland ”tas ifrån dem” dvs. att de blir tillbakaskickade till deras hemländer. 

Frustrationen uppkommer även i relation till andra parter i den meningen att när frustrationen 

kommer över en, när man t ex känner att man inte kan hjälpa, dels då någon inte vill ha hjälp, 

dels då allt stoppas upp när samarbete med de som kan hjälpa inte finns. Vid detta 

sammanhang lyfter respondenterna fram bristen på samarbete med de andra instanserna och 

anser att både psykologer, kuratorer och läkarvården bör vara mer kopplat till boendet. 

Samarbetet mellan alla dessa sidor är alltså ganska dåligt kopplade till boendet, men de 

intervjuade menar att i dagens läge så ser det ljusare ut när det gäller samverkan med BUP 

(Barn och ungdoms psyk).  

 

Att behandlingsassistenterna påverkas både i det privata (t ex fritid, hemmet) och det 

offentliga rummet (t ex arbetsplats, offentliga platser) av sina yrkesroller och ärenden som de 

utöver är något som våra informanter tar ställning till i sitt dagliga handlande på arbetet. Två 

av de intervjuade personerna menar att med tiden lär man sig att hantera svåra situationer. 
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Behandlingsassistent nr 4 tycker att det är en självklarhet att man påverkas av sin yrkesroll. 

Med detta menar respondenten att han trots allt utöver ett jobb som kräver mycket, främst 

energi, vilket gör det oerhört viktigt för att försöka skilja på arbete och fritid. Han tycker att 

om jobbet följer med hem, är steget inte långt innan man går in i den berömda väggen. 

 

”Hemma behöver man få bara vara sig själv och få ladda batterierna så att man kan ha 

samma engagemang nästa gång man går till sin arbetsplats, anser intervjupersonen”. 

(ibid.)  

 

Den andra intervjupersonens personliga upplevelser i yngre år (behandlingsassistent nr 3) har 

medfört att hon tidigare har haft en mur uppbyggd mellan henne och omvärlden som gjort det 

svårt för andra och annat att nå in till henne. Hon förklarar vidare att muren är betydligt lägre 

nu, men den har hjälp henne att automatiskt sätta gränser och på så vis finns automatiskt en 

gränsdragning mellan när hon är som behandlingsassistent och när hon är bara sig själv. 

 

”… jag vet på så vis vad som hör hemma var och lämnar det också där. Min 

pendlingssträcka hem underlättar också, dagen hinner tänkas igenom och släppas innan 

man träder in i den värld där jag är bara mig själv…”. 

 

De andra intervjupersonerna presenterar en mer skeptisk inställning när det gäller att särskilja 

sin arbetsroll mellan det privata och det offentliga. Med detta påstående menar 

intervjupersonerna att när de kommer hem efter en krävande arbetspass så kan de inte bara 

stänga av sig eftersom de inte kan plocka bort behandlingsassistentstämpeln. I flera fall 

erkänner respondenter att det är svårt att släppa taget. Behandlingsassistent nr 5 uttalar att:  

 

”… de ringer ofta från jobbet efter mitt arbetspass, då kan man välja att inte svara men 

då har jag den känslan av att det kanske är något viktigt som jag påbörjat och inte 

avslutat utan delegerat till någon annan. Så jag känner mig på något viss ansvarig att 

svara … så psykiskt kan jag absolut inte släppa det …” 

 

Medan behandlingsassistent nr 8 menar att: 

 

”… arbetet sätter sig mycket i huvudet och detta medför att jag ofta går runt och 

funderar på olika typer av problemlösningar även när jag är hemma…” 
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I några enstaka fall har några av behandlingsassistenterna varit även utsatta för hot, våld och 

missförstånd, de berättar att de upplever människor som är ilskna och som kastar saker som 

en svårighet i arbetet. De säger att det är svårt när man inte kan uppnå en arbetsallians. Vidare 

talar de om att de ibland har blivit utsatta för dubbla budskap inom organisationen och att de 

blivit utskällda för en typ av beteende för att i nästa sekund se den som skällt bete sig på exakt 

samma sätt. Andra behandlingsassistenter beskriver situationer där de blivit utsatta för 

oacceptabelt beteende från ungdomarnas sida. Arbetet kan ibland uppfattas som hotfullt då det 

t ex råder en mängd olika situationer där personalen själv blivit utsatt och ”stämplad” för sitt 

eget yrke. Då upplevde många av de intervjuade att i de specifika sammanhangen där de 

befinner sig med flyktingungdomarna ute eller vid några andra tillfällen där de ska göra sina 

ärenden känner personalen andras blickar på sig. Detta handlar om situationer där både 

personalen och ”klienten” befinner sig exempelvis i en affär och expediten går efter en och 

kollar en om man ska stjäla något. Detta skapar en känsla av obehag och obekvämhet hos 

många behandlingsassistenter. Behandlingsassistent nr 8 talar om att: 

 

”Ibland vill man bara skrika och bli riktigt förbannad på ungdomen då de beter sig dumt 

åt. Eller att deras syn på kvinnor gör att de vågar gå över gränsen. Då är det jobbigt att 

utföra sitt arbete, för man känner sig kränkt som människa.” 

 

5.5 Stöd, samspel och arbetsstruktur 

Många av de intervjuade behandlingsassistenterna känner sig utbytbara på grund av den så 

kallade teambaserade arbetssättet där det bl.a. uppmuntras av att jobba två – och – två. 

Tanken med teamarbete är att de ensamkommande flyktingbarnen ska få tillgodogöra sig 

många kompetenser och inte bara resurser från en behandlingsassistent.  Tanken är vidare att 

man som behandlingsassistent ska kunna ge varandra stöd i svåra situationer. Dock begränsas 

samspelet mellan behandlingsassistenten och ungdomen och detta kan leda till att 

behandlingsassistenten känner sig utbytbar, vilket hon/han också är i många fall då man i 

teamet byter ärenden med varandra. IP: n nr 4 förklarar detta på ett följande sätt: 

 

”Man utgår från att man ska arbeta man- kvinna på grund av killarnas kulturella 

bakgrund. Då kvinnan står under mannen, för att man ska underlätta konflikter i 

boendet och att man som personal ska känna sig trygg. Även att man ska lära 

ungdomen att kvinnor i de västerländska samhällena står lika högt som mannen och att 

hon räknas med som jämbördig”. 
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Samtliga intervjupersoner berättar därför att det är viktigt att i boendet lägga tonvikt på 

kommunikation och samspel. Med samspelet menar de anställda att även om de inte håller 

med om något med sin andra kollega, försöker de anpassa sitt arbetssätt till den 

uppkommande situationen. När en viss konflikt blir omhändertagen tar personalen upp sina 

bekymmer på personalmöte eller handledning där samtliga anställda är närvarande. Dessa 

barn som kommer ifrån olika länder med olika förutsättningar har inte genomgått någon 

utredning plus att de har svårt med kommunikationen på grund av språket och av bl.a. dessa 

anledningar krävs en kompetens inom konflikthantering, påpekar samtliga informanter. 

 

”… ibland så glöms det bort en del saker … och vissa grejer försvinner, då måste vi 

kunna tala om det för varandra och hitta någon gemensam lösning…” 

(Behandlingsassistent nr 6) 

 

Våra intervjupersoner upplyser även om vikten av att skapa och upprätthålla en klar 

arbetsstruktur som innehåller tydliga rutiner samt vad man får lov att göra och vad man inte 

får lov att göra. Ett exempel på en klar arbetsrutin uppger behandlingsassistent nr 9: 

  

”… en bra sak som vi har här hos oss är att tv:n och datorer ska vara avstängda kl. 

00.00 på natten och de flesta tycker att det fungerar bra och det frågesätts inte.”  

 

De lika regelsättningar gör också att den trygga basen uppstår och att det även blir lättare att 

hantera sin egen yrkesroll, menar några utav de intervjuade. Strukturen omfattar vidare 

kunskapen om att alla bör känna sig delaktiga och ha liknande värderingar som de andra 

anställda. Om man vill att vardagen på boendet ska fungera måste även alla rasistiska 

värderingar samt fördomar försvinna ur bilden. Man måste se individen inte bara som en 

produkt eller som att detta är en förvaring utan, som behandlingsassistent nr 2 uttryckte det: 

 

”… en dialektik mellan ordning och kaos måste upprättas för att gruppen ska fungera”.  

 

Behandlingsassistent nr 7 har såsom åsikt att: 

 

”… om man är överens om de grundläggande värderingarna så misstolkar man inte 

varandra och strukturen i arbetet och rollen blir lättare att hantera…”. 
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Resultatet visar även att när man skapar ett boende för ensamkommande flyktingbarn och 

sätter dem tillsammans oberoende av kultur och/eller etnicitet så skapar man ett starkt band 

inom verksamheten som bygger på en mängd olika relationer. Då kan det handla om relation 

barn – personal, personal – barn, barn – barn, personal – personal, barn – 

myndighetsrepresentant osv.  

 

”Detta är något som vi jobbar hela tiden på i boendet … att man ska känna sig delaktig i 

boendet. Vi har även söndagsmötet då ungdomarna i boendet kan lägga fram sina 

önskemål och detta tas då upp på onsdagens personal möte. Detta leder till att man 

tillsammans gör att alla kan komma till tals och få sin röst hörd. Både om man är 

personal eller boende. Var femte vecka så är det ett stort möte med godemän och 

särskild förordnad vårdnadshavare, ungdomar och chefen för boendet samt 

koordinatorn. Här tar man upp sådana saker som berör allt i boendet.” 

(Behandlingsassistent nr 10) 

 

Här finns alltså ett arrangemang som leder till en samhörighet och gemensamma aktiviteter 

som hela tiden gör att man som personal utvecklar nya förhållningssätt som ytterligare 

innebär att man ständigt försöker att få en fungerande vardag för ungdomarna i boendet. Vid 

detta tillfälle pratar många intervjupersoner om betydelsen av att kunna räkna med sina 

arbetskollegor och få stöd utifrån dem. När Intervjuperson nr 1 samtalar med sina kollegor 

menar hon att: 

 

”… saker och ting faller på plats och hon får möjlighet till att gå vidare i 

arbetsprocessen”. 

 

5.6 Självutveckling och motivation 

Många informanter menar att på grund av att de arbetar i en ny verksamhet där man har varit 

med från starten så har det gett den känsla av att man haft stor påverkan åt vilket håll allting 

utvecklas. Några av intervjupersoner menar vidare att den känslan var starkare i början än vad 

den upplevts vara nu på senare tiden. Under en period så kände behandlingsassistenterna att 

de upplevde att man jobbar med handbojor på. IP: n nr 6 klargör att: 

 

”… då allt man gjorde skulle förankras hos koordinatorn som inte alltid gick att nå och 

då kände jag att jag var låst i mitt handlande, medan nu så har man större 

handlingsutrymme som leder till större ansvar och då arbetet blir roligare och då kan 
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jag känna att jag kan bidra med något viktigt … men det kan samtidigt vara en känsla 

av att allt stabiliserats och etablerats och att utvecklingsbehov inte är lika påtagligt”.  

 

Samtliga intervjupersoner sa att de utvecklas mycket i sitt arbete. Genom att träffa unika 

människor samt genom att arbeta med förändringar så lär de sig ständigt nya saker. 

Behandlingsassistent nr 3 uttryckte det som att hon genom sitt arbete utkristalliserats: 

 

”… jag har blivit mer medveten om såväl mina starka som mina svaga sidor… jag har 

fått en helt annan syn på livet … inser vilken tur man har som är född där man är, och 

har sluppit gått igenom vad de här killarna gjort.”  

 

Andra av våra intervjupersoner uttryckte att det är stimulerande och berikande att arbeta med 

flyktingbarnen. Arbetet bidrar även till att man som personal ständigt hittar nya instrument för 

att kunna utveckla sig själv. Det andra positiva med arbetet är att man får mycket tillbaka i 

form av den tacksamheten som ungdomarna uppvisar. Personalen får vidare en känsla av att 

göra ett bra jobb och att man känner sig behövd.  

 

För vissa av de intervjuade är även vikten att inte bo i samma kommun som har en 

betydelsefull roll när det gäller att koppla av från arbetet och hitta en balans mellan 

arbetspassen och fritiden. Vikten av att inte behöva träffa sina ”klienter” när man är ledig tas 

upp av de flesta.  

 

”Sociala relationer och kontakter är viktigt för min återhämtning, att man får skratta 

ihop. Men sen finns det plötsligt perioder då jag inte orkar på grund av det jobb jag har, 

det känns som jag har pratat sönder mig. Då vill jag bara vara hemma och sitta i 

soffan.” (Behandlingsassistent nr 10). 

 

Resan hem tycks också vara en viktig ventil, här tänker man över dagen som varit och kopplar 

ifrån den professionella personen för att bli privat. På talet om återställandet så menar de 

flesta intervjupersoner att de har ett behov av egen tid och ett behov av att i det vara ensam 

och i fred. Att få göra saker för sin egen skull för att hämta kraft och samla sig på nytt. 

Behandlingsassistent nr 5 exemplifierar det att: 

 

”… jag tagit en egen dag ... jag var ensam … bara göra saker som jag själv tycker 

om…” 
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Medan behandlingsassistent nr 7 menar att: 

 

”Att man har ett meningsfullt liv vid sidan om, en meningsfull fritid, det är väl 

nästan grunden för att mår bra på något sätt. Jag tror att det är viktigt att 

organisera sig, att göra olika saker, sen vad det är spelar inte så stor roll. Jag tror 

det är jätteviktigt och då gör du ett bättre jobb också.” 

 

Sammanfattningsvis har våra informanter beskrivit att arbetslivet och privatlivet ömsesidigt 

påverkar varandra. Informanterna underströk därmed betydelsen av att ha en bra fritid och 

rekreation för att kunna göra ett bra arbete. Arbetet kan på liknande sätt främja en bra 

återhämtning, menar de flesta behandlingsassistenter. 
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6. Behandlingsassistenternas roller ur en sociologisk tolkning 

I detta kapitel presenteras utredande av begrepp och teori för att visa hur dessa hänger 

samman med resultatet. Resultatet tolkas utifrån de olika temana.  

 

6.1 Rollidentifikation och regioner 

Att arbeta på ett Asylboende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar innebär att man 

måste ge utav sig själv för att nå fram till ungdomarna eftersom de bär med sig svåra 

upplevelser från sina hemländer. Dessa ungdomar har lämnat sitt land, familj och vänner och 

ensamt tagit sig till Sverige i hopp om att kunna få ett drägligt liv. Både när det gäller 

personalen och de ensamkommande flyktingungdomarna handlar det om att lära sig olika 

kulturer och sociala koder samt att hitta ett gemensamt sätt att kommunicera med varandra. 

Brister på liknande tidigare arbetslivserfarenheter ägt rum då personalen är till en viss del 

tvungen att improvisera sina arbetsroller. Som en arbetsgrupp producerar och reproducerar 

man strategier för att kunna skapa en allmän syn på en vardag. Goffman (2000) har undersökt 

människans sätt att förhålla sig till andra individer och menar att den enskilda individen, utför 

ett framträdande dvs. en roll inför de andra. Publiken kan i behandlingsassistenternas fall 

bestå av ungdomarna, arbetskollegor, sektionsledare och/eller andra myndighets instanser. 

Vidare kan man säga att genom att behandlingsassistenterna utför sina rättigheter och 

skyldigheter gentemot olika publiker framför de ett framträdande som dessutom är kopplad 

till en given och bestämd position (Carle, Nilsson & Alvaro 2006). Goffman (2000) menar att 

uppträdandet (de olika rollerna) visar på den uppgift som ska genomföras och inte den 

spelandes faktiska karaktär. När behandlingsassistenten ska utföra ett uppträdande använder 

denne den upplysning som finns till hands om de olika publikerna för att lägga upp en 

handlingsplan för situationen.  I den ömsesidiga interaktionen skapar då 

behandlingsassistenterna sin jag - identitet på arbetsplatsen.  

 

På Asylboendet bemöts och interagerar behandlingsassistenterna och ungdomarna med 

varandra där de förstnämnda har en viss uppfattning om hur de ska leverera sin yrkesroll i 

samspel med de arbetsuppgifter de ska utföra och de förväntningar som ungdomarna har på 

dem. Detta stämmer bra överens med Goffmans (2000) tankar om att människan är en 

agerande och rollgestaltande individ.  Då som behandlingsassistent ”tar du av dig” din vanliga 

roll som du t ex har hemma eller på din fritid och du ”tar på dig” en roll som en 
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tillföreträdande vuxen med alla dessa verktyg som hör till denna roll (t ex att uppföra dig, att 

vara ett gott exempel, att vara en hjälpare osv.).  

 

Utifrån vår insamlade material så visade det sig att behandlingsassistenterna har ett flertal 

olika roller, som i en viss mån är komplicerade att identifiera på grund av sin komplexitet.  

Gemensamt för alla behandlingsassistenterna är faktumet att de i boendet utgår från sin 

positionella roll och sin tillskrivna roll. Den positionella (bestämda) rollen innebär att man är 

behandlingsassistent/tillföreträdande vuxen på boendet, och/eller tjänsteman utanför boendet. 

Den tillskrivna rollen (som också är bestämd) handlar i stort om att du som anställd har även 

ett visst ansvarsområde inom boendet, exempelvis: personalansvarig, kontakt person, 

dokumentationsansvarig, fritidsansvarig osv. I detta sammanhang kan man prata om en viss 

rolluppsättning (Lewis A. Coser 1975) som starkt är kopplat till samma position. Detta 

framgår väldigt tydligt i boendet då beroende på vem behandlingsassistenten möter bestäms 

det rollkaraktären. Då utifrån bemötande med t ex en tjänsteman, med en arbetskollega, med 

sektionsledaren och/eller en ungdom fastställs behandlingsassistentens roll, som fortfarande är 

knuten till en och samma position, det vill säga de ramar inom vilka behandlingsassistenten 

arbetar (boendet). Detta tolkar vi även som att behandlingsassistenten blir på en och samma 

gång t ex en anställd, en kvinna, en mamma, en fru, en dotter, en student osv., där 

hans/hennes roll kommer att aktualisera sig till och med där hon/han befinner sig utanför sin 

arbetsplats.  

 

Merton menar dock att rolluppsättningen inte är samma sak som ”multiple roles” eftersom det 

sista syftar på de olika positioner en individ har. Trost & Lewin (1999) och Coser (1975) talar 

vidare om att människans multipla roll består av minst tre komponenter; ålders – och 

könstillhörighet samt en mera situationsanpassad komponent. Detta handlar enligt oss om att 

behandlingsassistenterna har sina egna ”inbyggda” roller som går ut på att utifrån 

behandlingsassistenternas ålder och kön skapas det i ett vidare sammanhang en 

situationsbaserad roll. Mertons tanke om att den multipla rollen består av de tre totala roller, 

har enligt oss, en poäng här. I vår tolkning ger alltså de multipla rollerna ett upphov till att de 

situationsbundna rollerna uppstår. Detta på grund av att intervjuresultatet visar att 

behandlingsassistenterna även har, benämnda av de själva, så kallade tilldelade roller. Utifrån 

vara intervjupersoner så vet vi att de tilldelade rollerna handlar om att vara en mamma, 

hemma mamma, en kompis, en mormor, en trogen kamrat, en storebror, en storasyster m.m. 

Samtliga roller uppstod alltså på grund av att exempelvis en utav ungdomarna, med tanke på 
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sin egen ålders association, började kalla behandlingsassistenten nr 2 för mamma, en liknande 

händelse inträffade behandlingsassistenten nr 1, där hon uppger att på grund av att hon är 

yngst av alla anställda så har hon blivit en storasyster åt några utav pojkarna. Att boendets 

policy är vidare att man ska jobba två – och - två gynnar även att rollerna blir tydliga där det 

gäller att ha en kvinnlig och manlig relation till ungdomarna. De könsbaserade rollerna 

upprätthåller man även av den orsaken att det förekommer kulturella skillnader mellan de 

anställda och de flyktingungdomarna. Vi kan dock identifiera en ytterligare situationsbaserad 

roll, nämligen, rollen som medmänniska. I vår tolkning är denna roll inte bestämd, utan 

behandlingsassistenten väljer själv i vilken utsträckning vill hon/han använda sig utav denna 

roll, det vill säga att vara lyhörd, att lyssna, att ge stöd, att vara ödmjuk, att ha förförståelse 

osv. De tilldelade rollerna som automatiskt blir då situationsbundna, är alltså konsekvensen 

av den vardagliga interaktionen mellan individerna. De tilldelade rollerna blir dessutom 

föränderliga (dynamiska) eftersom du som behandlingsassistent inte kan i förväg bestämma 

hur din arbetsroll kommer att se ut under dagens arbetspass.  I anknytning till detta bör det 

likaså sägas att för att vara en behandlingsassistent i boendet och en tjänsteman utanför 

boendet upplevs av våra informanter som en svår roll att bemästra då detta är även ställt 

gentemot de tilldelade rollerna (delroller - utifrån Mertons terminologi).  

 

Detta tar oss på ett plan att man inom boendet skapar ett slags ”låtsas familj” där man som 

behandlingsassistent handlar utifrån sitt, enligt oss, oskrivna manus för boendet är deras hem 

och utifrån detta så försöker man skapa en sådan miljö som man kan känna att det är deras 

hem i väntans tid. Goffman (2000) talar om att det finns olika regioner som består av det 

utrymme där individen uppför eller planerar sin framträdande. Individens handling äger rum i 

den främre regionen som dessutom är platsen för konstruktion av illusioner och uttryck och 

det är också där individen går genom sina framträdande och repeterar dessa.  I vår studie 

handlar det om att dessa illusioner och uttryck som en behandlingsassistent vill genomföra 

handlar snarare om ”att sälja” en viss sorts av arbetsengagemang som särskilt är kopplad till 

delrollerna. Vilken känslomässig påverkan detta engagemang har på de anställda kommer vi 

att belysa längre ner i analysen. Utifrån de olika arbetsframträdanden som 

behandlingsassistenterna i den främre regionen utför kan vi konstatera att det inte heller är 

klart hur man ska genomföra dessa uppträdanden eftersom ofta krävs det en del 

improvisationer och att behandlingsassistenterna måste pröva sig fram samt testa olika 

speltekniker för att åstadkomma ett uppsatt mål. Detta resonemang för vi därför att 
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Asylboendet är en relativ ny och oetablerad verksamhet där yrkesrollerna har inte fullständigt 

hunnit förankra sig inom den givna arbetsverkligheten.  

 

Goffman (2000) menar ytterligare att i den bakre regionen kan även individen lägga av sig sin 

roll. För individen är det viktigt att gränsen mellan den bakre och den främre regionen är 

stängd och det gäller att individen har kontroll över de båda regionerna. Detta påstående 

stämmer enligt oss bra med våra intervjupersoners upplevelser av detta fenomen, men dessa 

upplevelser tar sitt uttryck i en annan dimension. I det enskilda fallet kan det röra sig om den 

svårigheten mellan den positionella och den tilldelade rollen (delrollen), då kan de känna sig 

kluvna mellan backstage- och frontstage. I den främre regionen måste behandlingsassistenten 

och/eller den tillföreträdare vuxen, bli lite tuffare mot sina ”medspelare” (ungdomarna). Även 

måste man vara samspelt med sin kollega och vissa att man står med enad front när det gäller 

de olika beslut som ens kollega fattar, fast man kan vara oense om själva beslutet så får man 

aldrig vissa ungdomen detta utan man får ta detta med sin kollega vid senare tillfälle då 

ungdomen inte är närvarande. Detta kan vara orsaken till varför behandlingsassistenterna 

känner sig tveksamma i sitt dagliga framträdande på jobbet. Detta tar i sin tur uttryck i att det 

blir besvärligt för behandlingsassistenterna att både vara hårda och/eller konsekventa som en 

personal bör vara och samtidigt behålla den mjuka och omtänksamma rollen (utifrån t ex 

mammarollen eller medmänniskans roll) som dessutom är individuellt anpassad efter 

ungdomarna. Denna ambivalens som präglar den främre regionen leder till att det snarare 

uppstår en rollförvirring för det är ganska komplicerat att hålla isär alla sina 

”smekroller”(delroller) med resten av andra rollerna.  

 

På ett liknande sätt kan man koppla Goffmans (2000) teori om den bakre regionen till att 

behandlingsassistenterna uppger att de inte behåller, eller att de snarare inte vill behålla 

samma roller, när de går hem efter sin arbetsdag. Men det är långt ifrån ett lyckat försök. 

Kopplat till detta är att våra intervjupersoner i hög utsträckning uppvisar en svårighet i att 

sluta tänka på sitt arbete, eller att inte svara i telefon när andra kollegor från boendet ringer. 

Vad som utspelar sig ”bakom kulisserna” i den bakre regionen är tvetydligt då detta är upp till 

var och en hur de vill handskas med arbetsproblematiken när de inte arbetar. Den bakre 

regionen för behandlingsassistenterna ska man då tolka som den tiden de tillbringar utanför 

verksamheten. Som Goffman (2000) formulerar så spelar en person en viss roll när den 

kommer till en viss inrättning och att behandlingsassistenternas framträdande avslutas då de 

lämnar denna inrättning. Behandlingsassistenternas uppfattningar och upplevelser av sina 
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yrkesroller samt deras interaktion med ungdomarna är alltså platsbundna. Men särskiljande 

mellan de arbetsmässiga och de privata gränserna upplevs av de flesta intervjuade som 

problematiska. Att befinna sig utanför arbetsplatsen kan i flera andra yrken uppfattas som att 

man är en fri människa och den tiden man tillbringar utanför arbetet är mitt och bara mitt. 

Detta kan till en viss del stämma överens, men i vår tolkning, om en behandlingsassistent 

befinner sig på sin lediga tid, eller om hon/han befinner sig i det offentliga rummet så bär 

hon/han fortfarande på sig rollen som en tjänsteman och/eller behandlingsassistent.  I den 

kluvenhet som alla dessa roller och delroller innebär, finns det även en sammanhållning som 

visar på att du som behandlingsassistent ska vara medveten om att du har din backstage som 

privat person men både gentemot dina ”klienter” och arbetskollegor ska du inte berätta vad 

som utspelar sig ”bakom kulisserna”, däremot ska du som personal i en tjänst berätta hur du 

gör när du befinner dig i den bakre regionen.  

 

6.2 Behandlingsassistent vs. medmänniska 

I våra ögon är personalens roller ofta dubbelbottnade och har flera funktioner. Å ena sidan 

ska de framträda som vuxna, professionella och exemplariska individer, å andra sidan ska de 

vara den omtänksamma medmänniskan med det mjuka arbetssättet. Detta resulterar i det 

faktum att det råder ett stort tvivel bland intervjupersonerna i frågan hur mycket av sig själv 

de ska använda sig när de arbetar. Majoriteten av de undersökta menar dock att det är viktigt 

att visa vem man verkligen är som person i den meningen att man ska använda sitt hjärta i allt 

man gör. Då menar de flesta att de inte kan tänka sig komma till arbetet och få bara betalt, 

utan att man engagerar sig i sin yrkesroll. Personalen på Asylboendet arbetar emellertid både 

med hjärtat och hjärnan, men utifrån denna inställning upplevs det vara svårt att behålla 

balansen. Detta går att koppla till Hochschilds (1983) diskussioner kring begreppet emotionell 

handling där hon menar att det finns vissa normer inom boendets väggar som säger hur lång 

du kan gå in i en viss roll och vad som förväntas av den/dem. Som personal försöker man att 

se det som en funktion, det vill säga, en maskin som innebär att man samlar ihop alla sina 

olika roller i ett och samma paket och puttar ut den rollen som krävs i ett visst sammanhang.  

 

Behandlingsassistent nr 3 sa att om man använder för mycket hjärtat i sitt arbete kan det 

uppfattas som oprofessionellt. Oprofessionellt i arbetskollegornas ögon, borde det tilläggas. 

Att arbeta med hjärtat beskrivs av våra informanter i termer av att man som personal präglas 

av vissa egenskaper, egenskaper som är villkor som krävs för att kunna träda in i rollen som 
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medmänniskan (delroll). Frågan som dyker upp här är vad det egentligen betyder att vara en 

medmänniska? Är det så att du som anställd måste se till ungdomarnas behov, socialisera dem 

och bemöta de på den nivå de befinner sig i livet? Men man kan också fråga sig utifrån vilken 

eller vems mall man ska göra det? Många av de intervjuade anser att om man inte gör det så 

klarar man inte sin yrkesroll eftersom denna inte blir tydlig. Det är trots allt mycket subjektivt 

vad som menas med t ex socialisering. Utifrån resultatet framgår det att det finns brist på 

ungdomarnas historia och bakgrund därför medför detta att 

behandlingsassistenten/medmänniskan bör möta ungdomen som den enskilda individen och 

då frågan är: Var skaffar man sådana arbetskompetenser? Även i det här fallet aktualiserar sig 

förmågan till improvisationen eftersom du måste improvisera din yrkesroll där du antar att 

”du vet vad som är bäst” för den enskilda ungdomen. Detta hänger ihop med Hochschilds 

(1983) resonemanget kring känsloregler och kan betyda att när behandlingsassistenten 

försöker framföra ett visst engagemang så kan detta leda till att hon/han lätt hamnar i konflikt 

med sig själv då hjärnan säger exempelvis något annat än hans/hennes känslor.  

 

Detta går vidare att koppla till Hochschilds (1983) tankar kring att alla dessa emotionella 

handlingar som en individ utgör är starkt anslutna till biologiska, personliga och sociala 

faktorer. Och som vi ovan ser kan dessa inte existera utan varandra. Behandlingsassistent nr 3 

uttrycker att ibland känner hon sig otillräcklig och oduglig i sin yrkesroll eftersom hon inte är 

kapabel att hjälpa alla. Hennes exempel tyder, enligt Hochschilds (1983) teori, på att igen 

behandlingsassistentens känslor har en normativ karaktär som står i nära relation till boendets 

struktur. Behandlingsassistenten intalar sig själv att genom sin emotionella handling 

åstadkommer hon en förändring/nytta. Om hon inte gör det så ska hon bära med sig 

skuldkänslor vilka hon egentligen inte borde ha. Hela denna process återspeglar alltså det 

känslomässigt präglade arbetet vilket individen även ska ta med sig på hemmaplan. En annan 

dimension är faktumet att om behandlingsassistenten inte helt och hållet går in i sin yrkesroll 

så kan det hända att denne blir påmind om det eftersom, som vi tidigare nämnde, uppträder 

denna inför andra publiker. Hochschild (1983) påstår dock att emotionell handling också kan 

vara en positiv premiss. Då behandlingsassistenten kan i anknytning till sin yrkesroll uppleva 

arbetsglädje, självförverkligande och känslan av att bidra med något viktigt. På ett liknande 

sätt kan man inte förneka faktum att för att klara av yrkesroll som behandlingsassistent måste 

man i sitt dagliga framträdande på arbetsplatsen använda sig av både hjärtat och hjärnan som, 

enligt oss, är kopplade till behandlingsassistenternas medvetenhet där bl. a. de anställdas 
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kunskaper, erfarenheter, arbetsuppgifter och engagemang utför ett ständigt pågående 

spänningsfält där alla emotioner spelar in.  

 

6.3 Behandlingsassistententernas adaptionsförmåga 

Goffman (2000)  menar att en social fasad blir en kollektiv representation genom att den 

skapar förväntningar, således kommer individen och samtidigt våra intervjupersoner leva upp 

till de förväntningar som finns på dem. Alla de ovannämnda framträdanden som 

behandlingsassistenterna kollektiviserar inom och utanför boendet beror på de förutsättningar 

och förväntningar som finns i samhället. Goffman (2000) anser att just begreppet socialisation 

innebär tillägnandet av olika uttrycksvarianter för att klara av de olika roller som individen 

förväntas spela. Då, enligt vår mening, är inte behandlingsassistenternas roll väldefinierad 

eftersom den är avhängig boendets och uppdragens karaktär, d.v.s. de olika framträdandena. 

Dock hävdar vi att personalens yrkesroller innebär en utpräglad adaptionsförmåga i olika 

situationer. En förmåga att framföra olika framträdanden i olika situationer samt att veta hur 

detta ska genomföras. Denna adaptionsförmåga menar vi kan delvis definiera 

behandlingsassistenternas framträdande. För att exemplifiera, kan detta betyda att 

behandlingsassistenten måste kunna styra sitt intryck och behärska sina roller på ett bestämt 

sätt i syfte för att uppnå ett visst mål, t ex när man vill att ungdomarna ska göra ett framsteg 

när det gäller deras nya liv i Sverige eller när man vill uppmuntra ungdomarna till något, eller 

när man, som tidigare nämnts, ”måste” anpassa sitt eget språk och beteende till den enskilda 

människans. Denna adoption kan vi förstå med hjälp av Meads koncept om rollövertagandet 

(Engdahl & Larsson, 2006) Å ena sidan anpassar behandlingsassistenten sitt sätt att vara och 

framträda gentemot ungdomen (då det handlar om olika kompetenser så som språk, gester, 

kunskaper m.m.); å andra sidan distanserar hon/han sin roll genom att i vissa fall kan denne 

betrakta sig själv som en utav ungdomarna. Detta tar sitt uttryck i form av att 

behandlingsassistenten instruerar både sig själv och ungdomen där varandras förväntningar 

faller ner. Utifrån våra intervjupersoner kan vi konstatera att det kan uppstå situationer där 

behandlingsassistenten jämför sina egna erfarenheter med ungdomens och själv börjar 

bearbeta sina egna upplevelser av situationen. Behandlingsassisten nr 4 uttryckte i intervjun 

att: ”… jag vet precis vad du menar, du är inte ensam”, där han riktar sin reflexion till en utav 

ungdomarna. Vi tolkar följande att behandlingsassistenten sänkte sin egen rollposition till den 

han mötte. I andra fall anpassar sig behandlingsassistenten till situationen för att göra sig 

förstådd, både genom kroppsspråk och verbalt. 
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Vi menar att man anpassar sig till den roll som krävs av en för att vidare skapa eller få den 

trygghet som begärs för att man ska kunna arbeta som behandlingsassistent. Vi kan därför se 

att detta blir ett pågående samspel för samtliga aktörerna i boendet, då inom en och samma 

arbetsplats, där alla känner alla, kan detta leda till att man försätts i positioner/samspel som 

man inte vill vara i. Mead menar att ”jaget” består av två delar, ”I” och ”Me”. Antagandet om 

att ”I” är den spontana och samtidigt den sanna delen av ”jaget” så kan 

behandlingsassistenterna i detta fall försöka att vara sig själva på boendet. Utifrån ”I”- 

positionen förändrar, förnyar och improviserar behandlingsassistenten sitt framträdande. Men 

om behandlingsassistenten inte riktigt kan behålla sin äkta ”I” och lägger band på sina känslor 

så blir hon/han alldeles för personlig i sitt framträdande.  Det personliga omfattar alltså, enligt 

oss, all din ”sanna” verklighet där det finns ett utrymme (frontstage) du kan visa din egen 

identitet. I den här fasen måste behandlingsassistenten till en viss del vara personlig eftersom 

hon/han utvecklar personliga relationer till de ungdomarna. ”I” – fasen handlar också om din 

inre för det är här du ska veta vad du får lov att göra eller inte och det är på samma sätt här du 

ska veta hur mycket utav dig själv du vill ge.  Men det betyder också att du måste ”låna” ett 

visst antal övertygelser och beteenden från det privata (backstage). I ”Me” – fasen smälter 

behandlingsassistenten in i arbetsverkligheten. Hon/han måste hela tiden behålla en 

medvetenhet om att dennes förhållningsätt till ungdomarna och dennes egen självkontroll 

påverkar hennes/hans sätt att arbeta och det som vi har upptäckt i vår empiri är faktum att det 

är svårt att hålla balansen mellan ”I” and ”Me”. Den socialiseras tillsammans med andra samt 

den intar andra personalens attityder och värderingar. Detta framträdande har en mer yttre 

karaktär, men det är också här som det i allra högsta grad handlar om känslohantering, 

eftersom varje möte med ungdomarna ger upphov till känslor hos den anställda och dessa 

känslor måste hanteras i förhållandet till ungdomen (Hochschild, 1983). Oavsett vilka känslor 

behandlingsassistenten har med sig in i ett nytt möte måste ungdomen uppfatta 

behandlingsassistenten som seriös i sitt framträdande. Detta innebär att 

behandlingsassistenten inför varje nytt möte bör nollställa sig känslomässigt. Detta tycker vi 

är omöjligt för majoriteten av våra intervjupersoner eftersom de bär med sig 

mångdimensionella roller och de handlar individuellt. 

 

Goffman (2000) definierar vidare två typer av rollspelare där han menar att om man är en 

kunnig individ som har en förmåga att ta en avstamp från sin roll (rolldistanserare) så har 

man lyckats att behärska denna på ett rätt sätt. Detta tolkar vi som att vissa 

behandlingsassistenter har en social skicklighet, och samtidigt detta som krävs, för att kunna 
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klara av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar då de påvisar att de kan 

distansera sig till sin roll oavsett om det rör sig om den stationära, tillskrivna och/eller 

delrollen.  Det här hör i sin tur samman med det, som både Goffman (2000) och Hochschild 

(1983) nämner, är sammankopplad till att det finns yrken där individer pendlar emellan sig 

själv som privatperson och sin yrkesroll. Vi fick känsla av att många behandlingsassistenter i 

stort är uppriktiga aktörer vilka kännetecknar en djup emotionell handling och vilka helt och 

hållet identifierar sig med sin roll och satsar därför på sitt framträdande. Det är också dessa 

aktörer som vågar handla utifrån sitt hjärta och låter dessa spontant uppträda (Hochschild 

1983). Minoriteten av de intervjuade skulle vi kunna kalla för cyniker som gav uttryck av att 

präglas av en mer ytlig emotionell handling (Hochschild 1983), där de inte framstår som 

sanna och verkliga medhjälpare på den arbetsscenen som Asylboendet är i den bemärkelsen 

att vissa av dem ”låtsas” utöva sitt yrke eller så framstår dessa personer som känslokalla där 

arbetet uppfattas som bara en källa utifrån vilken man får betalt för. Vi tror, att i ett bredare 

perspektiv så kan man inte diskutera och analysera dessa två ställningstaganden separat. Båda 

aspekter går in i varandra och utför en gemensam plattform där både känslor och förnuft möts. 

 

6. 4 Rollkomplexitet och rollfunktioner 

Då som anställd ska man använda sina egna minnen, instinkter, känslor och upplevelser samt 

man måste ha en viss förförståelse för ”sina klienter” (de ensamkommande barnen) som är 

livrädda och har det svårt med att kommunicera i detta svenska samhälle. Dessa individer har 

ingen förutom den personalen på Asylboendet. Olikheterna mellan barnen och deras religiösa 

uppfattningar är även det som är ett problem. Organisationen måste därför gå in och skapa en 

arbetsgrupp som fungerar. Då behandlingsassistenterna utgör en viss grupp av individer, en 

viss yrkeskategori. Deras roller måste likna varandra och de måste integreras med de som 

befinner sig i en underlägsen situation (i detta fall ungdomarna). Resultatet av vår studie visar 

även att verksamheten strävar efter att arbeta utifrån mångfald och då kan man fråga sig om 

det är bra eller dåligt. Många informanter har olika åldrar, arbetslivserfarenheter, utbildningar 

och etnicitet. Detta kan å ena sidan gynna själva arbetssituationen, men å andra sidan kan leda 

till att behandlingsassistenternas roller bli även i det här fallet tvetydliga. Det är ett faktum att 

ingen av de anställda har samma kompetens att begrunda sitt handlande på och ändå måste 

personalen utgå ifrån lika mål och värderingar. Tvetydligheten är riktat inte bara utanför 

boendet, utan även inom boendet där ungdomarna, som den viktigaste gruppen, kan uppleva 

behandlingsassistentens dubbla budskap. I ena stunden är behandlingsassistenten en mamma 
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eller en syster åt en utav killarna, för att i andra stunden inte vara mamman och/eller systern åt 

någon annan utav pojkarna. Då kan man fråga sig vilka signaler skickar man till 

omgivningen? 

 

Om man som personal är överens, men misstolkar varandra och strukturen blir arbetet lidande 

och ungdomarna hamnar i ett överläge när det gäller regler och normer. De lär sig snabbt 

vilka som inte håller eller håller på reglerna och normerna. Detta hänger även samman med 

Goffmans (2000) syn på hur man skapar socialisering samt hur man sätter upp och använder 

sig av fasaden. Fasaden bär upp rollen som den utförande spelar upp för sin miljö. När en 

person agerar, använder Goffman (2000) begreppet expressivitet, med andra ord hur personen 

sänder ut sina signaler och hur en person framställer sig för att nå resultatet som individen är 

ute efter. Detta kan vara en del av fasaden, hur signaler som vi medvetet eller omedvetet 

sänder ut och som tolkas av omgivningen, därför är medvetenheten om dem och kontrollen 

över dem av yttersta vikt när man spelar sin roll. Uttryck som aktören 

(behandlingsassistenten) sänder ut är oftast kommunikation i traditionell bemärkelse verbal. 

Uttryck som aktören överför är enligt Goffman (2000) icke-verbal kommunikation, den är 

förmodat oavsiktligt; t ex kroppsspråk, gester, handlingar. Dessa utryck är mer 

situationsbundna och teatraliska till sin typ. Om uttrycken skulle strida mot den roll de 

anställda framträder med, så får de konsekvenser med att rollen fallerar. Då kan man även 

misslyckas som en grupp. 

  

En grupp individer som har ett gemensamt intresse i sin rollframställning, är definitionen på 

team enligt Goffman (2000). Definitionen av teamet och dess funktion påvisar Goffman 

(2000) på teamet som inte fungerar och orsaken till att den spricker. För att teamet skall 

fungera trovärdigt måste varje medlem hålla sig till sin roll, för att inte glida in i någons 

annans roll som strider mot teamets framträdande. Våra intervjupersoner lyfte ofta fram ett 

behov av att arbeta tillsammans, som delvis är ett resultat av kommunens policy av att arbete 

ska utföras parvis och delvis på grund av de svåra arbetsuppgifterna som man har att handskas 

med dagligen på sin arbetsplats. Då vid detta tillfälle kan man lokalisera tre olika relationer 

som den enskilda behandlingsassistenten utvecklar, nämligen: relation till sig själv, relation 

som denne utför tillsammans med sin kollega på ett och samma arbetspass samt relation som 

är den kollektiva arbetshållningen dvs. arbetsgruppen i sig, vilket man kan förstå som den 

generaliserade andre (Engdahl & Larsson, 2006). Detta påstår vi i sig är intressant eftersom 

dessa relationer är starkt knutna till Goffmans (2000) begreppet samspelsmedvetenhet, som 
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kräver av den anställda en viss social och yrkesmässig begåvning för att kunna leverera den 

önskevärda identiteten.  

 

Att teamet är i maskopi med varandra förekommer i alla framträdanden i boendet där 

deltagarna tenderar uppvisa sprickor i teamframträdandet vilka de samtidigt försöker dölja. 

Dessa sprickor tar sitt uttryck i olika brister, fel och svagheter som äger rum i 

behandlingsassistenternas agerande. Deras gemensamma framträdande kan man förstå som 

någon slags kollektiv manifest och/eller ett allmänt klagomål som riktar sin uppmärksamhet 

mot boendets normer och regler (eller brist på dem) samt den rollförvirringen som 

behandlades tidigare i analysen. Det är därför av vikt att teamet måste samordna sitt agerande 

på olika vis, bland annat i sammanhang som i genomgång före, i arbetspausen men också i 

diskussioner på personalmötena och de olika handledningstillfällena.   Personalen i boendet 

skapar, i sin tur, en stark samhörighet som kännetecknar en grupp människor som tillsammans 

fungerar som en stor familj där alla har sina funktioner och än mängd olika roller som medför 

att man har fyra, fem eller mer roller under en och samma arbetsdag beroende på vem man 

möter och samspelar med. Genom den gemensamma grunden som utför 

behandlingsassistenternas handlingsutrymme utvecklar man en normalitet som innebär att 

man skapar en familjkonstruktion som i sin tur innebär att man upprättar och håller den 

väldigt stark dominerande ”vi känsla” inom gruppen där den enskilda individen kan på det 

sättet känna sig trygg och hemma. Därför anser vi att rollbegreppet är starkt kopplat till 

behandlingsassistenternas relation till sina ”klienter” då det sker ett ständigt växlande drama 

där man hela tiden blir påverkad av ungdomarnas levnadshistoria och det är inget som man 

bara kan koppla av när man åker hem eller då befinner sig i backstage.  

 

6. 5 Rollkrav och känslohantering 

Vi kan se att utifrån Goffmans (2000) dramaturgiska perspektiv om roller så finner man att 

våra intervjupersoner berörs av detta begrepp i ett mycket brett perspektiv. Vi har tolkat det 

som att rollanalys är en viktig funktion för att man ska kunna finna sin roll i arbetsstrukturen 

och systemet som är beroende av de individuella valen och handlingarna. Vi menar då att det 

är både ungdomarna och behandlingsassistenterna i ett sådant här litet boende och kommun 

har svårt att avlägsna sina roller för att de utför dessa med engagemang och hängivenhet och 

vill leva upp till varandras förväntningar. Det blir till en press om behandlingsassistenten ska 

låta arbetet ta för stor plats i hennes/hans yrkesmässiga och privata liv.  Studien visar på flera 
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ställen att detta dilemma upplevs av våra intervjupersoner då utför dem ett emotionellt 

lönearbete som präglas av bl.a. mångfald av roller, olika relationer som utvecklas gentemot 

andra, förväntningar, otydliga arbetsinstruktioner samt en del improvisationer. Detta medför 

att den undersökta yrkesrollen är känsloladdad och går att beskrivas i termer av olika krav 

som de anställda upplever sig ha i känsloarbetet. Kraven kan, som vi tidigare sagt, ha en 

normativ karaktär då är de kopplade till de normer och regler som finns på boendet. Dessa är 

dock enligt oss sekundära. Andra krav är ibland uttalade och medvetna, men lika ofta 

outtalade och omedvetna. Kraven kommer dels från verksamheten som förväntar ett visst 

beteende från sina anställda men också från ungdomarna som förväntar en glad, förstående 

och professionell personal. Behandlingsassistenterna har även egna krav på hur de borde 

uppleva och hantera sina känslor, men de hanteras individuellt. Av vikt är att nämna att 

yrkesrollen säger då något om hur man ska uppträda, det vill säga vilka känslor man ska visa 

och vilka man inte ska visa. Det kan sägas vara den samlade bilden av omgivningens krav 

som den anställda bär med sig i sitt arbete. 

 

När en ungdom ber om hjälp eller ställer krav som inte går att uppfylla (t ex att få ett 

uppehållstillstånd i Sverige) kan motstridiga krav uppkomma för behandlingsassistenten. Då 

handlar detta om direktinteraktion där den anställda handskas med situationen öga mot öga. 

(Hochschild 1983). Emotionellt tillstånd uppstår då behandlingsassistenten improviserar även 

sin egen och den andres känslohantering. Han/hon kan inte låta att andra ska känna sig 

kränkta eller nedvärderade på grund av att hon/han visar för mycket emotioner. Å andra sidan 

påpekar våra respondenter att man i sådana situationer måste visa medkänslan och empatin. 

Hochschild (1983) menar att kontroll över vilka emotionella tillstånd ska produceras ligger 

hos arbetsgivaren. Detta stämmer bara delvis i vår studie eftersom, som vi tidigare nämnt, 

behandlingsassistenterna handlar ganska fritt på jobbet och dessutom utifrån det oskrivna 

manuset (sektionsledaren är ofta frånvarande på arbetsplatsen då han stationerar i ett annat 

geografiskt utrymme). Observera att även i den här bemärkelsen är rollerna komplexa. En av 

de största riskerna som vi kan lokalisera i det här fallet är att behandlingsassistenterna kan 

vara lätt avlästa över vilket emotionellt tillstånd de befinner sig i. Detta kan ha en påverkan på 

behandlingsassistenten som privat person, då denne tar det emotionella tillståndet med sig 

hem. Detta kan vidare riksera att yrkesrollen blir tvetydlig och osäker samt ge upphov till att 

den anställde får känslan av att inte utföra ett bra arbete.  
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Det som alltså utspelar sig inom boendets väggar kan tolkas utifrån Hochschilds (1983) teori 

om att man lånar ut sina känslor i företagets namn. Många av behandlingsassistenter uppger 

att de finner det svårt att t ex påbörja stöttning hos en ungdom, där de engagerar sig 

fullständigt, för att sedan inte kunna avsluta processen. Då deras arbetspass är slut och de kan 

gå hem. Sådana situationer orsaker stress och ångest då har man barnets välmående i åtanke. 

Detta målar alltså upp bilden av den transmutation som äger rum inte bara i 

behandlingsassistenternas yrke utan även i alla dessa yrken som baserar på möten och 

kontakter med andra individer (Hochschild, 1983). Det man bevittnar idag är snarare en 

ömsesidig process av alla dessa känslor och emotioner som pendlar mellan den privata och 

offentliga sfären av våra liv. Vi tolkar det som om transmutation äger rum just via 

överspridningsmodellen (Allvin m. fl., 2006) eftersom behandlingsassistenter handlingar 

delvis kommer utifrån deras backstage och samtidigt det privata rummet. Tvärtemot kan man 

säga att behandlingsassistenternas utsagor pekar på att alla känslor som står i relation till deras 

yrke följer mer eller mindre med dem hem.  

 

6. 6 Behandlingsassistenternas arbetsförhållningssätt  

I vår analys har vi kommit fram till att behandlingsassistenterna har i sitt arbete utvecklat tre 

olika typer av arbetsförhållningssätt som innebär att man har olika arbetsroller. Detta pratar 

Hochschild (1983) och Goffman (2000)  om. Samtliga förhållningssätt kan ses som de olika 

arbetsroller vilka behandlingsassistenterna har i relation till sin arbetsmiljö och sitt yrke. 

Innehållet av arbetsförhållningssätet innebär för den enskilda anställde att det både finns 

möjligheter och risker. Inget utav de relationerna kan egentligen beskrivas separat eftersom de 

till viss del ingår i varandra. Om det är så att övervägande delen av de karaktäristiska 

egenskaperna dominerar inom det enda förhållningssättet, kan man prata om en viss typ av 

behandlingsassistentens arbetsroll. På ett liknande sätt kan man prata om de två andra typer. 

Vi anser att alla dessa tre typer behövs inom boendet för att kunna klara av sitt arbete som 

behandlingsassistent. Det vi dock finner intressant här är faktum att övervägande delen av de 

intervjuade tenderar visa på det första arbetsförhållningssättet. I någon mindre utsträckning än 

det första förhållningssättet, utvecklas den andra arbetsrelationen. Den tredje varianten av 

arbetsförhållningssättet är något som hos de intervjuade behandlingsassistenterna uppstår i 

väldigt svag grad. Man kan nästan knappt märka det, men det finns där. Det sist nämnda 

förhållningssättet är också något som i våra ögon bör utvecklas mer i framtiden, eftersom i 

dagens postindustriella arbetsverklighet sitter de flesta individer i en fälla där de brottas med 
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att behålla balansen mellan det privata och offentliga. Det handlar alltså idag om olika former 

av stress, i förhållande till familj, sina roller i yrket och till arbetsbelastning. Den bild som 

förmedlats av behandlingsassistenterna bekräftar också vår egen förförståelse av den 

beskrivna yrkesrollen. Då många olika situationer och förhållanden i arbetet beskrivs som 

svåra, exempelvis normreglering och avsaknad av ledningsstöd (utifrån sektionsledaren eller 

koordinatorn), olika inställningar till arbetet, personalbemanning (t ex att arbeta utifrån 

mångfald), våldsrisk och hot, hantering av de ensamkommande barnens och egna emotioner 

osv. Behandlingsassistenternas vardagsarbete är alltså starkt förknippat med hantering av en 

mängd känslor eller emotioner, vilka de anställda ofta har svårigheter att hantera. Dessutom 

väcks egna känslor i detta arbete som behandlingsassistenterna ska hantera som 

professionella, och där finns känsloregler som innebär att man inte ska visa dessa i någon 

större utsträckning. En annan dimension som också påverkar sättet på vilket man utvecklat de 

olika arbetsförhållningsätterna är själva arbetsvillkoren tillsammans med 

behandlingsassistenternas yrkeskultur som också leder till en viss social isolering. Många av 

de intervjuade beskrev hur schemaarbetstiderna trots införandet av periodplanerad arbetstid 

begränsar möjligheterna till sociala aktiviteter utanför. Men än viktigare tycks vara att 

behandlingsassistenterna som i denna studie visar på det andra arbetsförhållningssättet 

uppfattas av de andra anställda som opålitliga och manipulerande. Det 

finns tecken på att just denna inställning är än starkare för de behandlingsassistenter som inte 

har en personlig relation till några intagna, dvs. de som bara sysslar med säkerhet. Nedan 

presenterar vi de tre olika arbetsförhållningsätterna med särskilt framhävande att möjligheten 

av att kombinera de två första förhållningssätten ger utrymme för uppkomsten av det tredje. 

Det bör dock noteras att de två första arbetsrelationerna även uttrycks i form hur det är, 

medan den tredje relationen ger mer uttryck för hur det bör vara.  

 

Det första förhållningssättet som vi kan urskilja bland våra intervjupersoner är en 

utförandeform som går ut på att den anställde identifierar sig helt och hållet med sin yrkesroll 

(Hochschild, 1983). Denna arbetspersonlighet liknar Goffmans (2000) uppriktiga aktör, men 

Hochschilds analys låter sätta detta synsätt i ett vidare perspektiv. Behandlingsassistenten går 

in i rollen med hela sitt hjärta och det är också här som hennes/hans roll som medmänniska 

aktualiserar sig. Denna attityd medför att den anställde riskerar att bli utnyttjad både av sina 

arbetskollegor, ungdomarna samt arbetsplatsen i sig. Han eller hon kan vidare uppfattas som 

person som tar alldeles för stor plats i boendet. Det är också här använder man utav sig själv 

och visar upp alla känslomässiga och emotionella tillstånd. Man tror att man är spontan och 
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ärlig både gentemot sig själv och andra som individen samspelar med. Denna typ av 

behandlingsassistenten tar sitt yrke på allvar och allt som följer med det, dvs. omgivningens 

förväntningar och krav. Dessa försonar behandlingsassistenten med sina egna föreställningar 

om hon/han bör utföra sitt arbete. Därefter agerar denne både individuellt och kollektivt i 

syfte att åstadkomma en skillnad. Ofta präglas denna person av hög stressnivå och en rik 

solfjäder av emotioner. Den kan både känna lyckan och glädje men parallellt kan denne 

uppleva också en känsla av otillräcklighet, oduglighet, frustration och besvikelse. Detta 

medför dessutom att arbetsförhållningssättet blir då mest skadligt, därför är det viktigt att 

behandlingsassistenten lär sig kontrollera sina känslor och sin arbetssituation så att 

kostnaderna av det känslomässiga engagemanget kan minskas eller vara i balans med 

varandra. I detta förhållningssätt kan det hända dock att det positiva som är anslutet till arbetet 

överväger det negativa eftersom i slutet av dagen får behandlingsassistenten känslan av att 

denna har bidragit till något större och att denne gjorde en nytta. Behandlingsassistenten fick 

då, med andra ord, en emotionell feedback. Vi kan konstatera att denna arbetshållning är den 

dominerande hos våra respondenter och ses även som efterstävande.  

 

Det andra förhållningssättet benämner Hochschild (1983) som att den anställde tar ett tydligt 

avstånd från sitt arbete. Den anställde engagerar sig inte lika mycket i sitt arbete som den 

förstnämnda. Denna person distanserar sig alltså emotionellt från sina arbetsuppgifter och 

hans/hennes förhållningssätt till arbetssituationen.  Hon eller han vet att den kommer till 

arbetet eftersom den får betalt för det. Både på arbetsplatsen samt efter ett avslutat arbetsplats 

har denna person utvecklat någon slags avstängningsmekanism och låter sig inte arbetet 

påverka henne/honom. Även om arbetsengagemang hos denna personlighet är ganska svag i 

jämförelse med den förstnämnda så kan den typen av arbetare, enligt Hochschild (1983), få 

skuldkänslor för hon/han vet att det enda denne visar upp är bara en yttre fasad. På samma 

viss riskerar denna person inte utbrändhet. I den här rollen framstår man både inför de andra 

anställda och ungdomarna, som Goffmans (2000) cyniker. Av omgivningen uppfattas man då 

som känslokall, falsk och oseriös individ. Det är också här som man mest använder sig utav 

sin hjärna och låter hjärtat stanna utanför arbetsplatsen. Detta är ett klart exempel på hur 

omgivningens förväntningar och krav på den enskilda individen dikterar hennes/hans sätt att 

vara och bete sig på arbetsplatsen. Det är kanske så att det är just den typen av de anställda 

som i hög grad är uppriktiga i sitt arbetsframträdande.  Det är trots allt ”inte lönt” för att man 

känslomässigt engagerar sig mer i sitt arbete, åtminstone inte på Asylboendet. En annan 

förklaring kan ha sin grund i att vissa mänskliga egenskaper aktualiserar sig vid stressiga 
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tillfällen. Då menar vi att det kanske är så att cynismen blir till slut en strategi så att man 

slipper ta med sig arbetet hem. Å andra sidan är denna arbetstyp i våra ögon något som kan ha 

en positiv prägel i relation till ungdomarna då den anställde kan i det här fallet känslomässigt 

återställa sig och vid varje nytt bemötande börja om från början. 

 

Det tredje förhållningssättet handlar i stort om att arbetaren särskiljer sig från sina 

arbetsuppgifter, har inga skuldkänslor på grund av det och ser den emotionella delen av 

arbetet snarare som en utmaning än problem. Denna arbetsmoral är präglad enligt vår tolknig 

av att den enskilda individen kan balansera sitt arbetsförhållningssätt och beroende på 

situationen välja det bästa möjliga utav dessa bägge strategier vilka Goffman (2000) 

benämner som cyniskt eller uppriktigt förhållningssätt. Blandning av uppriktighet och 

distansering ger upphov till att det tredje förhållningssättet vi vill kalla för en flexibel 

situationsanpassning som helt enkelt kännetecknas av att man växlar mellan de bägge 

förhållningsätten. Ibland betyder det att denne måste handla utifrån medmänniskan och visa 

den varma, vänliga och stöttande sidan av ”jaget”, och emellanåt är hon/han ”tvungen” att 

agera som cyniker. På ett liknande sätt försöker denna person kombinera i sitt handlande både 

känslor (hjärtat) och förnuft (hjärnan). I vilken utsträckning träder dessa egenskaper fram hos 

individen är ofta svårt att förutse då denne även har utvecklat en balansgång mellan de två 

förstnämnda personligheterna. Risker (t ex att vara utbränd) och möjligheter (t ex 

självutveckling) i denna arbetsställning är alltså jämnt utdelade och hänger samman med de 

anställdas arbets – och - emotionsmedvetenhetsnivå. Denna arbetstaktik kan vara mycket 

önskvärt i boendet för att kunna fungera och klara av arbetet under en längre tid. Det är också 

här som vi kan väva samman vikten av de anställdas återhämtning. Med återhämtning menar 

vi de olika stödformer som den anställde kan vara i behov av få för att kunna behålla denna 

arbetshållning. Stöd kan vara både formellt i form av möten, manualer, rutiner och dokument 

som organisationen tillhandahåller och informellt i form av informella rutiner och oskrivna 

regler. Det kan också handla om socialt stöd från andra individer och grupper både inom och 

utanför verksamheten. Beröm från ungdomarna blir också ett stöd eftersom arbetaren då får 

bekräftelse på att man har uppfyllt de krav som ställts på en. Det kan i sin tur leda till större 

säkerhet i yrkesrollen och på hur man ska hanterar känsloarbetet. Stödet verkar leda till högre 

arbetstillfredsställelse för behandlingsassistenterna. Vi tror att de behandlingsassistenterna 

som har en stimulerande fritid och/eller kan koppla av arbetet när de inte jobbar kan på 

samma sätt åstadkomma ett bättre arbete när de arbetar. På samma sätt kan det vara tvärtemot. 

Råkar man för något negativt och obehagligt kan detta vara ett hinder för den anställda att 
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utföra sitt arbete på rätt sätt där det också betyder att denne inte heller få någon lugn och ro 

hemma. Detta pratar Allvin m.fl. (2006) om. Familj, vänner och fritid kan därför vara ett stöd 

för behandlingsassistenterna i deras känslohantering. Även kolleger upplevs som en av de 

viktigaste stödfunktionerna. Vi tror att detta kan bero på att man i denna situation aktivt 

uppsöker ett stöd. När man vill ha hjälp med att hantera sina känslor går man till sina kolleger 

för där får man förståelse och stöd. Detta gör att man orkar med att jobba i boendet.  

 

Resultatet och analysen beskriver behandlingsassistenternas tre olika förhållningssätt som de 

presenterar till sitt arbete. Det är tre ganska olika arbetsidentiteter och arbetsmoral som enligt 

oss ger en bild av den variationsrikedom som finns i strategier för att hantera det 

känslomässiga arbetet. Det belyser också att det inte finns en väg, en strategi eller en 

kombination av strategier som är den rätta och som leder till en lyckad yrkesroll. Istället finns 

en mängd olika alternativ där alla alternativ som innebär en aktiv strategi verkar vara bättre än 

ingen strategi alls. Att särskilt lägga vikt på att utveckla det sist nämnda 

arbetsförhållningssättet kan även hänga ihop med erfarenheter, där vi menar den kunskap 

man har fått över tid och någon slags tyst kunskap, värderingar, strategier och vad som kan 

kallas för learning by doing. Det vill säga de förändrade sätt att se tillvaron som 

behandlingsassistent som man får efter en viss tid i yrket. Till slut handlar det trots allt om 

vilken typ av människa man är. Vad som har hänt just den dagen, vilken livssituation man 

befinner sig i m.m. Dessa individuella faktorer påverkar naturligtvis därför hanteringen och 

upplevelsen av känslor. Eftersom vår infallsvinkel har varit att se på hur arbetssituationen ser 

ut och vad det i stort innebär att arbeta som behandlingsassistent så har vi inte närmare 

studerat hur de mer personliga faktorerna påverkar känsloarbetet. 
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7. Känslomässiga byråkrater? 

De andra studierna som genoförts i syfte för att se hur de anställda upplever sina yrkesroller 

medför att även vår studie kan vara kopplingbar till de slutsatser som andra författare kommit 

fram till.  

Heimbrands (2007) studie om handledarnas yrkesroller på de socialpedagogiska 

gruppverksamheterna visar att personalen i sitt dagliga framträdande på arbetsplatsen 

interagerar med deltagarna för att genom gemensamma aktiviteter kunde utveckla deltagarnas 

sätt att kunna själva hantera sin vardag. Heimbrands intervjupersoner, likaså våra informanter, 

arbetar inom en konstruerad vardag med andra människor där alla har som mål liknande 

förväntningar samt förhållningssätt. Förhållningssätt har i båda studier en unik prägel hos de 

undersökta individerna då kan det vara en sammanställning av tillkortakommanden och 

skickligheter, erfarenhet och kunskap samt okunskap. En av de viktigaste slutsatserna som 

Heimbrand kommer fram i sin studie, är att handledarna för att kunna fungera på sin 

arbetsplats på ett hanterbart sätt så måste de använda sig själva. Detta liknar i stort vårt 

resonemang kring behandlingsassistenternas yrkesroller, då de måste leverera en viss typ 

roller, beroende på situationer och individer de möter. I ett bredare sammanhang kan det dock 

betyda att våra intervjupersoner snarare måste improvisera och handla oförberett utifrån de 

resurser, möjligheter samt begränsningar som finns inom boendets verklighet.  

 

Handledarna i Heimbrands studie uttryckte att de ses som ett verktyg som deltagarna kan 

använda sig utav, medan våra intervjupersoner menar att de känner sig själva som instrument, 

i den meningen att de i flera fall kan framföra ett visst och önskat engagemang på de 

ensamkommande flyktingungdomarna. Men utifrån vårt resultat så framgår det väldigt tydligt 

att behandlingsassistenternas dagliga framträdande på arbetet handlar i stor utsträckning om 

skådespeleri där det uppvisas att det är lättare att ”bara” vara en skådespelare än att vara sig 

själv. Som vår studie påvisar behandlar den omtalade yrkeskategorin hellre rollspelsförmåga 

som även tyder på paralleller i båda yrken där de anställda måste vara flexibla och visa 

anpassningstalang. Båda yrkeskategorierna utför vidare någon slags socialtarbete med 

coachande karaktär där det dessutom krävs en lokaliseringsskicklighet. Vårt resultat visar att 

behandlingsassistenterna som ofta tillbringar dygn på boendet kan inte vara strikt 

professionella hela tiden. Många informanter ansåg, liksom Heimbrands, att ibland fick de gå 
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in i kompisrollen som då behöver inte betyda mindre professionellt i bemärkelsen kunnigt. 

Detta är något som enligt vår mening är viktigt att påpeka.  

 

Vi kan även se likheter med Anderssons & Luchts (2008) studie om sjuksköterskornas 

upplevda yrkesroll. Båda yrken innebär långa arbetspass som också har en institutionell 

stämpel.  Sjuksköterskorna vårdar, ger hjälp, stödjer de ganska utsatta individerna. Arbetet 

anses vara mycket psykiskt krävande eftersom personalen arbetar under speciella 

arbetsförhållanden.  Vi kan dra slutsatser att våra intervjupersoner, de ovannämnda 

handledarna och sjuksköterskorna utför alltså en slags institutionsvård och ingår samtidigt i en 

lågavlönad yrkesgrupp. Anderssons & Luchts undersökningspersoner brottades med känslan 

av hjälplöshet, otillräcklighet, stress där de anställda fick omvärdera sitt sätt att titta på och 

uppleva sin yrkesroll. Utifrån vårt resultat så vet vi att våra intervjupersoner upplever sina 

yrkesroller på ett väldigt liknande sätt. Båda anställda kännetecknas av samma osäkerhet och 

tvivlen när det gäller sättet på vilket de utöver sitt arbete. Även i detta fall behöver båda 

yrkesgrupper ta ett steg tillbaka och reflektera kring den hela tiden betonade av oss 

förhållningssättet. Om vi definierar professionalitet på det viset att det står för yrkesmässigt så 

betyder detta att man som personal använder sig av all sin kunskap och uppfattning om hur en 

yrkesroll bör vara. Utifrån våra intervjupersoners svar kan denna definition omfatta alltså den 

ballansgången mellan den yrkesmässiga behandlingsassistenten (tjänsteman, företrädande 

vuxen) och hennes/hans andra sidor/roller (medmänniska, mamma, kompis). I denna 

definition måste också finnas ett utrymme för behandlingsassistentens reflektion utifrån vilket 

minskar risken för överidentifikation med sin yrkesroll. Att ständigt kunna överväga vad som 

krävs i en viss situation är också något som är viktigt. Då detta kan betyda att man som 

anställd ska alltid spela olika roller i olika situationer och spela även en roll utifrån vad man 

anser är bra i ett visst sammanhang. Professionaliteten begär därför de olika 

arbetsförhållningsätterna som i stort bygger på en orienteringsförmåga och viljan av att 

engagera sig i det man gör. Fortsättningsvis kan detta i sin tur vara en förklaring för hur de 

enskilda individerna utformar ett personligt sätt att arbeta. Vår konklusion är därför att 

personalens arbetsätt är resultatet av både medvetna och omedvetna överväganden om hur 

man vill bemöta andra människor. 

  

Som behandlingsassistenterna i vår studie uttryckte det, så menade de att till de främsta 

motiven som inspirerade dem att arbeta på Asylboendet med ensamkommande flyktingbarn 

var en vilja av att hjälpa andra redan utsatta människor och att kunna vägledda de i resan för 
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att göra deras vardag mer hanteringsbart. Forsströms (2004) studie om socionomernas 

upplevda yrkesroller samt de faktorer som påverkade deras yrkesval, avslöjar klart och tydligt 

den rika solfjädern av arbetsmöjligheterna. Samtliga informanter var överens om att man 

styrdes av både inre och yttre motiv, men precis som våra intervjupersoner, gav alla uttryck 

för att man som personal vill bidra med förändring på den mänskliga plattformen. Utifrån den 

här inställningen kan vi då påstå att det på de institutionella organisationer eller boenden finns 

en övertygelse att om man är flera individer så bildar man ett starkt band med varandra och då 

måste man snarare arbeta med - och i gruppen för att nå förbättringar med den enskilda 

individen. Vikten av att vara en medmänniska och hjälpare är något som ständigt lyfts upp, 

likaså hos vara informanter. Vi fick dock den känslan av att våra ”hjälpare” har en mer positiv 

inställning till sin yrkesroll än de undersökta socionomerna i Forsströms studie, som helst vill 

behålla den balansgången mellan att hålla isär ordet ”hjälpare” med något som i den 

bokstavliga benämningen är negativt laddat och präglas av en cynisk förhållningsätt.  

 

Det som vi kunde finna intressant och relevant till var studie var Åmans (2008) undersökning 

som åskådliggör socialsekreterarnas uppträdande på arbetet gentemot sina klienter och deras 

behov. Åmans slutsatser kring sitt resultat ligger väldigt nära vårt resonemang som även här 

berör den upplevda yrkesrollen utifrån perspektivet det privata - det personliga. Till och med i 

denna studie finner vi de diskrepanta roller som präglas de olika professionaliteten. Dessa 

förenas i en definition att du som personal måste kunna konsten att upprätthålla en viss distans 

mellan dig som myndighetsrepresentant och de som är i behov av din hjälp. Då det 

traditionella sättet att förhålla sig till sin yrkesroll kan kännetecknas av objektivitet, neutralitet 

och just den ovannämnda distansen till ärende eller klient. Men dagens postindustriella 

arbetssituation kräver ett annan slags professionalitet av sina arbetare. Dessa kvaliteter bygger 

idag snarare på subjektivitet, personligt och känslomässigt engagemang samt närhet. Detta 

medför att det är lättare än någonsin innan att rollkonflikter uppstår. Åmans analyserande 

konfliktmodell skulle vi på liknande sätt kunna applicera på våra undersökta 

behandlingsassistenter.  
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8.  Reflektioner 

Med hänsyn till syftet med detta arbete samt de frågeställningar vi arbetat efter anser vi att vi 

har fyllt de kunskapsluckor som funnits. Sett till de förberedelser vi gjort för att kunna 

genomföra denna undersökning har arbetet förflutit på ett sätt som vi anser tillfredställande. 

 

Då som författare till den uppsatsen fick vi reflektera mycket kring vårt eget förhållningssätt 

när det gäller skrivprocessen. Många frågor dök upp under arbetets gång som vi känner att vi 

vill klargöra både för oss själva och läsaren. I detta avseende tycker vi att vi försökte göra allt 

som var i vår makt för att kunna fånga helheten angående den undersökta yrkesrollen. Vi är 

dock helt medvetna om den tidsbegränsning och stressen som präglade vår tid att skriva 

uppsatsen och som på samma sätt kunde påverka vårt resultat av denna studie. Vi ville 

undvika situationer där materialet kunde kännas påtvingat i den meningen att vi snarare 

strävade efter en naturlig födsel. Då lät vi resultaten kunna ”prata” först fritt och obundet för 

att sedan kunde denna utföra ett förenligt skådespel med de utvalda teorierna. Vid detta 

tillfälle vill vi nämna att våra intervjupersoner spelade en avgörande roll då kunde de bidra 

med sina unika kunskaper om den upplevda yrkesrollen.  

 

Den andra reflexionen är att trots att våra intervjupersoner gav oss ett mycket intressant 

material att studera så fick vi ibland känslan av att det var svårt för respondenterna att sätta 

ord på deras egna upplevelser och uppfattningar kring den undersökta yrkesrollen. Det var i 

intervjupersonernas tankar som de själva letade efter några konkreta exempel eller händelser 

som de med hjälp av dessa kunde återspegla deras egna reflexioner kring ämnet. Genom att 

berätta för oss med beskrivande exempel, kunde vi då med stöd av våra utvalda teorier 

begrunda deras upplevelser i ett sociologiskt perspektiv. Vi anser därför att Goffmans teorier 

om den symboliska interaktionismen samt Mertons och Mead rollteori var oerhört 

hjälpsamma och tydliga att tolka. Då kunde vi använda rollbegreppet på ett flexibelt och 

obegränsat sätt. Hochschilds och Allvins m.fl. teorier gav, enligt oss, möjligheten att kunna 

begripliggöra det känslomässiga och emotionella hos våra informanter. Som en naturlig 

konsekvens i analysprocessen fick vi intryck av att rollteorierna speglar mycket utav det 

praktiska förhållningssättet som ter sig på den undersökta arbetsplatsen; medan Hochschilds 

teorier handlar om att klä våra intervjupersoners handlingar i känslor och emotioner. 
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Som författare till det skrivna arbetet bär vi även på oss ansvaret för den objektiviteten som 

också bör kunna minnas vid utformande av den skrivna texten. Detta är dock något som för 

oss är svårt att avgöra, men som kan diskuteras utifrån vår förförståelse. Vår egen 

föreställning om behandlingsassistenternas arbete var att det måste vara svårt för dem att 

utföra sina roller delvis på grund av den specifika arbetssituationen delvis på grund av att 

Asylboende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar är en ny och ganska oetablerad 

verksamhet. Utifrån vår förförståelse hade vi också en tanke om att det måste vara svårt att 

balansera mellan den tiden man arbetar och den tiden man tillbringar utanför arbetet. Vi tog 

vår utgångspunkt i att idag lever vi i sådana tider där den vanliga arbetssituationen har 

drastiskt förändrats där det även förekommit ändringar i själva synen och utförandet av en vis 

yrkesroll. Med detta menar vi att dagens yrkesroller är mer komplexa, omväxlande och 

oförutsägbara. Å andra sidan ska de vara mer specialiserade, professionella och strukturerade. 

Resultatet av vår studie visar på att dessa yrkesroller är dubbelbottnade. De är svåra att fånga 

och acceptera som en helhet eftersom helheten kan man diskutera utifrån andra del – heter. 

Då anser vi att det kanske skulle vara synd att definiera dessa yrkesroller och låsa in de inom 

givna ramar. Vårt syfte med arbetet och dess resultat är alltså snarare önskan om att lämna ett 

utrymme för vidare tolkningar och reflexioner kring ämnet.  I denna uppsats har vi 

åskådliggjort hur yrkesrollerna ser ut på den undersökta arbetsplatsen, men vi kan inte 

garantera att liknande upplevelser skulle upptäckas på andra arbeten. Den enda 

generaliseringsvariabel som vi finner intressant och som man även kan applicera på andra 

yrkesområden är faktum att framtiden kan åstadkomma ännu större krav på de enskilda 

individerna där förmågan för att kunna anpassa sig samt att vara kreativ både för att på ett 

snabbt sätt komma in och ut en roll, kommer att vara mer eftertraktade. Detta resulterar i 

själva verket att till slut så blir det så (om det redan inte är så) att i varje yrke måste man 

använda sig själv som instrument för att kunna leverera, prestera, sälja, hjälpa samt hitta nya, 

nöjda och trogna kunder, klienter, patienter m.m. Utifrån vårt insamlade material vet vi idag 

att genom att skaffa sig erfarenheter som är nödvändiga för att man så småningom ska kunna 

hitta sitt eget sätt att arbeta skapas de ramar som formar ens yrkesroll. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning  

Den genomförda studien bygger på en liten undersökning där tio behandlingsassistenter har 

intervjuats för att kunna beskriva den upplevde yrkesrollen. Vi menar dock att vårt arbete kan 

vara något att bygga vidare på eftersom det skulle vara intressant att se åt vilket håll 
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utvecklingen går när det gäller behandlingsassistenternas yrkesroller, arbetsprocesser, 

samarbete samt arbetsmiljö. Vid intervjutillfällena lyftes det ofta fram att man stöttar på en vis 

problematik vid utförandet av sina yrkesroller samt att man måste engagera sig mycket 

emotionellt i det man gör. Svårigheten av att lämna arbetet utanför arbetsplatsen var också 

något som genomsyrade respondenternas svar. Vi har dock hittat en genomgående positiv ton 

i intervjupersonernas upplevelse av yrkesrollen där de menar att man får så mycket tillbaka 

för man vet att man gör ett bra arbete. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att göra en 

undersökning som koncentrerar sig på de positiva aspekterna som arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn kan innebära. Vi tycker på ett liknande sätt att det skulle vara 

intressant att undersöka samma yrkesroller i förhållande till könsroller. Det är kanske så att 

man upplever sina yrkesroller beroende på om man är kvinna eller man. Ett annat viktigt 

förslag på vidare studier skulle kunna vara att utreda hur samarbetet mellan de olika 

instanserna ser ut i verkligheten. Vikten skulle ligga på att peka ut de existerande brister och 

föreslå framtida lösningar på problemen.  
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Bilaga nr 1 

(Informationen är hämtad från själva arbetsplatsen. Samtliga namn är påhittade). 

Arbetsinstruktion för behandlingsassistenter på Asylboendet 

Allmänt: 

 Personalen överlämnar information innan denne går hem för dagen. 

 Personalen ansvarar för att lägga fram frukosten, lunchen, middagen. Tider finns i 

pärmen märkt Personal ” Riktlinjer för personal”. 

 Personalen som slutar 16,00 ansvarar för att eventuella rester som har lagts i de 

boendets kyl dagen innan slängs. 

 Personalen ansvarar för städning av personalkök, personaltoaletten och de 

gemensamma utrymmena. 

 Handlingen sker måndagar och fredagar, Malin skriver rekvisitionerna. Kvittona 

lämnas till Anna. 

 Allt som skrivs skall dateras och signeras (dagbok, rapporter, etcetera).  

 Vassa föremål såsom knivar, saxar och farliga föremål som tändstickor och verktyg 

skall förvaras i låst låda eller jourrum. 

 Asylenhetens mobiltelefoner skall medtagas av personalen vart man än befinner sig. 

Telefonerna skall allttid vara på. 

 Om en av de boende skall övernatta hos kamrat (motsv.) Skall godman informeras och 

skall bekräftas av kamraten de skall övernatta hos. Gemensamma förhållningsregler 

gällande besök samt övernattning boende emellan hittar man i pärmen märkt 

”personal”. 

 Om någon av de boende ”försvinner”, skall godman kontaktas. Godman eller särskild 

förhårdnads vårdnadshavare beslutar om detta anmäls till berörda myndigheter. 

 Om boende är inblandad i någon slags konflikt eller olycka skall godman kontaktas. 

Telefonnummer finns i pärmen märkt ”telefonbok”. 

 Jourrummet skall hållas låst. 

 Personalen skall väcka boende så att de kommer i tid till skolan. Frånvaro anmäls av 

Sonja. 

 Personalen skall påminna om läkartider, tandläkartider, migrationsverket, etc. Tiderna 

skall antecknas i dagboken. 

 Personalen hjälper boende till planerade tider hos exempelvis läkaren. Detta om 

godman inte kan närvara. 

 

Onsdagar 

 Personalmöte sker på onsdagar. Protokoll skall föras. Förs in i pärm märkt 

protokoll. 

 

Veckoinstruktioner för personal/ behandlingsassistenter 

 

Måndag 
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 Ring Justecia mellan klockan 0700-8,00 

 Städa köket (klienternas utrymme) 

 Lämna nycklarna samt mini buss på Vård och Behandling 

 Städning av gemensamma utrymmen 

 Töm postlådan 

 Inhandling 

 Tvätta kökshanddukar 

 

Tisdag 

 

 Ring Justecia mellan klockan 0700-8,00 

 Städa köket (klienternas utrymme) 

 Lämna nycklarna samt mini buss på Vård och Behandling 

 Städning av gemensamma utrymmen 

 Töm postlådan 

 Förberedelse inför Helgens aktiviteter Ex: boka biljetter mm 

 Städning av personal toalett 

 Tvätta kökshanddukar 

Onsdag 

 

 

 Ring Justecia mellan klockan 0700-8,00 

 Städa köket (klienternas utrymme) 

 Lämna nycklarna samt mini buss på Vård och Behandling 

 Städning av gemensamma utrymmen 

 Töm postlådan 

 Inhandling 

 Tvätta kökshanddukar 

 Personalmöte 
 

Torsdag 

 Ring Justecia mellan klockan 0700-8,00 

 Städa köket (klienternas utrymme) 

 Lämna nycklarna samt mini buss på Vård och Behandling 

 Städning av gemensamma utrymmen 

 Töm postlådan 

 Återvinning (tänk på att kartonger skall vikas ihop och sedan lämnas i 

soprummet) 

 Tvätta kökshanddukar 

Fredag 
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 Ring Justecia mellan klockan 0700-8,00 

 Städa köket (klienternas utrymme) 

 Lämna nycklarna samt mini buss på Vård och Behandling 

 Städning av gemensamma utrymmen 

 Töm postlådan 

 Inhandling 

 Tanka bilen 

 Beställa frukt och grönt 

 Hämta mini bussen samt nyklar innan klockan 15,30 på Vård och Behandling 

 Tvätta kökshanddukar 
 

Lördag 

 Städa köket (klienternas utrymme) 

 Städning av gemensamma utrymmen 

 Töm postlådan 

 Aktivitet 

 Tvätta kökshanddukar 

Söndag 

 Städa köket (klienternas utrymme) 

 Städning av gemensamma utrymmen 

 Töm postlådan 

 Veckoplanering matmeny 

 Aktivitetsplanering inför kommande helg 

 Husmöte (protokollföring) 

 Tvätta kökshanddukar 

 

 

Schema: 

Man jobbar i skift då det boendet hela tiden ska vara bemannat. Så arbetspassen varierar. 

 

Pass Tider Effektiv 

  Arbetstid/ h 
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A 15,30-16,00 19,5

A1 14,00-1600 21

A2 14,30-16,00 20,5

B 15,30-08,30 12

B1 14,00-08,30 13,5

C 15,30-13,00 16,5

D 13,00-08,30 14,5

B2 15,30-09,00 12,5  
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Bilaga nr 2 

Intervjuguide 

Vilka är vi? 

Bakgrund och avsikt med intervjun. 

Tidsram för intervjun. 

Konfidentiellt utanför arbetsplatsen. 

Användning och ägandet av data. 

 

Den intervjuades bakgrund 

Man/ kvinna.  Ålder. 

Utbildning. 

Arbetslivserfarenhet. 

Erfarenheter när det gäller att arbeta med ungdomar. 

Hur har du hamnat här du är idag, på Asylen? 

 

Den övergripande yrkesrollen 

IP: s nuvarande arbetsroll.  

IP: s arbetsinnehåll/arbetsuppdrag. 

Kompetenser/egenskaper som krävs i arbetet i boendet. 

IP: s påverkan i/av arbete. 

IP: s utveckling i arbetet. 

Skillnader i IP: s roller. 

Likheter i IP: s roller. 

Struktur/regler/normer i boendet. 

Arbetsmiljö/stämning i boendet. 

IP: s framtid. 

IP: s syn på förändring/förbättring inom boendet. 

 

Yrkesroll kontra ”du” som privat person 
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IP: s motivation att arbeta inom boendet. 

IP: s arbetsroll kontra det privata och det offentliga. 

IP: s känslor, emotioner, förväntningar osv. 

Fördelar med arbetet.  

Nackdelar med arbetet. 

Andras syn på IP: s yrkesroll. 

 

Processer och konflikter   

IP: s bemötande av ungdomar i boendet. 

IP: s upplevda konflikter/spänningar på jobbet. 

Kommunikation inom boendet. 

Relationer till andra anställda. 

Fritid/återhämtning. 

Övriga frågor/kommentarer. 

 

Tack för att du har ställt upp på den här intervjun. 

IP - intervjuperson 

 

 

 

 

 

 


