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Abstrakt   

Syftet  med  studien  var  att  undersöka  vad  personal  på  HVB-hemmet  i  Lagan  gör  för 

ensamkommande flyktingbarn, vilka känslor de ställs inför samt hur känslorna hanteras. Vi 

genomförde  en  kvalitativ  studie  där  resultaten  bygger  på  intervjuer  och  en  observation. 

Personalen arbetar med att socialisera in ungdomarna i samhället. De finns till som stöd och 

försöker ge dem en meningsfull  vardag genom att  exempelvis  uppmuntra  ungdomarna till 

deltagande i fritidsaktiviteter. 

Personalen  påverkas  emotionellt  av  sitt  arbete.  De  upplever  främst  glädje  men  det 

förekommer situationer där även frustration,  oro eller  otillräcklighet kan uppstå. Samtidigt 

som de arbetar med de ensamkommande barnen tvingas de också arbeta med sina emotioner 

som de hanterar genom att bland annat prata med varandra. De trivs bra på jobbet och det är 

en betydelsefull del av dem. Arbetet är givande, fyller en viktig funktion och att ungdomarna 

är kontaktsökande och sociala gör arbetet mer trivsamt och glädjande. 

Sökord: Ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem, emotioner, normalitet, 
socialiseringsprocess.



Förord 

Till att börja med vill vi tacka vår kontaktperson som möjliggjorde vårt arbete och som hjälpte 

oss en hel del på traven. Dessutom vill vi tacka vår handledare Ove Svensson för att han 

uppmuntrat oss i ”svåra stunder”, visat stöd, engagemang, förståelse och som verkligen ställt 

upp när vi behövt det.  Sist men inte minst vill vi tacka personalen på HVB-hemmet i Lagan 

som ställde upp på intervjuer och som försåg oss med givande svar så att vår studie kunde 

fullföljas. 
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1. Inledning
”Man får aldrig bli ställföreträdande förälder när man arbetar här, men det är jättesvårt att  

inte bli det för de har inga andra vuxna i sin närhet, samtidigt som man påverkas ibland, det  

kan bli svårt att balansera.” (Marianne, anställd på HVB-hemmet i Lagan)

Vår C-uppsats riktar uppmärksamheten på arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Det är 

en ny uppgift för Sveriges kommuner vilken tidigare legat på Migrationsverkets ansvar. Med 

tanke på flyktingbarnens utsatta situation och upplevelser förknippade med att  skiljas från 

sina  föräldrar  under  många  gånger  dramatiska  situationer,  ställs  med  stor  sannolikhet 

särskilda krav på de anställda. Vi uppmärksammar således inte barnens situation utan de nya 

verksamheter som organiserats för att arbeta med barnen när de anländer till Sverige. 

Vi har på senaste tiden följt diverse rapporteringar om ensamkommande flyktingbarn och hur 

vårt samhälle hanterar fenomenet vilket har varit en bidragande faktor till att vi valde detta 

ämne. Vi vill utöka både vår och andras kunskap och förståelse kring samhällsfenomenet. För 

att åstadkomma detta har vi valt att genomföra vår studie på ett HVB-hem (hem för vård och 

boende) i  Lagan i  Ljungby kommun,  en av de 127 kommuner  som är villiga  att  ta emot 

ensamkommande flyktingbarn. Där bor barnen tillsammans med flera andra barn och personal 

vilket inte kan anses vara ett ”normalt” familjeförhållande. Därför vill vi veta hur man arbetar 

för  att  socialisera  dem i  ett  nytt  samhälle  och  för  att  försöka  normalisera  deras  vardag. 

Barnens föräldrar  och övriga familj  är  i  många fall  kvar i  hemlandet  vilket  gör att  andra 

vuxna,  i  detta  fall  personalen,  blir  viktiga  för  dem  eftersom  minderåriga  barn  behöver 

vuxenstöd i olika situationer. Personalen har en viktig roll vilket är en av anledningarna till att 

vi har valt att lägga fokus på deras arbete som inte bara blir praktiskt utan inkluderar också 

känslomässigt arbete. Detta kan leda till att balansgången mellan ens yrkesroll och privata roll 

blir svår. Studien skulle kunna vara ett betydelsefullt hjälpverktyg för andra som arbetar med 

liknande problematik och även för dem som ännu inte har tagit på sig detta ansvar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka vad personalen på HVB-hemmet i Lagan gör för de 

ensamkommande flyktingbarnen, hur de upplever sitt arbete, dess emotionella påverkan och 

hanteringen av emotionerna. För att besvara vårt syfte utgår vi ifrån frågorna: Vad gör man 

för de ensamkommande barnen på HVB-hemmet? Hur gör man? Vilka känslor ställs 

personalen inför? Hur hanterar de känslorna?
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2. Bakgrund 
Under 2009 sökte cirka 24 200 personer asyl i Sverige varav ungefär 6 600 av dem var barn. 2 

250 av dessa 6 600 var ensamkommande flyktingbarn. Det vill säga barn som kommit till 

Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Detta är en ökning om man jämför med 

2008 då motsvarande siffra var 1 510.  Av de barn som kom till Sverige utan föräldrar eller 

vårdnadshavare var  cirka 55% 16-17 år  och cirka 35% var 13-15 år.  De flesta  kom från 

Somalia, Afghanistan eller Irak. (Regeringen, 2010)

2.1 Flyktingbegreppet

Flyktingar har funnits sedan länge men för Sveriges del kom detta begrepp till under andra 

världskriget då vi fick ta emot ett stort antal flyktingar från olika delar av Europa. Antalet har 

ökat år för år och det är en stor anledning till  att man ska ta flyktingfrågan som en av de 

allvarligaste frågorna i världen. En flykting är enligt FN:s konvention om flyktingars rättsliga 

ställning en människa som på grund av välgrundad rädsla för förföljelse befinner sig utanför 

sitt land och kan på så vis mycket väl vara asylsökande. Den som har flyktingstatus i Sverige 

är en flykting och den som ansökt om asyl och väntar på besked kallas för asylsökande. Att få 

asyl i ett land innebär att man erkänns som flykting enligt flyktingbegreppet i tillämplig lag. 

Här i Sverige innebär det att man får ett permanent uppehållstillstånd och man får bo här på 

obestämd tid. (Angel & Hjern, 2004)

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 står det att var och en har rätt att i 

andra länder söka och få fristad från förföljelse. (Angel & Hjern, 2004) Den svenska lagen har 

skapat  ytterligare  tre  skäl  för  beviljande  av  asyl  på  grund  av  skyddsbehov.  Dessa  är: 

Välgrundad fruktan för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Skydd på grund av en väpnad konflikt eller miljökatastrof och 

slutligen välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön eller homosexualitet. Varför 

man har skapat dessa ytterligare skäl är för att det finns flera människor som är på flykt med 

berättigad fruktan utan att kunna täckas in av flyktingdefinitionen. (Angel & Hjern, 2004)

Uppehållstillstånd  kan  också  beviljas  på  grund  av  humanitära  skäl.  Humanitära  skäl  kan 

handla om sjukdomar av olika slag men för barn har man ansett att en stark anknytning till 

Sverige i form av till exempel långvarig skolgång ska kunna berättiga ett uppehållstillstånd. 

(Angel & Hjern, 2004)
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2.2 Barnkonventionen 

I slutet  av 1970-talet  startade man ett  arbete med en konvention om barns grundläggande 

rättigheter.  1989  hade  man  lyckats  åstadkomma  något  som  också  kunde  antas  av  FN:s 

generalförsamling. Sverige var ett av de första europeiska länderna som i juni 1990 godkände 

barnkonventionen. FN har gjort en övervakningskommitté som är till för Sverige och de andra 

länderna som godkänt konventionen. Länderna ska rapportera vad de har gjort för att uppfylla 

konventionens avsikter. I samband med detta förbinder man sig till att leva upp till de lagar 

som konventionen har. (Angel & Hjern, 2004) I arbetet med konventionen har man särskilt 

uppmärksammat  flyktingbarnens  utsatta  situation.  Många av barnkonventionens  artiklar  är 

användbara i flyktingarbetet och några av de viktigaste är:

Artikel 3 – barnets bästa ska alltid vara grundprincip i åtgärder som vidtas av myndigheter 

som berör barn. 

Artikel  22 –  ensamma flyktingbarn  ska få samma skydd som vilket  barn som helst  som 

tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö. (Angel & Hjern, 2004)

2.3 Ensamkommande flyktingbarn 

Under januari och februari 2010 har Migrationsverket tagit emot 392 asylansökningar från 

ensamkommande barn - och ungdomar. 238 under januari och 154 under februari. Den 1 mars 

fanns  det  1  677  asylsökande  ensamkommande  barn  inskrivna  i  Migrationsverkets 

mottagningssystem.  773  av  dessa  är  i  ankomstkommunerna,  515  i  kommuner  med 

överenskommelse om mottagande och 389 i boende i familjehem hos släktingar eller  nära 

anhöriga. När det gäller dessa barns asylärenden är den genomsnittliga handläggningstiden 

lite mer än tre månader och andelen som får bifall på sin ansökan är 67 %  (Migrationsverket, 

2010)

Under 1990-talet och under de första åren av 2000-talet har flera hundra barn per år sökt asyl i 

Sverige  utan  att  ha  någon  förälder  med  sig.  Dessa  kallas  ofta  för  ”ensamkommande 

flyktingbarn”. Det finns ensamkommande barn i alla åldrar men de är allra främst i åldern 

13-17 år. Alla barn utan vårdnadshavare har rätt till god man vilken utses av Socialtjänsten. 
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En god man tar på sätt och vis en vårdnadshavares plats och ska se till barnets intressen. Man 

ansvarar för barnets personliga och ekonomiska förhållanden men har inget ansvar för daglig 

omvårdnad så som hygien eller boende. De flesta asylsökande barnen utan föräldrar får till 

slut uppehållstillstånd i Sverige. (Angel & Hjern, 2004) 

Ensamma flyktingbarn är en oerhört  utsatt  grupp barn. Många har i  hemlandet  haft  svåra 

upplevelser och alla har tvingats att plötsligt ge sig iväg till ett främmande land. Tiden då 

asylprocessen är igång är inte  lätt  för barnen.  Det blir  en svår tillvaro,  lång ovisshet och 

väntetiden är oftast rätt lång. Även om man har fått ett uppehållstillstånd beviljat finns det 

många andra svårigheter som tillkommer, exempelvis utredningar och placeringar. (Angel & 

Hjern,  2004)  När  ensamkommande  barn  kommer  till  Sverige  och  söker  asyl  får  de  via 

Migrationsverket komma till en mottagningskommun. Vi har nio ankomstkommuner vilka är 

Gävle, Malmö, Mölndal, Norrköping, Sigtuna,  Skellefteå,  Solna, Umeå och Örebro. Dessa 

kommuner  tar  emot  barnen vid  behov i  tillfälliga  boenden.  (Migrationsverket,  2010)  När 

dessa barn kommer till Sverige erbjuds de ett tillfälligt boende i den kommun de ger sig till 

känna för svensk myndighet. Detta betyder att alla Sveriges kommuner kan bli en så kallad 

ankomstkommun. Detta sker främst i de ankomstkommuner där Migrationsverket har enheter 

där man kan söka om asyl.  (Migrationsverket,  2010) Så snart  som möjligt  efter att barnet 

kommit till landet ska Migrationsverket anvisa honom/henne till en kommun som ansvarar för 

boende och omsorg under den tid asylprocessen pågår och även under tiden en asylansökan 

beviljas, det vill säga efteråt. (Migrationsverket, 2010)

2.4 Kommunernas ansvar 
Från  och  med  den  1  juli  2006  är  det  kommunerna  som har  ansvar  för  mottagandet  av 

ensamkommande barn.  Migrationsverket  tecknar  överenskommelser  med kommunerna om 

mottagandet av barnen.  Migrationsverket och kommunerna har inte haft tillräckligt många 

överenskommelser när det gäller platser för att kunna bemöta den kraftiga ökningen av antalet 

asylsökande ensamkommande barn. Det betyder att ankomstkommunernas tillfälliga boenden 

har tagit emot fler barn än vad de räknat med. I samband med att kommunerna tar emot dessa 

barn får de en ersättning vilket i sin tur har inneburit att man den 1 juli 2007 höjde den statliga 

ersättningen. Det finns även möjlighet till ersättning för vård enligt Socialtjänstlagen av unga 

upp till 21 år, under förutsättning att vården påbörjades före 18 års ålder. Detta har gjort att 

antal  kommuner som tecknar överenskommelser har ökat. Trots  detta finns det ett fortsatt 

behov av fler platser i kommunerna. Idag har Migrationsverket tecknat avtal med kommuner 

om ca 1 450 platser. (Regeringen, 2010)
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2.5 HVB-hemmet i Lagan 

HVB-hemmet som vi har valt  att  genomföra vår studie på ligger i  Lagan som är ett  litet 

samhälle  utanför  Ljungby  i  Kronobergs  län.  Det  startades  2007  och  har  tillsyn  av 

Socialtjänsten. På hemmet arbetar man med att stödja och ge boende till  ensamkommande 

flyktingbarn. Hemmet disponerar också över ett antal träningslägenheter som finns i Lagan 

och  även  i  Ljungby  och  som  man  har  tillsyn  över  en  gång  om  dagen  via  besök  eller 

telefonsamtal.  Det  är  främst  pojkar  mellan  15-18  år  som  befinner  sig  på  hemmet  utan 

vårdnadshavare och de flesta kommer från Somalia och Afghanistan. Vissa av pojkarna är 

kvar på hemmet fram till dess att de fyllt 20 år. Detta efter en beviljad beslutsomprövning från 

Socialnämnden om att de ska vara kvar där. Annars är tanken att man ska ta hand om dem tills 

de fyllt 18 år men i dagens läge har hemmet haft kvar de unga även efter 18-års ålder i nästan 

alla fall. Orsaken till att de är kvar längre beror exempelvis på deras mognad men deras vilja 

spelar också roll. 

HVB-hemmet har åtta anställda och alla har olika erfarenheter, bakgrunder och utbildningar 

med  sig.  Deras  mål  är  att  de  unga  ska  få  en  trygg  och  säker  uppväxt,  att  de  ska  bli 

självständiga, ansvarstagande personer och att de ska ha en meningsfull och aktiv fritid. Man 

försöker integrera  de unga med fritidsklubbar.  På så sätt  får  de kompisar  och ett  utvidgat 

socialt nätverk. Just nu har de cirka tio ungdomar som bor på hemmet varav fem stycken bor i 

rummen  som  finns  på  hemmet  och  de  andra  bor  i  egna  så  kallade  träningslägenheter. 

Lägenheterna är till för de ungdomar som redan fått permament uppehållstillstånd och som är 

redo att kunna klara sig själva. Av de ungdomar som för närvarande befinner sig på hemmet 

är  det tre av fem som redan har fått  uppehållstillstånd medan de andra två fortfarande är 

asylsökande.
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3. Teorier
Här beskriver vi de teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån när det gäller vår analys av 

intervjuerna. Vi använder oss av begreppen normer, normalitet och socialisationsprocess för 

att förklara personalens insatser som bidrar till att normalisera ungdomarnas vardag. Därefter 

använder vi oss av Erving Goffmans dramaturgiska teori och fokuserar främst på begreppen 

frontstage, backstage (främre region, bakre region), roller och inramning.  Varför vi valt denna 

teori är för att förklara hur personalen påverkas av sitt arbete och hur de hanterar det på de 

olika  planen,  under/efter  arbetstid.  Slutligen  använder  vi  oss  av  begrepp  från 

emotionssociologin  för  att  belysa  känslorna  som  uppkommer  av  arbetet  med  de 

ensamkommande barnen.

3.1 Normalitet, normer och socialisationsprocess
Socialt arbete är en mångsidig verksamhet som är till för att hjälpa och förbättra samhället och 

dess individer. Ett socialt engagemang för att hjälpa människor har en normativ strävan. Man 

vill hjälpa till för att det känns bra och för att det är rätt men också för att man tror på det. 

Varje socialarbetares syn och normer framhävs i arbetet så därför har dessa en stor betydelse 

för vad som händer i det praktiska sociala arbetet. Socialt arbete är en verksamhet som strävar 

efter det normala. Att man har en vilja att hjälpa människor handlar många gånger om en vilja 

att hjälpa dem som inte har det som anses vara normalt. (Svensson, 2007)

En sociologisk normalitetsdefinition innebär att det finns kollektiva förväntningar på vad som 

är  kulturellt  önskvärt.  Begreppet  normal  började  användas  under  1800-talet  och  betydde 

”vanlig” eller  ”typisk”. Då användes det i samband med att  det skulle vara det rätta.  Det 

handlar  om  hur  man  tänker  och  agerar  och  normaliteten  upprätthålls  av  normer  och 

värderingar. Man prövar olika sätt att vara och tänka i möten med människor och i samband 

med detta utvecklar man en normalitet. Normalitet gäller för de flesta men aldrig för alla. 

(Svensson 2007)

Alla i ett samhälle har aldrig fullständigt samma normer. Det finns alltid avvikelser vilket 

betyder att det finns olika normer samtidigt. En norm är situationsberoende vilket innebär att 

en norm som gäller  i  ett  sammanhang behöver  inte gälla  i  ett  annat.  De styr  människors 
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agerande.  En sociologisk tolkning  av normer  representerar  det  kulturellt  önskvärda  vilket 

betyder att det är olika kulturella sammanhang som skapar olika normer. (Svensson, 2007)

Man socialiseras in i det normala genom en socialisationsprocess vilken sker i olika arenor. 

Processen bidrar till att man som individ formas till olika personligheter. Till att börja med är 

det främst föräldrarna som är ens primära källa till socialisation. Här handlar det om att man 

ska lära sig de grundläggande normer och värderingar i den kultur man tillhör. Man ska lära 

sig sitt modersmål och en central del är att man ska uppleva stabila och tillitsfulla relationer 

till ett litet antal vuxna. Socialisationen utvecklas med åldern och det går senare i tonåren över 

till  att  inkludera  vänner  och  andra  vuxna,  bland  annat  lärare  som  kan  vara  viktiga 

socialisationsagenter. Detta kallas för den sekundära socialisationen och här lär man sig de 

olika samhällsinstitutionernas exempelvis skolans viktiga normer och värderingar. Det är när 

en person kommer in på nya områden som den sekundära socialisationen sker. (Brante m fl, 

2001)

3.2 Erving Goffmans dramaturgiska teori 
Dramaturgin är en sociologisk infallsvinkel där man använder metaforer från teatervärlden när 

man analyserar vardagslivet. Det finns aktörer som uppträder på en scen och till sin hjälp kan 

de  ha  manuskript  och  viss  rekvisita.  Publiken  observerar  vad  som  sker  på  scenen  och 

aktörerna kan förbereda sina framträdanden genom att gå bakom kulisserna där publiken inte 

har någon insyn.

3.2.1 Frontstage och backstage 

En region kan vara vilket ställe som helst. Det är ens egen uppfattning som avgör regionens 

avgränsningar. En av regionerna som Goffman talar om kallas för frontstage. Frontstage är 

den region där någon form av framträdande äger rum. Det är i den region man visar upp sig 

själv för sin publik. I frontstage sker beteendets inramning som är miljön aktörerna agerar i 

vilket  kan  vara  exempelvis  möbler  och  andra  bakgrundsinslag  som ordnar  sceneriet  och 

rekvisitan. Den är platsbunden så man kan inte spela sin roll förrän man är på plats och man 

måste avsluta sitt framträdande när man lämnat platsen. (Goffman, 2006) I frontstage skapas 

rollerna och man visar upp sin yttre fasad. Det är viktigt att här uppträda korrekt. (Engdahl, 

2001) Ett framträdande i frontstage kan ses som ett försök av individen att ge intryck av att 

dennes aktivitet i regionen upprätthåller och förkroppsligar vissa normer. Man kan dela in 
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normerna i två grupper varav den ena handlar om hur individen behandlar publiken medan 

han/hon  talar  till  den.  Dessa  normer  kallas  även  för  hövlighetsnormer.  Den  andra 

normgruppen handlar om hur individen uppför sig framför publiken men det innebär inte 

nödvändigtvis  att  denna  talar  med/till  dem.  Den  här  gruppen  kallas  också  för 

anständighetsnormer.  Ett  anständigt  beteende  kan  uttryckas  i  att  man  visar  respekt  för 

regionen man befinner sig i. Respekten kan vara en motiverad önskan om att göra ett gott 

intryck på sin publik eller för att undvika bestraffningar. Anständighetsnormerna å andra sidan 

har i sin tur två undergrupper: moraliska och instrumentella. De moraliska kraven innebär 

bland  annat  att  man  inte  ska  blanda  sig  i  andras  saker  och  att  inte  ofreda  andra.  De 

instrumentella  innebär  skyldigheter  som  exempelvis  en  arbetsgivare  kan  kräva  av  sin 

personal, så som att uppfylla arbetsnormer. (Goffman, 2006)

Medan man agerar inom frontstage så belyser man vissa sidor av agerandet på ett uttrycksfullt 

sätt medan andra sidor som kan skada det skapade intrycket undertrycks. Det är i backstage 

man tillåter det undertryckta komma fram. Där visar man det man då inte visat i den förra 

regionen och man kan vara fullt öppen i sitt agerande. Man kan dölja och förvara sin rekvisita 

där och publiken kan då inte jämföra behandlingen som man ger dem med någon behandling 

som kunde givits. Ingen publik finns närvarande som kan förlöjliga individerna. På backstage 

kan man koppla av, lägga av sig sin fasad, vila från sina repliker och ta av sig sin roll. Det är 

rätt så vanligt att backstage är avskilt från frontstage genom en skiljevägg eller en bevakad 

korridor. Regionerna gränsar till varandra och på så vis kan den som agerar i frontstage få stöd 

av sina kamrater i  backstage. Man kan under tiden man agerar för sin publik avbryta sitt 

framträdande för att hämta andan då och då. Dessutom kan man känna sig säker på att ingen i 

publiken kan komma in i backstage. Därför är det viktigt med en avgränsning mellan de olika 

regionerna. (Goffman, 2006) Det är inte bara beteendet som skiljer sig åt i de olika regionerna 

utan även språket och stilen. Även om det finns skillnader mellan regionerna menar Goffman 

att det som i ena stunden kan ses som backstage kan i nästa stund vara frontstage. (Engdahl, 

2001)

3.2.2 Roller 

Varje individ har olika roller och det kan uppstå rollkonflikter vilket sker när ens roller inte 

kommer  överens.  Det  kan  exempelvis  handla  om rollen  som yrkesarbetande  och  att  vara 

förälder.  Rollkonflikter  kan  också  förekomma  vid  osäkerhet  då  förväntningarna  på 

rollbeteendet framstår som oklara. Goffmans dramaturgiska teori tolkar roller metaforiskt där 
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de ingår  i  en  teater  där  aktörerna  kan  tolka sina roller  på olika sätt.  (Brante,  m.fl  2003) 

Goffman menar att en roll kan integreras i identiteten och bör betraktas som en del av ens 

självidentitet. Begreppet roll är en betydelsefull del i Goffmans teori. (Engdahl, 2001) Den 

som spelar en roll förutsätter av sin publik att de ska ta aktörens intryck på allvar, tro på att 

aktören  verkligen  har  de  egenskaper  han/hon  spelar  på  och  att  saker  och  ting  är  vad  de 

förefaller att vara. (Goffman, 2006)

En kritik mot dramaturgin som Katrine Fangen tar upp i det Sociologiska lexikonet (2003) är 

att när en social interaktion beskrivs som ett strategiskt rollspel så fråntas aktören all äkthet 

eller ärlighet i sitt framträdande. Goffmans svar på detta är att de roller man spelar återspeglar 

verkliga sidor hos en och att de i sin tur är äkta i sig själva. Invändningen tolkade vi på det sätt 

att i och med att man jämför teorin med teatern så är det ett rollspel och när man utför ett 

sådant framträdande så är det inte äkta och ärligt. Man spelar något man egentligen inte är för 

att tillfredsställa en publik. Goffman menar att roller som man spelar är sidor hos en själv. 

Rollerna förknippas med ens identitet. När det gäller en aktörs arbete av att upprätthålla en 

viss självbild menar Goffman att det inte handlar om att man gör det för att dölja ett djupare 

jag. (Brante, m fl 2003)

3.3 Emotionssociologin  
Den  norske  sociologen  Jon  Elster  (Dahlgren  och  Starrin,  2004)  menar  att  ett  liv  utan 

emotioner är meningslöst. Emotionssociologin har gett oss värdefulla bidrag till förståelsen av 

personalens situation i vår undersökning. Antologin Emotioner, Vardagsliv och Samhälle, av 

Dahlgren och Starrin  (2004),  bidrar  med begrepp till  analysen av känslor  som väcks  hos 

personalen i mötet med de ensamkommande flyktingbarnen och hur personalen använder sina 

emotionella uttryck i samspelet med dem. Den amerikanske sociologen Thomas Scheff säger 

att  vår  förmåga  att  uppleva  känslor  är  betydelsefull  för  skapandet  av  relationer  mellan 

människor. Emotioner anses utgöra grunden för mänsklig socialitet och de visar hur det är 

med  relationerna  till  andra  människor  och  till  samhället  i  sin  helhet.  Detta  betyder  att 

emotioner spelar en viktig roll vid social interaktion. Det finns många sociala fenomen som vi 

inte kan förstå om man inte använder sig av att även se till emotionerna. (Dahlgren, Starrin, 

2004)

Ett centralt begrepp för Scheff är sociala band. Ett socialt band inbegriper en mental och en 
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emotionell  överenskommelse mellan personer.  Överenskommelsen består i sin tur av både 

gemensam  kunskap  om  innebörder  och  om  långsiktiga  hänsynstaganden  som  innefattar 

avsikter och uppträdande. En emotion som tyder på trygga och säkra sociala band är stolthet. 

Vissa emotioner kan även kopplas till vissa roller. Goffman som vi skrev om innan, menade 

att emotioner uppstår ur rolltagande. Han menade att ”en social samvaro fri från skam och 

pinsamheter är en fråga om effektiva och självfungerande självpresentationer.” (Dahlgren och 

Starrin, 2004:102). Både på teatern och i det verkliga livet finns en risk att göra bort sig och 

man möts antingen av burop eller av applåder.  

Enligt  Arlie  Hochschild  (Dahlgren,  Starrin,  2004)  kräver  emotionellt  arbete  att  kontakten 

människor emellan sker ansikte mot ansikte eller röst mot röst. Det krävs också att kontakten 

ska resultera i ett känslomässigt tillstånd hos andra människor till exempel tacksamhet och 

trygghet. Slutligen finns det ett krav på att en arbetsledare ska utöva någon form av kontroll 

över individens emotionella aktiviteter. Detta kan ske genom träning eller övervakning. Dessa 

krav kan ställas inom exempelvis socialt arbete eller arbete med vård och omsorg. Många 

känslor har sitt ursprung i relationer på och/eller i relation till arbetet. Det finns förväntningar 

på hur man ska vara inom ett visst yrke. Man ska kanske se glad ut inom ett visst yrke och i 

ett annat ska man kanske vara mer allvarlig. Ibland tvingas man agera utifrån sina känslor och 

det kan vara svårt att glömma bort när en arbetsdag är slut. Detta innebär att skillnaden mellan 

ens  privata  känslor  och  de  känslor  man  tvingas  visa  upp  inom  jobbet  blir  stor  och 

svårhanterlig. Stephen Fineman (Dahlgren och Starrin, 2004) menar att personal inom vård 

och omsorg har känslomässiga förväntningar på sig i sitt arbete och att det inte handlar om 

ytliga  uppvisningar  av  känslor  utan  krav  på  ett  känsloengagemang.  Frågan  är  om  detta 

engagemang kräver professionalitet  eller  inte? Förväntar man sig att  en socialarbetare ska 

känna empati för sin klient eller bör agerandet styras av känslokalla beslut? Pratt & Doucet 

menar att det snarare handlar om både och än antingen eller. (Dahlgren och Starrin, 2004)
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4. Metod 
Här kommer vi att redogöra för vårt val av metod och dess genomförande. Vi har valt en 

kvalitativ  ansats  och  kvalitativa  metoder.  Vårt  syfte  har  snarast  handlat  om att  skapa  en 

djupare  förståelse  för  hur  personalen  på  HVB-hemmet  upplever  sitt  arbete  att  ta  emot 

ensamkommande flyktingbarn. Vi ansåg att intervjuer lämpade sig bäst genom att det gav 

informanterna tillfälle att själva sätta ord på sina känslor. Medan svarsalternativen i enkäter 

provocerar  fram svar  på vissa frågor  oavsett  om informanterna har  en inställning medger 

intervjuer ett mer lyhört sökande efter och deras åsikter, och efter "nya relevanta ledtrådar" 

som vi tidigare inte tänkt på. Sådana saker får man oftast inte ut av enkätundersökningar även 

om man lämnar plats för öppna svarsalternativ och ”övriga synpunkter” där de själva får fylla 

i vad de vill. 

4.1  Kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning inbegriper text som grundläggande data. Forskaren har ett intresse för 

innebörder och de olika sätt människor förstår saker, för sociala gruppers aktiviteter och för 

diverse beteendemönster, kulturella normer och språk. En ansats som stämmer överens med 

den  vi  valt.  Den  kvalitativa  forskningen  förknippas  med  metoder  som  intervjuer  och 

observationer. (Denscombe, 2009) Jan Trost beskriver i sin bok Kvalitativa Intervjuer (2007) 

att det är ens syfte som är avgörande för vilken metod man väljer att använda. För att förstå 

människors sätt att tänka och handla ska man rimligtvis utgå ifrån en kvalitativ metod. Med 

tanke på att vårt syfte handlade om att visa intresse och förstå personalens arbetsupplevelser 

och emtotionella påverkan från arbetet var det avgörande för vårt val av metod. I samband 

med detta valde vi intervjuer och observationer som metod för att samla in empriskt material. 

En intervju  är  mer  än  bara  ett  samtal  och  innefattar  kunskap om en  situation.  Forskaren 

använder sig av intervjuer när hon vill utforska komplexa fenomen. Djupintervjuer anses vara 

en lämplig metod om det, som i vårt fall, gäller att få större insikt när det gäller människors 

åsikter, känslor, erfarenheter eller uppfattningar. Dessa saker behöver utforskas mera grundligt 

och på djupet, och de är laddade med personliga värderingar, vilket förutsätter en god relation 

och ett samtal som inte kan begränsas till enstaka ord. (Denscombe, 2009) 

Observationer är unika och bygger på forskarens egen direkta observation av händelser och 

sammanhang.  Ibland  ger  det  information  som annars  skulle  ha  varit  fördold.  Deltagande 

observation används för att tränga in i situationer där man förstår processer i de grupper som 

studeras  och  resulterar  ofta  i  kvalitativa  data.  Denna  form  av  observation  har  vissa 
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kännetecken och de är bland annat att metoden bygger på fältarbete. Fältarbete är att man 

samlar in data i verkliga miljöer. Man söker förstahandsinformation snarare än att förlita sig 

på  andrahandskällor.  Den bygger  också  på  naturliga  miljöer  vilket  innebär  att  situationer 

utspelar sig oavsett om man hade observerat eller inte. Målet är att observera saker och ting så 

som de normalt sker och inte under påhittade omständigheter. Dessutom är det viktigt att man 

så  mycket  som  möjligt  undviker  att  störa  den  naturliga  miljön.  (Denscombe,  2009) 

Intervjuerna gjordes på hemmet i deras lokaler vilket även möjliggjorde en observation. Vi 

kunde observera miljön i dess naturliga sammanhang och få en egen uppfattning om känslor 

som uppkommer för att sedan analysera dem utifrån vår egen tolkning och teorier. När vi 

anlände  till  hemmet  så  fick  vi  en  liten  guidad  rundtur  med  en  utav  de  anställda  där  vi 

observerade främst miljön på hemmet. För att få med bådas tankar skrev vi ner intrycken 

direkt  efteråt  var  för  sig  vilka  vi  jämförde  när  vi  senare  skrev  ut  dem.  Vi  valde  att  inte 

anteckna något under tiden vi observerade då vi ansåg att det skulle störa både det naturliga 

sammanhanget och för oss om vi gick runt och skrev samtidigt. Att vara där under en hel dag 

tycker vi kan ha varit en fördel då det innebar att vi fick se hur en dag kan se ut på hemmet. 

4.2  Förförståelse 
Vi visste  inte  mycket  om ensamkommande flyktingbarn och samhällets  insatser  för  dessa 

innan vi påbörjade vår studie. Vi visste att det har skett en ökning under de senaste åren då det 

har anlänt flera ensamkommande flyktingbarn från vissa särskilda länder till Sverige. Vi var 

även medvetna om att det i vårt samhälle finns många kommuner inte är villiga att ta emot 

ensamkommande flyktingbarn. Detta ledde till att vi fick många funderingar kring hur man 

arbetar med dessa barn och varför man tar emot/inte tar emot ensamkommande flyktingbarn. 

4.3 Genomförande 
Till  att  börja  med  kontaktade  vi  Migrationsverket  eftersom  vi  trodde  boenden  för 

ensamkommande flyktingbarn låg under deras ansvar. När vi pratade med dem fick vi reda på 

att  det  ansvaret  i  dagsläget  inte  längre  ligger  hos  dem utan  på  kommunerna.  Vi  fick  en 

internetlänk  av  dem där  det  fanns  en  lista  på  kommuner  som tar  emot  ensamkommande 

flyktingbarn. Eftersom vi har en bekant som arbetar på HVB-hemmet i Lagan tog vi kontakt 

med henne först för att se om det fanns någon möjlighet att genomföra studien där. Vi hade 

främst kontakt via e-mail och vår kontaktperson är anledningen till att vi valde att genomföra 

studien  just  där.  På  så  vis  fick  vi  även  tillgång  till  våra  informanter.  Våra  andra  delar  i 
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uppsatsen  så  som bakgrunden  och  teorin  har  vi  grundat  på  redan  befintligt  material  via 

litteratur och Internet. 

Vi  genomförde  sju  djupintervjuer  på  HVB-hemmet  i  Lagan.  Våra  djupintervjuer  var 

semistrukturerade och gick på mellan 40 min och 1 h. Några av intervjuerna fortsatte fastän vi 

hade  stoppat  inspelningen  och  gick  på  över  en  timme.  Det  som påverkade  hur  lång  tid 

intervjuerna tog var bland annat informanternas sätt att svara. En del var kortfattade medan 

andra utvecklade sina svar mer och kom in på andra spår. Dock innebär inte det att vi inte fick 

ut  värdefull  information  från  de  informanter  som fattade  sig  kort.  Vi  upplevde  någon av 

intervjupersonerna som lite mer stressade än andra vilket också påverkade hur mycket och hur 

djupt vi pratade kring en del frågor. 

Vi följde en på förhand konstruerad intervjuguide (se bilaga) där vi hade teman men vi lät 

även personalen tala fritt utifrån dessa. När man gör semistrukturerade intervjuer har man en 

färdig  guide  med  ämnen  och  frågor  som ska  behandlas  men  man  låter  intervjupersonen 

utveckla sina åsikter och tala mer utförligt om ämnet. Den som intervjuar ska vara anpassbar 

när det gäller guidens ordningsföljd. Svaren i en sådan här form av intervju ska vara öppna 

och  betoningen  ska  ligga  på  den  intervjuade  som utvecklar  sin  ståndpunkt.  (Denscombe, 

2009) I samband med de semistrukturerade intervjuerna hade vi personliga intervjuer. Det 

innebär att man endast intervjuar en deltagare åt gången och fördelar med detta är bland annat 

att intervjun blir lätt att kontrollera och det blir lättare att skriva ut en intervju. (Denscombe, 

2009) Samtidigt som vi hade fler informanter så fick vi fler källor men vi ägnade oss endast åt 

personliga intervjuer.

Alla intervjuer genomfördes under en dag och båda var närvarande. Vi turades om med att 

skriva ner svaren respektive ställa frågorna. Vi valde att även skriva då det skulle underlätta 

ifall det skulle förekomma teknikfel. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon vilket vi 

tyckte var bra då även de informanter som i början var lite skeptiska till inspelningen efter ett 

tag blev avslappnade och verkade inte tänka på den. Det hade kanske kunnat bli en annan sak 

om man använt en bandspelare då en mobil är något vardagligt som i stort sett alla har. Man 

tänker inte mycket på den om den bara ligger på ett bord.
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Intervjuerna genomfördes i ett rum som höll på att renoveras till deras nya personalrum. På 

det stora hela var intervjusituationerna bra då de var lättsamma att prata med, roliga och vi 

fick fram väldigt mycket information. I samband med att vi fick ett eget rum där intervjuerna 

skulle genomföras kunde vi själva styra och ställa med möbleringen. Vi fick flytta på stolar 

för att vi skulle få en bra kontakt med informanterna. Vi placerade dem bakom bordet medan 

vi själva satt framför precis som det ska vara för dem. De sitter och utför sitt vardagliga arbete 

bakom skrivbordet och vi som intervjuare kan ha varit vilka som helst som satt och pratade 

med dem framför dem. Det kan ha varit en orsak till att stämningen var avslappnad då vi såg 

till att de alla fick sitta på ”rätt sida av bordet.” Vi som intervjuare kunde också slappna av då 

vi fick en ”egen plats” och tillbringa hela vår dag i det rummet som personalen hade gett oss 

tillträde till. Vid några av intervjuerna fanns det yttre faktorer som påverkade intervjun till 

exempel några telefonsamtal. Dock var det inget som störde så mycket då de var snabba med 

att lägga på. Det som hände var att informanterna behövde påminnas om var de var innan de 

blev avbrutna. 

4.4 Urval

Att studera mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är kringgärdat av många hinder. 

Det är ett känsligt ämne och personalen vill också skydda de boendes personliga integritet. 

För  att  överhuvudtaget  få  tillgång  till  personalen  på  ett  HVB-hem  som  tog  emot 

ensamkommande flyktingbarn tror vi att  det  var en fördel att  vi  hade en så kallad ”gate-

keeper” som introducerade oss för den övriga personalen. Urvalet av informanter kom därmed 

av naturliga skäl att begränsas till det HVB-hem där vår ”gate-keeper” var verksam. Vi fick 

med hennes medverkan tillgång till hela personalgruppen om åtta anställda. En av de anställda 

sköt upp intervjun vilket vi efter ett tag tolkade som en ambivalent inställning till att delta. Vi 

trodde att vi skulle få en telefonintervju då den anställda inte kunde ställa upp under dagen. 

Tyvärr blev den inte av och vi tänkte därefter att det kunde vara lämpligt med en mailintervju 

men då den heller inte blev av så fick vi räkna bort en anställd och intervjua sju anställda. 

Med tanke på intervjuns innehåll var det viktigt att låta deltagandet vara helt frivilligt och inte 

upplevas som påtvingat. 

Även om vår ”gate-keeper” gav oss tillgång till personalgruppen var det upp till oss själva att 

rekrytera  intervjupersoner.  Vårt  urval  kan  beskrivas  som  en  kombination  av 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval där vi vände oss till de personer som vi hade tillgång 
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till, och där var och en av de som samtyckte till att låta sig intervjuas introducerade nästa 

kollega. Det våra intervjupersoner har gemensamt är att de arbetar på samma HVB-hem och 

att de alla arbetar med ensamkommande flyktingbarn. En fördel med vår urvalsmetod är att 

antalet informanter fick en omsorgsfull introduktion av både oss och kollegorna. Som forskare 

kom vi snabbt varje informant nära för att vi blivit introducerade av kollegorna. Det bidrog 

tillsammans  med  vår  ”gate-keeper”  till  att  skapa  en  form  av  referens  som  ökade  vår 

trovärdighet. (Denscombe, 2009) Vi tyckte att det var bra att vi hade vår ”gate-keeper” då det 

underlättade  samtycket  från  övriga  informanter.  Eftersom  de  anställda  känner  vår 

kontaktperson kändes det mer tryggt då de i annat fall kanske inte hade velat ställa upp på en 

intervju.

4.5 Forskningsetik

Samhällsforskare ska vara etiska vilket innebär att man ska respektera deltagarnas rättigheter 

och arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet. Ett deltagande 

ska alltid vara frivilligt och det är viktigt att forskaren informerar deltagarna klart och tydligt 

om studiens syfte. Detta för att informanterna ska bedöma huruvida de vill delta eller inte. 

(Denscombe, 2009) För att bidra till att våra informanter ska få vara anonyma fingeras deras 

namn vid utskriften av det empiriska materialet. Innan intervjuerna startade informerade vi 

våra  informanter  om  studiens  syfte  och  frågade  även  efter  samtycke  till  inspelning  av 

intervjuerna. Vi informerade dem om att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

4.6 Analysmetod 

Den analysmetod vi har använt oss utav är den så kallade innehållsanalysen. Den innebär att 

man analyserar dokument och texter.  (Boolsen,  2009) Detta gjorde vi då vi  skrev ut våra 

intervjuer för att därefter analysera innehållet. Vi har försökt hitta olika mönster och samband 

i vårt insamlade material och sedan relaterat till teorier.

4.7 Validitet 

Validitet innebär huruvida man kan visa att ens data är exakta och träffsäkra. Lincoln och 

Guba (Denscombe, 2009) menar att det för kvalitativa forskare inte finns något riktigt sätt där 

man kan visa att man har fått det rätt. Däremot finns det vägar man kan gå om man vill visa 
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att ens studie har data som är rimligt sannolika. Triangulering är en väg och betyder att man 

ser saker ur mer än ett perspektiv. Syftet är att man som forskare ska få en bättre förståelse för 

det man undersöker genom att se det från olika håll. Ett sätt man kan kontrollera sitt materials 

validitet på är att använda olika informationskällor. Det kan innebära att man jämför data från 

olika  informanter.  Detta  kallas  för  datatriangulering.  (Denscombe,  2009)  Ett  annat  sätt  är 

teoritriangulering vilket betyder att man använder sig av mer än ett teroretiskt förhållningssätt 

i förhållande till datan. (Denscombe, 2009) För vår del innebar det att vi tolkade vårt empriska 

material med hjälp av våra olika teroretiska utgångspunkter. Man skulle kunna säg att vår 

studie är hållbar när det gäller validiteten för att vi har använt oss av alla våra informanters 

utsagor.  Vi har sett  till  allas perspektiv och på så vis  har vi fått  en utökad förståelse och 

trovärdighet.

4.8 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om pålitlighet, att en forskning ska ge samma resultat oavsett vem det är 

som gör den. För att få en hög reliabilitet ska man ha ett objektivt förhållningssätt till det man 

studerar. (Denscombe, 2009) Med tanke på att vi tidigare skrev att studiens validitet ligger på 

en hållbar nivå skulle man även kunna säga att reliabiliteten också är det till en viss grad. 

Detta för att vi har utgått ifrån olika informanter och man finner ett visst samband mellan 

deras utsagor. Vi tror att om någon annan hade valt att genomföra en likadan studie på HVB-

hemmet i Lagan hade fått i stort sett samma resultat. Detta för att vi intervjuade nästan all 

personal och vi tror inte att bortfallet påverkat vårt resultat i allt för hög utsträckning. 

4.9 Generaliserbarhet 

Det finns en tendens i kvalitativ forskning att den grundas på intensiva studier av ett litet antal 

fall.  Det  leder  till  att  man  ifrågasätter  huruvida  fallen  är  representativa  och  hur  stor 

sannolikheten är att det man kommer fram till på en plats, kommer man fram till på en annan 

också. (Denscombe, 2009) Vi tror inte att man kan generalisera resultatet då studien är utförd 

endast på en plats där urvalet inte är stort. Eftersom vi har intervjuat sju personer är det en 

liten  grupp  för  att  man  skulle  kunna  uttala  sig  om  hur  andra  som  arbetar  med 

ensamkommande flyktingbarn upplever/påverkas av sitt jobb på det emotionella planet.
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5. Presentation av material 

Här nedan följer vårt empiriskt insamlade material som inkluderar både en observation och 

djupintervjuer med de anställda på HVB-hemmet. Vår intervjuguide var indelad i vissa teman 

med ett antal underfrågor och vi kommer att redovisa materialet  på det viset att det följer 

dessa teman.  

5.1 Observation på HVB-hemmet i Lagan, ett samhälle utanför Ljungby

Den 19:e april, 2010 åkte vi till Lagan för att genomföra våra intervjuer och en observation. 

Vår kontaktperson hade försett oss med en detaljerad vägbeskrivning och när vi väl kommer 

dit möts vi av den gula trävillan. Vi trodde att det skulle vara en mindre villa men byggnaden 

är stor och har flera delar. Vi får senare reda på att det på baksidan finns ett äldreboende och 

mittemot omges HVB-hemmet av en kyrka och ett  dagis där barnen efter  en stund börjar 

vakna till liv vilket känns småtryggt.

När vi kommer fram till boendet och till den vita dörren som vi blev hänvisade till blir vi 

bemötta  på  ett  välkomnande  och  trevligt  sätt.  Det  är  här  personalen  arbetar  och  det  är 

hemtrevligt och ombonat. Vi går mot deras personalrum som är oerhört litet. När vi ska hälsa 

på alla på morgonen är vi cirka sex personer och det känns väldigt trångt och instängt. De är 

lätta att prata med och det underlättar stämningen en hel del då de bland annat frågar oss hur 

resan har  gått.  Några av ungdomarna  är  hemma när  vi  anländer  och även de är  trevliga, 

nyfikna och bemöter oss på ett  bra sätt.  Personalen ser ut att trivas bra på hemmet då de 

verkar ha god kontakt både sinsemellan och med barnen. En sak som tyder på detta är att de 

kan skämta mellan varandra och det förekommer mycket skratt. En av de anställda som också 

är vår kontaktperson visar oss runt på hemmet. Ungdomarna har sina rum i en smal korridor 

och vi går inte in i rummen då personalen respekterar deras privata liv och dessutom var de 

unga inte hemma. Precis när man kommer in i HVB-hemmet möts man av en stor yta som är 

det så kallade vardagsrummet. Det är den största delen och det är främst det här rummet som 

känns mest som ”hemma”. Där finns allt som man kan se i de flesta människors hem. Vi ser 

ett stort bord med flera stolar, en soffa, soffbord, tv, bokhylla som innehåller bland annat spel, 

akvarium med några fiskar i, tavlor på väggarna och blommor på fönsterbrädena. Detta inger 

en varm och trygg känsla. När vi går igenom korridoren ser man en större tavla där man har 

ramat in flera småbilder från diverse utflykter på personalen och ungdomar som är/varit på 
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hemmet. Vid korridorslutet ser vi en dator som de unga ska samsas om. På vänster sida finns 

ett litet men välutrustat kök och på den högra finner man ett större badrum som är till för 

endast ungdomarna. I en annan del av HVB-hemmet där vi genomförde våra intervjuer finns 

det en korridor, toalett och några rum. Det ena rummet har de gjort om till ett uppehållsrum 

men det har inte börjat användas än. Där har de inrett med en stor soffa, tv och tv-spel och 

rummet kommer de unga kunna vistas i när de ska spela spel så att de som vill se på tv i 

vardagsrummet kan göra det i lugn och ro. Rummet är väldigt mysigt inrett och vi fick ett 

trivsamt  och  inbjudande  intryck.  Det  andra  rummet,  det  vill  säga  där  vi  genomförde 

intervjuerna är fortfarande under ombyggnad. Där finns ett skrivbord, en halvsliten kontorstol, 

ett mindre bord och två stolar vid det. Det finns även en tom hylla på väggen och ett skåp på 

golvet.  I och med att rummet inte är färdigt tycker vi att det ger en kall och minde hemtrevlig 

känsla i jämförelse med de andra rummen. 

Redan på morgonen är det några ungdomar som lyssnar på hög musik på ett språk som inte vi 

förstår och stämningen är livad alla redan. Trots detta upplever vi inte det som ett störande 

inslag.  Vi upplever  det som positivt  då stämningen är glad och lättsam men när musiken 

fortfarande är på när vi ska åka hem efter åtta på kvällen så har vi i åtanke om huruvida det 

kan se ut på det viset varje dag och hela dagen. Då tror vi att det i längden kanske inte blir så 

glatt och lättsamt. Vi kan under dagen på HVB-hemmet se personalen utföra några av deras 

arbetsuppgifer som till exempel att dammsuga, umgås med barnen när de kommer hem från 

skolan då de spelar fotboll och senare på kvällen innan vi ska hem så ska de äta tillsammans. 

Med  tanke  på  att  det  är  saker  som vi  gör  hemma  också  så  känner  vi  att  det  förstärker 

hemtrevnadskänslan. 

Under tiden vi genomför våra intervjuer kan vi många gånger uppmärksamma personalens 

sätt att berätta om vissa situationer. När vi ställer frågor som gäller det emotionella planet kan 

man tydligt höra att de faktiskt berättar med en viss känslosam inlevelse. Detta genom att de 

skrattar, ler, pratar långsammare, tystare, mer allvarligt eller andas ut när de berättar om saker 

och ting som påverkar dem personligen på ett eller annat sätt. Även kroppspråket var talande 

då de ibland kollar  bort för att  tänka sig tillbaka till  det de berättar  om. Det känns att  de 

verkligen går in på djupet för att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 
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Med tanke på att vi inte tänker röja våra intervjupersoners identiteter på något vis är de helt 

anonyma och deras namn är fingerade. Intervjupersonerna är: Johan, David, Sara, Marianne, 

Elin, Mikaela och Åsa. Här följer vårt empiriskt insamlade intervjumaterial.

5.2 För – och nackdelar med HVB-hemmet 

Alla var överens om att den största nackelen är hur synd det är att hemmet ligger i Lagan. 

Detta på grund av de dåliga bussförbindelserna och att personalen tvingas skjutsa de unga 

fram och tillbaka. Att hemmet ligger i Lagan är inte bara en nackdel för personalen utan även 

för de unga då skolan och alla deras fritidsaktiviter finns i Ljungby. Det blir på så vis svårare 

med deras sociala nätverk i och med att personalen inte alltid har möjlighet att ställa upp med 

körningar.  Åsa  menar  att  det  även  handlar  om brister  med  bland  annat  psykologer.  Den 

närmaste man kan vända sig till finns i Växjö och det är även långa väntetider vilket försvårar 

deras situation om det händer något akut i hemmet som kräver denna form av hjälp. En annan 

nackdel med hemmet säger David är att det är en så liten korridor vilket gör att de unga lever 

så tätt inpå varandra. I samband med att det ligger i Lagan innebär det att de unga har liten yta 

att röra sig på. Våra informanter uppfattar det som att ungdomarna ”blir låsta” för på helgerna 

kan de bara vara ute till en viss tid om det inte finns tillgängliga bussar eller om inte de unga 

kan ta sig hem på annat sätt. Under nattpasset är det endast en anställd som finns på hemmet 

vilket innebär att han/hon inte har möjlighet att köra utan måste vara på plats hela tiden. Av 

dessa orsaker hade det varit enklare om HVB-hemmet fanns i Ljungby istället. 

Mikaela och Sara höll med om att hemmets placering är en nackdel men menar också att det 

kan vara en fördel. Detta för att man har mer koll på barnen och att man känner att de inte är 

”i stan och ränner runt”. Mikaela säger att ungdomarna hade känt sig mer fria i Ljungby men 

nu vet personalen mer vart de har dem och Sara instämmer med att man inte är lika orolig för 

man ”vet att de unga är nära”. En annan fördel med hemmet är att det alltid finns personal och 

att man inte jobbar själv förutom när man har nattpasset. ”Nackdelar är att det ligger i Lagan.  

Det skulle hellre varit i Ljungby. Men det är ändå bra att det är här för man har mer koll. Det  

är både positivt och negativt.” (Mikaela)

5.3 För – och nackdelar med arbetet

Nackdelarna med ett sådant här arbete är att man kan bli störd på helgerna. Detta främst för 

den som har jouren. Arbetstiderna kan vara tråkiga och långa ibland och det är inte alltid lätt 

att  släppa jobbet fastän man kommit  hem. Arbetspassen kan bli  väldigt  långa,  särskilt  på 
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helgerna och det påverkar privatlivet en hel del. Något som tas upp är att det behöver ha bättre 

struktur och organisation i hemmet. Detta med tanke på att det är nytt och de just nu befinner 

sig i ett utvecklingsskede där en del förändringar och förbättringar kommer att ske.  

Fördelarna är att det är en rolig arbetsplats och att man får jobba med människor. De får så 

mycket tillbaka av killarna i hemmet då killarna visar tacksamhet och uppskattning.  ”Man 

har  skapat  goda relationer  och  på  så  sätt  har  man vunnit  något.  Det  är  det  bästa  och  

roligaste jobbet hittills.  Det är inspirerande, givande och fyller en viktig funktion.” (Elin) 

Personalen jobbar i skift så de träffar ungdomarna i olika tidsperspektiv. Man gör allt möjligt 

och man tröttnar inte var det också många som tyckte. En annan fördel är att de får styra 

mycket själva över sin dag och lägger själva upp hur de ska arbeta. Alla våra informanter 

upplever det som att det är mest fördelar för att man gör en insats för de unga, man får visa 

dem hur Sverige funkar och det är en rolig arbetsplats. ”Dagarna ser olika ut och det är det  

som är charmen med jobbet.  Du vet inte vad som ska hända. Det är jättekul.” (Johan) ”Det 

är bara fördelar tror jag. Man gör en insats för de unga och visar dem hur Sverige fungerar. 

En dag kommer det att bli bra.” (Mikaela) 

5.4 Vad gör man för de ensamkommande barnen på HVB-hemmet?  

De upplever att ingen dag är den andra lik och att  det inte finns någon vanlig arbetsdag. 

Dagarna skiljer sig från dag till dag och detta beror bland annat på vilket skift man arbetar 

men det finns vissa rutiner och arbetsuppgifter som måste göras. Morgonpasset börjar med en 

avrapportering  med  nattpersonalen  och  sedan  är  det  tänkt  att  man  under  dagen,  medan 

ungdomarna  är  i  skolan  ska  syssla  med  städuppgifter,  telefonkontakter,  planering, 

administration och i vissa fall följa med ungdomarna till sociala kontakter, så som läkaren för 

att finnas med som stöd. 

Under kvällspasset umgås man med de unga och skjutsar dem till olika fritidsaktiviteter som 

till  exempel fotbollsträningar i Ljungby. Sen äter de middag ihop och försöker även få de 

unga att hjälpa till i köket. Man hjälper även till med läxläsning under kvällarna. Personalen 

fungerar som kontaktpersoner och detta är också en sak de ägnar mest tid åt på kvällarna där 

de bland annat har samtal med dem. Killarna ska i första hand vända sig till sin kontaktperson 

men givetvis finns övrig personal till hands. När man jobbar kväll ska man även se till att ha 

gjort tillsynen över träningslägenheterna. 
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Hemmet får aldrig vara obemannat så under nattpasset är det sovande jour som gäller. På 

morgonen  innan  sjutiden  finns  personalen  till  för  att  väcka  ungdomarna  om det  behövs. 

Personalen försöker alltid se till att planera in gemensamma aktiviteter utöver ungdomarnas 

vardag. På helgerna kan det hända att de åker iväg någonstans, både personal och ungdomar, 

till exempel till ett badhus. ”Vår uppgift är att integrera barnen i samhället. De ska må bra. 

Det vi gör, gör att de mår bra.” (Sara)

5.5 Hur gör man?
Det  första  man  gör  när  en  ungdom  kommer  till  hemmet  är  att  man  gör  en  individuell 

bedömning där man tar hänsyn till deras ålder, mognad, språket och hur länge de har varit i 

Sverige. I början av deras vistelse på hemmet är det rätt  självklart  att  ungdomen behöver 

mycket hjälp och stöd. Den grundläggande tanken är att hela tiden föra ett samtal med de 

unga.  De jobbar  även med något  som heter  ADL-träning (aktiviteter  i  dagligt  liv),  vilket 

innebär att man försöker få de unga att hjälpa till med de dagliga sysslorna i verksamheten. 

Det kan handla om matlagning eller städning. Denna form av träning leder till att de unga kan 

klara av ett eget boende, vara oberoende av personalen eller någon annan. Man jobbar även 

med att ge ungdomarna förutsättningar för att de ska kunna upprätthålla kontakter med sitt 

hemland, främst familjen. 

Det är viktigt att hålla en regelbunden kontakt med skolan och ungdomarnas god man i och 

med att ungdomarna går på SFI (svenska för invandrare) dagligen. Vissa av våra informanter 

upplever att det finns brister i kommunikationen med de ungas goda man då skolan inte alltid 

riktigt vet vilka de ska vända sig till. Personalen ska även upprätthålla kontakter med andra 

samhällsinstitutioner så som vården, BUP (barn – och ungdomspsykiatrin), arbetsmarknaden, 

Socialtjänsten,  Migrationsverket.  De som inte  har  PUT (permanent  uppehållstillstånd)  får 

ansöka om bidrag hos Migrationsverket. En viss svårighet i samarbetet mellan personal och 

skolan kan vara att personalen har tystnadsplikt mot ungdomarna och då kan det vara svårt för 

skolan att ibland förstå personalens arbete. Är det något som man måste tala om för en lärare 

så måste man alltid fråga de unga innan. HVB-hemmet i Lagan har även kontakt med andra 

HVB-hem runtom i landet då man rådfrågar varandra om diverse saker.

Med tanke på att de är i ett utvecklingsskede fick vi olika svar angående deras arbetsmetoder 

då de håller på att införa nya. Något som är klart och som många av våra informanter påpekar 

är att Socialstyrelsen har riktlinjer för hur ett HVB-hem ska styras. Det absolut viktigaste är 
21



att man följer Socialtjänstlagen till punkt och pricka. Anledningen till att de ska följa denna 

lag är för att de jobbar med människor och för att de unga är inskrivna på hemmet enligt SoL. 

Många säger att de inte följer några på förhand särskilda ramar men det finns alltid regler man 

ska förhålla sig till  i  vissa situationer. Personalen arbetar efter en modell som heter BBIC 

(barnets behov i centrum). Det är en behandlingsplan där man utgår ifrån barnens behov och 

målet är att ungdomarna ska bli självständiga individer. BBIC använder man vid utredningar 

och uppföljningar av barn och unga upp till 20 år med behov av skydd och stöd. 

I och med utvecklingsskedet framkom det av våra informanter att handledning är ett viktigt 

inslag i deras jobb vilket de inte har just nu då de letar efter en ny handledare. Det är viktigt 

med handledning eftersom de kan ventilera om saker och ting som hänt. Några tycker att det 

skulle vara bra med en personalhandledning som är förknippad med deras arbetsmetod för att 

få metoden att fungera bättre. Det framgår även att det kan var bra för att prata av sig då de 

inte  kan  göra  det  med  någon  annan  på  grund  av  tystnadplikten.  Alla  menar  att 

personalhandledning är en bra sak som bör finnas. 

5.6 Vilka känslor ställs personalen inför?
5.6.1 Påverkar jobbet en på det emotionella planet?

Eftersom personalen jobbar med allvarliga saker är det vanligt att de påverkas känslomässigt 

inom jobbet. Många av dem som arbetat på HVB-hemmet en längre tid menar dock att det är 

något som man lär sig att hantera med tiden. Vissa situationer påverkar mer än andra men de 

menar att det inte funkar att gräva ner sig i något. Johan säger att det är helt naturligt att det 

känns och att  ”det hade varit  onormalt  om det inte känts.”  Många gånger jämför de den 

känslomässiga upplevelsen med sina egna barn men de är tydliga med att klargöra att det är 

en annan sak med ungdomarna då man måste agera mer professionellt och ta till sig saker och 

ting på ett annat sätt. Man måste visa kärlek och empati med det måste finnas en spärr. ”Jag 

har en dotter som är 18. När hon visar känslor, det griper jag tag i verkligen. Man måste  

tänka med killarna. Man måste vara proffsig med killarna, visa empati och kärlek men det 

måste  finnas  en spärr.”  (Johan)  En annan av våra informanter,  Marianne säger:  ”De här 

ungdomarna har berört mig mer än jag någonsin kunnat ana. Även om jag har arbetat med  

det här länge så förknippar man deras situation och upplevelser med barn som har klarat sig  

från  andra  världskriget,  barnsoldater,  utnyttjade,  slagna…  Man  jämför  vilket  kan  vara 

väldigt jobbigt ibland. Det säger lite vad de har genomgått.” (Marianne) 
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5.6.2 Positiva känslor 

Personalen upplever  att  de ställs  inför  många och blandade känslor.”Det  är  både  glädje,  

skämt och allvar på jobbet.” (Åsa) Glädje är en känsla som våra informanter tycker är vanligt 

förekommande och som de alla på ett eller annat sätt upplever. Alla menar att det är väldigt 

roligt att arbeta med barnen. De tycker att det är kul att komma till jobbet och de är glada 

varje dag för att de jobbar tillsammans med god personal, de kommer bra överens och sedan 

att killarna är så glada, varma och visar uppskattning. Situationer som ofta leder till glädje och 

mycket skratt är när någon av personalen ska sluta för dagen då flera av barnen kommer 

springandes efter dem och vill kramas. Samma sak händer efter en helg eller om man har varit 

ledig ett par dagar påpekar Elin. När man kommer till jobbet kan killarna ropa ”hej mamma 

X”, nämner Åsa. Detta beskrivs som fantastiskt kul och att man känner sig glad av det. ”Det 

man får tillbaka av killarna är fysisk beröring. De kommer alltid och ska göra give me five 

och ska kramas. Det tycker de om. Det är väldigt mycket känslor.” (Johan) David säger att det 

är  glädjande  att  se  de  ungas  utveckling,  framgång  och  integration.  ”Det  glädjer  en.” 

Marianne tog också upp ett exempel om en kille som rymde från hemmet och senare blev 

placerad  på  ett  annat  hem.  När  han  placerades  på  det  andra  hemmet  skickade  han  ett 

meddelande till henne där han skrev ”du är som min mamma”. ”Det är en sak som påverkade 

mig, då känner man att man har gjort någonting bra. De är väl en sak där man känner att 

man har nått fram i en relation.”  (Marianne) Det framgår även att man känner stolthet när 

barnen till exempel lyckas komma med i ett fotbollslag.

5.6.3 Negativa känslor 

Det finns även situationer som leder till negativa känslor. Det kan handla om att någon får 

avslag på sin asylansölkan och tvingas åka hem till sitt hemland som Sara pratar om. De blir 

ledsna över att de inte kan göra någonting åt saken eftersom de inte kan påverka beslutet 

påverka. ”Man är orolig över om de unga får stanna eller inte. De unga får ingen sömn och 

de äter inte. Även om de skulle beviljas ett uppehållstillstånd behöver inte det betyda att allt 

blir bra. Istället kan det dåliga komma då och de unga kan hamna i en depression.”  säger 

Mikaela. Något som upplevs som jobbigt är fördomar som flera pratade om. Marianne säger: 

”En negativ sak är när man möter andra vuxna i samhället som har förutfattade meningar. 

De har jättedumma kommentarer ibland. En gång när jag var och kollade på fotboll så var  

det några män som satt och pratade om hur färgrikt laget var och att de hade spaghettiben.  

Då ger jag mig tillkänna men inte så att pojkarna märker det. Det är jättejobbigt.” 
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Vid våldsamma situationer kan de uppleva stress och maktlöshet. Ett exempel på stress ges av 

Elin: ”Vi hade en gång fått låna biljardbordet i kyrkan och jag var helt ensam med 4-5 killar. 

Det uppstod ett bråk. Det handlade inte om att man inte klarar av situationen men man blir  

upprymd. Det blir svårt att varva ner senare. Man upplever stress.”  (Elin) En situation där 

maktlöshet uppstod som Åsa berättar om var när det fanns en kille på hemmet som var väldigt 

utåtagerande,  slog sönder  saker  och hotade personalen.  ”Jag har  väldigt  stor  respekt  för 

honom. Det har jag för alla men då blev jag riktigt rädd och jag blev rädd varje gång han 

fick utbrott. Det hände mer än en gång och då sätter det sig. Det påverkade mig. En gång 

kastade han en kopp som var riktigt nära att träffa mig och då bröt jag ihop och började 

gråta. Han ville alltid ha det på sitt sätt och få som han ville.” (Åsa) Hon kände sig maktlös 

för att hon varken kunde nå killen eller prata med honom. Hon kunde inte göra något själv 

förrän killens kontaktperson var på plats. 

 

Även oro är en känsla som är vanlig bland personalen eftersom HVB-hemmet inte är en låst 

institution. Därför oroar man sig som David nämner, för att ungdomarna ska lämna hemmet, 

att det skulle kunna förekomma självskadebeteende och att de unga har mycket oro i kroppen. 

Personalen berättar att de unga oftast är glada utåt men att de är trasiga inombords. De visar 

inte om de är ledsna vilket gör det svårt för personalen att hjälpa dem. I vissa situationer 

uppstår en känsla av otillräcklighet. Ett exempel på detta som Marianne berättar om är när det 

sker kulturkrockar då hon kan känna att hon missar något i de ungas tankar och känslor bara 

för att hon inte har full kunskap om vad de unga har med sig och vuxit upp med. Någon vill 

kanske äta med händerna eller sova på golvet utan madrass bara för att det är vana vid det. Då 

ifrågasätter hon huruvida hon har rätt att säga till om detta och känner frustration över att 

ibland uppleva sig som otillräcklig och att de unga ska se henne som nonchalant bara för att 

man tillrättavisar dem. Personalen jobbar inom Socialtjänsten och de har en viss maktposition 

som de måste se till att inte missbruka för de vill inte kränka någon av de unga på något vis. 

De vill  att  ungdomarna ska behålla sin egen kultur men även få den svenska.  Frustration 

uppstår  när  man  inte  hinner  med  det  administrativa  eller  när  det  uppstår  tjafs  bland 

ungdomarna. Det kan handla om att de jämför sig med varandra när det gäller pengar. Då är 

det svårt för personalen att förklara varför en får mer pengar än en annan säger Åsa. 
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5.7 Hur hanterar man känslorna?
5.7.1 Följer jobbet med hem?

Alla i personalen tycker att man tar med sig jobbet hem på ett eller annat vis. Vissa tar inte 

med sig det känslomässiga hem utan mängden arbete. ”Det är så otroligt mycket att göra. Det  

är inte så farligt nu känslomässigt men det var det innan.” (Marianne)   

Det är mest den känslomässiga delen det pratas om för några jämförde med sina förra jobb där 

man bara kunde gå hem och låta annan personal ta över eller ”stänga av”. Nu kan de inte göra 

det på samma sätt då det här jobbet handlar mer om känslor. ”… Men här gör man det på  

grund av känslorna men i olika utsträckning. De har vart ledsna, det tar man med sig hem. 

Vissa gör det mer, andra mindre. Jag kanske ligger mittemellan men man orkar inte som 

människa engagera sig konstant i en annan människa.” (Johan) Trots det här menar han ändå 

att man inte bara ska se det negativt utan att man ibland måste tänka på jobbet hemma till en 

viss grad för annars har man det inte roligt. Elin säger att det inte är alltid hon tar med sig 

jobbet hem utan mer vid speciella händelser, om det är livat och det blir mycket tjafs. Det är 

då det blir svårt att koppla bort. När de ibland ser hur dåligt barnen kan må så förekommer 

tankarna om huruvida man kunnat förhindra eller förbättra något. De är även rädda för att 

säga för mycket när de är hemma på grund av tystnadsplikten, menar Sara. Marianne säger att 

om det sker något speciellt i hemmet så finns krishantering inom 24 h. Det gör det lättare att 

inte ta med jobbet hem. Åsa var tydlig med att förklara att det är rätt självklart att man får 

med sig jobbet hem. Från början fanns det ett stort behov av att prata av sig med någon så 

man tog med det hem. De där hemma markerade däremot när det blev för mycket vilket har 

medfört att man lärt sig med tiden. ”Man är ju bara människa. Det var en kille som mådde 

fruktansvärt dåligt  som jag är kontaktperson för. Jag pratade med hans mamma som var  

frustrerad och grät. Hon bad mig hjälpa honom. Då gjorde jag ett undantag och tog hem 

honom en gång innan jul. Han levde på det i sex månader. Så det kändes ok för mig den  

gången men det måste finnas en gräns för man kan inte ta hem varje gång det händer något. 

Jag gör aldrig om det igen.” (Åsa) 

5.7.2 Strategier för att koppla bort jobbet

Personalen har olika sätt för att försöka koppla bort jobbet när de kommit hem. Det kan vara 

att man taggar ner med korsord, musik, att man sätter sig i soffan, kollar på tv, tar hand om 

sina egna barn och försöker tänka på annat. Om det däremot händer något jobbigt och man 

exempelvis har jobbat kvällspasset kommer man inte hem förrän vid 23-tiden vilket kan leda 
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till att man får svårt att sova. Den som har jour berättar att det skulle vara bra om man delade 

upp ledarskapet och att det finns hem där man delar upp arbetet men att det är ett kriterium för 

HVB-hem, att det alltid ska finnas en som har ansvar. Det förekom vissa liknande svar när det 

gäller att koppla bort jobbet hemma. De var att man skulle prata med sina kollegor under 

arbetstid och undvika att göra det hemma. ”Undviker att prata om jobbet hemma och pratar 

istället med mina kollegor. Förr jobbade jag inom storkök och där kunde man bara stänga av 

men det funkar inte så nu.” (Sara) Detta är något som anses vara viktigt bland personalen. 

Dessutom är det viktigt att man upprätthöll kontakter med andra HVB-hem som vi nämnt 

ovan. På så vis kan de prata ut med varandra om hur man agerar/hanterar olika situationer och 

lära sig av varandra. Flera av våra informanter påpekar att det känns bra när de får höra att de 

inte  är  de  enda  som har  ett  visst  problem utan  att  många  andra  hem också  har  samma 

problematik. 

Våra informanter upplever att de även tar med sig glädje hem för att de bland annat har bra 

arbetskamrater. De tycker att det är roligt att förmedla kunskap till  de unga för att de har 

tappat mycket genom att  ha kommit till  ett  nytt  land.  Något annat som leder till  positiva 

känslor är när man känner att man har lyckats bra med något. Ett exempel som gavs av Sara 

var när hon lyckades få tillbaka en kille till hemmet igen. ”Då har jag lyckats, när han sa att  

han ville komma hem.” Ungdomarna är väldigt kontaktsökande, vill kramas och tackar för ens 

insats. Detta gör att man blir glad och lycklig vilket flera av våra informanter uttryckte.”De 

är  glada och tacksamma. Detta  tar  man med sig  hem varje  dag.  De har  satt  sin  plats  i  

hjärtat.” (Marianne)

5.7.3 En plats att vara för sig själv 

Det finns ingen personlig plats där personalen kan vara för sig själva utan det är i sådana fall 

kontoret/personalrummet. ”Vi har personalrummet. Det går inte att låsa in sig om det blir  

våldsamt. Man kan stänga igen men det tar inte lång tid innan någon knackar. Annars kan 

man gå ut och gå, rensa skallen och andas ut.” (Johan)

Alla  var  överens  om  att  personalrummet  finns  men  att  man  behöver  göra  drastiska 

förändringar med det. Det funkar inte alls så som det är nu. Dessutom handlar det inte om att 

man ska komma ifrån för att inte jobba, det var alla tydliga med att klargöra. Det handlar mer 

om  att  det  behövs  en  plats  som  bara  är  till  för  personalen  där  man  kan  utföra  främst 

administrativt arbete i lugn och ro. Deras nuvarande personalrum har bara ett draperi som 

skiljer personalen från de unga så det händer hela tiden att de unga kommer in och vill prata 
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med  dem.  Det  kan  störa  personalen  på  olika  sätt,  bland  annat  när  de  har 

kontaktpersonssamtalen. Det skulle även underlätta för ungdomarna när det gäller samtalen 

för det skulle minska frustrationen och stressfaktorn. De flesta tycker att det skulle vara bra 

med en sådan här plats för att kunna hantera känslor som till exempel frustration över att det 

bland  annat  lätt  kan  bli  högljutt  i  hemmet.  Därför  håller  man  på  att  göra  i  ordning  ett 

personalrum i en annan del av hemmet som är lite mer avlägsen. De tror att det underlättar en 

hel del att ha personalrummet lite längre bort och att man klarar av vissa uppgifter bättre om 

man kan få lugn och ro. Om det har varit en intensiv dag kan det vara extra vikigt. ”Man kan 

inte ens vara på toa innan de knackar. Det är ett minus. Det är under all kritik. Man kan 

aldrig lämna stället. Vi har inget personalutrymme, det är dåligt." (Åsa)

5.7.4 Upprätthålls relationer privat? 

Alla svarade med att inga band upprätthålls privat för att de följer en viss policy som finns i 

ungdomsvård angående sekretess,  egen  familj  etiskt  och juridiskt.  Johan säger  att  det  för 

honom tar slut helt och hållet efter arbetstid och att man måste balansera sitt liv. ”Nej inga 

relationer upprätthålls privat men några av killarna skickar förfrågningar på Facebook så då 

kan  man  inte  säga  nej.  Så  hemsk  är  jag  inte.”  Han menar  på  att  man  inte  ska  ta  med 

ungdomarna hem och om man skulle ta med sig en av killarna skulle de andra bli avundsjuka 

och undra. Sara säger att man ska arbeta på ett professionellt sätt och inte vara med de unga 

eller ta med dem hem efter jobbet. Det kan bli fel och man har bestämt att man ska ta allt på 

jobbet. En god man kan ta med sig ungdomarna hem men inte Socialtjänsten och personalen 

arbetar inom socialtjänsten. ”Man orkar inte ge så mycket av sig själv även om man vill det.” 

(Marianne) Som personal uppger man aldrig sitt privata nummer eller sin adress. Det är upp 

till ungdomarna att ta steget om de vill hälsa när man träffas på stan eller liknande. ”Sen finns 

det andra barn som inte vill visa att de känner en soc.tant på stan.” (Marianne) Samma sak 

gäller om man träffar ungdomar som flyttat från hemmet, man stannar och pratar med dem 

säger Mikaela. För att man ska orka med sin vardag bör det vara slut efter arbetsdagen. Det 

framgick att chefen brukar säga till  att de ska koppla av.  ”Man pratar med dem om man 

träffas men det sköts professionellt. Vi är barnens trygghet men man har ändå en fritid.”(Elin)

5.8 Rolltagande
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Våra informanter menar att de är samma person på jobbet och hemma. De anser att deras 

egenskaper kan tillföra nytta på båda platserna. Marianne och Åsa menar att de tycker om att 

organisera, styra upp och utveckla både på jobbet och privat. Ens uppdrag på jobbet kan ha 

betydelse för vilken roll man intar menar Marianne. Alla jobbar inte med barnen på samma 

sätt och i lika hög utsträckning. De som har hand om det administrativa har en annan roll om 

man jämför med de som bara arbetar med ungdomarna vilket innebär att de alla har olika 

utgångslägen, säger hon. Elin menar att man kan vara mer avslappnad hemma medan man på 

jobbet alltid ska vara en förebild.  ”Man tänker mer på hur man ska bete sig men man kan 

ändå vara sig själv. Man tar inte av sig någon roll men man försöker vara en vuxen förebild.”

5.9 Är jobbet mer ”än bara ett jobb”? 

I och med att personalen jobbar så pass mycket som de gör så blir deras jobb betydelsefullt för 

dem och ett jobb ska vara betydelsefullt. Ett jobb är inte bara ett jobb. Man måste själv sortera 

om man vill att jobbet ska vara en del av en eller inte och man tänker inte på pengarna och att 

det skulle vara ett måste.  ”Man räknar inte vad man ska få i timmen, gör man det får man  

byta jobb. Jag är här för att det är kul men man tjänar pengar på det också.” (Johan) ”Det 

känns inte som ett tvång. Jag ser det som ett jobb men det är meningsfullt, det ger nåt och det  

är kul. Det känns som att de unga visar att de behöver en. Det är genuina känslor.” (Elin) 

Mikaela menar att det är en erfarenhet, det ger mycket och man lär sig mycket. Det är något 

som man har med sig livet ut och man får ta del av ungdomarnas glädje och sorg. David säger 

att man måste arbeta för att få pengar och försörja sig och man går i skolan för att sedan 

kunna få pengar på ett så trevligt sätt som möjligt.  ”Det är ett trevligt jobb och det ger en  

mycket att arbeta på HVB-hemmet.” Marianne har tidigare jobbat inom helt andra branscher i 

flera år och säger att det hon jobbar med nu borde hon gjort för längesen. Hon menar att det 

blir en betydelsefull del av en eftersom hon blir ”räddaren” när hon hjälper någon. Jobbet är 

inget de vinner på och de kan inte förvänta sig ett tack men det har gått in i själen. När de 

exempelvis lyckas med något så känner de sig bra och det är då de vinner något. De säger 

flera gånger att det är som att ha en stor familj. ”När det är jobbigt då är det som på alla  

andra ställen, då vill man vara någon annanstans. På ett annat jobb var jag ledare men nu är 

jag medarbetare vilket blir en omväxling. Det är roligt att se denna sida för jag har aldrig  

jobbat med det. Man träffar andra människor från andra kulturer. Man bygger upp det hela  

tiden och man får en känsla av att det är vårt för att det är vi som har byggt ihop det.” (Åsa)

5.10 Sammanfattning av empiriskt material 
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Personalens främsta arbetsupgifter med de ensamkommande barnen är att finnas till som ett 

stöd, att integrera dem i samhället och att försöka normalisera de ungas vardag för att de ska 

bli så självständiga individer som möjligt. Den grundläggande tanken är att hela tiden föra ett 

samtal med de unga. Våra resultat visar tydligt att personalen påverkas av sitt arbete då de 

menar att de jobbar med så pass allvarliga saker. Därför blir det vanligt att man påverkas på 

det emotionella planet. Detta innebär inte att det endast skulle vara något negativt att påverkas 

på det här viset då de menar att det förekommer både skämt, glädje och allvar på jobbet. Den 

främst  förekommande  känslan  var  glädje  som  de  alla  på  ett  eller  annat  sätt  upplever. 

Situationer  som  leder  till  denna  känsla  kan  vara  när  personalen  ser  olika  former  av 

framgångar  hos  de  unga.  Det  framgick  även  att  de  i  vissa  situationer  upplever  negativa 

emotioner. En negativ emotion som var förekommande var bland annat oro då personalen 

kunde bli oroliga över att de unga i sin tur är oroliga, att de kan lämna HVB-hemmet eller att 

det kan uppstå självskadebeteende. Trots detta fick vi fram att de trivs bra på sitt jobb för att 

det är varierande och för att ungdomarna är kontaktsökande. De upplever att arbetet är en 

betydelse del av dem och att det fyller en viktig funktion. 

Med tanke på att deras arbete påverkar dem på det emotionella planet medför det också att 

arbetet ibland kan följa med en hem. En del tar med det känslomässiga men även mängden 

arbete  kan  också  följa  med,  det  vill  säga  det  administrativa.  De  försöker  genom  olika 

strategier koppla bort jobbet när de är hemma och det kan vara att lösa korsord, koppla av 

framför tv:n eller att tänka på annat genom att exempelvis ta hand om sina egna barn. Den 

viktigaste strategin som i stort sett alla pratade om handlade om att man skulle prata av sig 

personalen  emellan  då  det  inte  finns  många  andra  man  kan  prata  med  på  grund  av 

tystnadsplikten. Detta är dock något som ska göras under arbetstid för att man inte ska tänka 

på jobbet hemma. En sak som tydligt framgår av våra informanter är att det inte finns någon 

plats som bara är till för dem. Deras nuvarande personalrum har inte någon dörr och utgörs av 

ett draperi vilket innebär att de unga kan komma in när och hur de vill. De påpekade att en 

sådan plats  var viktig men inte  för att  komma bort  från jobbet utan mer för att  kunna få 

arbetsro, minska stressfaktorn och frustrationen. Det framgår att personalen inte upprätthåller 

relationer med ungdomarna efter arbetstid vilket är viktigt  för att enligt dem orka med ett 

sådant här arbete. Även om de vill engagera sig så kan och orkar de inte ge så mycket av sig 

själva. Det måste finnas en balansgång mellan jobb och privatliv. 

6. Analys
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Här börjar nu vår analys av vårt empiriskt insamlade material där vi försöker knyta samman 

vårt material till teorierna vi använt oss av och även gör jämförelser mellan våra intervjuer för 

att  hitta diverse mönster  och samband.  Den är uppdelad i  tre delar utifrån våra teoretiska 

infallsvinklar. 

6.1 Normalitet, normer och socialisationsprocess                                          

Utöver  den känslomässiga  delen har  vi  också  undersökt  hur  personalen  på HVB-hemmet 

arbetar  och vad de gör för  att  socialisera  ungdomarna  i  samhället.  I  samband med att  vi 

kollade på deras arbete så har vi försökt knyta det med begreppet normalitet, det vill säga vad 

de gör för att ge barnen en så ”normal” vardag som möjligt. Vi nämnde i teoridelen att den 

som sysslar med socialt arbete strävar mot det normala och har en vilja att hjälpa dem som 

inte anses ha det normalt. (Svensson, 2007) Detta kopplar vi samman med personalens arbete 

och ungdomarnas situation. De arbetar med att hjälpa ungdomarna som lever här eventuellt 

helt  utan  sin  familj  eller  släkt.  Dessutom  lever  de  i  ett  boende  tillsammans  med  andra 

ungdomar som har samma öden och med en ”roterande” personal som turas om med att finnas 

till för dem men som inte får ta på sig en ställföreträdande föräldraroll. Detta är något som 

kanske inte ses som ”socialt önskvärt” av de flesta i ett samhälle.   

Socialiseringen i samhället sker genom socialisationsprocessen. Den pågår i olika arenor där 

man formas till  olika personligheter  och man lär  sig vad som är  rätt  och fel  i  samhället. 

(Brante m fl, 2003) Ungdomarna på HVB-hemmet kom till en helt ny arena när de anlände till 

Sverige. Normer är situationsberoende vilket betyder att de inte gäller på samma sätt i alla 

sammahang. (Svensson, 2007) Detta knyter vi an till de ensamkommande barnens situation. 

Det som var normalt för dem förrut kanske inte är det längre. Vi kan exempelvis anta att de 

levde med sin familj under någorlunda ”normala” omständigheter som vilken familj som helst 

ända tills den dagen de av diverse anledningar tvingades fly från sitt land och söka trygghet i 

Sverige. Strävan efter normalitet har gränser då det ibland sker kulturkrockar. Ungdomarna 

har i sin primära socialisation lärt sig de normer och värderingar som tillhör deras kultur de 

lämnat. Detta har deras primära socialisationsagenter lärt dem. Med tanke på att ungdomarna 

som bor på HVB-hemmet är tonåringar är det troligt att de innan de kom till Sverige hade sina 

föräldrar som de primära socialisationsagenterna.  Nu måste de på sätt vis gå igenom ännu en 

”primär”  socialisationsprocess  men  den här  gången är  det  sekundära  socialisationsagenter 

som är ungdomarnas källa och de sekundära socialisationsagenterna är främst personalen men 
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det är även deras vänner och andra vuxna som bidrar till socialisationen här. Varför vi kallar 

den för primär igen är för att de på nytt ska lära sig andra normer och värderingar. 

Även om personalen betonade en hel del att deras arbete ska skötas professionellt så fanns 

det, som vi kunde se, vissa arbetsuppgifter som liknar de uppgifter som en förälder ofta tar på 

sig. Något som vi tänkte på här är de flertal körningar fram och tillbaka till  träningar och 

andra  fritidsaktiviteter.  Personalen  ägnar  flera  timmar  i  veckan  åt  detta,  att  uppmuntra 

ungdomarna till att söka kontakt med andra och att ägna sig åt diverse fritidsaktiviteter så att 

de  ska  få  en  aktiv  och  meningsfull  fritid  som  möjligt.  Det  här  är  en  stor  del  i 

normaliseringsarbetet  då  de  ser  till  att  de  unga  utvidgar  sina  sociala  nätverk  och  att  de 

integreras i samhället. Ungdomarna blir på så vis inte lika ensamma och de ses heller inte som 

utstötta. Det är främst på grund av körningen som personalen menar att det är en negativ sak 

att HVB-hemmet ligger i Lagan då det till  en viss del försvårar deras arbete. Det innebär 

också att de unga riskerar att förlora något av den egna initiativförmågan och blir beroende av 

andra.  Eftersom en del av de anställda liknade situationen på hemmet med en stor familj med 

flera barn så blir det svårt att tillgodose allas behov på samma gång. Detta kan i sin tur leda 

till tjafs och frustation i hemmet vilket också påverkar arbetet. En annan sak som är viktig i 

normaliseringsarbetet är att personalen pratar med de unga väldigt mycket. Man frågar hur de 

mår, hur de har haft det i skolan och umgås med dem. Dessutom utnyttjar de helgerna till att 

allihop samlas  och hitta  på någon form av aktivitet  vilket  också kan ses som en form av 

”föräldrauppgift”.  Detta är något som vilken förälder som helst gör, utan att det ska ses som 

en avlönad arbetsuppgift.  Det är  införlivat  i  en och man förväntas göra det.  När de unga 

kommer  hem från  skolan umgås  personalen  med dem.  Exempelvis  så  kanske  man  spelar 

fotboll och detta var något som vi uppmärksammade under vår observation.

En sak som vi la märkte till i vår observation är miljön på HVB-hemmet. Hemmet såg ut som 

vilket hem som helst där en flerbarnsfamilj bor och inte som en institution. Man ser tydligt att 

de har försökt inreda så hemtrevligt som möjligt för att ungdomarna ska trivas. Exempelvis 

fanns det  i  vardagsrummet  allt  som kan finnas i  ens  egna vardagsrum.  Vi kunde via  vår 

observation på hemmet se resultaten av deras utflykter inramad med massor av små bilder på 

väggen. Det inger också en viss familjekänsla på hemmet som leder till att man kan känna 

värme och trygghet. Många i personalen upplever att de unga trivs ganska bra på hemmet. 

Man skulle kunna säga att det kan bero på att personalen vill skapa en så normal familjemiljö 

som möjligt. Detta kopplar vi samman med Goffmans begrepp inramning som är den miljö i 

vilken aktörerna agerar. Det kan handla om att man med exempelvis möbler gör i ordning 
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sceneriet och rekvisitan (Goffman, 2006). Däremot innebär det inte att det är eftersträvansvärt 

att man ska bo i en korridor med flera andra ungdomar och kalla vem som helst för mamma 

eller pappa men det är till att börja med det närmsta man kan komma någon ”normal vardag.” 

6.2 Erving Goffmans dramaturgiska teori

I samband med att vi beskrev begreppen frontstage och backstage diskuterades det mycket om 

huruvida personalen på HVB-hemmet har ett backstage eller inte på sin arbetsplats. Goffman 

menar att backstage är till  för att man ska slappna av och koppla bort det som händer på 

frontstage. Det är även vanligt att man skiljer backstage från frontstage med en skiljevägg 

eller korridor. Detta för att man ska avgränsa avståndet mellan publik och aktör. (Goffman 

2006) Av våra intervjuer framgår det att det saknas en sådan uppdelning mellan frontstage 

och backstage på HVB-hemmet i Lagan. All personal menar att de saknar en plats där de kan 

vara för sig själva och som är till bara för dem. Dock innebar inte detta att personalen ville ha 

ett backstage för att enbart komma bort från jobbet för att ”slappa” utan det handlade mer om 

att  de ville  arbeta  i  lugn och ro med vissa arbetsuppgifter  som de inte  hann med.  Enligt 

Goffman kan ingen komma in i backstage vilket inte är fallet med personalrummet på HVB-

hemmet eftersom ungdomarna många gånger bara klampar in, då personalrummet endast har 

ett draperi. Därmed har de inte något backstage på hemmet där man kan hämta andan då och 

då som Goffman uttrycker  att  man ska göra här.  (Goffman 2006) Vi märkte  att  många i 

personalen tyckte att det skulle vara bra med en sådan plats, allra mest för att de ska kunna få 

färdigt vissa arbetsuppgifter och för att man ska kunna föra samtal med de unga i lugn och ro. 

Detta skulle hjälpa dem att hantera vardagliga situationer som i dagsläget kan leda till stress 

och oro. 

Därför ser många fram emot det nya personalrummet som man håller på att göra i ordning på 

ett  mer  avskilt  ställe,  där  det  finns  en  korridor  utanför  och  en  dörr  skiljer  mellan 

personalrummet  och  världen  utanför.  Det  här  kommer  mer  att  likna  det  som  Goffman 

betecknar  för  backstage.  Med  tanke  på  att  deras  nuvarande  personalrum  inte  fyller 

backstagefunktionen där man kan koppla bort intrycken från frontstage tror vi att det kan vara 

en orsak till att alla på något sätt tar med sig arbetet hem. 

Personalens  egna  hem däremot  relaterar  vi  till  en form av  backstage  där  de själva  sätter 

gränser och där de kan koppla bort det som hänt på jobbet men det framgick att det inte alltid 

var så lätt. Det som också gör deras egna hem till ett backstage är att ungdomarna aldrig kan 
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komma hem till dem då personalen följer en viss policy som innebär att alla relationer tar slut 

efter arbetstid. 

Det  är  i  det  professionella  agerandet  som  Goffmans  begrepp  frontstage  kommer  in. 

Personalens arbete är deras framträdande inför en publik och deras publik är ungdomarna. Det 

är här man uppvisar vissa intryck. Det kan handla om att man visar respekt för den region 

man befinner sig i som i detta fall är frontstage. Att man visar respekt för sin publik kan vara 

därför  att  man  vill  undvika  bestraffningar  (Goffman  2006).  Detta  kopplar  vi  till  när 

personalen i olika situationer måste visa hänsyn till det ungdomarna gör för att inte de unga 

ska uppfatta personalen som nonchalanta när det gäller diverse kulturkrockar. I samband med 

att visa denna respekt i sådana fall slipper man bestraffningar som Goffman talar om. Det kan 

för personalens del innebära att man minimerar risken för att deras relation försämras. Istället 

förbättras  den  om  personalen  visar  hänsyn  i  fronstage  och  gentemot  ungdomarna  vilket 

underlättar både de ungas tillvaro och personalens arbete. 

Vi  märkte  även  att  backstage  och  frontstage  påverkade  varandra.  Det  framgick  i  några 

exempel att man främst tänker på jobbet efter arbetstid när det har skett något på frontstage, 

till exempel en våldsam situation. Händelsen på frontstage gör att man tänker på sitt arbete 

mer än vanligt när man är hemma, det vill säga på backstage. Det handlar dock inte bara om 

våldsamma situationer utan det fanns många andra händelser som var positiva som man som 

personal kunde ta med sig hem. Det kan exempelvis  röra sig om när ungdomarna lyckas 

komma  med  i  ett  fotbollslag  eller  att  de  visar  någon  form  av  framgång  i  sin 

personlighetsutveckling. Detta gör att man som personal känner sig bra och glad, även hemma 

över att man kunnat bidra till att förbättra deras tillvaro. Många tycker att det inte vore roligt 

på jobbet om man skulle koppla bort det som händer på frontstage helt och hållet men man 

var  tydlig  med  att  det  måste  finnas  en  viss  gräns.  Det  är  mest  frontstage  som påverkar 

backstage och inte tvärtom. Många ser fram emot att komma till jobbet då deras fronstage är 

oerhört varierande och deras publik agerar på olika sätt men oftast på ett sätt som påverkar 

personalen på ett positivt sätt.  

Personalen påpekade att de inte ansåg att de intog olika roller beroende på om de var hemma 

eller på jobbet. Det kunde exempelvis handla om att man var en organiserad och strukturerad 

person,  vilket  de är  både  på  jobbet  och hemma.  När  vi  däremot  pratade  mer  kring detta 

framgick det att personalen måste tänka mer på hur de ska bete sig på jobbet då de förväntas 

vara vuxna förebilder för de unga. Även om de upplevde sig själva som samma person både 
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på arbetet och privat så framgår det att de ändå intar olika roller. Detta för att de vet att det 

måste finnas en viss yrkesmässig gräns. På jobbet måste de vara professionella och de måste 

hela tiden tänka på hur de agerar och vad de säger. Vi tror att det kan handla om att jobbet har 

blivit en betydelsefull del av dem och att det är något som är integrerat i dem vilket gör att de 

inte tänker på att de intar olika roller. Även om de är de ungas vuxna förebilder och kanske tar 

på sig en viss föräldraroll så är det inte samma sak som med ens egna barn. Vi fick vissa 

exempel  utav  några  av  personalen  som  jämförde  ungdomarna  med  sina  egna  barn.  Det 

handlade om att man inte kan ta till sig saker och ting på samma sätt med ungdomarna som 

med sina egna barn just för att det måste finnas en yrkesmässig gräns. De vet mer om hur 

deras egna barn fungerar till skillnad från dessa ungdomar. Detta leder till ännu en faktor som 

kan påvisa att de har olika roller. De påpekar att de kan slappna av mer när de är hemma 

medan de på jobbet är spända då de funderar mycket kring ungdomarna och deras situation. 

Som vi skrev i teoridelen så har alla individer olika roller vilket kan göra att det kan uppstå 

rollkonflikter  när  ens  roller  inte  kommer  överrens.  Detta  relaterar  vi  till  personalens 

yrkesmässiga roll på HVB-hemmet och de roller de har hemma.  En av våra informanter sa 

exempelvis att hon i början tänkte väldigt mycket på sitt arbete privat. Detta gjorde att den 

övriga familjen sa ifrån och markerade när det blev för mycket. Där kan man säga att hennes 

yrkesmässiga  roll  inte  kom överrens  med  hennes  roll  som mamma eller  maka då hennes 

yrkesroll upptog mycket av fritiden. De andra som tänker mycket kring jobbet hemma tog inte 

upp att familjen påpekade detta för dem men däremot framgick det av deras exempel att de 

också drabbas av liknande rollkonflikter. Vi tror detta eftersom yrkesrollen inte alltid är lätt 

att släppa efter arbetstid. Konflikter uppstår också när man inte vet vad som förväntas av en i 

en roll. (Brante m fl, 2001) Om man vänder på det tror vi att man i sin yrkesmässiga roll 

ibland kan komma i konflikt med bland annat sin föräldrarroll. Detta framgår av några av våra 

informanters uttalanden om att man inte i alla situationer vet hur man ska bete sig. De var 

medvetna om att man aldrig ska ta på sig föräldrarollen på jobbet men i ett exempel berättar 

en anställd om hur hon hade pratat med en killes mamma i hemlandet som var orolig över sitt 

barn. Mamman bad den anställda att hjälpa hennes barn och hon tänkte direkt på sina barn och 

hur förtvivlad hon hade varit om hon hade tvingats skicka iväg dem till ett annat land. Vi 

tolkar detta som en rollkonflikt då det var svårt för henne i sin yrkesroll att inte tänka på sin 

föräldraroll  i  den  här  situationen.  Goffman  menar  att  roller  ska  ses  som  en  del  av  ens 

självidentitet. (Brante m fl, 2001) Detta stämmer överens med vad personalen påpekade om 

att deras arbete var en betydelsefull del av deras liv. Med tanke på att alla tyckte på det viset 
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anser vi som Goffman också att ens roller är en del av ens identitet, vilket vi nämnde ovan om 

att det är något som är integrerat i dem. Därför tror vi att det också kan förekomma naturligt 

att man ibland drabbas av rollkonflikter beroende på vilken situation man hamnar i.

6.3 Emotionssociologin

Inom  emotionssociologin  menar  man  att  ett  liv  utan  emotioner  skulle  vara  meningslöst. 

(Dahlgren och Starrin, 2004) I våra intervjuer framgick det att våra informanter ser sitt jobb 

som meningsfullt, att det är något som är givande för dem på flera sätt och att det inte är något 

man går till för att man måste. Det var särskilt en av våra informanter som betonade det här 

med att jobbet följer med hem och dess betydelse. Skulle det inte göra det skulle det inte vara 

roligt och han menade att ett jobb inte skulle vara trivsamt om man aldrig tog med det hem på 

ett eller annat sätt. De tycker att deras jobb fyller en viktig funktion och de får så mycket 

tillbaka. Den respons de får av ungdomarna och känslorna som de visar upplevs av personalen 

som äkta vilket i sin tur leder till att de känner sig glada över att de gör något värdefullt. Man 

kan då se det på så vis som emotionssociologin menar. I och med att de trivs så bra på jobbet 

och det hela tiden uppstår diverse känslor så tror vi att deras känslor är en bidragande faktor 

till att de värderar sitt jobb högt.

Detta i sin tur leder till att de sociala banden mellan personalen och ungdomarna är på en god 

nivå  då  det  innebär  att  sociala  band inbegriper  en  överenskommelse  på  det  mentala  och 

emotionella  planet  individer  emellan.  Denna  överenskommelse  handlar  om en  ömsesidig 

kunskap om innebörder och långsiktiga hänsynstaganden. (Dahlgren och Starrin, 2004) Då vi 

enbart fokuserat på personalen kan vi inte veta något om ungdomarnas kunskap. Det framkom 

dock av personalens utsagor klart och tydligt att en ömesidig överenskommelse är given i 

deras  arbete  då  både  personalen  och  ungdomarna  visar  tecken  på  en  samstämmig 

överenskommelse. Detta var även något vi kunde urskilja i vår observation. Att emotioner är 

en viktig del i den sociala interaktionen kan vi i observationen se då de sociala banden verkar 

vara på en god nivå i hemmet. Personalen och ungdomarna kunde skoja med varandra utan att 

någon part tog illa upp. Det visar att man vet var man har varandra i en relation och att man 

vet var  en gräns går mellan  skämt och allvar.  En emotion som enligt  emotionssociologin 

bekräftar att man har trygga och säkra sociala band är stolthet. Detta känner vi igen från våra 

intervjuer då många menar att de i vissa situationer kan känna sig glada och stolta över att de 

unga åstadkommit något bra eller utvecklats i positiv riktning. 
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Goffman  tas  upp  även  inom emotionssociologin  då  han  menar  att  emotioner  uppstår  ur 

rolltagande.  Det  handlar  om  att  man  i  möjligaste  mån  ska  försöka  utföra  effektiva  och 

fungerande självpresentationer.  På en teater  kan en publik antingen applådera eller  bua åt 

aktören som vi även har nämnt i teoridelen. (Dahlgren och Starrin, 2004) Detta relaterar vi till 

personalens yrkesroll där de hela tiden försöker visa upp sig på bästa sätt då de fungerar som 

förebilder för ungdomarna. De vill inte uppfattas som till exempel nonchalanta då detta kan 

leda till att det blir stökigt och aggressivt vilket vi relaterar till Goffmans burop. Personalen 

kan inte alltid tillgodose alla ungdomars behov vilket kan betyda att det kanske bara är en som 

”applåderar” medan andra ”buar” eller tvärtom. När burop uppstår i vissa situationer kan det 

leda  till  att  personalen  inte  alltid  vet  hur  de  ska  hantera  dessa.  I  sådana  situationer 

förekommer känslor som oro eller maktlöshet bland personalen. När det däremot handlar om 

applåder blir de istället glada. Då har de utfört en fungerande och effektiv självpresentation. 

Med tanke på att personalen arbetar inom vård – och omsorg har de enligt Stephen Fineman 

ett krav på att visa känsloengagemang i sitt yrke. (Dahlgren och Starrin, 2004) Vi likställer 

detta med personalens arbete då de har ett stort känsloengagemang men de alla betonade att 

de samtidigt har ett krav på professionalitet vilket innebär att de inte kan låta känslorna styra 

helt och hållet. Ibland måste de kväva känslorna för att man både som personal och ungdom 

ska veta hur långt man kan gå. Detta kan leda till mycket tankar hos personalen kring vart 

man ska sätta  gränsen mellan professionalitet  och känslomässigt  engagemang.  Vi nämnde 

tidigare att Pratt & Doucet (Dahlgren och Starrin, 2004) menar att det handlar om både och 

snarare än antingen eller. Detta är någonting som vi tycker framgår av våra intervjuer också. 

Eftersom de alla var noga med att påpeka att man inte ska ta hem barnen efter arbetstid tyder 

det bland annat på att de sköter arbetet på ett professionellt sätt. Det var viktigt att sätta den 

här gränsen eftersom de menar att man som människa inte orkar engagera sig så mycket i sitt 

arbete även om man vill det. Dock blir de svårt för personalen att inte ha ett känslomässigt 

engagemang då ungdomarna har gått igenom mycket i livet. Det var självklart för personalen 

att man påverkas och bryr sig om ungdomarna för det hade varit onormalt att inte göra det. 

Därför har de inslag av både professionalitet och ett känslomässigt engagemang. Vi anser att 

om de bara hade agerat professionellt så hade deras arbete kunnat resultera i mer känslokalla 

handlingar.  Detta  i  sin  tur  kan  leda  till  att  ungdomarna  känner  av  bristen  på  ett 

känsloengagemang hos de vuxna som de i det här fallet kan se som stöd. Relationen mellan 

ungdomarna och personalen hade inte utgjorts av värme och trygghet längre. Detta med tanke 

på  att  de  också  kan  uppfatta  personalen  som föräldrar  vilket  framgick  i  vissa  intervjuer. 
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Ungdomarna  hade  troligen  inte  känt  sig  trygga  i  hemmet  vilket  skulle  kunna förverkliga 

personalens oro om att de bland annat lämnar hemmet. Därför är det viktigt att visa känslor 

också men att samtidigt veta var gränsen går för hur mycket man får och kan visa. 

Vi  skrev  i  teoridelen  om  att  ett  emotionellt  arbete  kräver  bland  annat  att  kontakt  med 

människor sker ansikte mot ansikte vilket det gör mellan personalen på HVB-hemmet och 

ungdomarna. Ett andra krav var att kontakten ska resultera i ett känslomässigt tillstånd som 

tacksamhet  och  trygghet  hos  andra  människor.  Att  kontakten  mellan  personalen  och 

ungdomarna resulterar i tacksamhet  hos ungdomarna påpekar all  personal vi  pratade med. 

Tacksamheten ungdomarna visar innebär inte att de bokstavligt  talat  tackar varje gång för 

saker och ting. De visar upp det genom fysisk kontakt, exempelvis kramar. Detta påverkar 

personalen på ett positivt  sätt då de alltid blir  glada i sådana lägen. Trygghet är också en 

känsla som verkar förekomma hos de unga då några i personalen berättade om att de kände 

oro  över  att  de  unga  skulle  lämna  hemmet.  HVB-hemmet  är  ingen  låst  institution  och 

ungdomarna vistas utanför hemmet mycket. Att de kommer tillbaka tycker personalen visar 

på att de trivs och att de där finner en viss trygghet som personalen sett till att införliva tack 

vare sina insatser. För att relatera detta till personalen som vi har fokuserat på kan man säga 

att de uppfyller kriterierna för det emotionella arbetet. De menar att de känslomässigt vinner 

någonting tillbaka av sitt arbete då barnen är så tacksamma. Ett sista krav i det emotionella 

arbetet  är att  arbetsgivaren ska utföra någon form av kontroll  över individens emotionella 

aktiviteter  genom exempelvis  träning. (Dahlgren och Starrin, 2004) Det relaterar vi till  de 

ledande personerna på HVB-hemmet som försöker säga till resten av personalen att de ska 

slappna av när de är hemma och att de inte ska tänka på arbetet för mycket. Om personalen får 

höra detta ofta från chefen blir det en form av övning då det kan hjälpa dem att inte må dåligt 

på grund av att arbetet följer med hem. Oftast brukar personal på diverse arbetsplatser rent 

allmänt lyssna på sina chefer med tanke på deras auktoritära position. Så att de blir tillsagda i 

detta fall kan resultera i att personalen på HVB-hemmet med tiden lär sig att  koppla bort 

arbetet på hemmaplan.  

Vi märkte en del skillnader mellan den personal som arbetat på HVB-hemmet en längre tid 

och de som inte gjort det. Dessa ligger framför allt i huruvida man anser att det är svårt att 

hantera känslor som uppkommer i samband med arbetet. Alla påverkas på ett eller annat sätt 

men vid jämförelse av intervjuerna såg vi att de som hade jobbat en längre tid hade lättare att 

bearbeta känslorna under arbetstid medan de andra verkar ha lättare för att ta med det hem. 
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Vid vissa speciella händelser, exempelvis våldsamma situationer som vi nämnt tidigare så är 

det lättare för dem som inte jobbat på hemmet länge att få med sig sådant hem. Då uppstår 

tankar  och  funderingar  om  huruvida  man  kunnat  förändra  något  och  någon  menade  att 

sömnsvårigheter kan uppstå på grund av detta.

I samband med detta tänker vi på deras strategier de använder sig av på hemmaplan och att 

det snarare handlar om någon form av bortträngning bara och att känslorna ändå kommer 

tillbaka förr eller senare. Vad gör man när korsordet är färdiglöst? Därför är det av stor vikt 

att  deras  chef  finns  till  för  att  uppmuntra  dem  till  att  träna  upp  hanteringen.  Det  som 

underlättar för de längre arbetande att hantera känslorna kan vara att de övat in det som deras 

chef  försöker  lära  dem,  att  de ska slappna av när  de kommer  hem och inte  fokusera för 

mycket på arbetet. Att lära sig något och få det till en vana tar sin tid vilket kan förklara att 

den nya personalen har svårare att koppla bort jobbet. En annan sak som gör att deras förmåga 

tränas upp kan vara att de pratar personalen emellan. Detta var något som all personal tyckte 

var viktigt. Det blir lättare att hantera då de är de enda man kan prata ut med ordentligt på 

grund  av  tystnadsplikten.  Det  är  en  viktig  del  i  arbetet,  att  man  har  goda  relationer  till 

varandra. Därför kan det också vara en orsak, tror vi, att det för ny personal är lättare att få 

med sig jobbet hem då det tar tid att skapa en god relation och förtroende till sin arbetsgrupp. 

Det förekommer vissa situationer  som utmanar  personalens emotionella  förmåga.  Det  kan 

främst handla om händelser där man känner hjälplöshet och där man ifrågasätter sig själv. 

Detta kan ske när de inte vet hur de ska hantera en viss situation eller när de inte kan påverka 

ett beslut taget från högre instanser så som ett avslag på någon ungdoms asylansökan. Det är 

här de ifrågasätter huruvida de kunnat göra något åt saken. Att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn var för många en helt ny uppgift då de tidigare arbetat med annan problematik 

inom socialt arbete. De tidigare erfarenheterna var något de hade lärt sig att handskas med 

medan detta var annorlunda då det handlar om barn som kommer med helt andra upplevelser 

än vad man är vid och med en ny kultur som man som personal måste  lära sig om. Det 

handlar inte bara om att personalen ska lära ungdomarna nya saker utan även att de själva lär 

sig om hur de unga fungerar. Känslor som kan uppkomma vid sådana tillfällen är frustration 

och otillräcklighet över att de inte har full kunskap och för att de unga inte ska missuppfatta 

personalens avsikter. 

Utifrån våra intervjuer anser vi att den viktigaste strategin för att hantera det känslomässiga 

arbetet är främst att prata personalen emellan. Alla tyckte att det var viktigt att prata av sig 
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men det framgick att det var särskilt viktigt i början, just för att lära sig sätta en gräns mellan 

det privata och arbetet. Ytterligare betydelsefulla sätt att hantera känslor på är att kontakta 

andra HVB-hem eftersom det framgick av intervjuerna att det kan lugna ner personalen att 

rådfråga med andra hem, hur de hanterar vissa situationer och veta att de inte är ensamma om 

samma problematik. Personalhandledning var någonting de alla tog upp som en förebyggande 

åtgärd. Eftersom de upplever att det skulle hjälpa dem att hantera vissa situationer och känslor 

så var det en sak som de saknar nu när de befinner sig i en utvecklingsfas som vi tidigare tog 

upp. 

6.4 Slutsatser

Personalen på HVB-hemmet arbetar med ensamkommande barn som lever på hemmet under 

mindre normala och socialt önskvärda omständigheter. De bor här utan familj och får bo på 

ett hem med andra ungdomar och en personalstyrka som turas om att  arbeta i olika skift. 

Personalen strävar efter att ge barnen en så normal vardag som möjligt vilket sker genom en 

socialisationsprocess. Genom den lär ungdomarna sig vad som är rätt och fel i samhället och 

personalen får en roll som sekundära socialisationsagenter. Att sträva efter det normala har 

gränser då det ibland sker kulturkrockar. Samtidigt som man vill att de ska lära sig de nya 

normerna som råder i detta samhälle så vill de inte att de unga ska förlora sin egen kultur. De 

anställda får aldrig ta på sig en ställföreträdande roll som förälder men vi märkte både genom 

våra observationer och av intervjuerna att det fanns vissa arbetsuppgifter kan likställas med de 

uppgifter  som  en  förälder  ofta  tar  på  sig.  Det  kan  handla  om att  skapa  trygghet  vilket 

personalen ser till att införliva hos ungdomarna genom att bland annat finnas till som stöd och 

att forma miljön på HVB-hemmet. De försöker göra den så hemtrevlig som möjligt vilket vi 

har relaterat till Goffmans begrepp inramning som sker på det han kallar frontstage.

Personalen  markerade  tydligt  att  det  finns  gränser  mellan  jobb och  privatliv  men  i  vissa 

situationer kunde det uppstå diverse rollkonflikter  då gränserna möter varandra. Detta kan 

vara något som också bidrar till den emotionella påverkan och att man får med sig arbetet 

hem, på backstage. Att deras hem blir mer som ett backstage tror vi kan bero på att deras 

personalrum  inte  fyller  backstagefunktionen  där  man  kan  koppla  bort  intrycken  från 

frontstage. Detta i sin tur leder till att man får med sig arbetet hem. I samband med detta kan 

man  se  att  frontstage  påverkar  backstage.  Det  är  främst  vid  speciella  händelser  som till 

exempel våldsamma situationer på frontstage som personalen upplever att de tänker på arbetet 
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även privat. Men de påverkas inte bara på ett negativt sätt. Många ser fram emot att komma 

till jobbet då deras frontstage är varierande och deras publik agerar på olika sätt men oftast på 

ett sådant som påverkar personalen på ett positivt sätt. 

Personalen har olika strategier för att försöka hantera det känslomässiga arbetet. Vi tror att de 

som har arbetat på hemmet en längre tid kan ha övat in chefens råd om att man alltid ska 

slappna av när man kommer hem och att man ska försöka att inte tänka på jobbet i för hög 

utsträckning. Detta är även ett krav som ställs i emotionellt arbete, att en arbetsgivare ska 

utföra  någon  form av  kontroll  över  individers  emotionella  aktiviteter  genom  exemeplvis 

träning. Därför kan det vara lite svårare för de nyanställda att hantera det emotionella arbetet 

då det tar sin tid att göra något till en vana. En oerhört viktig strategi var att prata personalen 

emellan vilket innebär att man tar hand om det på jobbet, på backstage. Då detta inte riktigt 

fungerar i och med personalrummet blir det att frontstage-intrycken får tas om hand på deras 

privata backstage. 

Emotionssociologin menar att ett liv utan emotioner är meningslöst. Med tanke på att flera av 

våra informanter ser sitt jobb som en betydelsefull del av dem så är arbetet givande och de 

trivs med det. Responsen och känslorna som ungdomarna uppvisar upplevs som äkta vilket 

leder till att personalen känner glädje över att de gör något värdefullt. Vi tror att deras känslor 

är en bidragande orsak till att personalen värderar sitt jobb högt. 
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7. Reflektioner

Nu när vi är klara med vår uppsats och ser tillbaka på den tänker vi till att börja med på vårt 

val av metod.  Om vi ser på våra intervjuer så är vi nöjda med dem då vi fick in mycket 

värdefull information. Vi märkte under intervjuerna att det var svårt för våra informanter att 

uttrycka sina känslor i ord. Däremot var de tydliga när de pratade om en positiv respektive 

negativ emotion. Med tydliga menar vi exempelvis sättet de pratar på. Vi tror inte att vi hade 

kunnat få in sådana svar och iakttagelser om vi hade genomfört  enkätundersökningar. Det 

hade varit omöjligt att via enkäter få fram någorlunda hållbara resultat angående emotioner. 

Då hade vi behövt genomföra studien på flera HVB-hem för att man skulle kunna få en helhet 

och för att studien skulle uppvisa användbara resultat. Av egen erfarenhet vet man att man i 

de flesta  fallen  inte  lägger  så  stor vikt  vid att  fylla  i  enkäter  och att  man många gånger 

förhåller sig neutral till svarsalternativen, man kryssar i de så kallade ”mittemellan-svaren”. 

Vanligtvis (också av egen erfarenhet) brukar man heller inte fokusera mycket på att lägga till 

eventuella tankar när man får extraraderna på enkäterna. Vi tror att det hade varit krångligt 

om vi hade bett våra informanter om sådan information via några rader på ett papper. De 

frågor vi hade kräver en kontakt öga mot öga snarare än att få tillgång till information via 

papper. Därför anser vi att intervjuer passade bäst till vårt syfte. 

Som vi nämnde i metoddelen så var det från början tänkt att vi skulle intervjua all personal på 

HVB-hemmet men i slutändan fick vi räkna en av dem som bortfall på grund av missförstånd. 

Vi gjorde så gott vi kunde för att få in svaren från vår informant som hade gett oss samtycke 

och var positivt inställd men tyvärr fick vi inte in svaren i tid. En sak vi tänkte på i efterhand 

är att vi hade kunnat skicka in frågorna redan efter att vi hade besökt HVB-hemmet. Då hade 

informanten haft mer tid på sig och vi kanske hade fått in även hennes svar. Vi ville gärna ha 

in hennes svar genom en telefonintervju då man hade haft möjlighet att ställa följdfrågor och 

intervjun hade vart mer sammanhängade i jämförelse med om man mailar. Skulle vi behöva 

ge oss in på följdfrågor via mail så skulle det också ta sin tid och det blir inte samma känsla 

som när man pratar med en person. Vi märkte att det var lite svårt att få tag i alla informanter 

när man genomför en studie på ett ställe där man har begränsat med personal. Eftersom de var 

åtta personer och dessutom jobbar skift blir det svårare att nå vissa informanter. Därför var det 

rätt så bra att vi lyckades få sju intervjuer på en och samma dag.  
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Att vi lyckades med så pass många intervjuer under samma dag kan ses som både en för - och 

nackdel.  Fördelen  var  att  vi  kunde  genomföra  observationer  under  en  hel  dag  vilket  ger 

studien mer djup och den blir mer övergripande än om vi hade varit där i kanske bara någon 

timme eller flera dagar. Visserligen hade man kunnat få ihop en helhet då med men inte på 

samma sätt.  På det här viset blir det en mer naturlig helhet.  Att vi intervjuade alla under 

samma dag kan vara en nackdel då man senare under dagen brukar bli trött och energilös. I 

och med att vi satt inne hela dagen i ett rum kan det leda till att man blir mindre uppmärksam 

och  att  man  kanske  missar  något  viktigt  i  intervjuerna.  Både  vi  intervjuare  och  våra 

informanter kan kanske uppleva en viss stress då allt ska vara klart under dagen. 

HVB-hemmet är  placerat  i  ett  mindre samhälle  och trots  detta  verkar det vara en oerhört 

välfungerande  enhet.  Vår studie  kan vara viktigt  för  andra kommuner  som väljer  att  inte 

arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Vi funderade i samband med arbetet också över 

varför vissa kommuner  tar  emot barnen medan andra inte  gör det? Om man redovisar en 

sådan här studie kan man presentera detta nya samhällsfenomen för andra. Varför vi säger att 

det är ett nytt samhällsfenomen är just för att det inte är alla som är insatta i problematiken 

och  för  att  det  inte  ges  så  stor  uppmärksamhet.  Det  finns  mycket  om  flyktingar  och 

flyktingbarn men inte om just ensamkommande flyktingbarn. Det märkte vi också när vi sökte 

bland  litteratur.  Samtidigt  som  det  är  ett  stort  ansvar  både  för  kommunerna  och  för  de 

enskilda som arbetar med det kan vår studie visa att det ger så mycket mer att arbeta med 

dessa barn. Man lär sig en hel del om andra kulturer och man lär  sig hantera andras och 

eventuellt sina egna förutfattade meningar. Man får med sig en viktig erfarenhet som man kan 

dela med sig av när det gäller  att  arbeta  med ensamkommande flyktingbarn som har gått 

igenom en hel del. Man gör något viktigt och ens arbete fyller en betydelsefull funktion för 

samhället och en själv. Man bidrar till en ökad integration och förståelse bland personer i sin 

omgivning och samhället  i  övrigt.  Vi fick fram att personalen trivdes oerhört bra med sitt 

arbete trots att de får med sig jobbet hem och att det kan uppstå jobbiga situationer och att de 

kan påverkas en hel del känslomässigt. Detta var däremot bara något som förstärkte att deras 

arbete är en betydelsefull del av livet. 

Vi blev positivt överraskade över att de unga kunde språket så pass väl och att de inte var så 

unga som vi först trodde. Detta ledde i sin tur till  funderingar kring om man kanske hade 

kunnat ha med deras tankar  angående personalens insatser.  Det hade kunnat förstärka vår 

studie då det är ungdomarna som personalen arbetar med och det är viktigt  att  man även 
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lyssnar till dem också. Man hade kunnat se om ungdomarnas svar hade varit betydelsefulla i 

huruvida man kan utveckla HVB-hemmet.

8. Sammanfattning 

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på vad personal på ett HVB-hemmet i Lagan gör 

för  ensamkommande  flyktingbarn,  vilka  känslor  de  ställs  inför  samt  hur  dessa  känslor 

hanteras. Vi har utfört en kvalitativ studie där resultaten bygger på sju semistrukutererade 

intervjuer  och  en  observsation.  På  hemmet  arbetar  man  med  att  socialisera  in  de 

ensamkommande flyktingbarnen i samhället. Personalen finns till som stöd för de unga och 

försöker  ge  dem  en  så  meningsfull  vardag  som  möjligt.  Detta  genom  att  exempelvis 

uppmuntra ungdomarna till att delta i diverse fritidsaktiviteter. Personalen samarbetar även 

med andra samhällsinstitutioner för att de unga ska kunna få ett utvidgat socialt nätverk. 

Vi kom fram till  att  de anställda påverkas av sitt  arbete  på det emotionella  planet  både i 

positiv och negativ bemärkelse. Den främst förekommande känslan som personalen upplever 

är glädje men det förekommer även situationer som leder till  att de känner frustration, oro 

eller otillräcklighet. Glädjen förekommer exempelvis när de ser framgång hos ungdomarna i 

bland annat den personliga utvecklingen. Frustration kan uppstå när de känner att de inte alltid 

hinner  med  sina  arbetsuppgifter,  främst  det  administrativa.  Otillräcklighet  förekommer  i 

situationer när de inte riktigt vet hur de ska agera och när de inte har full kunskap om de 

ungas värderingar då de kommer från olika kulturer. Oro känner de när de funderar mycket 

kring ungdomarnas hälsa, att de vill lämna HVB-hemmet och att ungdomarna i samband med 

det kan utsätta sig själva för risker som de kanske inte är medvetna om. Personalen försöker 

hantera känslorna de ställs inför genom att främst prata med varandra då de menar att det är 

en viktig del i känslohanteringen. Detta för att de inte har många andra de kan prata av sig 

med då det råder tystnadplikt inom deras yrke. En annan strategi för att hantera känslorarbetet 

är att ta kontakt med andra HVB-hem då de rådfrågar varandra och känner sig mer lugna när 

de vet att de inte är ensamma om en viss problematik. 

Även om de samtidigt som de arbetar med de ensamkommande barnen tvingas arbeta med 

sina emotioner också så framgick det att de trivs bra på sitt jobb och att det är en betydelsefull 

del av dem. Eftersom arbetet inbegriper emotioner händer det att de ibland får med sig jobbet 

hem men det var inte bara det negativa som följde med utan också det positiva. De tyckte att 

barnen på hemmet uppvisar mycket tacksamhet och uppskattning. De får så mycket tillbaka 

av dem och dessa känslor upplevs som äkta. De upplever sitt arbete som givande och att det 
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fyller en viktig funktion vilket gör att det känns meningsfullt. Personalen menar att de unga är 

oerhört kontaktsökande och sociala vilket gör deras arbete mer trivsamt och glädjande. 

9. Referenslista 

9. 1 Tryckta källor

Angel. B & Hjern. A (2004) Att möta flyktingar. Studentlitteratur, Lund 2004.

Boolsen Watt Merete (2009) Kvalitativa Analyser – forskningsprocess, människa och 
samhälle. Gleerups. Kristianstads Boktryckeri AB 2009. 

Brante. T, Andersen. H & Korsnes. O (2003) Sociologisk lexikon. Rotanor, Skien 2003.

Dahlgren. L & Starrin. B (2004) Emotioner, Vardagsliv och Samhälle – en introduktion till  
emotionssociologi. Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2004.

Denscombe. M (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Pozkal, Polen 2009 (Studentlitteratur AB, Lund)

Engdahl. O (2001) Modern sociologisk teori. Författarna och Studentlitteratur. 
Studentlitteratur Lund 2001.

Goffman. E (2006) Jaget och Maskerna – en studie i vardagslivets dramatik. Scandbook, 
Smedjebacken 2006 (Norstedts Akademiska Förlag).

Svensson, K. (2008) Normer och normalitet i socialt arbete. Holmbergs i Malmö AB, Sverige 
2008.

Trost. J (2007) Kvalitativa Intervjuer. Pozkal, Polen 2007.

9.2 Intervjuer

Intervjuer med de anställda på HVB-hemmet i Lagan

9.3 Internetkällor 

http://www.migrationsverket.se/info/421.html (23/4 - 10 kl. 11.45) 

http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.
pdf (23/4 – 10 kl. 08.47)

http://www.regeringen.se/sb/d/9688/a/90407 (23/4 – 10 kl 14.10)

44

http://www.regeringen.se/sb/d/9688/a/90407
http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf


45



Bilaga - Intervjuguide

Hur funkar just Lagans HVB-hem?
Vilken funktion fyller det? 
Hur många anställda är ni?
Ålder?
Utbildning?
Hur länge har du jobbat här?
Tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och unga?

Hur många barn? Hur många kommer in per år, månad, olika tidpunkter?
Ålder?
Etnicitet?
Hur länge bor de där?
 
Varför just Ljungby kommun?
Tillsyn utifrån?
Har ni någon form av personalhandledning?
Hur funkar detta?
Upprätthålls kontakter med andra institutioner i samhället? T ex skola etc.

Vad gör man för de ensamkommande barnen på HVB-hemmet?

Hur ser en arbetsdag ut?  

Arbetsuppgifter?  

Hur gör man?
Vad har ni för arbetssätt?

Följer man vissa på förhand uppställda ramar?  

Har metoderna visat sig fungera eller inte?

Har de använts förr?

Har ni någon plats i hemmet där ni kan vara för er själva? Exempelvis personalrum?

Vad gör man där?

Är det något speciellt som gör att man vill ”vara för sig själv en stund?

Är det viktigt med en sådan plats? Hjälper den er?

Relation till barnen? (Yrkesmässig)?

Vilka känslor ställs personalen inför?
Hur anser du att dina arbetsuppgifter påverkar dig på det emotionella planet?

Exempel på specifik situation där en viss känsla uppstått?

Positiv, negativ känsla? (ge exempel på dessa i samband med diverse situation)

Vilka känslor är främst förekommande?
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Hur hanterar de känslorna?
Följer jobbet med hem?

Lätt, svårt att koppla bort?

Upprätthålls relationerna privat eller är allt slut efter arbetstid?

Är det bara ett jobb för att man måste eller blir det en betydelsefull del av en?

Fördelar/nackdelar med hemmet, arbetet?
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